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§ 282/2021

Val av justerare
Till justerare föreslås Elisabeth Matsson (L).
Beslut
Till justerare utses Elisabeth Matsson (L).
__________
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§ 283/2021

Tillkommande och utgående ärenden
Inga tillkommande eller utgående ärenden.
Beslut
Dagordningen fastställs.
__________
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§ 284/2021

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

KS2016/1247-90 – Beslut om rättidsprövning (Lysegården, ändring av
vattenskyddsområde)
KS2020/1470-46 – Avtal - Taxa och sortiment på Marstrandsfärjan samt avtal med Västra
Götalandsregionen
KS2021/1565-1 - Medgivande rättighetshavare Kungälv Kommun
KS-V2021/0241-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Uteservering, Västra Gatan 62
Kungälv

Beslut
Redovisningen godkänns.
__________
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§ 285/2021

Kommundirektörens rapport
Haleh Lindqvist, kommundirektör, informerar om följande:
- Nulägesrapport Covid-19 och vaccination med tredje dos.
Åsa Berglie, projektchef, och Haleh Lindqvist, kommundirektör informerar om det pågående
arbetet med Hallarenan.
Anders Holm, sektorchef, informerar om Sparråshallen, vatteninträngning och bortförsel av
vatten.
Beslut
Informationen antecknas.
__________
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§ 286/2021

Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport (Dnr KS2021/1500)
Sammanfattning
Periodens resultat till och med augusti är 335,9 mkr och prognosen för 2021 visar på ett
resultat på 359,1 mkr, vilket är 290,7 mkr högre än budgeterat. Resultatet motsvarar 12,2 % av
skatter och statsbidrag. Balanskravet och övriga finansiella mål beräknas uppnås med det
prognosticerade resultatet.
I rapporten ges en lägesbeskrivning av resultatmålen för 2021. Ett mål är bedömt rött, dvs mål
som inte kommer att uppfyllas. tolv mål är gröna och resterande är gula – delvis uppfyllda. Alla
indikatorer mäts inte vid tertial 2. Det slutgiltiga resultatet redovisas i bokslutet.
Rapporten innehåller också en finansiell rapport. Till och med augusti har låneskulden i
kommunkoncernen minskat med 95 Mkr under andra tertialet och uppgår 2 381 Mkr, varav
561 Mkr är vidareutlånade till de helägda bolagen Kungälv Energi och Bokab. Likviditeten är
god. Siste augusti var behållningen på koncernkontot 251,5 mkr.
Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport
godkänns samt utbetalning av retroaktiv ersättning till fristående verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport
Bilaga Central delarsrapport tertial 2 2021 2021-10-13 16.12
Bilaga Uppföljning av politiska uppdrag tertial 2 2021
Bilaga Tertialrapport Bokab 2021-08-31
Bilaga Kungälv Energi tertialrapport
Bilaga Kungälv närenergi tertialrapport
Bilaga Kungälvsbostäder Tertialrapport T2 jan-aug 2021
Yrkande
Miguel Odhner (S): Bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta
Miguel Odhners (S) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Förvaltningens delårsrapport 2 innefattande lägesbeskrivning av mål, ekonomisk
prognos för helåret 2021, personalnyckeltal samt finansiell rapport godkänns.
2. Retroaktiv utbetalning av ersättning till fristående verksamhet godkänns.
__________
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§ 287/2021

Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med
lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess (Dnr KS2021/1571)
Sammanfattning
I föreliggande dokument redovisas Förvaltningens verksamhetsplan 2022, Investerings- och
driftprogram 2022-2025 med utblick 2026-2029, Övergripande tidplan 2021-2029 samt
Lokalförsörjningsplan 2022-2029. Dokumenten är förvaltningens svar på Kungälvstrions
Rambudget och Budgetdirektiv.
Förvaltningens verksamhetsplan samt Investerings- och driftsprogram beskriver hur
förvaltningen kommer att disponera den ekonomiska ram som förvaltningen har till sitt
förfogande för att uppnå de mål, uppdrag och riktlinjer som presenteras i budgetdirektiven
samt vilket arbetssätt och andra dokument och förutsättningar som förvaltningen har att
förhålla sig till 2022.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att fastställa Förvaltningens verksamhetsplan 2021-2022,
Investerings- och driftsprogram 2022-2025 med utblick 2026-2029 med övergripande tidplan.
Lokalförsörjningsplan 2021-2024.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med
lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess
Bilaga Förvaltningens verksamhetsplan 2022 2021-10-13
Bilaga Kungälvstrion verksamheterna tillförs 164 mkr budget 2022
Bilaga Investeringsprogram 2022-2025_13okt_2021
Bilaga Övergripande Projekttidplan
Bilaga Lokalförsörjningsplan_2022_2025
Bilaga Riktlinjer för budgetprocess 2022-2026
Bilaga LR synpunkter budget 2022
Bilaga Lärarförbundets kommentarer till Förvaltningens förslag på Verksamhetsplan och
budget för 2022
Bilaga Synpunkter på budget - Kommunal
Bilaga Kungälv Energi - Budget
Bilaga Bokab - 2022 budget, 2021 prognos
Yrkanden
Elisabeth Mattsson (L):
1. Fastställa kommunstyrelsens nya ram 2022 till 2 930 mkr.
2. Förvaltningens verksamhetsplan 2022 antecknas till protokollet.
3. Reservation.
4. Reservation.
5. Skattesatsen fastställs till 21:34 per skattekrona- dvs en sänkning med 10 öre.
6-10. Enligt utskickat förslag.
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Morgan Carlsson (SD):
1. Avslag på punkterna 1,3,8,9.
2. Bifall till de ekonomiska ramarna som presenteras i Sverigedemokraternas ändringsförslag
3. Bifall till Sverigedemokraternas övriga ändringsyrkande i vår budget 2022.
Erik Andreasson (V):
1. Att fastställa ramen på 2932mkr
2. Att förvaltningens verksamhetsplan 2022 antecknas till protokollet.
3. Reservation
4. Reservation
punkt 6-10 samma som tidigare
Miguel Odhner (S): Bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Anders Holmensköld (M): Avslag på yrkanden från Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna samt
Liberalerna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar att
anta förvaltningens förslag till beslut.
Omröstning begärs inte.
Tilläggsyrkande
Gun-Marie Daun (KD): Kristdemokraterna yrkar att delar av överskottet 2021 ska användas
att ytterligare göra amortering och sänka vår stora låneskuld under 2022.
Miguel Odhner (S): Bifall till Gun-Marie Dauns (KD) tilläggsyrkande
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att anta
Gun-Marie Dauns (KD) tilläggsyrkande.
Omröstning begärs inte.
Beslut
Förvaltningens verksamhetsplan 2022, inklusive Investerings- och driftsprogram
2022-2025 med utblick och övergripande tidsplan godkänns.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Fastställa kommunstyrelsens nya ram 2022 till 2 928 mkr enligt majoritetens
budgetskrivelse 2021-09-15.
2. Förvaltningens verksamhetsplan 2022 antecknas till protokollet.
3. Kommunstyrelsens resultatmål fastställs
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4. Investerings- och driftsprogram 2022-2025 med utblick mot 2029 inklusive
övergripande tidsplan fastställs
5. Skattesatsen fastställs till 21:44 per skattekrona – det vill säga oförändrad
skattesats.
6. Projekten i tabell 1 under verksamhetens bedömning i tjänsteskrivelsen godkänns
för start av upphandling och byggnation samt att uppdra till sektorchef för
Samhälle och utveckling att underteckna avtalen för objekten vi
kontraktsskrivning.
7. Upplåningen ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande Finanspolicy,
antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2022
omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån som sägs upp
alternativt förfaller till betalning under 2022.
8. Riktlinjer för budgetprocess 2022-2026 fastställs och riktlinjer för budgetprocess
2019-2022 upphör att gälla.
9. Ekonomiberedningen får i uppdrag att revidera modellen för styrning och ledning
– Från demokrati till effekt och tillbaka.
10. Kommunstyrelsen får i uppdrag i enlighet med uppsiktsplikten att följa upp hur
kommunens bolag medverkar till att kommunfullmäktiges strategiska mål, samt
god ekonomisk hushållning uppnås.
11. Delar av överskottet 2021 ska användas för att ytterligare göra amortering och
sänka låneskulden under 2022.

