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§ 317/2021 

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

Beslut 

Till justerare utses Elisabeth Mattsson (L). 
__________ 
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§ 318/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Utgående ärenden: 

 Godkännande av planprogram Aröd 
 Nordtag, Kastellegården 1:52, del av, markanvisning bostäder och upphandling hyresavtal 

gruppbostad 
 Svar på begäran om yttrande gällande Vattenförsörjning och avloppshantering för 

fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn 
 
 Tillkommande ärenden:  

 Marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 1:3, Liljedal 
 Beslut - Yttrande till Mark- och miljödomstolen 

Beslut 

Dagordning fastställs. 
__________ 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-11-17 
Sida 7 (47) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 319/2021 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
 Till kommunstyrelsen redovisas en lista ”delegationsbeslut november” utsänd med kallelsen. 

 
Kommunstyrelsens presidium har valt ut fyra delegationsbeslut som redovisas under 
sammanträdet. Följande delegationsbeslut valdes ut för redovisning på sammanträdet: 
 
‐ KS2018/1532-14 Förlikningsavtal Länsförsäkringar 
‐ KS2021/0977-2 Delegationsbeslut, sociala föreningsbidrag 2021: Rumänska föreningar 

Unirea  
‐ KS2021/1584-2 Skälebräcke 1:24, avtalsservitut för fiber- och starkströmsledningar  
‐ KS2021/1694-4 Grannemedgivande till byggnation av uterum på fastigheten Äggosten 63 

närmare än 4,5 meter från kommunägda Ullstorp 1:3  
 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut november 

Beslut 

Redovisningen godkänns. 
__________ 
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 § 320/2021 

Kommundirektörens rapport 
 
 Haleh Lindqvist, kommundirektör, informerar om följande:  
 

 Öppet hus i Stadshuset den 24 november.  
 Samarbete med Zonta – en organisation mot våld i nära relationer 
 Kulturnatt Kungälv den 13 november. 

Beslut 

Informationen antecknas. 
__________ 
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 § 321/2021 

Månadsrapport 
 
 Pia Jakobsson, ekonomichef, informerar om följande: 

 Låneskuld 
 Nettoinvesteringar 2017-2021 
 Driftplan – Prognos avvikelser 2021 
 Program för ekonomi i balans 
 Resultaträkning oktober 
 Nyanlända 

 
 Ann-Charlott Backström, HR-chef, informerar om följande: 

 Sjukfrånvaro per sektor samt staben över tid per månad för perioden 2019-2021. 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 322/2021 

Arena Yttern - inriktningsbeslut (Dnr KS2021/1849) 

Den 15 april 2020 antog kommunstyrelsen sitt budgetdirektiv för 2021-2022. I 
budgetdirektivets uppdrag nummer 16 fastställer kommunstyrelsen följande uppdrag till 
förvaltningen; ”Upprätta förslag för idrottscentrum med kostnader och genomförandetid”. 
Kopplat till uppdraget i budgetdirektivet finns 13 hållbara utgångspunkter som kommer att 
ligga som grund för förvaltningens fortsatta arbete. Vidare kopplas även uppdrag nummer 31 
budgetdirektiv 2021-2022, ”Stadsutvecklingsarbete för att bygga ihop Kungälv-Ytterby”, in i arbetet 
med hallarenan. Arbetet med hallarenan och dess innehåll sker även inom ramen för uppdrag 
nummer 25 ”Föreslå en plan för utvecklingen av Yttern- och Oasenområdena enligt beskriven intention” i 
Kungälvtrions budgetdirektiv 2020-2022.  
 
Hösten 2020 återstartade arbetet med detaljplanen för Ytternområdet i enlighet med uppdrag 
nummer 16, punkt 8 i budgetdirektiv 2021-2022. Detaljplanearbetet kommer att delas in i 
etapper. Målet är att etapp 1 som innehåller idrottshallarna och centrumfunktioner ska ut på 
samråd under kvartal 1 2022.  
 
En grund i arbetet med arenan har varit dialoger mellan förvaltning, föreningar och näringsliv. 
Målet med arbetet och dialogerna har varit att ta vara på nutida och kommande behov för att 
skapa en långsiktig, hållbar och effektiv lösning på föreningarnas, invånarnas och näringslivets 
behov. Hallarenan kommer inte endast vara en arena för elitidrott, utan en arena för 
breddidrott för barn- och unga, folk mitt i livet och äldre. Det sker även ett samarbete med 
pensionärsföreningarna om idrott och andra aktiviteter som kan utövas och ske på arenan. 
Hela anläggningen ska vara tillgänglig så att personer med funktionsnedsättning kan delta i 
aktiviteterna och den ska främja utvecklingen av parasporter. Fokus ligger därmed inte endast 
på idrott utan även på social hållbarhet inklusive folkhälsa. Utöver föreningarnas 
behovsbeskrivningar har förvaltningen arbetat med behovet av kommunala 
verksamhetslokaler för Bildning och Lärande och Trygghet och Stöd.  
 
Baserat på behovsbeskrivningen från föreningarna och behovet av verksamhetslokaler för 
förvaltningens sektorer har volymer för arenan arbetats fram. Prognosen för 
investeringskostnaden för hallarna i arenan baseras på dessa volymer. För att beräkna kostnad 
per kvadratmeter har kostnader för andra projekt omvärldsbevakats. Antal kvadratmeter per 
idrott är beräknat enligt SKR:s måttbok. Den föreslagna finansieringsmodellen för arenan 
bygger på att byggnation av idrottshallar och delar av infrastrukturen ska finansieras av 
kollektiven skatt och avgift och budgeteras i investerings-och driftprogram.  Investeringar som 
inte kan finansieras av eget kapital innebär en upplåning. För att minska behovet av upplåning 
behöver därför exploateringsinkomster bidra till finansiering av investeringarna inom 
arenaområdet. Om föreslagen finansieringsmodell antas innebär det att kommunen bygger och 
äger hallarna i arenaområdet. 
 
Förslag till kommunstyrelsen  

1. Förvaltningen får i uppdrag att i enlighet med redogörelse i tjänsteskrivelse 
daterad 2021-11-03 samt budgetdirektivens 13 punkter från 2021-2022 
arbeta in arenaprojektet i enlighet med föreslagen finansieringsmodell i 
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kommande investerings-och driftprogram för perioden 2023-2026 med 
utblick mot 2030. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att löpande rapportera status i projektet till 
kommunstyrelsen.   

3. Beslutspunkterna 1 och 2 gäller under förutsättningen att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med nedanstående förslag till beslut. 
 

Förslag till kommunfullmäktige  
1. Inriktning för arenaprojektet beslutas i enlighet med redogörelse i 

tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03 samt budgetdirektivens 13 punkter från 
2021-2022.  

