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§ 352/2021 

Val av justerare 
 
Till justerare föreslås Elisabeth Mattsson (L) 

Beslut 

  Till justerare utses Elisabeth Mattson (L). 
__________ 
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§ 353/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Tillkommande ärenden: 

- Uppdrag översyn för ett samlat system för hyror och stöd 

Beslut 

  Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 354/2021 

Redovisning av delegationsbeslut 
Till kommunstyrelsen redovisas en lista ”delegationsbeslut december” utsänd med kallelsen. 
Kommunstyrelsens presidium har valt ut tre delegationsbeslut som redovisas under 
sammanträdet. Följande delegationsbeslut valdes ut för redovisning på sammanträdet: 
 
- KS2021/1605 Överlåtelse av Skandinavian Ring, avtal med Skanova AB och Telia Carrier 

AB   
- KS2021/1691 Tilldelningsbeslut – pumpanläggning sparrås.  
- KS2021/0003-44 Svartbrödragatan, parkering 30 min 

Beslut 

  Redovisningen godkänns. 
__________ 
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 § 355/2021 

Kommundirektörens rapport 
Haleh Lindqvist, kommundirektör, informerar om följande: 

o Statusrapport Covid-19 
o Status: Hallarena 

 Beslut från kommunfullmäktige den 2 december 2021 
 Preliminär tidplan med prognos per december 2021 som bygger på 

investeringsprognos för arenan. 
 Pågående arbete just nu, bland annat detaljplan, rambudget samt dialog 

med föreningar. 
o Arbetsplatsmöte på Bohusläns Räddningstjänstförbund (BORF). 

 
Mats Mikulic, kommunjurist, återrapporterar till kommunstyrelsen om ett ärende och uppdrag 
gällande avverkning av träd på fastighet Rollsbo 1:32.  

 
Anders Holm, sektorchef, informerar om ett avtal gällande vattenöverföring till Stenungsund 
och Ale. 

 
Andreas Forsner, ekonomi och kvalitet, informerar om en medborgarundersökning som 
skickats ut till ett urval om 1200 personer i Kungälv. Enkäten syftar till att undersöka hur 
Kungälvs medborgare tycker att det är att leva och bo i Kungälvs kommun. Andreas Forsner 
återkommer vid ett kommande sammanträde med mer information när resultatet från 
undersökningen analyserats.  
 
Haleh Lindqvist, kommundirektör och Anders Holm. Sektorchef samhälle och utveckling 
informerar om belysningsprogram/policy. 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet 
__________ 
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 § 356/2021 

Månadsrapportering 
 

Pia Jakobsson, ekonomichef, informerar om följande kopplat till ekonomi fram till och med 
november:  

o Låneskuld 
o Nettoinvesteringar 
o Driftplan med prognos och avvikelser 

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

o Sjukfrånvaro per sektor samt staben över tid per månad för de två senaste åren. 

Beslut 

Informationen antecknas. 
__________ 
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 § 357/2021 

Intern kontroll 2021, Rapportering (Dnr KS2020/1869) 

Sammanfattning 

Syftet med intern kontroll är att säkra effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. Ett 
systematiskt arbete med intern kontroll bidrar till att verksamheterna utvecklas och bedrivs 
effektivt och säkert, med medborgarens bästa för ögonen. 

I enlighet med reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll har förvaltningen 
arbetat fram en plan för intern kontroll för respektive sektor (Bildning och lärande, Trygghet 
och stöd samt Samhälle och utveckling) samt för kommunstyrelsen.  

Planen beskriver vilka områden och processer som ska prioriteras och riskanalyseras för 2021. 
Med utgångspunkt från resultatet av riskanalyserna identifieras vilka kontrollmoment som ska 
granskas under året för att säkerställa en tillfredställande intern kontroll.  

Vid verksamhetsårets slut redovisas resultatet av årets planerade intern kontrollarbete inom 
respektive sektor samt kommunstyrelsen. Arbetet har genomförts enligt plan. 

Resultatet från granskningarna redovisas i respektive rapport och visar på avvikelser inom flera 
områden. Förslag på åtgärder för att förebygga avvikelser och genomföra identifierade 
förbättringar redovisas i rapporten. Förvaltningen föreslår att rapporterna godkänns och 
föreslagna åtgärder med tidplaner fastställs. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Intern kontroll 2021, Rapportering 
Bilaga Intern kontrollrapport 2021 Trygghet och stöd 
Bilaga Intern kontrollrapport 2021 Samhälle och utveckling 
Bilaga Intern kontrollrapport 2021 Bildning och lärande 
Bilaga Intern kontrollrapport 2021 Kommunstyrelse 

Beslut 
1. Intern kontrollrapport för kommunstyrelsen (övergripande processer) godkännes  

2. Intern kontrollrapport för sektor Bildning och lärande godkännes  

3. Intern kontrollrapport för sektor Samhälle och utveckling godkännes  

4. Intern kontrollrapport för sektor Trygghet och stöd godkännes  

5. Förslagna åtgärderna i rapporterna ska genomföras under 2022 och återrapporteras 
vid uppföljning av intern kontrollplan 2022 

__________ 
 

Expedieras till:   Dennis Reinhold, Lena Arnfelt, Erik Lindskog, Ann-Charlott Backström, Pia Jakobsson, Anders 
Holm 

För kännedom till: Andreas Forsner, Niklas Delander, Fredrik Skreberg, Anna Hedlin, Frida Engström 
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 § 358/2021 

Sektorplaner 2022 (Dnr KS2021/1571) 

Sammanfattning 
I föreliggande dokument redovisas sektorernas verksamhetsplaner för 2022, Dokumenten 
innehåller sektorernas verksamhetsplanering och ekonomiska förutsättningar och har sin 
utgångspunkt i Förvaltningens verksamhetsplan (Dnr KS2021/1571-1).  

Kommunstyrelsen föreslås anteckna sektorernas verksamhetsplaner 2022 till protokollet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Sektorplaner 2022 
Bilaga Sektorplan 2022 Samhälle och utveckling 2021-11-29 
Bilaga Sektorplan 2022 Trygghet och stöd 2021-11-29 
Bilaga Sektorplan 2022 (Bildning och larande) 2021-11-24 

Beslut 
Sektorernas verksamhetsplaner för 2022 antecknas till protokollet. 

__________ 
 
Expedieras till:   Dennis Reinhold, Lena Arnfelt, Anders Holm 

För kännedom till: Niklas Delander, Fredrik Skreberg, Makki Al Musawe, Andreas Forsner 
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 § 359/2021 

Intern kontrollplan 2022 (Dnr KS2021/1888) 

Sammanfattning 
Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. En 
god intern kontroll bidrar till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheterna, med 
medborgarens bästa för ögonen, bedrivs effektivt och säkert.  