__________
Ledamöter från Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet.
Erik Andreasson (V) lämnar en anteckning till protokollet.
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§ 288/2021

Koncernbildning (Dnr KS2020/1673)
Sammanfattning
I sitt budgetdirektiv för år 2020 (KS2019/0629) gav kommunstyrelsen fem övergripande
uppdrag till förvaltningen. Ett av dessa var att utreda förutsättningarna för en
kommunkoncern, ” Utred möjligheten att bilda kommunkoncern”.
Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi),
Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och AB Kongahälla.
De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi AB äger i sin tur Kungälv Närenergi
AB (Närenergi). Utöver dessa är kommunen delägare i Soltak AB (25 procent) och Förbo (9
procent). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget, Stiftelsen Kungälvsbostäder, som är
organiserat i en stiftelse. Utöver detta är kommunen delägare i kommunalförbundet Bohus
Räddningstjänstförbund (60 procent).
Kommunfullmäktige fattade den 5 november 2020 beslut (§ 153/2020) om att bland annat
förorda att bolagen organiseras i en koncern med ett koncernbolag som svarar för aktiv
ägarstyrning. Ekonomiberedningen och kommunstyrelsen fick ett antal uppdrag och
ekonomiberednigen svarade på dessa genom att författa en beredningsskrivelse, innefattandes
förslag till beslut (§ 33/2021) på sitt möte den 22 september. Förslaget till beslut till
kommunfullmäktige i denna tjänsteskrivelse är i enlighet med ekonomiberedningens förslag.
Genom en koncernbildning ändras kommunens nuvarande ägande av de helägda kommunala
bolagen så att dessa istället ägs indirekt av kommunen genom ett moderbolag. En
koncernbildning innebär positiva effekter på samordning av IT-, HR- och ekonomisystem och
upphandling, snabbare beslutsprocess, tydligare ägarroll samt möjligheten till skattemässig
resultatutjämning och annat finansiellt samarbete mellan bolagen.
Förvaltningens samlade bedömning är att det finns juridiska förutsättningar att bilda en
kommunal bolagskoncern enligt föreliggande förslag.
Förvaltningen föreslår därmed kommunfullmäktige:
1. En helägd bolagskoncern i Kungälvs kommun med AB Kongahälla som moderbolag
bildas per 1 december 2021.
2. Ägardirektiv för AB Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala
Exploateringsbolag (BOKAB) beslutas enligt upprättade förslag.
3. Bolagsordning för AB Kongahälla godkänns enligt upprättat förslag.
4. För verksamhetsåren 2021 och 2022 ska Kungälv energi tillsammans med Kungälvs
närenergi ha en lönsamhet som motsvarar en avkastning på minst 4 procent av totalt
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kapital. Bolaget ska ha en soliditet på 30-35 procent och lämna en utdelning på 30
procent av Kungälv Energi och Kungälv Närenergis sammanlagda resultat under
förutsättning att nyckeltalet för soliditet är uppfyllt.
För verksamhetsåren 2021 och 2022 ska BOKAB ge en årlig grundutdelning på 25
procent av nettoresultatet. Utöver grundutdelning kan bolaget lämna en
tilläggsutdelning. Tilläggsutdelning ska bestämmas i dialog mellan bolaget styrelse,
moderbolaget samt kommunfullmäktiges ägarombud. En plan för tilläggsutdelning ska
tas fram och revideras årligen i samband med bokslut.
Kommunen beslutar att lämna ett aktieägartillskott på 31 mkr till AB Kongahälla i
december 2021 motsvarande fordran för de överlåtna aktierna.
Upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal godkänns. Avtalet undertecknas av
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör.
Reviderad bolagspolicy antas enligt förslag.
Kommunens respektive AB Kongahällas ombud vid bolagsstämmor i AB Kongahälla,
Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala Exploateringsbolag (BOKAB) ges i
uppdrag att rösta i enlighet med beslutspunkterna 1 - 7.
Genomförd risk- och konsekvensanalys avseende koncernbildning antecknas.

Yrkande
Gun-Marie Daun (KD): Ärendet återremitteras för att belysa följande frågor:
1. En beskrivning kring de långsiktiga effekterna kring samordning, skatter och de outtalade
framtidsplanerna kring en koncernbildning.
2. Hur kommer Bagahus AB hanteras framöver?
3. Stora värden hanteras utan analyser eller redovisningar över möjliga konsekvenser. Vad
skulle det innebära om skattskyldighet för vinster på aktier skulle återinföras?
4. Redovisa hur mycket inkomstskatt skulle exempelvis ha undvikits de senaste fem åren och
vilka inkomstskatter beräknas inbesparas genom koncernbildning de närmaste fem till tio åren.
5. Återkomma med en risk och konsekvensanalys som beskriver effekterna samt en simulering
kring skatte och ränteeffekter.
6. Vad blir den ökade kostnaden med ytterligare VD och administration för moderbolaget?
Anders Holmensköld (M): Avslag på Gun-Maries yrkande om återremiss.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet avgörs på dagens sammanträde
och finner att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag och
Nej-röst för att återremittera ärende
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Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för att avgöra ärendet idag och 5 nej-röster för Gun-Marie Dauns (KD)
yrkande om återremiss yrkande beslutar Kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag.

Ledamot
Miguel Odhner (S)
Anders Holmensköld (M)
Elisabeth Mattsson (L)
Linda Åshamre (S)
Ove Wiktorsson (C)
Erik Martinsson (MP)
Morgan Carlsson (SD)
Pia Gillerstedt (S)
Monica Haraldsson (M)
Mats Frisell (S)
William Hult (S)
Erik Andreasson (V)
Rolf Carlsson (SD)
Gun-Marie Daun (KD)
Marcus Adiels (M)