2. Ekonomiberedningen får i uppdrag att budgetera för arenaprojektet i 
rambudget 2023-2026 med utblick 2030. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Arena Yttern – inriktningsbeslut 
 
Yrkanden: 
Miguel Odhner (S): Bifall till förvaltningens förslag till beslut. Punkt två omformuleras till 
följande: Förvaltningen får i uppdrag att månatligen rapportera status, med mål och ekonomi i 
projektet/delprojekt till kommunstyrelsen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Miguel Odhners (S) yrkande. 

Beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att i enlighet med redogörelse i tjänsteskrivelse 
daterad 2021-11-03 samt budgetdirektivens 13 punkter från 2021-2022 
arbeta in arenaprojektet i enlighet med föreslagen finansieringsmodell i 
kommande investerings-och driftprogram för perioden 2023-2026 med 
utblick mot 2030. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att månatligen rapportera status, med mål och 
ekonomi i projektet/delprojekt till kommunstyrelsen.  

3. Beslutspunkterna 1 och 2 gäller under förutsättningen att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med nedanstående förslag till beslut. 

Förslag till kommunfullmäktige  

 
1. Inriktning för arenaprojektet beslutas i enlighet med redogörelse i 

tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03 samt budgetdirektivens 13 punkter från 
2021-2022.  

2. Ekonomiberedningen får i uppdrag att budgetera för arenaprojektet i 
rambudget 2023-2026 med utblick 2030. 

__________ 
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Expedieras till:   
Pia Jakobsson, Anders Holm, Åsa Berglie 
 
För kännedom till: Rickard Holmgren 
Fredric Norrå 
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 § 323/2021 

Markanvisningsavtal Kvarter 7 Kongahälla (Dnr KS2015/1732) 

Sammanfattning 

Kommunen har genomfört en öppen markanvisningstävling där motpartens anbud visade på 
klart finast gestaltning och sammanlagt bäst uppfyllde av kommunen ställda tävlingsvillkor. 
Därför har anbudet utgjort utgångspunkt för villkoren i detta markanvisningsavtal. 
 
Genom tecknandet av markanvisningsavtalet regleras bl.a. att motparten erhåller en option att 
få köpa kvarter 7 under förutsättning att anbudet följs samt villkoren kring kommande 
detaljplan.  
 
Markanvisningsavtalet ersätts senare, inför antagandet av den kommande detaljplanen, av ett 
marköverlåtelseavtal som än mer i detalj reglerar villkoren för genomförande av 
projektet/anbudet och marköverlåtelsen till bolaget. Vissa av villkoren i kommande 
marköverlåtelseavtal har dock redan tagits upp i detta markanvisningsavtal för att minska 
utrymmet för framtida missförstånd och för att låsa bolaget till deras vinnande anbud. 
 
I markanvisningsavtalet har bl.a. villkorats att köpeskillingen inkl. gatukostnadsersättningen 
preliminärt uppgår till ca 103 MSEK, att bolaget ska erbjuda 10% av bostadsrätterna som 
hyrboköp och att bolaget bl.a. ska bygga bostäder med särskild service. 
 
Förvaltningen föreslår att markanvisningsavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas och att 
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
avtalet. Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram en ny detaljplan för kvarter 7 med syfte att 
pröva vinnande anbuds lämplighet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Markanvisningsavtal Kvarter 7 Kongahälla 
Bilaga Markanvisningsavtal Kv 7 Kongahälla_2021-11-01 UTKAST 
Bilaga Bilaga 2 - Tävlingsförutsättningar Frågor och svar 
Bilaga Bilaga 2 - Tävlingsförutsättningar 
Bilaga Bilaga 4 - Definition av BTA 
Bilaga Bilaga 3 - Karta över kvarter 7 
Bilaga Bilaga 1 Magnolia Fastighetsutveckling Kongahälla kv 7 - Kongahälla 
Bilaga Bilaga 1 Magnolia Fastighetsutveckling Referensprojekt - Kongahälla 
Bilaga Bilaga 1 Magnolia Fastighetsutveckling Tidplan - Kongahälla 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Upprättat markanvisningsavtal mellan kommunen och Magnolia Fastighetsutveckling AB 

godkänns. 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 

markanvisningsavtalet. 
3. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för kvarter 7 i Kongahälla. 

__________ 
Gun-Marie Daun (KD) lämnar en anteckning till protokollet. 
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 § 324/2021 

Nordtag, Kastellegården 1:52, del av, markanvisning bostäder och 
upphandling hyresavtal gruppbostad 

 
Ärendet utgår. 
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 § 325/2021 

Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2020/2021 – Uppföljningsrapport 3 - 
kunskaper, betyg och bedömning (Dnr KS2021/1321) 

Sammanfattning 

Skollagen ställer krav på att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen.  
 
I Kungälvs kommun har kvaliteten i verksamheten historiskt följts upp vid tre tillfällen under 
läsåret med utgångspunkt från målen i aktuella läroplaner. Aktuell rapport fokuserar på 
målområde ”Kunskaper, utveckling och lärande” samt ”Betyg och bedömning”. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2020/2021 – Uppföljningsrapport 3 - 
kunskaper, betyg och bedömning 
Bilaga Uppföljningsrapport 3 Kunskaper betyg och bedömning 
Bilaga Bilaga - Redovisning av uppdrag nationella prov 
Bilaga Presentation - SKA3 
Bilaga Presentation - Uppdrag om nationella prov 
Bilaga Uppdrag till Kommundirektör angående fördjupad uppföljning av elevers studieresultat 
– Nationella prov 2016-2020 

Beslut 

1. Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-11-17 
Sida 16 (47) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 326/2021 

Redovisning av uppdrag om nationella prov (Dnr KS2021/0943) 
Niklas Delander, utvecklingsledare, redovisar svar på ett uppdrag till förvaltningen (KS § 
176/2021) avseende redovisning av och med fördjupad analys av elevernas studieresultat i 
kommunens skolor (Dnr KS2021/0943). 

Beslut 

Uppdraget (KS § 176/2021) avseende redovisning av och med fördjupad 
analys av elevernas studieresultat i kommunens skolor (Dnr KS2021/0943) 
anses genomfört. 

__________ 
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 § 327/2021 

Svar på begäran om yttrande gällande Vattenförsörjning och 
avloppshantering för fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn 

 
 Ärendet utgår.  
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 § 328/2021 

Revidering av riktlinjer för skolplacering inför förskoleklass och årskurs 7 
(Dnr KS2021/1678) 

Sammanfattning 

Kungälvs kommuns nuvarande riktlinjer för skolplacering till förskoleklass och årskurs 7 
beslutades den 13 november 2019.  
 
En revidering av riktlinjerna behövs bland annat då det så kallade Rödboavtalet upphört samt 
för att tydliggöra hur skolplaceringar görs utifrån lagstiftning, praxis samt kommunens egna 
urvalskriterier.  