I enlighet med reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll har förvaltningen arbetat 
fram en plan för intern kontroll för respektive sektor (Bildning och lärande, Trygghet och stöd 
samt Samhälle och utveckling) och för kommunstyrelsen.  

På grundval av genomförda riskanalyser, resultat från tidigare internkontroll och inriktning enligt 
förvaltningens verksamhetsplan 2022 lämnas förslag på granskningar för 2022. Förslaget redovisas 
i form av en plan för kommunstyrelsen för de övergripande stödprocesserna ekonomi, HR 
dokument och ärendehantering, upphandling och IT samt en plan per sektor som utgår från de 
verksamheter och processer som sektorerna bedriver.  

Förvaltningen förslår att planer för intern kontroll 2022 godkännes. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2022 
Bilaga Intern kontrollplan 2022 Trygghet och stöd 
Bilaga Intern kontrollplan 2022 Samhälle och utveckling 
Bilaga Intern kontrollplan 2022 Bildning och lärande 
Bilaga Intern kontrollplan 2022 Kommunstyrelse 

Beslut 
1. Intern kontrollplan för kommunstyrelsen (övergripande processer) fastställs. 

2. Intern kontrollplan för sektor Bildning och lärande fastställs. 

3. Intern kontrollplan för sektor Samhälle och utveckling fastställs. 

4. Intern kontrollplan för sektor Trygghet och stöd fastställs. 

__________ 
 
Expedieras till:   Lena Arnfelt, Dennis Reinhold, Anders Holm, Erik Lindskog, Pia Jakobsson, Ann-Charlotte 

Backström 

För kännedom till: Niklas Delander, Fredrik Skreberg, Frida Engdal, Andreas Forsner 
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 § 360/2021 

Återkoppling Webinarium Vård- och omsorgsutbildningen i Kungälv 
210907 
Anna Drejenstam, sektor trygghet och stöd och Amela Filipovic, sektor bildning och lärande 
informerar och återkopplar efter ett Webinarium gällande vård- och omsorgsutbildningen i 
Kungälv. 

 
- Söksiffror över tid på vård- och omsorgsutbildningen 
- Antal elever som är folkbokförda i Kungälv och går på vård- och omsorgsutbildningen 
- Antagning vård- och omsorgsprogram för gymnasieskolor juni 2021 i Göteborgsregionen 
- Planerade och genomförda insatser. 
- Äldreomsorgslyftet 
- Utvecklingsfrågor 

Beslut 

Informationen antecknas. 
__________ 
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 § 361/2021 

Tjänsteskrivelse SIMBAs politiska samverkansplan för hälsa- och den 
nära vården (Dnr KS2021/2052) 

Sammanfattning 

SIMBAs politiska samrådsgrupp tog ut inriktningen för samverkansarbetet under de 
kommande åren, under en gemensam introduktionsdag i februari 2019. Den 6 september 2021 
samlades samrådsgruppen för att revidera samverkansplanen inför kommande år. Med en 
förstärkt koppling av samverkansplanen till de nationella uppdragen som berör samverkan 
samt det regionala samverkansarbetet, var samrådsgruppen noga med att hålla kvar vid den 
inriktning som togs för två år sedan. Den reviderade samverkansplan för hälsa och den nära 
vården föreslås sträcka sig till och med den 31 december 2023. Föreliggande samverkansplan 
antogs av SIMBAs politiska samrådsgrupp den 6 september 2021 och översänds nu till 
berörda nämnder och styrelser i kommunerna och regionen för antagande. 
 
Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett 
hälsofrämjande förhållningssätt som syftar till att stärka individens hälsa, reducera framtida 
vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna. Närvårdssamverkan 
ska också främja en jämlik vård. 
 
Samverkansplanen innehåller följande fokusområden:  

 Strategi för hälsa – förebyggande och främjande aktiviteter.  

 Trygg och säker vårdövergång  

 Barn och unga psykiska hälsa 

 Vuxnas psykiska hälsa 

 Vård och omsorg om äldre över 75 år 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta SIMBAs samverkansplan för hälsa och den 
nära vården för 2022-2023. 
 
Förslag till beslut:  
 

1. SIMBAs samverkansplan för hälsa och den nära vården för 2022-2023 antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse SIMBAs politiska samverkansplan för hälsa- och den nära 
vården 
Bilaga _ KS2021_2052-1 SIMBAs samverkansplan för hälsa och den nära vården  åren 2022-
2023 1068628_1_1 
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Beslut 

1. SIMBAs samverkansplan för hälsa och den nära vården för 2022-2023 antas. 
__________ 
 
Expedieras till:  SIMBAS processledare Carina 
Vesterelve 
carina.vesterelve@vgregion.se 
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 § 362/2021 

Svar på begäran om yttrande - Vattenförsörjning och avloppshantering för 
fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn (Dnr KS2021/1518) 

Sammanfattning 

Kungälvs kommun har 2021-09-15 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. 
 
Kommunstyrelsen återremitterande ärendet till förvaltningen vid kommunstyrelsens 
sammanträde 2021-10-20. § 307/2021.  
 
Ett förslag till svar till länsstyrelsen har tagits fram som fokuserar på utbyggnadsplanerna för 
Sjöhåla och Kovikshamn.  
 
Utifrån hur lång tid denna typ av projekt brukar ta att genomföra med tillhörande 
tillståndsprocesser samt behovet att lösa distributionsproblemen som finns i västra Kungälv 
görs bedömningen att Sjöhåla och Kovikshamn, enligt kartan i bilaga 2, bör kunna vara 
utbyggt till omkring 2035. 
 
Förslag till beslut 

Kommunen översänder bilaga 1 och 2 till länsstyrelsen 
som svar på remiss.  

Tilläggsyrkande  

Miguel Odhner: 1. Kommunstyrelsen vill vara tydlig med att kommunens utbyggnadsplaner 
kommer uppdateras och att detta ska beaktas. Bakgrunden är att kommunstyrelsen fattade ett 
enhälligt beslut den 24 november 2021, se bilaga ”Uppdrag VA”. Beslutet innebär att i samlad 
form se över, uppdatera grunderna och föreslå eventuellt förändrade prioriteringar i politiska 
dokument, inriktningar gällande styrning kring kommunens framtida VA-utbyggnad. Beslutet 
omfattar på detta sätt även Kovikshamn och Sjöhåla. Styrelsen menar att storskalighet bredvid 
småskalighet och olika områdeslösningar/prioriteringar ska kunna användas för att nå största 
möjliga hållbara samhällsnytta. Kommunstyrelsen önskar således föra dialog innan beslut, 
styrelsen utgångpunkt är att bilaga ”Uppdrag VA” i all väsentlighet beaktas av länsstyrelsen.  