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
x
Summa: 10

5

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Koncernbildning
Bilaga Koncernbildning - ekonomiberedningens uppdrag
Bilaga Koncernbildning – juridik och ekonomi - översiktskartor
Bilaga Protokollsutdrag - Koncernbildning - ekonomiberedningens uppdrag Ekonomiberedningen
Bilaga Rapport (1) EY - Kungälvs kommun - Koncernbildning
Bilaga Rapport (2) - EY bilaga - Kompletterande frågeställningar, bilaga till EY-rapport
Bilaga Bolagspolicy Utkast 2021-09-15
Bilaga BOKAB ägardirektiv Utkast 2021-09-15
Bilaga Kungälv Energi AB ägardirektiv utkast 2021-09-15
Bilaga Kongahälla bolagsordning förslag 2021-09-15
Bilaga Kongahälla ägardirektiv Utkast 2021-09-15
Bilaga UTKAST Överlåtelseavtal Kungälvs kommun - AB Kongahälla
Bilaga Anteckning till koncernbildning - Kristdemokraterna
Bilaga Anteckning till koncernbildning - Sverigedemokraterna
Bilaga Anteckning till koncernbildning - utvecklingspartiet
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Förslag till kommunfullmäktige
1. En helägd bolagskoncern i Kungälvs kommun med AB Kongahälla som moderbolag
bildas per 1 december 2021.
2. Ägardirektiv för AB Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala
Exploateringsbolag (BOKAB) beslutas enligt upprättade förslag.
3. Bolagsordning för AB Kongahälla godkänns enligt upprättat förslag.
4. För verksamhetsåren 2021 och 2022 ska Kungälv energi tillsammans med Kungälvs
närenergi ha en lönsamhet som motsvarar en avkastning på minst 4 procent av totalt
kapital. Bolaget ska ha en soliditet på 30-35 procent och lämna en utdelning på 30
procent av Kungälv Energi och Kungälv Närenergis sammanlagda resultat under
förutsättning att nyckeltalet för soliditet är uppfyllt.
5. För verksamhetsåren 2021 och 2022 ska BOKAB ge en årlig grundutdelning på 25
procent av nettoresultatet. Utöver grundutdelning kan bolaget lämna en
tilläggsutdelning. Tilläggsutdelning ska bestämmas i dialog mellan bolaget styrelse,
moderbolaget samt kommunfullmäktiges ägarombud. En plan för tilläggsutdelning ska
tas fram och revideras årligen i samband med bokslut.
6. Kommunen beslutar att lämna ett aktieägartillskott på 31 mkr till AB Kongahälla i
december 2021 motsvarande fordran för de överlåtna aktierna.
7. Upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal godkänns. Avtalet undertecknas av
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör.
8. Reviderad bolagspolicy antas enligt förslag.
9. Kommunens respektive AB Kongahällas ombud vid bolagsstämmor i AB Kongahälla,
Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala Exploateringsbolag (BOKAB) ges i
uppdrag att rösta i enlighet med beslutspunkterna 1 - 7.
10. Genomförd risk- och konsekvensanalys avseende koncernbildning antecknas.
__________
Erik Andreasson (V) lämnar en anteckning till protokollet.
Samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot beslutet.
Gun-Marie Daun (KD) lämnar en anteckning till protokollet.
Expedieras till: Förvaltningsledningen, kommunjurist, Karolina Lovric
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§ 289/2021

Uppdrag att genomföra Kungälvs väg mot återhämtning efter
Coronapandemin, förstärkt beredskap och ökad robusthet (Dnr
KS2020/1099)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att säkerställa 8 verksamhetskritiska
punkter rörande samhällskris och beredskap. Denna skrivelse utgör förvaltningens bedömning
och svar på de 8 punkterna.
Bedömningen som görs är att kommunen har en god robusthet i sina verksamheter och att de
8 punkterna bedöms som säkerställda. Beskrivning av punkterna finns i verksamhetens
bedömning.
Under maj månad var också länsstyrelsen på besök för att följa upp kommunens arbete med
samhällskris och beredskap. Länsstyrelsens protokollerade bedömning bekräftar också att
Kungälvs kommun har en god förmåga, beredskap, dokumentation och rutiner i arbetet för ett
robust samhälle.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Uppdrag att genomföra Kungälvs väg mot återhämtning efter
Coronapandemin, förstärkt beredskap och ökad robusthet
Bilaga Pandemiplan
Bilaga Krisberedskap och civilt försvar - Handlingsplan
Bilaga Ledning och kommunikationsplan för krisberedskap antagen jan 2020
Bilaga Oljeskyddsplan för Kungälv och Ale kommun
Bilaga Styrdokument - beredskapsplan, Stab
Bilaga Beredskapsplan enhetsnivå angående covid-19 - sektorledning
Bilaga Beredskapsplan enhetsnivå angående covid-19 - förskolan
Bilaga Beredskapsplan enhetsnivå angående covid-19 - skola
Bilaga Beredskapsplan för sektor Trygghet och Stöd att upprätthålla verksamhet i händelse av
allvarlig smitta
Bilaga Beredskap Corona Samhälle och utveckling
Bilaga Sammanställning Covid-arbete år 2020, 2021-10-11
Beslut
1. Förvaltningens svar på ”Uppdrag att genomföra Kungälvs väg mot
återhämtning efter Coronapandemin, förstärkt beredskap och ökad robusthet”
godkänns.
__________
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§ 290/2021

Förslag till avfallstaxa 2022 (Dnr KS2021/0905)
Sammanfattning
Avfallsverksamheten har tidigare haft ett budgeterat underskott för att minska ett ackumulerat
överskott i renhållningskollektivet. Överskottet är upparbetat och för att komma i balans
behöver taxan höjas. Inför 2021 års avfallstaxa aviserades att höjning av taxan skulle ske under
en tvåårsperiod.
För det vanligast förekommande abonnemanget - villa med sortering av matavfall, hämtning
varannan vecka - innebär höjningen 158 kr per år. Efter föreslagen höjning är Kungälv den
kommun i Göteborgsregionen med den tredje lägsta avgiften för denna typ av abonnemang.
Avfallstaxa föreslås att börja gälla från den 1 januari 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förslag till avfallstaxa 2022
Bilaga Bilaga 1 Avfallstaxa 2022
Bilaga Bilaga 2 Avfallstaxa 2022_före-efter
Bilaga Protokollsutdrag - Förslag till avfallstaxa 2022 - Utskottet för Samhälle och utveckling
Förslag till kommunfullmäktige
1. Avfallstaxa för Kungälvs kommun, bilaga 1, antas och börjar gälla från och med
den 1 januari 2022.
2. Avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige 5 november 2020 (§ 145/2020)
upphör att gälla från och med den 31 december 2021.
__________

Elisabeth Mattsson (L) reserverar sig mot beslutet.
Expedieras till:

Dan Gorga
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§ 291/2021

VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022 (Dnr KS2021/1152)
Sammanfattning
Varje år görs en översyn av kommande investeringar och intäkter för att bestämma nästa års
taxejustering. Detta har i år föregåtts av beslut om ny modell av taxeuttag för 2022, från
vattenmätarbaserat till bostadsenhetsbaserat (villa/lägenhet). Taxeförändringen gör att det sker
en omfördelning av taxeuttaget från småhusägarna till övriga fastigheter och verksamheter som
ger en ökad intäkt på ca 7 % och utan den nya taxemodellen hade en taxehöjning på 10 % varit
nödvändig.
Förändringen innebär att endast en höjning av den rörliga brukningsavgiften föreslås och att
de fasta avgifterna för vatten, spill- och dagvatten kan lämnas oförändrade.
Förvaltningen föreslår en taxa enligt följande för 2022:
Anläggningsavgiften föreslås oförändrad.
Den rörliga brukningsavgiften höjs med 3 %.
En grundavgift per år och fastighet
om 3000 kr
En avgift per år och bostadsenhet
om 1 600 kr
Den fasta brukningsavgiften för V+S och D lämnas oförändrad.
Särskilda avgifter (pkt 13 i va-taxan) höjs med 3 % i enlighet med övriga brukningstaxan.
Avgiften för allmän platsmark lämnas oförändrad.
Tilläggsyrkande
Miguel Odhner (S): Enhetstaxa ska prövas att inarbetas i VA-taxan inför 2023 års VA-taxa.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att anta
Miguel Odhners (S) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022
Bilaga Protokollsutdrag - VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022 - Utskottet för Samhälle
och utveckling
Bilaga VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2022+bilaga
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Förslag tillkommunfullmäktige
1. VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
antas att gälla från och med 2022-01-01.
2. VA-taxa och inkopplingsavgift Dnr KS2020/1448 upphör att gälla från och
med 2021-12-31.
3. Enhetstaxa ska prövas att inarbetas i VA-taxan inför 2023 års VA-taxa.
__________
Elisabeth Mattsson (L) reserverar sig mot beslutet.
Erik Andreasson (V) reserverar sig mot punkt 3 i beslutet.
Expedieras till:
För kännedom till:

Anders Holm SHB, Martin Hollertz SHB, Kommunkansli och juridik
Stefan Bohlin VA-teknik/SHB
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§ 292/2021

Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta (Dnr
KS2021/1161)
Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-26 formulerades följande uppdrag:
”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.”
Förvaltningen bedömer att en övergång till enhetstaxa i väsentlig grad ökar kostnaderna för
det stora flertalet fastigheter som framgent kommer att anslutas till kommunens va-nät.
Små fastigheter (typhus A 800 m2) får en taxehöjning på 26% medan de fastigheter som ligger
över begränsningsregelns tomtyta (1900 m2) får en sänkning med upp till maximalt 11%.
Högsta anläggningsavgiften för typhus A i Sverige just nu är: 320 000 kr. I och med
genomförandet av en enhetstaxa skulle Kungälv ha klart högst anläggningsavgift i Sverige för
typhus A, 350 000 kr. För Kungälv med nuvarande taxekonstruktion är anläggningsavgiften
för typhus A 278 025 kr.
Lagligheten i en enhetstaxa är ännu inte juridiskt prövad, men medhänsyn till de stora
konsekvenserna som en sådan innebär för det stora flertalet fastigheter bedöms risken för
juridisk överprövning vara stor. Utfallet av en sådan prövning utifrån vattentjänstlagens krav
på rättvis och skälig taxa bedöms som mycket oviss.
De ekonomiska konsekvenserna för flertalet fastigheter som kommer att anslutas i
kommunens så kallade ”omvandlingsområden” liknande Aröd och Nordkroken kommer att
bli svårhanterade. Skillnader mellan anläggningsavgift för de som ansluts med dagens taxa
jämfört med de som ansluts efter att enhetstaxa blir stora. Detta kommer att skapa en
omfattande rättvisediskussion.
Även VA-verksamhetens arbete med att sikta på att bibehålla samma eller högre täckningsgrad
för kostnaderna i omvandlingsområden vilket taxan ska täcka kan komma att försvåras
kraftigt.
En enhetstaxa för med sig ett stort arbete genom att hela taxan måste skrivas om. En
enhetstaxa måste också genomgå en noggrann juridisk granskning. Dessutom måste samtliga
taxesatser arbetas om.
Utöver detta ser förvaltningen en stor kommunikativ utmaning genom den stora höjningen för
majoriteten av fastigheterna.
Att införa en enhetstaxa som ska gälla från 2022-01-01 anses mot ovanstående argumentation
inte vara möjligt.
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Det skulle framför allt innebära att den taxa som planeras att antas av kommunfullmäktige 2110-07 måste omarbetas i sin helhet och antagandet förskjuts då framåt i tiden.
Tomtyteavgiften är främst kopplad till utbyggnaden av de lokala näten. Tomtyteavgiften har
därför varit ett instrument för att reducera avgiften för föreningsanslutningar och vabyggnationer enligt alternativ utbyggnadsmodell. Tas tomtytan bort ur taxeberäkningarna
kommer det att innebära att den alternativa utbyggnadsmodellen måste arbetas om och det är
då svårt att genomföra en reduktion av avgiften som är juridiskt och ekonomiskt hållbar.
De redan tecknade avtalen om Alternativ utbyggnadsmodell för Rollsbo -Västerhöjd och
eventuellt även exploateringen för Rishammar kommer att påverkas negativt (ökad
anläggningsavgift). Detta beroende på att avgiften som ska tillämpas är den som är gällande vid
debiteringstillfället, vilket inträder när övertagandeavtalet är undertecknat.
Nyttan av dagvattenanslutning är till mycket stor del beroende av tomtytan. Vilket innebär att
större tomter har större nytta av detta än mindre tomter. Av detta följer att det är mycket
skäligt att en större fastighet som har större nytta av dagvattenservis även betalar en större
andel av avgiften.
Sammantaget bedömer förvaltningen att en enhetstaxa utan tomtyteavgiften är mycket
olämpligt att genomföra.
Yrkande
Elisabeth Mattsson (L): Avslag på förslag till beslut.
Anders Holmensköld (M): Avslag på Elisabeth Mattssons (L) yrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att anta
Anders Holmenskölds (M) förslag till beslut.
Omröstning begärs inte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta
Bilaga Protokollsutdrag - Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta
- Utskottet för Samhälle och utveckling
Bilaga Anteckning till protokollet Ove Wktorsson (C) - USU 5 oktober
Bilaga Bilaga till Anteckning till protokollet Ove Wiktorsson (C) - USU 5 oktober Karta
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att inte införa enhetstaxa att gälla från 2022-01-01.
__________
Ove Wiktorsson (C) lämnar en anteckning till protokollet.
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§ 293/2021

Sammanträdestider 2022 (Dnr KS2021/1692)
Sammanfattning
Sammanträdestiderna för den politiska organisationen fastställs årligen av respektive instans.
Planeringen av sammanträdesdagarna utgår från förvaltningens årshjul och ärendeflödet mot
kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Hänsyn tas till den ekonomiska boksluts- och
budgetprocessen. Kanslienheten har med utgångspunkt i det beredningsförfarande som
behövs för ett effektivt beslutsfattande utarbetat ett förslag till sammanträdestider 2022 för
kommunstyrelsen med utskott och kommunfullmäktige med beredningar.
Kommunfullmäktige med beredningar och kommunstyrelsen med utskott rekommenderas att
anta förslaget till sammanträdestider.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Sammanträdestider 2022
Yrkanden
Gun-Marie Daun (KD): Utskottet för bildning och lärande sammanträder på onsdagar.
Beslut
1. Kommunstyrelsen sammanträder på onsdagar (om inget annat anges) den:
12 januari, 16 februari, 23 mars, 27 april, 18 maj, 22 juni, 17 augusti, 21
september, 19 oktober, 16 november, 14 december.
2. Kommunstyrelsens informationssammanträden sker på onsdagar (om inget
annat anges) den: 6 april, 1 juni, 12 oktober, 23 november.
3. Utskottet för bildning och lärande (UBL) sammanträder på tisdagar (om
inget annat anges) den: 1 februari, 8 mars, 12 april, 3 maj, 7 juni, 6
september, 4 oktober, 8 november, 29 november.
4. Utskottet för trygghet och stöd (UTS) sammanträder på onsdagar (om inget
annat anges) den: 2 februari, 9 mars, 13 april, 4 maj, 8 juni, 7 september, 5
oktober, 9 november, 30 november.
5. Utskottet för samhälle och utveckling (USU) sammanträder på tisdagar (om
inget annat anges) den: 1 februari, 8 mars, 12 april, 3 maj, 7 juni, 6
september, 4 oktober, 8 november, 29 november.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige sammanträder på torsdagar klockan 17.00 (om inget annat
anges) i sessionssalen Stadshuset, den: 27 januari, 3 mars, 7 april, 12 maj, 30 juni,
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1 september, 6 oktober, 3 november (val av presidium), 10 november, 1
december (val till nämnder och beredningar), 8 december.
2. Kultur- och fritidsberedningen sammanträder på tisdagar klockan 15:00 (om inget
annat anges) den: 18 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 17 maj, 21 juni, 20
september.
3. Beredningen för trygghet och stöd sammanträder på tisdagar klockan 15:00 (om
inget annat anges) den: 18 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 17 maj, 21 juni,
20 september.
4. Ekonomiberedningen sammanträder på onsdagar klockan 15:00 (om inget annat
anges) den: 20 januari, 19 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 18 maj, 22 juni,
21 september.
5. Beredningen för samhälle och utveckling sammanträder på onsdagar klockan
15:00 (om inget annat anges) den: 19 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 18
maj, 22 juni, 21 september.
6. Beredningen för bildning och lärande sammanträder på onsdagar klockan 13:00
(om inget annat anges) den: 19 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 18 maj, 22
juni, 21 september.
7. Demokratiberedningen sammanträder på torsdagar klockan 17:00 (om inget
annat anges) den: 20 januari, 24 februari, 24 mars, 28 april, 19 maj, 23 juni, 22
september.