  
 De reviderade riktlinjerna föreslås börja gälla från och med den 1 december 2021 och 
 dokumentet kommer att följas upp var fjärde år, om revidering inte behövs tidigare utifrån 
 lagändring eller annat skäl.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer för skolplacering inför förskoleklass och årskurs 7 
Bilaga Revidering av riktlinje skolplacering 
Bilaga Protokollsutdrag - Revidering av riktlinjer för skolplacering inför förskoleklass och 
årskurs 7 - Sociala myndighetsnämnden 

Beslut 

 1. Riktlinjer för skolplacering inför förskoleklass och årskurs 7  
  revideras i enlighet med upprättat förslag.  

__________ 
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 § 329/2021 

Kulturplan 2022-2023 (Dnr KS2021/0535) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2020-09-03 ett kulturprogram för Kungälvs kommun. 
Kulturprogrammet är ett visionärt dokument som fastställer den övergripande 
avsiktsförklaringen, exempelvis vilka värden som ska beaktas.   
 
Utifrån Kulturprogrammet har en Kulturplan med åtgärder och prioriteringar arbetats fram 
som är aktuell för perioden 2022–2023. 
 
Målsättningen med Kulturplanen är att skapa förutsättningar för ett levande kulturliv där barn 
och ungas rätt till kultur särskilt uppmärksammas. Målet är att tydliggöra kulturens roll framåt 
och digitaliseringen av kulturen. Viljeriktningen är även att tydliggöra kulturens roll för 
integration, samhällsbygge och demokratiska processer.   
  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kulturplan 2022-2023 
Bilaga Utkast - Kulturplan 2022-2023 

Beslut 

1. Upprättat förslag till kulturplanen 2022–2023 antas. 
2. Förtydliga tillgänglighetsbegreppet i kapitel 2.2 samt förtydliga begreppet 
folkhälsa.  

__________ 
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 § 330/2021 

Svar på remiss - reviderad förvaltningsplan för vildsvin i Västra Götalands 
län (Dnr KS2021/1820) 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen reviderar den regionala förvaltningsplanen för vildsvin i Västra Götalands län, 
utifrån Naturvårdsverkets nya nationella förvaltningsplan för vildsvin.  
Vildsvinsstammens utveckling i Sverige innebär att den måste förvaltas mer aktivt än tidigare. 
På uppdrag av regeringen ska Länsstyrelsen bidra till detta, men huvudrollerna i 
vildsvinsförvaltningen har markägare, jakträttshavare och andra intressenter lokalt. 
Kommunen är en viktig intressent som ägare av mark och anläggningar samt som företrädare 
för kommuninvånarna.   
 
Syftet med en regional förvaltningsplan för vildsvin är att tydligt beskriva och tidsätta de 
regionala målsättningarna med vildsvinsförvaltningen och hur resultat som färre trafikolyckor 
och minskade kostnader för vildsvinens skador på jordbruksgrödor och anläggningar kan bli 
verklighet. 
 
Förvaltningen ser positivt på en reviderad förvaltningsplan och har inga synpunkter på 
innehållet.  
 
Förslag till beslut 

Kungälvs kommun har tagit emot remissen om förvaltningsplan för vildsvin i Västra 
Götalands län och har inga synpunkter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss - reviderad förvaltningsplan för vildsvin i Västra Götalands län 

Beslut 

Kungälvs kommun har tagit emot remissen om förvaltningsplan för vildsvin i Västra 
Götalands län och har inga synpunkter.  

__________ 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-11-17 
Sida 21 (47) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 331/2021 

Svar på remiss - vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för 
regeringens prövning (Dnr KS2021/1826) 

Sammanfattning 

En remiss har inkommit från miljödepartementet om vattenmyndigheternas förslag till 
åtgärdsprogram för regeringens prövning. Havs- och vattenmyndigheten samt vissa 
kommuner, däribland Kungälvs kommun anmodas att yttra sig över de justeringar som 
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har gjort av förslag till åtgärdsprogram för 
2021–2027. 
I yttrandet bör särskilt anges Kungälvs kommun står fast vid sin begäran om regeringens 
prövning eller om de gjorda justeringarna av åtgärdsprogrammet föranleder ett ändrat 
ställningstagande.  
 
Förvaltningen gav i samrådsskedet (KS2020/1788) ett förslag till beslut med att anta bilaga 
med enkätsvar som svar på remissen (KS2020/1788-4). Kommunstyrelsen beslutade sedan att 
som svar på remissen lämna in en begäran om att regeringen ska ges möjlighet att pröva 
förslaget till åtgärdsplan. I begäran, undertecknat av Kungälvstrion, anges att förslaget strider 
mot annan lagstiftning och avviker allvarligt från bestämmelserna i 
vattenförvaltningsförordningen (KS2020/1788-12).  
 
Förvaltningen har inga synpunkter på reviderat förslag till åtgärdsprogrammet för Västerhavet 
2021-2027. Förvaltningen har ej möjlighet att ta ställning i frågan om begäran om regeringens 
prövning.  
 
Alternativ till förslag till beslut: 

1. Kungälvs kommun står fast vid sin begäran om regeringens prövning av förslag till 
åtgärdsprogram i Västerhavets vattendistrikt 2021-2027.  
 
2. Kungälvs kommun tar tillbaka begäran om regeringens prövning av förslag till 
åtgärdsprogram i Västerhavets vattendistrikt 2021-2027. 

Yrkande  

Ove Wiktorsson (C): Kungälvs kommun står fast vid sin begäran om regeringens prövning av 
förslag till åtgärdsprogram i Västerhavets vattendistrikt 2021-2027. 

Proposition 

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

Tjänsteskrivelse Svar på remiss - vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för 
regeringens prövning 

Beslut  

Kungälvs kommun står fast vid sin begäran om regeringens prövning av förslag 
till åtgärdsprogram i Västerhavets vattendistrikt 2021-2027. 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-11-17 
Sida 23 (47) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 332/2021 

Svar på inbjudan att delta i Kommunernas klimatlöften inför 2022 (Dnr 
KS2021/1026) 

Sammanfattning 

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling som drivs av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra 
aktörer. Kraftsamlingen samlar företag och branschorganisationer, kommuner och 
kommunalförbund, högskolor och institut, föreningar och andra organisationer i Västra 
Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. 
 
Organisationen för Klimat 2030 erbjuder workshops, föreläsningar och experthjälp från 
forskare och miljöstrateger inom Västra Götalandsregionen till kommuner för att växla upp 
klimatarbetet. I konceptet ”kommunernas klimatlöften” uppmuntras kommuner att anta löften 
om 20 olika åtgärder för att minska klimatpåverkan. Löftena följs upp och revideras varje år 
utifrån bedömning om genomförbarhet, effektivitet och påverkan. 
 
Förvaltningens förslag är att anta åtta klimatlöften med svar att vi planerar att genomföra 
under 2022. Sju klimatlöften svarar vi att vi redan gör. Fem klimatlöften bedömer vi inte 
kunna genomföra under 2022. Sammantaget svarar vi att 15 av åtgärderna i klimatlöftena 
genomförs under 2022.  
Svaren med förvaltningens bedömning redovisas i bilaga. Förvaltningens bedömning i bilagan 
är med som bakgrund till beslut och är inte med i underlaget som skickas in.  
 