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att anta 
Miguel Odhners (S) tilläggsyrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på begäran om yttrande - Vattenförsörjning och avloppshantering för 
fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn 
Bilaga Bilaga 1, svar till länsstyrelsen Sjöhåla Kovikshamn 
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Bilaga Bilaga 2, planerad utbyggnad Sjöhåla-Kovikshamn 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på begäran om yttrande gällande Vattenförsörjning och 
avloppshantering för fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn - Kommunstyrelsen 
Bilaga Tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster, Sjöhålan, Kovikshamn Dnr. 567-39519-
2021.msg 
Bilaga Begäran om yttrande Kungälvs kommun(39519-2021-3).pdf 
Bilaga Begäran om tillsyn av vattenförsörjning till Sjöhåla och Kovikshamn i Kungälvs 
kommun(18504753).pdf 
Bilaga KS uppdrag att gällande VA utveckling 24 nov 2021 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen vill vara tydlig med att kommunens utbyggnadsplaner kommer 
uppdateras och att detta ska beaktas. Bakgrunden är att kommunstyrelsen fattade ett enhälligt 
beslut den 24 november 2021, se bilaga ”Uppdrag VA”. Beslutet innebär att i samlad form se 
över, uppdatera grunderna och föreslå eventuellt förändrade prioriteringar i politiska 
dokument, inriktningar gällande styrning kring kommunens framtida VA-utbyggnad. Beslutet 
omfattar på detta sätt även Kovikshamn och Sjöhåla. Styrelsen menar att storskalighet bredvid 
småskalighet och olika områdeslösningar/prioriteringar ska kunna användas för att nå största 
möjliga hållbara samhällsnytta. Kommunstyrelsen önskar således föra dialog innan beslut, 
styrelsen utgångpunkt är att bilaga ”Uppdrag VA” i all väsentlighet beaktas av länsstyrelsen.  
  
2. Kommunen översänder bilaga 1 och 2 till länsstyrelsen som svar på remiss.  
__________ 
 
Expedieras till:  Länsstyrelsen 

För kännedom till: 
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 § 363/2021 

Riktlinjer för bisyssla (Dnr KS2021/1438) 

Sammanfattning 

Riktlinjer för bisyssla är ett förtydligande rörande tillämpning av lag och 
kollektivavtalsbestämmelser om bisyssla för alla anställda i Kungälvs kommun och bolag.  
 
En bisyssla är en aktivitet som medarbetaren tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av 
sin anställning inom kommunen eller kommunalt bolag, och som inte kan hänföras till 
privatlivet. Bisysslor kan vara både tillåtna och otillåtna ur lagen mening. Bisysslor är inte de 
aktiviteter som hör privatlivet till, exempelvis att utöva en hobby eller sköta sin och familjens 
egendom och privata angelägenheter.  
 
Bisysslor som är otillåtna eller på olika sätt kommer i konflikt med den kommunala 
verksamheten och exempelvis kan ge upphov till förtroendeskada eller riskerar att skada 
kommunens verksamhet eller anseende.  
 
Riktlinjerna syfte är att förebygga och förhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, 
förtroendeskadliga eller konkurrerande med kommunens verksamheter. Medarbetare ska inte 
riskera att missbruka sin ställning eller hamnar i situationer som kan skada förtroendet för 
kommunen. 
 
Målet är att det endast ska förekomma tillåtna bisysslor, samt att handläggning och 
beslutsfattande alltid ska göras av medarbetare som är fria från jäv. 
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att förslaget om riktlinjer för bisyssla antas.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för bisyssla 
Bilaga Riktlinjer_Bisysslor_Utkast 3 

Beslut 

Riktlinjer för bisysslor antas enligt förslag. 
__________ 
 
Expedieras till:   Tf HR-chef  

(Ann-Charlott Backström) 

För kännedom till: Förvaltningsledningen samt Kommunikationschef (Madeleine Nilsson) 
 
 
 

 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-12-15 
Sida 18 (43) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 364/2021 

Nordtag, Kastellegården 1:52, del av, markanvisning bostäder och 
upphandling hyresavtal gruppbostad (Dnr KS2021/0725) 
Ärendet är omedelbart justerat och återfinns i ett separat protokoll. 
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 § 365/2021 

Svar på motion från Vänsterpartiet om härskartekniker (Dnr KS2021/1487) 

Sammanfattning 

Den 4 mars 2021 inkom en motion till kommunfullmäktige från Vänsterpartiet om 
härskartekniker. I motionen framgår att Vänsterpartiet internt arbetar för att synliggöra och 
motverka härskartekniker, och vidare föreslår motionären att samtliga förtroendevalda i 
Kungälvs kommun ska få en utbildning i hur man bemöter härskartekniker om man utsätts.  
 
Förvaltningen har inte den kompetens som krävs för att hålla en utbildning i härskartekniker, 
och det saknas avsatta medel i verksamhetens budget för utbildning av förtroendevalda. 
Utbildning i härskartekniker bör i stället, om behov och efterfrågan finns ske i respektive 
partigrupper, och ansökas om hos kommunfullmäktige som har avsatta medel för utbildning 
av förtroendevalda.  
 
Motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion från Vänsterpartiet om härskartekniker 
Bilaga Bilaga ~ KS2021_0437-1 Motion Härskartekniker_ 979536_1_1 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad. 
__________ 
 
Expedieras till:   
Vänsterpartiet 
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 § 366/2021 

Delposter inom riksnormen för försörjningsstöd 2022 (Dnr KS2021/2053) 

Sammanfattning 

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på 
försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som 
miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Riksnormen grundar sig på 
Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar. Fram till och med 2011 
fördelade Socialstyrelsen riksnormen i delposter som då var lika över riket. Sedan 2012 är det 
upp till varje kommun att själv fördela totalbeloppet i riksnormen i de olika delposter som 
framgår av socialtjänstförordningen (2001:937). Denna fördelning ska beslutas om årligen.  
 
I riksnormen 2022 har normens samtliga poster räknats upp med 1,6 procent jämfört med 
riksnormen för 2021.  
 
Förvaltningen har, efter att ha stämt av med andra kommuner inom Göteborgsregionen (GR) 
tagit fram ett förslag till beslut om fördelningen av riksnormen som syftar till att få så likvärdig 
fördelning som möjligt inom GR. Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta denna fördelning 
inför 2022.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Delposter inom riksnormen för försörjningsstöd 2022 
Bilaga Bilaga 1 fördelning av riksnorm för försörjningsstöd 2022 

Beslut 
Fördelningen av riksnormens delposter för år 2022 antas i enlighet med 
förvaltningens förslag och gäller från och med 1 januari 2022. 