__________
Expedieras till:

Kommunkansliet

För kännedom till:

Kundcenter, Internservice, Förvaltningsledningen
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§ 294/2021

Rapportering ej verkställda beslut 2021 kvartal 2 (Dnr KS2021/1576)
Sammanfattning
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
Kvartal 2 2021 har totalt 29 ärenden beviljade bistånd som ej verkställts inom tre månader. 17
av dessa gäller beslut enligt SoL bostad i vård och omsorgsboende (äldreboende). Samtliga 17
personer har erbjudits plats inom tre månader men själv valt att tacka nej till erbjuden plats.
Åtta av de 29 ärendena som ej verkställts inom tre månader avser bostad för vuxna enligt 9 §
LSS. Orsaken till att besluten ej verkställts är resursbrist.
Totalt 20 ärenden har väntat mer än ett år på verkställighet, varav 10 ärenden rör beslut om
permanent bostad SoL (äldreboende). Sju ärenden som väntat mer än ett år avser bostad för
vuxna enligt LSS. Inom Bostad IFO SoL finns fyra ärenden som ej verkställts och ett ärende
som avslutats utan verkställighet. Ärendet kommer att flyttas över till äldreomsorgen för
verkställighet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rapportering ej verkställda beslut 2021 kvartal 2
Bilaga Statistikrapport ej verkställda beslut kvartal 2-2021
Bilaga Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut 2021, kvartal 2 - Sociala
myndighetsnämnden
Bilaga Protokollsutdrag - Rapportering ej verkställda beslut 2021 kvartal 2 - Utskottet för
Trygghet och stöd
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Förslag till kommunfullmäktige
1. Statistikrapport godkänns och översänds till Kommunfullmäktige
__________
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§ 295/2021

Översyn av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och
strålskyddslagen (Dnr MOBN2021/0789)
Nuvarande taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen
antogs den 7 november 2019 (KF § 258/2019). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts
under 2021. Anledningen till denna översyn är ändrad lagstiftning samt att vissa revideringar
behövs då vi utifrån vår erfarenhet noterat ett behov av smärre justeringar av nuvarande taxa.
Lagstöd för att ta ut avgifter finns i kommunallagen, miljöbalken och strålskyddslagen.
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
-

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antas att
gälla från och med den 1 januari 2022.

-

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område samt strålskyddslagen” som
antogs av kommunfullmäktige den 7 november 2019 (KF § 258/2019) upphör därmed att
gälla från och med den 1 januari 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Översyn taxa 2022
Bilaga Inledande bestämmelser
Bilaga Taxebilaga 1
Bilaga Taxebilaga 2 och 3
Bilaga Protokollsutdrag - Översyn taxa 2022 - 26 augusti
Förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antas
att gälla från och med den 1 januari 2022.
2. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område samt strålskyddslagen” som
antogs av kommunfullmäktige den 7 november 2019 (KF § 258/2019) upphör
därmed att gälla från och med den 1 januari 2022.
__________
Expedieras till:

Miljöenheten
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§ 296/2021

Revidering av ägardirektiv för Förbo AB (Dnr KS2021/1422)
Sammanfattning
Förbo AB ägs av kommunerna Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv. Ägarrådet i Förbo AB
har för en hållbar utveckling av Förbo AB:s bostadsområden sett ett behov av att kunna bygga
bostadsområden som består av en kombination av hyresrätter och bostadsrätter och/eller
ägarlägenheter. Revideringen av ägardirektivet kommer göra det möjligt för bolaget att besluta
om att bygga bostadsrätter och/eller ägarlägenheter samt avyttra dessa. Verksamheten i
bolaget ska alltjämt huvudsakligen bestå av att förvalta hyresrätter.
Vid större investeringar i parkeringsanläggningar för att tillgodose parkeringsbehovet i Förbo
AB:s bostadsområden kan det finnas affärsmässiga skäl för att placera parkeringsverksamhet
(exklusive fastighet) i separat bolag, vilket också kräver ändring av ägardirektivet.
Därutöver har Förbo AB ett önskemål om att redovisning av bolagets förvaltning, ställning
och resultat harmoniserar med rapporteringen till ägarkommunerna. Därför föreslås att
skrivelsen i ägardirektivet om kvartalsvis rapportering ändras till löpande.
Yrkande
Morgan Carlsson (SD): Punkt 4 och 5 i Ägardirektiv för Förbo AB stryks.
Miguel Odhner (S): Avslag på Morgan Carlssons (SD) yrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att anta
Miguel Odhners yrkande.
Omröstning begärs inte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av ägardirektiv för Förbo AB
Bilaga Aktieägaravtal Förbo
Bilaga Utredning Ernst & Young ang Förbo
Bilaga Ägardirektiv Förbo Förslag
Förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderat ägardirektiv för Förbo AB enligt upprättat förslag fastställs.
2. Detta beslut gäller under förutsättning att övriga ägarkommuner fattar likalydande
beslut.
__________
Expedieras till:
Förbo AB
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För kännedom till:
Härryda kommun
Lerums kommun
Mölndals stad
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§ 297/2021

Beslut - granskning av Detaljplan för Entré Ytterby, Pumpen 3 samt del av
Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 (Dnr KS2015/1826)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2015, § 446/2015 efter ansökan av Saltholmsgruppen AB att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt område.
Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av flerbostadshus och centrumknutna verksamheter.
Avsikten är att skapa en attraktiv entré för de som närmar sig Ytterby österifrån på
Marstrandsvägen.
Efter beslut av kommunstyrelsen § 451/2018 har samråd för detaljplanen genomförts under
tiden 25 januari – 19 februari 2019. Under samrådet inkom synpunkter från sex fastighetsägare/boende i området. Deras synpunkter gällde bl.a. buller, ljusinfall, insyn, vibrationer,
trafikförhållanden och naturmiljö. Preem befarar att ökad trafik försvårar tillfart till bensinstationen. Länsstyrelsen framförde att farligt gods, risk för översvämning, markföroreningar
samt geoteknik måste lösas på ett tillfredsställande.
Planen följer kommunens översiktsplan samt fördjupad översiktsplan för Ytterby tagits.
Gällande detaljplaner anger idrott, parkering och industri. Detaljplanernas genomförandetid
har gått ut. Plan-förslaget tas fram genom byggherredriven planprocess.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut - granskning av Detaljplan för Entré Ytterby, Pumpen 3 samt del av
Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109
Bilaga Entré Ytterby Plankarta granskning A3
Bilaga Entré Ytterby Illustrationskarta granskning A3
Bilaga Entré Ytterby Planbeskrivning granskning
Bilaga Entré Ytterby Samrådsredogörelse
Bilaga Protokollsutdrag - Beslut - granskning av Detaljplan för Entré Ytterby, Pumpen 3 samt
del av Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 - Utskottet för Samhälle och utveckling
Beslut
Detaljplan för bostäder och verksamheter, Entré Ytterby, Pumpen 3 samt
Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 godkänns för granskning enligt plan- och
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 §18.
__________
Expedieras till:
Kenneth Fondén, Planarkitekt
Johan Hellborg, Planarkitekt
Sandra Vokstrup, Mark och Exploateringsingenjör
För kännedom till:
Fredric Norrå, Verksamhetschef SoU
Ida Brogren, Verksamhetschef Planering
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§ 298/2021