Förslag till beslut 
Förslag till svar utifrån bilaga antas som kommunstyrelsens svar och översänds till Västra 
götalandsregionen.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på inbjudan att delta i Kommunernas klimatlöften inför 2022 
Bilaga Bilaga 1 Beslutsunderlag klimatlöften 2022 
Bilaga 20 klimatloften inför 2022 
Bilaga Beskrivning Kommunernas klimatloften inför 2022 

Beslut 

Förslag till svar utifrån bilaga antas som kommunstyrelsens svar och översänds till 
Västra götalandsregionen.    

__________ 
 
Expedieras till:  VGR 
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 § 333/2021 

Handlingsplan folkhälsa och social hållbarhet 2022 (Dnr KS2021/1043) 

Sammanfattning 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNV) har samverkansavtal med varje kommun inom 
sitt geografiska område gällande gemensamma folkhälsoinsatser. Enligt avtalet ska en 
handlingsplan med budget och insatser årligen tas fram. Planen ska efter fastställande skickas 
till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Utgångspunkt för Kungälvs kommuns handlingsplan folkhälsa och social hållbarhet 2022 är de 
inriktningar och prioriteringar som finns i program social hållbarhet samt underliggande 
äldreplan, social översiktsplan, funktionshinderplan och plan trygg i Kungälv. Enligt 
folkhälsoavtalet ska arbetet med folkhälsa och social hållbarhet utgå från behovsbilder. 
Kommun- och landstingsdatabasens framtagna indikatorer för respektive mål i Agenda 2030 
har analyserats och utgjort underlag för prioriteringar.  

 
Förslag till beslut:  
 

Handlingsplan folkhälsa och social hållbarhet 2022 antecknas för kännedom.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Handlingsplan folkhälsa och social hållbarhet 2022 
Bilaga Handlingsplan Folkhälsa och social hållbarhet 2022 

Beslut 

Handlingsplan folkhälsa och social hållbarhet 2022 antecknas för kännedom. 
__________ 
 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-11-17 
Sida 25 (47) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 334/2021 

Godkännande av Planprogram Aröd (Dnr KS2019/0414) 
 
Ärendet utgår. 
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 § 335/2021 

Planbesked för bostäder, Torsby 1:9 och Torsby 1:37 (Dnr KS2021/0906) 

Sammanfattning 

Ansökan avser byggnation av cirka 60 bostäder i västra delen av Kärna. Gällande översiktsplan 
anger för den norra delen av det aktuella området bostäder år 2020. Området som helhet ligger 
inom tätortsavgränsningen för Kärna. Den södra delen av det aktuella området är 
detaljplanelagt med markanvändning Skola och Kontor. Ursprungligen var tanken att den nya 
skolan i Kärna skulle uppföras på denna plats. Skolan kommer dock att uppföras på en annan 
plats i Kärna.  
 
Kapaciteten i ledningarna som försörjer Kärna med vatten är begränsad. Inga nya 
påkopplingar kan ske innan detta är löst, vilket i dagsläget bedöms kunna ske tidigast 2023.  
 
Det finns sedan framtagandet av den befintliga detaljplanen för Kärna Västerhöjd avtal som 
rör utbyggnad av en cirkulationsplats på Vedhallsvägen och utbyggnad av gång- och cykelvägar 
mot Kärna centrum. I samband med planläggning bör innehållet i avtalen som rör 
cirkulationsplats och gång- och cykelvägar ses över. Om revideringar sker hanteras dessa 
frågor i ett nytt exploateringsavtal.    
 
En planläggning med grund i ansökan bedöms lämplig. Planläggningens tidplan ska läggas upp 
så att en detaljplan antas först när kapacitet i vattenledningarna säkerställts. Om positivt 
planbesked ges i detta ärende, samt i ärende KS2021/1265, ska planläggning för de två 
områdena ske samtidigt. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Planbesked för bostäder, Torsby 1:9 och Torsby 1:37 
Bilaga Begäran om planbesked Västerhöjden 
Bilaga begaran-om-planbesked blankett 5 maj HO (kopia)-1 (kopia 2) 
Bilaga PastedGraphic-1 
Bilaga VMAB - bil nr1a ansökan 
Bilaga Buraia AB bil nr 1b anso ̈kan 
Bilaga situationsplan 2021 05 07 
Bilaga principskiss 2021 05 12 
Bilaga Protokollsutdrag - Planbesked för bostäder, Torsby 1:9 och Torsby 1:37 - Utskottet för 
Samhälle och utveckling 

Beslut 

1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL). 
2. Torsby 1:8 1:9 och 1:37 planläggs med byggherredriven planprocess. 
Byggnationen får inte starta förrän vattenfrågan är löst för området.  

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

  
 Övriga upplysningar  

Detta beslut kan inte överklagas.   
 

 
Expedieras till:   clas@darvik.se 

hakan.olsson@fforum.se 
Gunilla Carlsson Gremner, Planenheten 
 
 

För kännedom till: Ida Brogren, Enhetschef Plan 
Anna Hedlin, Planenheten 
Viktor Heineson, Planenheten 
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 § 336/2021 

Planbesked för bostäder, Torsby 1:8 (Dnr KS2021/1265) 

Sammanfattning 

Ansökan avser cirka 20 småhus i västra delen av Kärna. Bakom ansökan står Bokab, lagfaren 
ägare till fastigheterna är Kungälvs kommun. Gällande översiktsplan anger för större delen av 
aktuellt område bostäder 2020. Bebyggelsen i slutet av gatan i nordväst ligger utanför 
tätortsavgränsningen för Kärna. Området omfattas inte av någon gällande detaljplan.  
 
Kapaciteten i ledningarna som försörjer Kärna med vatten är begränsad. Inga nya 
påkopplingar kan ske innan detta är löst, vilket i dagsläget bedöms kunna ske tidigast 2023.  
 
En prövning av villabebyggelse på platsen bedöms möjlig. Lämplig omfattning får utredas i 
detaljplaneläggningen, särskilt lämpligheten av bebyggelse i nordvästra delen av området, 
vilken ligger högt och sannolikt kommer att få stor påverkan på landskapsbilden. 
Planläggningens tidplan ska läggas upp så att en detaljplan antas först när kapacitet i 
vattenledningarna säkerställts. Om positivt planbesked ges i detta ärende, samt i ärende 
KS2021/0906, ska planläggning för de två områdena ske samtidigt. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Planbesked för bostäder, Torsby 1:8 
Bilaga Skiss Torsby 1-8 211011 Model (1).pdf 
Bilaga Begäran om planbesked del av Torsby 1_8.pdf 
Bilaga Protokollsutdrag - Planbesked för bostäder, Torsby 1:8 - Utskottet för Samhälle och 
utveckling 

Beslut 

1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL). 
2. Torsby 1:8 1:9 och 1:37 planläggs med byggherredriven planprocess. 
Byggnationen får inte starta förrän vattenfrågan är löst för området. 