__________ 
 
Expedieras till:   
Enhetschef stöd och försörjning 

För kännedom till: 
Verksamhetschef myndighet 
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 § 367/2021 

Revidering - Instruktion till kommundirektören 
Miguel Odhner (S), informerar om ett ordförandebeslut han tagit gällande instruktion till 
kommundirektören. Ordföranden har efter det kommit in med ett förslag på ytterligare 
revidering av förslaget. Tillägget till instruktionen är de två punkterna nedan. Det nya 
reviderade förslaget innebär att stryka tre ord i den sista meningen i det första stycket, se 
nedan.  

 
- Kommundirektörens instruktion kompletteras med tillägg under huvudarbetsuppgiften att 

Samordna och utveckla Kungälvs kommun, med texten: ”Inom ramen för denna 
huvudarbetsuppgift kan kommundirektörens uppdrag också omfatta rollen som VD i 
kommunala bolag och/eller styrelseledamot.” 

 
- Ordförandebeslutet skall redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 

2021 och gäller under förutsättning att kommunstyrelse vid detta tillfälle inte väljer att 
besluta på annat sätt. 

Yrkande  

Erik Andreasson (V):  
Att: avslå ordförandebeslutet att komplettera texten till instruktionen till kommundirektören.  
Att: instruktionen till kommundirektören inte ändras.   

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå 
Erik Andreassons (V) yrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 

Beslut 

  Föreslagen revideringen av Instruktion till kommundirektören antas.  
__________ 
Erik Andreasson (V) reserverar sig mot beslut och lämnar en anteckning till protokollet. 
 

 Expedieras till Kommundirektör 
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 § 368/2021 

Svar Remiss Beredskapsplan för civilt försvar, länsstyrelsen (Dnr 
KS2021/1583) 

Sammanfattning 

Kommunen har fått möjlighet att yttra sig gällande länsstyrelsen Västra Götalands 
Beredskapsplan för Civilt försvar. 
 
Länsstyrelsens beredskapsplan för civilt försvar tas fram för att utgöra ett stöd för 
kommunerna inom länet i deras planläggning av det civila försvaret inom respektive 
geografiska ansvarsområde. 
Genom remissen önskar länsstyrelsen svar på följande frågor. 

 Är syfte och mål med Plan för civilt försvar tydligt – om inte ge konkret förslag på 
vad som behöver förtydligas. 

 Är innehållet förståeligt – om inte vad behöver förtydligas och ge konkret förslag. 
 Bör något läggas till? 
 Bör något tas bort? 

 Förvaltningen har noggrant läst igenom materialet och finner att det kommer utgöra ett bra 
 stöd i kommunens fortsatta arbete med att bygga upp det civila försvaret inom det geografiska 
 ansvarsområdet. 

 Beredskapsplanen består i en ett huvuddokument och bilagor. Huvuddokumentet utgör till 
 den absolut största delen av militära hotbildsbedömningar och tänkbara scenarion. Främst 
 bilagorna kommer att vara till stort stöd för kommunen i det fortsatta arbetet. 

 Förvaltningen anser syfte och mål med Plan för civilt försvar vara tydligt och har inget att 
 erinra. Förvaltningen bedömer också innehållet som förståeligt och ser inget behov av att 
 lägga till eller ta bort. Bedömningen har gjorts av säkerhetsavdelningen, 
 beredskapssamordnare. Representanter från räddningstjänsten (Borf) och sektor Bildning och 
 lärande har också tagit del av materialet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar Remiss Beredskapsplan för civilt försvar, länsstyrelsen 
Bilaga remiss Beredskapsplan för civilt försvar Västra Götaland.docx 
Bilaga Missiv.docx 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner remissvar för Civilt Försvar Länsstyrelsen. 
__________ 
Expedieras till:  Tony Övringe,  
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 § 369/2021 

Beslut - samråd för detaljplan del av Ängegärde 5:1 (Dnr KS2020/1425) 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att planlägga del av fastigheten Ängegärde 5:1 för att möjliggöra 
nybyggnation av 90 äldrebostäder, att tillskapa cirka 250 bostäder och byggrätter för 
centrumverksamhet, samt att tillfälligt bygglov för bostäder permanenteras. Ny bebyggelse ger 
ett bättre underlag för närservice och utveckling av Kungälvs centrum. 

Förslaget intensifierar markanvändningen och tar idrottsområde i anspråk. Befintlig 
dagvattendamm justeras men det bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan. 

Förslag till beslut är att detaljplan godkänns för samråd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beslut - samråd för detaljplan del av Ängegärde 5:1 
Bilaga DP Ängegärde, Plankarta, Samråd, 21-11-25 
Bilaga DP Ängegärde Planbeskivning, Samråd  2021-11-25 
Bilaga Dp Ängegärde, Sitvationplan, Samråd 21-11-25 
Bilaga DP Ängegärde, Undersökning BMP, samråd 2021-11-25 
Bilaga Protokollsutdrag - Beslut - samråd för detaljplan del av Ängegärde 5:1 - Utskottet för 
Samhälle och utveckling 

Beslut  

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

__________ 
Morgan Carlsson (SD) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga. 
 
Expedieras till:   
 
Ida Brogren  
 
  

  

För kännedom till: 
 
Anna Hedlin 
Gunilla Karlsson  
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 § 370/2021 

Ansökan om Nationell idrottsutbildning vid Mimers Hus gymnasium 
(Dnr KS2021/1978) 

Sammanfattning 

Mimers Hus gymnasium erbjuder idag nationell idrottsutbildning i tre idrotter, bandy, handboll 
och rodd. Utbildningen erbjuds som en särskild variant och innebär en möjlighet för elever att 
kombinera gymnasiestudier med sitt idrottsintresse. För att kunna fortsätta att erbjuda 
utbildningen krävs en ansökan till Skolverket. Verksamheten föreslår att Mimers Hus 
gymnasium får i uppdrag att senast den 31 januari 2022 ansöka om nationellt godkänd 
idrottsutbildning för bandy, handboll och rodd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ansökan om Nationell idrottsutbildning vid Mimers Hus gymnasium 

Beslut 

Mimers Hus gymnasium i uppdrag att senast den 31 januari 2022 ansöka om 
nationellt godkänd idrottsutbildning för bandy, handboll och rodd. 