Beslut - antagande av detaljplan för Marstrand 44:2 m.fl. (Dnr
KS2020/0997)
Sammanfattning
Planarbetet initierades i maj 2020 då en begäran om planbesked inkom från kommunens enhet
Trafik-gata-park. Ansökan aktualiserades utifrån ett pågående bygglovsärende samt ett
lantmäteriärende. Syftet med ansökan om planbesked var från kommunens sida att säkerställa den
kommunala parkeringsplatsen genom att ändra detaljplanen efter verkliga förhållande, samt att
upphäva gällande tomtindelning för att möjliggöra fastighetsreglering mellan de tre fastigheterna
inom planområdet.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra parkering på fastigheten Marstrand 44:2. Syftet är
också att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Marstrand 44:1,
44:2 och 44:9.
Planärendet har hanterats enligt standardförfarande och har samråtts under perioden 10 mars – 25
mars med kända sakägare, lantmäteriet och länsstyrelsen. Planförslaget var utställt för granskning 1
juli– 20 augusti 2021.
Aktuellt planområde ligger på Koön, Marstrand, cirka 2 mil väster om Kungälvs tätort.
Planområdet ligger knappt 200 meter nordöst om Marstrands färjeläge. Planområdet omfattar
totalt tre fastigheter.
Förvaltningen bedömer att detaljplanen kan antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut - antagande av detaljplan för Marstrand 44:2 m.fl.
Bilaga Planbeskrivning antagande 2021-10-20
Bilaga Plankarta antagande 2021-10-20
Bilaga PM - Underlag för bedömning av upphävandet av strandskydd 2021-06-21
Bilaga Protokollsutdrag - Beslut - antagande av detaljplan för Marstrand 44:2 m.fl. - Utskottet
för Samhälle och utveckling
Beslut
1. Detaljplanen för Marstrand 44:2 m.fl. i Kungälvs kommun antas enligt plan- och bygglagen
PBL (2010: 900) kap 5 § 27 med stöd av § 14 i kommunstyrelsens reglemente.
__________
Expedieras till:

Anna Hedlin, Adm VU Plan / Enhet Plan
Gunilla Carlsson Gremner, Adm Plan / Enhet Plan
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Ida Brogren, Planchef / Enhet Plan
Ida Andersson, Planarkitekt / Enhet Plan
Charlotta Lindström, exploateringsingenjör / Kart och Mark
Jimmy Sandberg, parkeringsansvarig / Trafik-gata-park
Ann Ek, parkeringsansvarig / Trafik-gata-park
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§ 299/2021

Svar på remiss - Förslag till beslut om avlysning av farled 159 vid
Kornhallsleden vintern 2021-2022 (Dnr KS2021/1688)
Sammanfattning
Sjöfartsverket har inkommit med en remiss med möjligheter att ge synpunkter på ett beslut om
avlysning av farled 159 vid Kornhallsleden vintern 2021-2022.
Sjöfartsverket beslutar med stöd av lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning
av allmän farled och allmän hamn att den allmänna farleden 159, i Nordre älv vid Kornhall,
avlyses för all sjötrafik, förutom räddningstjänst samt Trafikverket linfärja.
Avlysningen gäller fr.o.m. 2021-11-22 t.o.m. 2022-03-31 eller till dess avlysning anses påkallat
med hänsyn till isläget.
Förslag till beslut:
Kungälvs kommun har tagit emot information om beslut och lämnar inga synpunkter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på remiss - Förslag till beslut om avlysning av farled 159 vid
Kornhallsleden vintern 2021-2022
Bilaga Förslag till beslut om avlysning av farled 159 vid Kornhallsleden vintern 2021-2022.msg
Bilaga Förslag till Beslut om avlysning av farled 159 i Nordre älv vid Kornhalls färja vintern
2021-2022, Kungälvs- och Göteborgs kommun.pdf
Beslut
Kungälvs kommun har tagit emot information om beslut och lämnar inga
synpunkter.
__________
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§ 300/2021

Remiss - förslag på riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (Dnr KS2021/0848)
Sammanfattning
Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på remissen förslag på
riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (Dnr KS2021/0848–2).
Förvaltningen föreslår att Kungälvs kommun har tagit del av remissen, men lämnar inga
synpunkter.
Eventuella remissvar ska inkomma till Länsstyrelsen innan den 24 september 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remiss - förslag på riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Bilaga Samråd gällande riskhanteringsplan för Göteborg enligt Översvämningsdirektivet Dnr.
451-18631-2021
Bilaga Missiv samråd riskhanteringsplan för Göteborg
Bilaga Samrådsunderlag - Göteborgs riskhanteringsplan
Bilaga Samrådsunderlag Bilaga 2 Mål- och åtgärdstabell Göteborg
Bilaga Samrådsunderlag - Göteborgs miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga Protokollsutdrag - Remiss - förslag på riskhanteringsplan för översvämningar i
Göteborg med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) - Utskottet för Samhälle och
utveckling
Beslut
Kungälvs kommun har tagit del av remissen, men lämnar inga
synpunkter över remissen för översvämningar i Göteborg med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (Dnr KS2021/0848–2)
__________
Expedieras till:
Länsstyrelsen
Anna Ulvehed
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§ 301/2021

Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde, Arntorp 2:12 m.fl. (Dnr
KS2021/1213)
Sammanfattning
Enligt gällande exploateringsavtal (KS2010/2486) skall Bokab överlämna all allmän plats på
fastigheten Arntorp 2:12 till kommunen när arbetena är fullt färdigställda.
På grund av sena etableringar har Bokab avvaktat med att toppbelägga gator och GC-banor då
man annars riskerar köra sönder beläggningen innan området är fullt utbyggt. Parterna har
därför enats om att Bokab kan överlämna all allmän plats innan dessa toppbeläggningar
utförts. Detta regleras i Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde.
Då gällande Exploateringsavtal ej kunnat fullföljas bedömer verksamheten att ett Tilläggsavtal
bör tecknas mellan parterna.
Förvaltningen föreslår att upprättat förslag till Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde
godkänns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde, Arntorp 2:12 m.fl.
Bilaga Tilläggsavtal Arntorps verksamhetsområde
Bilaga Bilaga 1 Detaljplankarta Arntorp
Bilaga Protokollsutdrag - Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde, Arntorp 2:12 m.fl. Utskottet för Samhälle och utveckling
Beslut
1. Upprättat förslag till Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde godkänns.
__________
Expedieras till:
Bohusläns kommunala exploaterings AB
Fredric Norrå, Planering och myndighet
Ann-Sofie Sjögren, Kart och Mark
För kännedom till:
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§ 302/2021

Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig,
strategisk och i samverkan S2021/05439 (Dnr KS2021/1236)
Sammanfattning
Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården är en statlig utredning som
tillsattes 13 augusti 2020. Delegationen kom med ett delbetänkande 30 juni 2021 med namnet
Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59). Kungälv kommun
har valts ut som remissinsats tillsammans med ett antal andra kommuner. Svar på remissen ska
lämnas senast 5 november 2021.
Delbetänkande presenterar ett antal förslag kring ökad tillgänglighet inom vården, men är i
huvudsak inriktad på vård som bedrivs av regioner.
Förvaltningen föreslår följande förslag till beslut: Tjänsteskrivelsen ”Svar på remiss - SOU
2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/054392
godkänns som kommunstyrelsens svar och översänds till Socialdepartementet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk
och i samverkan S2021/05439
Bilaga Remiss av SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan
S2021_05439.msg
Bilaga SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf
Bilaga Remissmissiv SOU 2021_59 .pdf
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig,
strategisk och i samverkan S2021/05439 - Utskottet för Trygghet och stöd
Beslut
Tjänsteskrivelsen ”Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig,
strategisk och i samverkan S2021/054392 godkänns som kommunstyrelsens svar och
översänds till Socialdepartementet.
__________
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§ 303/2021

Kulturgaranti i Kungälvs kommun (Dnr KS2021/1311)
Förvaltningen har fått ett politiskt uppdrag att utforma ett förslag till en kulturgaranti i
kommunen, vilken innebär att Kungälvs kommun åtar sig att garantera att barn och elever har
rätt till kulturaktiviteter.
Kulturgarantin kommer att erbjuda en struktur som stärker möjligheterna för barn och elever
att ta del av kulturupplevelser för att säkerställa likvärdighet och kontinuerlig tillgång till kultur.
Förvaltningen föreslår en kulturgaranti vilken innebär att alla eleverna i grundskolan garanteras
att minst en gång per läsår få uppleva ett professionellt kulturevenemang och/eller att få skapa
tillsammans med en professionell kulturaktör. Eleverna ska efter genomgången grundskola ha
tagit del av ett rikt och varierat kulturutbud.
Förvaltningen föreslår följande förslag till beslut.
1. Uppdraget Utred införandet av en kulturgaranti under mandatperioden är slutfört.
2. Informationen antecknas till protokollet.
3. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett styrande dokument för kulturgaranti i
Kungälvs kommun enligt redovisat förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslut
1. Uppdraget Utred införandet av en kulturgaranti under mandatperioden är slutfört.
2. Informationen antecknas till protokollet.
3. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett styrande dokument för
kulturgaranti i
Kungälvs kommun enligt redovisat förslag.
__________
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§ 304/2021

Preliminär gymnasieorganisation läsåret 2022/2023 åk 1 (Dnr
KS2021/1447)
Sammanfattning
Inför läsåret 2022/2023 behöver kommunstyrelsen besluta om en preliminär organisation för
årskurs 1 i gymnasiet. Mimers Hus planerar att erbjuda sju yrkesförberedande program, fem
högskoleförberedande program och introduktionsprogram. Under vårterminen 2021 utökades
fordon- och transportprogrammet. I övrigt föreslås i stort sett samma program och antal
platser som tidigare år.
Under vårterminen 2022 kommer justeringar eventuellt att göras utifrån hur söktrycket ser ut
till olika program. Verksamheten föreslår att förslaget om preliminär organisation av program
och antal platser på Mimers Hus gymnasium årskurs 1 för läsåret 2022/2023 enligt bilaga
godkänns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Preliminär gymnasieorganisation läsåret 2022/2023 åk 1
Bilaga Förslag till gymnasieorganisation läsåret 2022/2023 åk 1.
Beslut
Preliminär organisation av program och antal platser på Mimers Hus gymnasium
årskurs 1 för läsåret 2022/2023 godkänns.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:
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§ 305/2021

Preliminär gymnasiesärorganisation för 2022-2023 åk 1. (Dnr KS2021/1448)
Sammanfattning
Inför läsåret 2022/2023 behöver kommunstyrelsen besluta om en preliminär organisation för
årskurs 1 i gymnasiesärskolan. Förslaget programutbudet och platsantalet inför 2022/2023 har
ändrats från föregående läsår. Förvaltningen föreslår att två program inte ska starta,
Programmet för estetiska verksamheter (EVEST) och Programmet för samhälle, natur och
språk (SNSAM). Förvaltningen föreslår att Programmet för administration, handel och
varuhantering ska starta
Trekungagymnasiet planerar att erbjuda totalt fem program. Utifrån hur söktrycket ser ut till
olika program kommer justeringar i utbudet eventuellt att göras under vårterminen 2022.
Verksamheten föreslår att förslaget om preliminär organisation av program och antal platser
på Trekungagymnasiet årskurs 1 för läsåret 2022/2023 godkänns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Preliminär gymnasiesärorganisation för 2022-2023 åk 1.
Beslut
Preliminär organisation av program och antal platser på Trekungagymnasiet i årskurs
1 för läsåret 2022/2023 godkänns.
__________
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§ 306/2021

Svar på remiss angående förslag på föreläggande för vattenförsörjning och
avloppshantering för fastigheterna på Norra Instön (Dnr KS2018/0917)
Sammanfattning
Kommunen har fått förslag till beslut för vattenförsörjningen och avloppshanteringen för
fastigheterna på Norra Instön, Kungälvs kommun.
Kommunen har av Länsstyrelsen i Västra Götaland fått beskedet att ytterligare inkopplingar
till befintligt avloppsverk inte kan ske med nuvarande verk och nuvarande tillstånd.
Kommunen har därför anmält till Gryaab om att koppla avloppsvattnet från Marstrand till
deras anläggning. Detta är planerat till att vara utfört 2030.
Länsstyrelsen i Västra Götaland har i yttrande till Gryaab angett att avloppsvattnet från
Marstrand inte får kopplas till Gryaab. Processen kring detta beslut pågår och ärendet har av
Gryaab överklagats till Mark och miljööverdomstolen. Ärendet är pågående.
Om förbudet att koppla avloppsvattnet till Gryaab kvarstår måste avloppsreningsverket byggas
ut. Detta kan inte genomföras utan ny placering, ny detaljplan och förnyad tillståndsprocess.
Detta bedöms medföra att ytterligare inkopplingar till ett nytt avloppsreningsverk tidigast kan
ske 2035.
Byggnationen av det interna nätet på Norra Instön planeras ta 2-4 år.
Detta innebär att Norra Instöns fastigheter tidigast kan vara anslutna 2033/34. Om det blir
aktuellt med nytt avloppsreningsverk blir denna tidpunkt tidigast cirka 2036-38. Att arbeta med
att anlägga ett nytt avloppsreningsverk är inte lämpligt i och med att Nya Rya ska stå klart
2036. Dessutom kommer kapacitetsökningar i Nya RYA att göras successivt fram till
färdigställandet.
Sammantaget gäller att kommunen är mycket beroende av att länsstyrelsen tydligt
kommunicerar vad som ska gälla avseende avloppsverket på Marstrand.
De ledningar som måste komma till stånd alternativt det nya verk som behövs är båda
förknippade med omfattande miljötillstånd och planfrågor. Flera myndigheter och många
kommuninnevånare samt verksamheter kommer att beröras av ledningsrätter mm.
Länsstyrelsens hantering påverkar därför mycket starkt kommunens möjligheter att lösa
problemen på Norra Instön.
De tider som anges i förslag till beslut bör senareläggas med 3-4 år om inte klarläggande kring
frågorna om Marstrands avloppsverk redovisas.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på remiss angående förslag på föreläggande för vattenförsörjning och
avloppshantering för
fastigheterna på Norra Instön
Beslut
Översänder yttrande till Länsstyrelsen Västra Götalands Län som svar på remiss
angående förslag på föreläggande för N. Instön m fl.
__________
Marcus Adiels (M) deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet på grund av jäv.
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§ 307/2021