__________ 
 

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

  
 Övriga upplysningar  

Detta beslut kan inte överklagas. 
 
Expedieras till:   daniel.Ahman@kungalv.se  

lars.pettersson@kungalv.se 
Gunilla Carlsson Gremner, Planenheten 
 

För kännedom till: Ida Brogren, Enhetschef Plan 
Anna Hedlin, Planenheten 
Viktor Heineson, Planenheten 
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 § 337/2021 

Svar på remiss från Sveriges geologiska undersökning (SGU) gällande 
ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln (Dnr 
KS2021/1697) 

Ärendet är omedelbart justerat och återfinns i ett separat protokoll. 
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 § 338/2021 

Lokstöd 2021, baserat på aktiviteter hösten 2019 Lok-stöd 2021 (Dnr 
KS2021/1912) 

Sammanfattning 

Kungälv har ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv där drygt 1 200 barn och ungdomar 
mellan 7-20 år deltar i organiserade aktiviteter varje vecka. Åren 2020 och 2021 har på många 
sätt varit märkliga och osäkra på grund av pandemin.  
 
Kommunstyrelsen i Kungälvs kommun beslutade vid två tillfällen (KS §182-2020 och 
§86/2021) att föreningarnas lokstöd skulle baseras på aktiviteter hösten och våren 2019 OM 
aktivitetsnivån skulle vara lägre våren 2020, hösten 2020 och våren 2021.  
 
För aktiviteter utförda våren 2021, betalade förvaltningen ut stöd för faktiska aktiviteter under 
perioden. Flera föreningar hade ökat sina aktiviteter och/eller deltagare men några föreningar 
erhöll en lägre ersättning mot hösten 2019. 
 
Förslag till beslut:  
 
De föreningar som erhöll lägre lokstöd för aktiviteter våren 2021, ska erhålla lokstöd baserat 
på aktiviteter och deltagare, våren 2019. 
 
Finansiering sker via eget kapital. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lokstöd 2021, baserat på aktiviteter hösten 2019 Lok-stöd 2021 
Bilaga EXTRA lokstöd till föreningar med lägre stöd våren 2021 än våren 2019 

Beslut 

1. De föreningar som erhöll lägre lokstöd för aktiviteter våren 2021, ska erhålla lokstöd 
baserat på aktiviteter och deltagare, våren 2019. 

2. Finansiering sker genom minskat eget kapital med 240 tkr. 
__________ 
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 § 339/2021 

Arvoden och ersättningar i styrelsen för AB Kongahälla (Dnr KS2021/1843) 
Arvodesnämnden har haft dialog och kommit med ett förslag på arvoden och ersättningar för 
styrelsen i Aktiebolaget Kongahälla. Bolagspolicyn anger följande gällande sammansättning av 
styrelse: 
 
I koncernens moderbolag utser kommunfullmäktige samtliga styrelseledamöter och i förekommande fall 
suppleanter. I styrelsen bör kommunstyrelsens presidium ingå. Moderbolagets styrelse bör vara representerat i 
dotterbolagens styrelser, lämpligtvis i form av presidium. 
 
Arvodesnämnden har i uppgift att bereda arvodesfrågor. I beslut från Kommunfullmäktige 
den 1 juli 2021 står följande: 
 
6. Om Kungälvs kommun förvärvar, bildar nytt aktiebolag eller förändrar inriktningen för verksamheten i 
AB Kongahälla eller Bagahus AB skall beslut om arvode till styrelseledamöter och lekmannarevisorer fattas i 
samband med förvärvet eller förändringen. 
 
Arvodesnämnden har därav i uppgift att till kommunfullmäktige föreslå ersättningar och 
arvoden för styrelsen i Aktiebolaget Kongahälla. Arvodesnämnden är överens om att föreslå 
följande till Kommunfullmäktige: 
 
1. De fasta arvodena för ordföranden, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i 
Aktiebolaget Kongahälla baseras på riksdagens arvoden i likhet med övriga arvoden i 
kommunen. 
2. Ordföranden, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i Aktiebolaget Kongahälla 
har rätt till ersättning enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning utbetalas 
i form av: - Månadsarvode - Ersättning vid förlorad arbetsinkomst, pensions- och 
semesterförmåner - Ersättning vid sammanträden, förrättningar mm - Resekostnadsersättning 
och traktamente - Särskilda ersättningar. I övrigt har förtroendevalda rätt till ersättning enligt 
kommunallagens kap 4. § 12–18. 
3. Ordföranden i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 15%. 
4. 1:e vice ordförande i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 10% 
5. 2:e vice ordförande i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 10% 
6. Ledamöter i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 5% 
7. Lekmannarevisor i Aktiebolaget Kongahälla erhåller ett fast arvode om 5% 
8. Aktiebolaget Kongahälla föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente och utarbeta 
nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta. 
9. I de fall ordföranden, vice ordförande eller ledamöter i Aktiebolaget Kongahälla är 
heltidsarvoderade av Kungälvs Kommun skall inga ersättningar eller arvoden utgå. 

 
På sammanträdet: 
Kommunstyrelsen ledamöter för dialog om ärendet och är överens om att ta upp 
kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-24. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Arvodesnämnden 

Beslut 

Dialogen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 340/2021 

Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika (Dnr KS2020/1821) 

Motion har inkommit från Kerstin Petersson och Matilda Jansson, Liberalerna. Motionen 
syftar till att öka tryggheten i Kungälvs äldreomsorg med speciellt fokus på äldre personers risk 
för psykisk ohälsa och depression.  
 
I motionen från Kerstin Petersson och Matilda Jansson, Liberalerna föreslås att en rutin tas 
fram med manual för hur årsrikas psykiska hälsa ska förebyggas, upptäckas och behandlas. 
Förvaltningen har ett pågående arbete med att arbeta hälsofrämjande för målgruppen äldre. 
Att behandla psykisk ohälsa ligger inom primärvården ansvarsområde. I motionen föreslås 
också att berörd personal utbildas i årsrikas psykiska ohälsa. 
 
Flera av förslagen i motionen har realiserats inom kommunens olika verksamheter.  
Det gäller ökat fokus på gruppen 65+ för att förebygga psykisk ohälsa som orsakas av 
ensamhet. En Seniorlinje startade den 12 januari 2021 av Hälsofrämjande förebyggande 
enheten i Kungälvs kommun. Syftet är att motverka ensamhet och isolering för äldre som kan 
vara en orsak till psykisk ohälsa. Seniorlinjen erbjuder mer än bara ett samtal i syfte att bryta 
isolering.  Personal har under mars månad 2021 genomfört utbildning och kunskapspåfyllning 
inom området psykisk ohälsa. Att veta hur man ska bemöta den som befinner sig i en svår kris 
och har tappat lusten att leva är viktigt i tider då den psykiska ohälsan ökar. Under tre tillfällen 
anordnade därför Suicidprevention i Väst i samarbete med Kungälvs kommun en 
webbföreläsning om psykisk livräddning. Föreläsningen ger verktyg för att bättre kunna 
hantera om någon uttrycker tankar om självmord. Föreläsningen är på tre timmar kräver inga 
förkunskaper och är helt gratis. Inriktningen är att öka kunskapen inom socialtjänsten inom 
nedanstående områden. 