__________ 
 
Expedieras till:  : Rektor Mimers Hus gymnasium Munin, jonas.sjoberg@skola.kungalv.se 
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 § 371/2021 

Marköverlåtelseavtal G-stock 18 AB och G-stock 23 AB (Dnr KS2016/2111) 

Sammanfattning 

Förvaltningen fick i april 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen Dnr KS2016/211-7 att 
genomföra en markanvisningstävling för detaljplaneområdet Nordtag, Kastellegården 1:52 i 
Västra Ytterby. Efter utvärderingsprocessen av tävlingen tecknades markanvisningsavtal med 
Götenehus AB. Detaljplanen för området Nordtag vann laga kraft i december 2018.  
 
Markanvisningsavtalen gav möjlighet för exploatören att förvärva marken i etapper. 
Exploatören vill nu teckna marköverlåtelseavtal för etapp 2 och 3.  
Exploatören har bildat två projektbolag som de önskar teckna marköverlåtelseavtalen med,  
G-Stock 18 AB och G-Stock 23 AB.  
 
Eftersom exploatören har bildat två projektbolag har förslag till två marköverlåtelseavtal 
upprättats. Marköverlåtelseavtalen reglerar köpeskilling, marköverlåtelse, fastighetsrättsliga 
frågor med mera. Villkoren i avtalen följer det som tidigare har avtalats i de 
markanvisningsavtal som nu ska ersättas. Marköverlåtelseavtalen för de två exploatörerna 
reglerar tillsammans marköverlåtelse för ca 40 bostäder med upplåtelseform bostadsrätt.  
 
Enligt marköverlåtelseavtalen har kommunen rätt att häva köpet om exploatören inte sökt 
bygglov för det antal bostäder som överensstämmer med anbudets målsättning, inom 12 
respektive 24 månader från det datum då köpebrev för exploateringsfastigheten utfärdats.  
Om kommunen nyttjar sin rätt att häva köpet är 10 procent av erlagd köpeskilling förfallen. 
Resterande del av köpeskillingarna ska omgående återbetalas till exploatören.  
Ingen av parterna har rätt till skadestånd med anledning av en sådan hävning.  
 
Kommunen äger också rätt att kräva vite uppgående till 250 000 kronor per påbörjat kvartal 
om utbyggnaden med inflyttningsbara bostäder inte är genomförd på exploatörens område, 
inom fyra år efter tillträdet av exploateringsfastigheten. Som säkerhet för 
marköverlåtelseavtalen tecknas moderbolagsborgen.  
 
Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalen med tillhörande bilagor ska godkännas och 
att kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
marköverlåtelseavtalen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal G-stock 18 AB och G-stock 23 AB 
Bilaga Marköverlåtelseavtal G-stock 18 AB 
Bilaga Marköverlåtelseavtal G-stock 23 AB 
Bilaga Protokollsutdrag - Marköverlåtelseavtal G-stock 18 AB och G-stock 23 AB - Utskottet 
för Samhälle och utveckling 
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Beslut  

1. Upprättade marköverlåtelseavtal med G-stock 18 AB och G-stock 23 AB 
godkänns.  

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

__________ 
 
Expedieras till:   Sara Almroth  

Götenehus AB,  Stora Åvägen 19B,  436 34  Göteborg 
 

För kännedom till: Boris Damljanovic Kart och Mark, Fredric Norrå Verksamhetschef Planering och 
Myndighet, Anders Holm Sektorchef Samhälle och Utveckling, Madeleine Wollbrant Kart 
och Mark, Frida Källberg Kart och Mark, Stina Gunnarsson Projektenheten 
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 § 372/2021 

Tilläggsavtal 1 till Samverkansavtal för Nytorgstaden (Dnr KS2020/1575) 

Nytorgsstaden har genom sitt centrala läge, storlek och karaktär stora utvecklingsmöjligheter. 
Kommunfullmäktige antog ett planprogram för Nytorgsstaden 16 maj 2019. Planprogrammet 
anger att Nytorgsstaden ska bli en urban del av centrala Kungälv med en blandning av  
bostäder, kontor och verksamheter. Planprogrammet utgör utgångspunkt för 
detaljplanearbetet. För att möjliggöra och konkretisera utvecklingsförslagen i planprogrammet 
krävs ny detaljplan då gällande detaljplanebestämmelser begränsar dess möjligheter. Till det 
behövs en överenskommelse med fastighetsägarna avseende planläggning och övrigt 
samarbete i samband med byggnation av bostäder och lokaler i Nytorgsstaden.  
 
Ett samverkansavtal (Dnr KS2020/1575–12) mellan kommunen, Stiftelsen Kungälvsbostäder 
och HSB gäller och avtalet är undertecknat 2021-03-18, respektive 2021-01-21.  
Parterna är överens om att Sigillet Fastighets AB ska ingå i Samverkansavtalet och blir en part 
i samverkansavtalet. Samverkansavtalet klargör ekonomi, genomförandefrågor och övrigt 
samarbete.  

 
Förvaltningen föreslår att upprättat tilläggsavtal 1 till samverkansavtal mellan Kungälvs 
kommun, Stiftelsen Kungälvsbostäder, HSB Göteborg ekonomisk förening samt Sigillet 
Fastighets AB godkänns, samt att kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör får i 
uppdrag att underteckna tilläggsavtal 1 till samverkansavtalet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Tilläggsavtal 1 till Samverkansavtal för Nytorgstaden 
Bilaga Undertecknat avtal tilläggsavtal 1 samverkansavtal 
Bilaga Protokollsutdrag - Tilläggsavtal 1 till Samverkansavtal för Nytorgstaden - Utskottet för 
Samhälle och utveckling 

Beslut 

1. Upprättat tilläggsavtal 1 till samverkansavtalet mellan Kungälvs kommun,  
Stiftelsen Kungälvsbostäder, HSB Göteborgs ekonomiska förening samt Sigillets 
Fastighets AB godkänns.  

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör får i uppdrag  
att underteckna tilläggsavtalet 1till samverkansavtalet.  

__________ 
 
 
Expedieras till:   Madeleine Wollbrant,  

Kart och mark  

För kännedom till:  Fredric Norrå, Planering och myndighet  
Stina Gunnarsson, Projekt och programledning 
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 § 373/2021 

Uppdrag digitala inköp (Dnr KS2021/0235) 

Sammanfattning 

För att möta utmaningar gällande den demografiska utvecklingen i relation till rådande 
kompetensförsörjningsproblematik, samt skapa ökad delaktighet och inflytande för brukare 
över deras vardag behöver digitaliseringens möjligheter tas tillvara. Den tid som åtgår för 
omvårdnadspersonalen i hemtjänst för matinköp bedöms kunna hanteras på annat sätt. För att 
behålla och nyrekrytera omvårdnadspersonal och stärka deras yrkesroll behöver fokus vara på 
vårdrelaterade uppgifter i kärnuppdraget och förbättrad arbetsmiljö.  
 