Svar på begäran om yttrande gällande Vattenförsörjning och
avloppshantering för fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn (Dnr
KS2021/1518)
Sammanfattning
Kungälvs kommun har 210915 erhållit remiss avseende en begäran om att pröva Kungälvs
kommuns skyldighet att enligt lagen om allmänna vattentjänster tillhandahålla vatten och
avlopp till området Sjöhåla och Kovikshamnsområdet.
För att kunna ta ställning till kommunens eventuella ansvar önskar länsstyrelsen en redogörelse
över vilket ansvar Kungälvs kommun anser sig ha för området enligt 6 § lagen om allmänna
vattentjänster, samt en motivering till det.
Kommunen har tidigare uppmärksammat att Nordkroken är ett problematiskt område
avseende vatten och avloppslösningar. Detta har uppmärksammats genom redovisning i
kommunens utbyggnadsplan. Denna är just nu föremål för en uppdatering som bör
genomföras en gång varje mandatperiod.
Utbyggnadsplanen tas fram i samverkan mellan Plan-, miljö- och VA-teknikenheterna.
Den samlade bedömningen är att hela Nordkrokenområdet bör ses i ett större sammanhang
och §6 i vattentjänstlagen bör tillämpas.
Funktionen med föreläggande ger en ökad tydlighet för allmänheten och kommunen.
Kommunens långsiktiga plan är att hela Nordkroken- området ska vara ett kommunalt
verksamhetsområde för vatten och spillvatten kring 2035. Etappvisa utbyggnader kommer att
ske och utbyggnader är inplanerade.
Yrkande
Miguel Odhner (S): Ärendet återremitteras. Förvaltningen får i uppdrag att begära förlängd
svarstid.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att anta
Miguel Odhners (S) yrkande.
Omröstning begärs inte.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på begäran om yttrande gällande Vattenförsörjning och avloppshantering
för fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn
Bilaga Bilaga 1. Remissvar + underlag
Bilaga Bilaga 1. Remissvar + underlag
Bilaga Bilaga 2. Begäran om tillsyn av vattenförsörjning till Sjöhåla och Kovikshamn i
Kungälvs kommun(18504753)
Bilaga Bilaga 2. Begäran om tillsyn av vattenförsörjning till Sjöhåla och Kovikshamn i
Kungälvs kommun(18504753)
Beslut
Ärendet återremitteras.
__________
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§ 308/2021

Ansökan om permutation för förvaltade avkastningsstiftelser (Dnr
KS2020/2052-7)
Kommunstyrelsen har fått Länsstyrelsens medgivande att avsluta äldre avkastningsstiftelser
genom att förbruka (avsluta) dess tillgångar i enlighet med respektive stadgar. Denna så kallade
permutation sker med stöd av Stiftelselagen och efter Länsstyrelsens medgivande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Ansökan om medel 2021-09-03
Ansökan om medel 2021-07-12
Yrkande
Erik Andreasson (V): Ungdomsfullmäktige i punkt tre byts ut mot Ungdomsrådet i punkt 3.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att anta
Erik Andreassons (V) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Förslag till beslut
1. Avsluta stiftelsen Fiskeredskapsfonden genom utdelning av 22 173 kronor till
Sportfiskarna (Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund)
2. Avsluta stiftelsen rådman Otto Svenssons fond för beredande av ökade
färskvattentillgångar i Marstrand genom utdelning av 29 438 kronor till Kungälvs
kommuns VA-kollektiv
3. Avsluta stiftelsen rådman Otto Svenssons representationsfond genom utdelning
av 29 665 kronor till Kungälvs kommuns ungdomsfullmäktige
4. Avsluta stiftelsen rådman Otto Svenssons egnahemsfond genom utdelning av 103
240 kronor till Sällskapet S.t Erik i Marstrand
5. Avsluta stiftelsen Marstrands Hjälpfond genom utdelning av 82 456 kronor till
Sjöräddningssällskapet.
6. Uppdrag ges till kommundirektören (förvaltningen) att dela ut stiftelsetillgångar
enligt beslutspunkter 1 – 5 och därigenom avsluta respektive avkastningsstiftelse.
7. Uppdrag ges till kommundirektören (förvaltningen) att upprätta slutredovisning
för avslutade avkastningsstiftelser.
__________
Expedieras till:

Christina Gunnesby
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§ 309/2021

Införande av digital signering av dokument (Dnr KS2021/1625-1)
Ärendet justeras omedelbart och återfinns i separat protokoll.
__________
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§ 310/2021

Svar på Motion från Sverigedemokraterna om att anskaffa IT stöd för
elektronisk justering-signering (Dnr KS2021/0430-3)
Den 4 mars 2021 inkom Morgan Carlsson (SD) till kommunfullmäktige med en motion
avseende anskaffning av IT-stöd för elektronisk justering och signering. Motionen
remitterades till kommunstyrelsen. Digital signering av dokument är en viktig del för att
förenkla handläggningen av dokument som skall signeras. Fördelarna är flera. Kortare ledtid,
minskat resande, mindre fysisk kontakt under rådande omständigheter är exempel.
Inom Kungälvs kommun finns det en fastställd agenda att digitalisera verksamheten i syfte att
bli mer effektiv, öka tillgängligheten till kommunens tjänster och att korta ned handläggningstider. Signering av protokoll är en process som kan förenklas och effektiviseras genom att
skapa möjlighet för ordföranden, justeringsmän och nämndsekreterare att signera protokoll
digitalt via mobil, iPad eller dator.
Det finns juridiska utmaningar med de flesta globala IT-system men också hög-kvalitativ, stabil
och tillgänglig teknisk support för att stödja kunderna i deras digitalisering. Kungälvs kommun
har under hösten genomfört ett ”proof of concept” med digital signering via produkten Adobe
Acrobat. Konceptet har befunnits vara enkelt och självinstruerande samt bidrar till
kommunens målsättning om ökad effektivitet, förbättrad tillgänglighet och god kontroll på
processen. Stor vikt har lagts på att dokumentera och implementera skyddsåtgärder för att
minska risken att data hanteras i strid med gällande lagstiftning.
På marknaden finns idag flera olika tjänster för digital signering. Utmaningen är att hitta en
lösning som hanterar lagring och sekretess på ett godtagbart sätt samt även att arkiveringens
krav möts.
Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2021 (§ 157/2021) att nytillkommande
tredjelandsöverföringar med stöd av standardavtalsklausulerna endast får genomföras efter
beslut av kommunstyrelsen i varje enskilt läge. Ärendet avseende digital signering via Adobe
Acrobat (dnr KS2021/1625) lyfts till kommunstyrelsen den 20 oktober 2021, i enlighet med
beslut KS§157/2021.
Förvaltningen förslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Yrkande
Morgan Carlsson (SD): Motionen bifalles.
Miguel Odhner (S): Bifall till Morgan Carlssons (SD) yrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att anta
Morgan Carlssons (SD) yrkande.
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Omröstning begärs inte.
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalles.
__________
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Redovisning av inkomna skrivelser till kommunstyrelsen
Till kommunstyrelsen redovisas en lista utsänd med kallelsen med inkomna skrivelser till
Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslås anteckna informationen.

Beslutsunderlag
Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen
Beslut
Informationen antecknas.
__________
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§ 312/2021

Rapporter från ledamöter med regionala- och/eller bolagsuppdrag
Inga rapporter från ledamöter med regionala- och eller bolagsuppdrag.
Beslut
Informationen antecknas.
__________
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