Vid ansökan om bistånd använder socialsekreterare metoden Individens behov i centrum 
(IBIC) som är ett arbetssätt för att beskriva resurser, behov och mål. IBIC. IBIC ger dels stöd 
för gemensam syn på hur människan fungerar i det dagliga livet, dels stöd för både 
handläggare och utförare att beskriva och dokumentera uppgifter om individens resurser 
behov, mål och resultat med ett gemensamt språk. Inom metoden utreder socialtjänsten 
behoven kopplat till följande livsområden; Lärande och tillämpa kunskap, Allmänna uppgifter 
och krav, Kommunikation, Förflyttning, Personlig vård, Hemliv, Mellanmänskliga 
interaktioner och relationer, utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomi. 

Förslag till beslut är att motionen anses besvarad då utbildningsinsats pågår inom 
socialtjänsten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 3 december 2020 
Bilaga Motion ärsrikas psytkas ohälsa._ 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på motion om psykisk ohälsa hos årsrika - Utskottet för 
Trygghet och stöd 
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Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad. 
__________ 
 
Expedieras till:  Matilda Jansson (L), Kerstin Petersson (L) 
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 § 341/2021 

Svar på motion om att inrätta ett multiprofessionellt demensteam i 
Kungälv (Dnr KS2021/0113) 

Sammanfattning 

I motionen från Kerstin Petersson och Matilda Jansson Liberalerna, föreslås att kommunen 
ska inrätta ett multiprofessionellt demensteam. 
 
Syftet med teamet är att ge ett mer kvalitativt stöd till demenssjuka och deras anhöriga än idag. 
De vill att kommunen anställer flera nya professioner för att arbeta med stöd till målgruppen 
men även för att utbilda kommunens personal regelbundet inom demens. 
 
Verksamhetens bedömning är att ett multiprofessionellt demensteam skulle främja 
utvecklingen av verksamheten och höja kvalitén för demenssjuka och deras anhöriga. Ett 
utredningsarbete har redan startats upp för att studera samordningsmöjligheter av befintliga 
professioner samt omfattning av demenssjukdom inom kommunen. Detta för att kunna 
utveckla och starta upp ett multiprofessionellt demensteam. 
 
Förslag till beslut är att motionen anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att inrätta ett multiprofessionellt demensteam i Kungälv 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 28 januari 2021 
Bilaga MOTION 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på motion om att inrätta ett multiprofessionellt demensteam i 
Kungälv - Utskottet för Trygghet och stöd 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad. 
__________ 
 
Expedieras till:  Matilda Jansson (L), Kerstin Petersson (L) 
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 § 342/2021 

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 45 (Dnr KS2013/457) 
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön. Huvudsyftet med 
planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga bostadsfastigheter inom de tre 
detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som klarar krav på tillgänglighet föreslås få en 
utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, jämfört med gällande bestämmelse på 75 kvm. 
Gällande bestämmelser rörande högsta tillåten byggnadshöjd förslås att ändras till att regleras med 
högsta tillåten nockhöjd. Till följd av detta föreslås gällande bestämmelser rörande takvinkel att 
ändras för att vara anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare läggs bestämmelser till för att skydda 
ny bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser justeras även för att vara anpassade till 
dagens sätt att formulera och presentera planbestämmelser på.  
 
Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 45 
Bilaga Plankarta ändrad ANTAGANDE 
Bilaga Planbeskrivning ändring aktnr 45 ANTAGANDE 
Bilaga Plankarta original Hermansby 45 
Bilaga Byggnadsplanebestammelser och beskrivning original 
Bilaga Byggnadsplanebestämmelser ändring aktnr45 
Bilaga Samrådsredogörelse aktnr 45 
Bilaga Granskningsutlåtande aktnr 45 
Protokollsutdrag USU 

Förslag till kommunfullmäktige 
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 i Kungälvs 
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27. 

__________ 
 
 

Expedieras till:  Viktor Heineson, 
Planenheten/Samhälle och utveckling  
Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle 
och utveckling  
Emelie Skarp, Kart och 
mark/Samhälle och utveckling  

För kännedom till:  Ida Brogren, Planenheten/Samhälle 
och utveckling  
Fredric Norrå, Samhälle och 
utveckling  
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 § 343/2021 

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 57 (Dnr KS2019/1131) 
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön. Huvudsyftet med 
planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga bostadsfastigheter inom de tre 
detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som klarar krav på tillgänglighet föreslås få 
en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, jämfört med gällande bestämmelse på 75 kvm. 
Gällande bestämmelser rörande högsta tillåten byggnadshöjd förslås att ändras till att regleras med 
högsta tillåten nockhöjd. Till följd av detta föreslås gällande bestämmelser rörande takvinkel att 
ändras för att vara anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare läggs bestämmelser till för att skydda 
ny bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser justeras även för att vara anpassade till 
dagens sätt att formulera och presentera planbestämmelser på.  
 
Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 57 
Bilaga Byggnadsplanebestammelser och beskrivning original aktnr 57 
Bilaga Byggnadsplanebestämmelser ändring aktnr 57 
Bilaga Plankarta original aktnr 57 
Bilaga Samrådsredogörelse aktnr 57 
Bilaga Granskningsutlåtande aktnr 57 
Bilaga Planbeskrivning ändring aktnr 57 2021-10-15 
Bilaga Plankarta ändrad ANTAGANDE 
Protokollsutdrag USU 
 

Förslag till kommunfullmäktige  
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 57 i Kungälvs 
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27. 

__________ 
 
 
Expedieras till:  Viktor Heineson, 

Planenheten/Samhälle och utveckling  
Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle 
och utveckling  
Emelie Skarp, Kart och 
mark/Samhälle och utveckling  

För kännedom till:  Ida Brogren, Planenheten/Samhälle 
och utveckling  
Fredric Norrå, Samhälle och 
utveckling  
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 § 344/2021 

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 245 (Dnr KS2019/1132) 
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön. Huvudsyftet med 
planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga bostadsfastigheter inom de tre 
detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som klarar krav på tillgänglighet föreslås få en 
utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, jämfört med gällande bestämmelse på 75 kvm. 
Gällande bestämmelser rörande högsta tillåten byggnadshöjd förslås att ändras till att regleras med 
högsta tillåten nockhöjd. Till följd av detta föreslås gällande bestämmelser rörande takvinkel att 
ändras för att vara anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare läggs bestämmelser till för att skydda 
ny bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser justeras även för att vara anpassade till 
dagens sätt att formulera och presentera planbestämmelser på. 
  
Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 245 
Bilaga Plan- och genomförandebeskrivning original aktnr 245 
Bilaga Plankarta original aktnr 245 
Bilaga Samrådsredogörelse aktnr 245 
Bilaga Granskningsutlåtande aktnr 245 
Bilaga Planbeskrivning ändring aktnr 245 2021-10-15 
Bilaga Plankarta ändrad ANTAGANDE 
Protokollsutdrag USU 

Förslag till kommunfullmäktige 
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 245 i Kungälvs 
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27. 

__________ 
 
 

Expedieras till:  Viktor Heineson, 
Planenheten/Samhälle och utveckling  
Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle 
och utveckling  
Emelie Skarp, Kart och 
mark/Samhälle och utveckling  

För kännedom till:  Ida Brogren, Planenheten/Samhälle 
och utveckling  
Fredric Norrå, Samhälle och 
utveckling  
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 § 345/2021 

Revidering av styrdokument – Miljö- och byggnadsnämndens reglemente 
(Dnr MOBN2021/0111) 

Sammanfattning 

Kommunens nämnder har reglementen som beskriver nämndernas verksamhetsområden, 
huvudsakliga arbetsuppgifter samt delegering. Vid revisionens granskningsrapporter har det 
framhållits att det finns avsnitt i Miljö, - och byggnadsnämndens reglemente som beskriver 
arbetssätt som i praktiken inte överensstämmer eller är relevanta för nämndens verksamhet. 
Samtliga av kommunens reglementen bör även i så stor utsträckning som möjligt hålla samma 
form och innehåll.  
 
Med anledning av detta har ett förslag till reviderat reglemente för Miljö- och 
byggnadsnämnden upprättats. Föreslagen revideringen av reglementet omfattar avsnittet 
Verksamhetens inriktning (2 §), och innebär att stryka de punkter som beskriver arbetssätt som 
inte är i enlighet med Miljö, -och byggnadsnämndens verksamhet. Revideringarna syftar till att 
förtydliga nämndens arbetssätt, organisation och struktur. 
 
De punkter som föreslås strykas är följande;  
 

 ”inom angivna ramar och givna planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen lämna 
förslag till verksamhetsinriktning, 

 följa upp mål, program och planer 
 ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att angivna 

mål, program och planer kan genomföras” 
 

Utöver att ta bort dessa punkter föreslås även att komplettera en punkt i reglementet som 
behandlar inkluderingsperspektiv samt enstaka mindre korrigeringar i text.  

 
Verksamheten bedömer att Miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras i enlighet med 
upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av styrdokument – Miljö- och byggnadsnämndens reglemente 
Bilaga MOBN Reglemente Förslag till revidering 
Bilaga MOBN Reglemente - Ny version 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat 
förslag. 

__________ 
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Expedieras till:   
Karin Ek Thorbjörnsson/Kommunkansliet 

För kännedom till: 
Erik Lindskog 
Håkan Hambesson 
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 § 346/2021 

Revidering av styrdokument – Överförmyndarnämndens reglemente (Dnr 
KS2021/1738) 

Sammanfattning 

Vid granskning av Överförmyndarnämndens reglemente framgår att § 2 i reglementet 
Verksamhetens inriktning innehåller felaktigheter utifrån Överförmyndarnämndens arbetssätt. 
Därför behöver nämndens reglemente ses över och rättas. 
 
Med anledning av det har ett förslag på ett reviderat reglemente för Överförmyndarnämnden 
upprättats. Revideringen av reglementet avser 2 § Verksamhetens inriktning, där stycke ett 
revideras samt två av de punkter som finns i tidigare version avseende felaktiga 
arbetsbeskrivningar tas bort och ersätts. 
 
Det stycke som bör strykas är följande: 

Överförmyndarnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de föreskrifter som 
kan finnas i lag eller förordning, de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt bestämmelser 
i detta reglemente. 

 
Stycket ersätts med:  

Överförmyndarnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten samt i enlighet de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt i enlighet med bestämmelser i detta reglemente. Nämnden 
skall också se till att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredsställande sätt. 

 
De punkter som bör strykas är följande: 

- Inom angivna ramar och givna planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen lämna 
förslag till verksamhetsinriktning.

- Följa upp mål, program och planer.
- Ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att angivna 

mål, program och planer kan genomföras.
- Att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige och överlämnar till överförmyndarnämnden.


De punkter som bör läggas till är följande: 
- att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till 

överförmyndarnämnden.  
- i sitt arbete beakta miljö-, funktionshinder-, integrations-, mångfalds-, jämställdhets-, 

jämlikhets- och folkhälsofrågor, samt barnperspektivet. 
 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av styrdokument – Överförmyndarnämndens reglemente 
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Bilaga Överformyndarnamndens reglemente - ny version 
Bilaga Förslag på Överformyndarnamndens-reglemente 
Bilaga Protokollsutdrag - Överförmyndarnämnden - 17 mars 2021 

Förslag till kommunfullmäktige 
Överförmyndarnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat förslag. 

__________ 
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 § 347/2021 

Politisk dialog VA 
 

Miguel Odhner (S) informerar om ett utkast till uppdrag till kommundirektören kallat ”uppdrag 
gällande uppdaterad och reviderad VA utbyggnad i Kungälvs kommun”.  
 
Kommunstyrelsens ledamöter för dialog om utkastet till uppdraget. Den politiska dialogen 
fortsätter på kommunstyrelsens informationsmöte den 24 november. 

Beslut 

Dialogen antecknas till protokollet. 
__________ 
Martin Högstedt (UP) lämnar en anteckning till protokollet.  
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 § 348/2021 

Redovisning av inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 
 

Till kommunstyrelsen redovisas en lista med rubriker på skrivelser som inkommit till 
kommunstyrelsen sedan det senaste sammanträdet. 

Beslut 

Informationen antecknas. 
__________ 
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 § 349/2021 

Rapporter från ledamöter med regionala politiska uppdrag och/eller 
bolagsuppdrag 

 
 Miguel Odhner (S) informerar om följande: 
 

- Två möten med direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund (Borf) angående 
arbetsmiljöfrågor, styrning och ledning. Miguel Odhner (S) betonar under informationen 
att räddningstjänsten fungerar som den ska.  
 

- Möte med kommunstyrelsens presidium i Ale. 
 

- Möte angående Kungälvs kommuntalsprocess – Dialog om fördelning av kommuntal och 
bosättningslagens fördelningsprinciper. 

Beslut 

Informationen antecknas. 
__________ 
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 § 350/2021 

Marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 1:3, Liljedal (Dnr KS2021/1880) 

Sammanfattning 

Kommunen har genomfört en öppen markanvisningstävling där motpartens anbud visade på 
klart finast gestaltning och sammanlagt bäst uppfyllde av kommunen ställda tävlingsvillkor. 
Därför har anbudet utgjort utgångspunkt för villkoren i detta marköverlåtelseavtal. 
 
Genom tecknandet av marköverlåtelseavtalet regleras bl.a. Magnolias genomförande av 
projektet/anbudet och marköverlåtelsen till Magnolia. Det innehåller även kommunens rätt till 
hävning och vite för det fall exploatören inte uppfyller sina åtaganden.  
 