Insatsen inköp är ett biståndsbeslut och ingår i kärnuppdraget men att plocka och packa varor 
samt frakta hem mat på cykel, till fots eller bil bedöms inte ligga i linje med 
kompetensförsörjningens inriktning för ”attraktivt att vara anställd i Kungälvs Kommun” och 
hur vård och omsorgen i framtiden behöver rikta personella resurser för att hantera 
omställningen till nära vård. Omvårdnadspersonal ska dock, enligt förslaget, bistå brukaren 
med att beställa varorna via I-PAD och brukaren kan då ta del av utbudet, få inspiration till en 
varierad kost och göra val. Därigenom ökar delaktigheten och kvalitén för brukaren. Det skall 
också vara möjligt för brukaren att överlåta beställning till hemtjänstutförare om så önskas.  
Förslaget innebär att en aktör för matinköp upphandlas där också hela distributionskedjan 
hem till brukaren säkerställs. Förslaget innebär även en obruten kylkedja införs enligt 
Livsmedelverkets rekommendationer. 
 
Digitala inköp är en teknik som bidrar till att kunna möta framtida ökade vårdbehov på ett 
beprövat och evidensbaserat sätt. Antalet personer som söker sig till vård- och omsorgssektorn 
kommer inte vara i relation till antalet omsorgsmottagare. Det ställs idag stora krav på 
kommunen att arbetsuppgifter som kan ersättas med en teknisk lösning som ger 
undersköterskor mer möjlighet till omsorgsarbete skall genomföras.  
 
Förfaringssättet får inte innebära merkostnader för brukaren. Informationshanteringen i 
beställningstjänsten måste ske på ett för brukaren säkert sätt.  

Förslag till beslut 
1. Kungälvs kommunala utförare av hemtjänst skall utföra inköp digitalt för brukare. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta och återkomma med ett förfrågningsunderlag för 
upphandling av en (1) leverantör gällande digitala inköp inom hemtjänst inklusive e-tjänst 
och distribution. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Uppdrag digitala inköp 
Bilaga uppdrag inköp 
Bilaga Digitala inköp Kungälvs hemtjänst, yttrande från KPR, 210724 
Bilaga Brukare diagram slutrapport 
Bilaga Jämförelse av brukarnöjdhet mellan inköp via Mathem och inköp via hemtjänstgrupp 
Bilaga Personal stapeldiagram slutrapport 
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Bilaga Presentation resultat pilotprojekt 
Bilaga Sammanställning kostnader 
Bilaga Slutrapprot pilotprojekt digitala inköp av livsmedel inom hemtjänst 2020 2021 
Bilaga Protokollsutdrag - Uppdrag digitala inköp - Beredningen för Trygghet och stöd 
Bilaga Digitalt matinköp presentation 
Bilaga Protokollsutdrag - Uppdrag digitala inköp - Utskottet för Trygghet och stöd 

Beslut 

1. Kungälvs kommunala utförare av hemtjänst skall utföra inköp digitalt för brukare. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta och återkomma med ett förfrågningsunderlag 
för upphandling av en (1) leverantör gällande digitala inköp inom hemtjänst inklusive e-
tjänst och distribution. 

__________ 
 
Expedieras till:   
Maria Stenmark 
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 § 374/2021 

Samverkansavtal Fastigheten Rhodin 19 AB(Balder), Fastighets AB 
Trekungen (Odd Fellow). (Dnr KS2021/1775) 

 
Exploatören Balder (Fastigheten Rhodin 19 AB) och exploatören Odd Fellow (Fastighets AB 
Trekungen) önskar ingå ett samverkansavtal med kommunen för fastigheterna Rhodin 19, 
Rhodin 16 m.fl. för att initiera en planprocess. De befintliga fastigheterna föreslås utvecklas 
genom ett tillskott av nya bostäder och lokaler. 
 
Syftet med detta samverkansavtal är att ange förutsättningar för att upprätta en detaljplan 
inom Rhodinfastigheterna samt ange villkor och förutsättningar för fortsatt arbete. 
Samverkansavtalet syftar även till att klargöra ekonomi, genomförandefrågor och övrigt 
samarbete. Förvaltningens bedömning är att detaljplanearbetet kan startas utifrån de 
förutsägningar som finns beskrivna i kommunens översiktsplan, planprogram för Kungälvs 
stadskärna, delen Liljedal. 
 
Detaljplanekostnaderna fördelas lika mellan kommunen och Fastigheten Rhodin 19 
AB (Balder), Fastighets AB Trekungen (Odd Fellow fram tills detaljplanen vinner laga kraft. 
När detaljplanen vunnit laga kraft görs en slutreglering av kostnaderna där summan fördelas 
procentuellt efter BTA byggrätter ovan mark på respektive fastighet. Förvaltningen kommer 
att förhandla om medfinansieringsersättning med Exploatörerna i samband med 
framtagandet av genomförandeavtalet. 
 
Förvaltningen föreslår att samverkansavtal med tillhörande bilagor ska godkännas och att 
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
avtalet. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 
Bilaga 1.Planprogram Kungälvs Stadskärna 
Bilaga 2. Planområdet (2) 
Bilaga 3. BTA ovan mark definition 
Samverkansavtal Rhodin 19 m.fl, underskrifter Fastigheten Rhodin 19 AB 
Protokollsutdrag USU 

Beslut 
1.Upprättat samverkansavtal mellan kommunen och Fastigheten Rhodin 19 
AB(Balder), Fastighets AB Trekungen (Odd Fellow) godkänns. 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 
underteckna samverkansavtalet. 

__________ 
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 § 375/2021 

Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och 
tillhörande överenskommelser 2022-2026 (Dnr KS2021/1855) 

Sammanfattning 

Kungälvs kommun har fått möjlighet att svara på en remiss om reviderat hälso-och 
sjukvårdsavtal mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner. Avtalet består av tre 
delar och fyra överenskommelser. Syftet med hälso-och sjukvårdsavtalet är att lägga grunden 
för en god och säker vård för de personer som har behov av hälso-och sjukvårdsinsatser från 
både kommunen och Västra Götalandsregionen. Avtalet ska stärka och främja samverkan och 
samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt liv 
för den enskilde. I samverkan med andra närliggande kommuner har verksamheten tagit fram 
ett förslag på ändringar. Avtalet behöver främst bli tydligare när det gäller parternas ansvar och 
ekonomiska åtaganden. Förvaltningen får i uppdrag att lämna in Kungälvs kommuns svar på 
remiss enligt bilagan till ”svar på webbenkät om Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande 
överenskommelser” senast den 31 december 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och 
tillhörande överenskommelser 2022-2026 
Bilaga Remissversion Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser 
Bilaga Bilaga svar på webbenkät om remiss Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och 
tillhörande överenskommelser 2022-2026 - Utskottet för Trygghet och stöd 

Beslut 

Förvaltningen får i uppdrag lämna in Kungälvs kommuns svar på remiss enligt 
bilagan till ”svar på webbenkät om Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande 
överenskommelser” senast den 31 december 2021.  

__________ 
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 § 376/2021 

Revidering av dokumenthanteringsplaner 2021 (Dnr KS2021/1909) 

En dokumenthanteringsplan är ett styrdokument som ger arkivmyndigheten, som i Kungälvs 
kommun är kommunstyrelsen, en överblick över sina allmänna handlingar och förbättrar 
allmänhetens möjlighet till insyn i kommunens verksamhet. Det finns fyra 
dokumenthanteringsplaner i Kungälvs kommun och de innefattar även arkivbeskrivning. 

Varje år revideras planerna vilket föranleder ett kontinuerligt arbete med att se över 
förändringar i hur verksamheterna ska hantera sina handlingar.  
Dokumenthanteringsplanerna med arkivbeskrivning föreslås att antas på nytt i sina nuvarande 
versioner. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av dokumenthanteringsplaner 2021 

Beslut  

Dokumenthanteringsplan för sektor Trygghet och stöd,  
Dokumenthanteringsplan för sektor Samhälle och utveckling, 
Dokumenthanteringsplan för sektor Bildning och lärande, 
och dokumenthanteringsplan för Kommunkansli, Hr-enheten och 
Ekonomienheten antas på nytt i sina nuvarande versioner. 

__________ 
 
Expedieras till:  Lisa Dahlqvist 
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 § 377/2021 
 
Svar på remiss Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 

Sammanfattning 

Kungälvs kommun har fått möjlighet att svara på remiss om Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård. Färdplanen beskriver prioriterade områden för Västra 
Götalandsregionen och länets 49 kommuner för att ställa om till en god och nära vård som 
främjar folkhälsan och utvecklar vård och omsorg utifrån den enskildes behov. 
Verksamheten bedömer att det är positivt med en länsgemensam färdplan, men har 
synpunkter på skrivningarna om fast vårdkontakt och läkarkontakt samt utveckling av 
mobil vård. Det behöver även förtydligas att kommunen inte är ensam huvudman för 
”basverksamheten” i mobil närvård. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att 
tjänsteskrivelsen fastställs som kommunens svar på remiss Färdplan – länsgemensam strategi 
för god och nära vård. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 
Bilaga Remissversion, Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård 

Beslut 

Tjänsteskrivelsen KS2021/1923 fastställs som Kungälvs kommuns svar på 
remiss Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. 

__________ 
 
Expedieras till:  Lena Arnfelt 
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 § 378/2021 

Svar på uppdrag om parboende inom LSS (Dnr KS2021/1549) 

Sammanfattning 

Förvaltningen har på uppdrag av Kommunstyrelsen utrett möjligheterna att skapa flexibla 
boendeplatser inom nuvarande lagstiftning som tillgodoser individens behov av stöd i 
kombination med att vara sammanboende. Utredningsuppdraget har sin utgångspunkt i 
grundläggande planering och inom gällande budgetramar KS2020/1391. 
 
I bostäder med särskild service enligt LSS finns möjlighet för parboende i samtliga 
servicebostäder. I gruppbostäder enligt LSS är möjligheten till sammanboende begränsad då en 
gruppbostad maximalt får inrymma 6 personer. I gruppbostäder enligt LSS är det mycket 
ovanligt att frågan om parboende kommer upp. Där ett par båda två har beslut om 
gruppbostad med särskild service enligt LSS finns det möjlighet att de erbjuds var sin lägenhet 
i samma gruppbostad.  
 
Sektorns uppfattning är att önskan om parboende inom LSS inte varit ett problem att 
tillgodose då efterfrågan varit mycket liten och i de fall det varit aktuellt gått att lösa. Utifrån 
hyreslagstiftningen finns inget hinder att en person utan funktionsvariation bor tillsammans 
med sin partner i bostad med särskild service men krockar med att Bostad med särskild service 
är ett bistånd. Om personen med bistånd avlider blir frågan hur personens partner ska lösa sitt 
boende. Om ett par sammanbor i en lägenhet i en gruppbostad och det finns begränsning på 
antal boende till sex, kan det i teorin innebär att en lägenhet står tom. Detta är exempel på 
frågor som ytterligare bör belysas och därmed föreslår förvaltningen kommunstyrelsen att: 
 
Förslag till Kommunstyrelsen:  
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinje för parboende för personer i bostäder med 
särskild service samt gruppbostäder enligt LSS. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på uppdrag om parboende inom LSS 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på uppdrag om parboende inom LSS - Utskottet för Trygghet 
och stöd 

Beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinje för parboende för personer i 
bostäder med särskild service samt gruppbostäder enligt LSS. 

__________ 
 
Expedieras till:  Lena Arnfelt 
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 § 379/2021 

Beslut om granskning Tippen 1 m.fl. (Dnr KS2020/0823) 
 

Planen syftar till att möjliggöra utbyggnad av Munkegärde fjärrvärmeverk för att Kungälv 
Energi ska kunna producera trygg, hållbar och kostnadseffektiv fjärrvärme, samt ge ett 
ekonomiskt överskott till kommunen. Planen syftar vidare till att bekräfta och möjliggöra 
viss utbyggnad av befintlig återvinningsverksamhet på platsen. I planområdet ingår också 
den befintliga nedlagda deponin för att säkerställa att dess skydd regleras i detaljplan samt 
möjliggöra solenergianläggning ovan deponin. Detaljplanen ska dessutom säkerställa 
hantering av dagvatten och skyfall, liksom risker för översvämning, buller och andra 
störningar. 
 
Detaljplanen kommer att genomföras med utökat förfarande och 
miljökonsekvensbeskrivning kommer att göras i enlighet med ”undersökning av betydande 
miljöpåverkan”. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beslut om granskning  Tippen 1 m.fl. 
Bilaga Plankarta_granskning Tippen 2021_11_29 
Bilaga Samrådsredogörelse 2021-11-29 
Bilaga Planbeskrivning_Munkegärde_GRANSKNING_2021-11-29 
Bilaga PM_Underlag för avgränsningssamråd 
Bilaga Avgränsningssamråd tillhörande Förslag till detaljplan för Tippen 1 m.fl. 
 
Beslut 

1. Detaljplan för Tippen 1 m.fl. i Kungälvs kommun godkänns för granskning 
enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap.5 § 11. 
 2. Samrådsredogörelse för Tippen 1 m.fl i Kungälvs kommun godkänns. 