Magnolia ska erbjuda Kommunen lägenheter att upplåtas i andra hand till boende med socialt 
kontrakt motsvarande minst 10% av antalet lägenheter upplåtna med hyresrätt. Kommunen 
erbjuds även att hyra en servicebostad med 10 lägenheter för personer med beslut om bostad 
med särskild service, samt en gemensamhetslokal inklusive personalutrymme i anslutning till 
dessa lägenheter. Magnolia ska vid tidpunkten för eventuell bostadsrättsförenings bildande 
säkerställa att ca 10 % av de totala antalet bostadsrätter förmedlas som s.k. hyrboköp enligt en 
på marknaden förekommande modell. I marköverlåtelseavtalet har bl.a. villkorats att 
köpeskillingen inkl. gatukostnadsersättningen uppgår till ca 144,7 MSEK. Även att Magnolia 
inom Exploateringsfastigheten ska uppföra byggnader innehållande bostäder som upplåts med 
hyresrätt och/eller bostadsrätt samt lokaler. Minst hälften av antalet kvm BTA för bostäder 
ska upplåtas med hyresrätt.  

Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas och att 
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
avtalet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 1:3, Liljedal 
Bilaga Bilaga 1. Tävlingsförutsättningar inklusive frågor och svar Liljedal 
Bilaga Bilaga 3. Karta över Exploateringsfastigheten del av Gärdet 1-3 samt del av Gärdet 1-2 
Bilaga Bilaga 4. Definition ljus BTA ovan mark 
Bilaga Bilaga 7. Plankarta och illustrationskarta, Liljedal 
Bilaga Bilaga 2 Magnolia Bostad Presentation - Liljedal 
Bilaga Kungälv Utkast Marköverlåtelseavtal Gärdet 1-3 21-11-04 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Upprättat marköverlåtelseavtal mellan kommunen och Magnolia Fastighetsutveckling AB 

godkänns. 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 

marköverlåtelseavtal.  
3. Enhetschefen får i uppdrag att teckna de nödvändiga överenskommelserna, köpebreven och 

avtalen som krävs för att genomföra marköverlåtelsen enligt marköverlåtelseavtalet.  
__________ 
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 § 351/2021 

Beslut - Yttrande till Mark- och miljödomstolen (Dnr KS2019/1087) 
 
Ärendet är omedelbart justerat och återfinns i ett separat protokoll. 
 



Markanvisningsavtal Kvarter 7 Kongahälla (Dnr KS2015/1732-125) 

 

Den icke sammanhållande tillväxt och samhällsutveckling vi sett de senaste 
mandatperioderna då Kristdemokraterna suttit i opposition är oroväckande. Vi 
ser att konsekvenserna av detta inneburit att infrastruktur gällande vägar, fiber 
och VA blivit eftersatta. 

Kommunen måste förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad 
samordning mellan infrastruktur och planerad nybyggnation. Dessutom 
behöver arkitektoniska, kulturella och estetiska värden väga tungt när 
kommunen utvecklas. 

Kristdemokraterna önskar en balanserad tillväxt där lösningar kring 
infrastruktur presenteras samtidigt med beslut om nybyggnation. Kungälvs 
centrum är redan idag överbelastad med trafik. Vi har E6 an som klyver staden. 
Kongahälla center med nya bostadshus som står klara. Liljedal och 
Nytorgsstaden och därefter finns en oro att även Oasenområdet skall bebyggas 
utan tanke på lungor i stadskärnan. När nu det sista kvarteret ska bebyggas 
väljer majoriteten att bygga på ytterligare 11 våningar. Detta tillsammans med 
kommande bebyggelse innebär än fler människor och ännu fler bilar. De 
ackumulerade effekterna och hantering av dessa är inte belysta. Buller och 
luftföroreningar är redan idag ett reellt problem. Effekterna är troligen inte 
linjära och om vi inte greppar helheten kan vi få trösklar som blir svåra att 
hantera både nu och långsiktigt. Varje tillkommande hushåll har sitt bidrag men 
även sina behov.  

Våra tjänstemän berättar om trafiksimuleringar. Något som vi politiker måste 
få ta del av innan beslut fattas. Det är ett faktum att under rusningsdags är det 
redan idag stora störningar med köbildningar på såväl motorväg som inne i 
centrala Kungälv. Vi är ansvariga inför våra medborgare och behöver tillse att 
infrastrukturen fungerar, vilket den inte gör idag. 

 

Gun-Marie Daun (KD) 



Oppositionsråd 

 

  



Anteckning till protokoll 

Kommunstyrelsen 17/11 – 2021  

Ärende 32 Politisk Dialog VA 

 

Utvecklingspartiets anteckning till protokoll har för avsikt att underlätta och göra det så enkelt som 
möjligt för våra medborgare och företag. Detta måste vara grundat på gällande lagstiftning, om det 
finns möjligheter till alternativa lösningar med bibehållen kvalitet eller bättre så ställer vi oss positiva 
till det. Fortfarande inom lagens ram. Viktigt är samtidigt att likabehandlingsprincipen gäller inom 
hela kommunen. Med en utvecklad omvärldsbevakning så är vi positiva till att söka och hitta bra 
modeller som kan vara till nytta för våra medborgare. 

 

Vid arbete med att diskutera utbyggnadsbehov gäller: 

• Kunskap om Vattentjänstlagen 
§ Speciellt §6 
§ Kunskap om förarbeten och rättspraxis kring nuvarande lagstiftning 

• NUVARANDE OCH GÄLLANDE lagstiftning är den vi skall förhålla oss till.  
• Samsyn kring fattade beslut och att hela kommunen, tjänstemän och politiker ställer sig 

bakom beslut och att man verkar för att dessa ska gälla. 
• Kopplingar till annan lagstiftning, Miljöbalken, LAV, PBL och jordabalken. 
• Överens om att man inte kan bortse ifrån ”större sammanhang” genom att diskutera enskild 

fastighet. 
• Överens om att VA-taxan ska vara generell och inte fri för tolkning för varje enskild fastighet. 

Viktigt att vara överens om att vare sig taxan eller lagstiftning är förhandlingsbara utan den 
som är ”dömande” om det finns behov av ställningstagande är i första hand Mark- och 
miljödomstolen. 

• Det innebär att alla ska vara överens om hur lagar fungerar och var dessa stiftas. 
• Förstå innehållet i beslutad utbyggnadsplan. Den är ett samlat dokument som är framarbetat 

av VA, Plan och miljö utifrån gällande lagstiftning och behov. Även om det pågår arbete med 
en aktualisering innebär inte detta att naturbestämda förutsättningarna att hantera vatten 
och avloppsfrågor har förändrats.  

• Kunskap om att en enskild kommun är beroende av omvärlden. Bland annat EU-direktiv och 
EU-förordningar. I detta ingår att veta skillnaden mellan direktiv och förordning. 

 

 

Utvecklingspartiet 

Martin Högstedt 

 