_________ 
 
Expedieras till: Ida Brogren, Kungälvs Energi AB, Renhållningsenheten 
 
För kännedom till: Anna Hedlin, Gunilla Karlsson Gremner 
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 § 380/2021 

Värdeöverföring från Förbo AB verksamhetsår 2021 (Dnr KS2021/1824) 

Sammanfattning 

Förbo AB är ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag som ägs gemensamt av Härryda 
kommun, Mölndals stad, Lerums kommun och Kungälvs kommun.  
 
 
Värdeöverföringar såsom utdelningar från ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag 
regleras i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (AKBL). Enligt 
huvudregeln i 3 § AKBL är möjligheten till utdelningen från ett allmännyttigt 
bostadsaktiebolag begränsad.  
 
 
Lagen innehåller emellertid ett antal undantag. Av 5 § p. 1 i AKBL framgår att hela överskottet 
som uppkommit under föregående räkenskapsår är möjligt att dela ut till ägarna, förutsatt att 
överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som 
tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.  
 
 
Det föreslås att bolagsstämman i Förbo AB, med stöd 5 § p. 1 i AKBL, beslutar om en 
utdelning om 20 mkr att fördela proportionellt mellan ägarkommunerna utifrån andelstalet i 
bolaget. Detta innebär en utdelning till Kungälvs kommun om 1.8 mkr beräknat på en 
prognostiserad vinst om 73 mkr för 2021.  
 
 
Avsikten är att utdelningen i Kungälvs kommun ska användas i arbetet med att skapa 
aktivitetsytor i Komarken och Fontin. Aktivitetsytorna kommer medföra utvecklat 
områdesbaserat arbete, ökade förutsättningar till fysisk aktivitet i närområdet samt tillskapande 
av trygga närmiljöer. Insatser som på sikt kommer öka innanförskapet och tryggheten i 
berörda områden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Värdeöverföring från Förbo AB verksamhetsår 2021 
Bilaga Noteringar ägarråd 2021-09-28.pdf 
Bilaga Styrelserapport ekonomi kvartal 2 2021 
 
Yrkande 
Erik Andreasson (V): Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid 
ordinarie eller extra bolagsstämma rösta emot en utdelning i bolaget avseende 
verksamhetsåret 2021 om totalt 20 mkr. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Erik Andreassons (V) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs inte.  

Tilläggsyrkande  
Morgan Carlsson (SD):  
Sverigedemokraterna, Utvecklingspartiet och Liberalerna yrkar på att Kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige att: 
- Tillföra den förväntade utdelningen på 1,8 miljoner till investeringsbudgeten. 
- Kommunstyrelsen ger uppdrag till förvaltningen att i samförstånd med FÖRBO använda 

den förväntade utdelningen på 1,8 miljoner från investeringsbudget till investeringsprojekt 
vilka gynnar FÖRBO´s hyresgäster i Kungälvs kommun. 

- Kommunstyrelsen ger uppdrag till förvaltningen att se över gällande regelverk och 
återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag som syftar till att all framtida överskott 
ska fördelas på investeringar och förbättringar i närmiljön för de boende i FÖRBO´s 
hyresbestånd i Kungälvs kommun. 

 
Anders Holmensköld (M): Avslag på Morgan Carlssons (SD) tilläggsyrkande. Bifall till 
förvaltningens förslag till beslut.  
 
Elisabeth Mattsson (L): Bifall till Morgan Carlssons (SD) tilläggsyrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Morgan Carlssons (SD) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för att avslå tilläggsyrkandet och  
Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet. 

Omröstningsresultat 
Med 10 ja-röster för avslag och 4 nej-röster för bifall avslår kommunstyrelsen Morgan 
Carlssons (SD) tilläggsyrkande. 
 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Miguel Odhner (S) X   
Anders Holmensköld (M) X   
Elisabeth Mattsson (L)  X  
Martin Högstedt (UP)  X  
Ove Wiktorsson (C) X   
Erik Martinsson (MP) X   
Morgan Carlsson (SD)  X  
Pia Gillerstedt (S) X   
Anna Vedin (M) X   
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Mats Frisell (S) X   
William Hult (S) X   
Erik Andreasson (V)   X 
Rolf Carlsson (SD) X X  
Fredrik Daun (KD) X   
Marcus Adiels (M) X   

Summa: 10 4 1 
 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie 
eller extra bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget avseende verksamhetsåret 
2021 om totalt 20 mkr, under förutsättning att sådan utdelning är förenlig med 17 
kap. 3 § aktiebolagslagen.  
 
2. Utdelningen sker med stöd av 5 § p. 1 lagen om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag. 

__________ 
Erik Andreasson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet. 
 
Expedieras till:  
Förbo AB  

För kännedom till: 
Härryda kommun  
Mölndals stad  
Lerums kommun 
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 § 381/2021 

Skrivelse - Initiativärende färja-bro Kornhall (Dnr KS2021/1892) 
Morgan Carlsson (SD), har inkommit med ett initiativärende till kommunstyrelsen. I skrivelsen 
föreslås att kommunstyrelsen utarbetar en långsiktig plan för att slutgiltigt få en lösning på 
fordonstrafiken över Nordre älv till och från Hisingen samt att kommunstyrelsen är sparsam 
med utvidgning av bostadsbyggande för permanent boende inom Kärna och dess kustområde 
tills det finns en förbättrad lösning av älvförbindelsen för fordon. 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar Morgan Carlsson (SD) samt övriga ledamöter att 
en dialog med Trafikverket kommer att hållas i början på nästa år och att en dialog kan ske i 
kommunstyrelsen igen efter det.  

Beslut 

  Ärendet antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 382/2021 

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 till protokollet. 
__________ 
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 § 383/2021 

Rapporter från ledamöter med regionala och /eller bolagsuppdrag 
 
 Miguel Odhner (S), informerar om följande: 
 

o Näringslivsranking – Lokalt näringslivsklimat. 
o Styrelsemöte AB Kongahälla. 
o Näringslivsträff  
o Möte gällande trygghetsarbete 
o Delregionalt kollektivtrafikråd 

 
Ove Wiktorsson (C) informerar efter möte med styrgruppen för stadsutvecklingsarbete för 
Gamla Nya Kungälv. 
 
Pia Gillerstedt (S) informerar efter möte med styrgruppen för social välfärd.  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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§ 384/2021 

Uppdrag översyn för ett samlat system för hyror och stöd 
Miguel Odhner (S), informerar om ett uppdrag gällande översyn för ett samlat system för 
hyror och stöd han ämnar ge till kommundirektören. Uppdraget till kommundirektören består 
av följande punkter: 

 
- att återkomma till kommunstyrelsen med en samlad redovisning och förslag till ett mer 

samlat system av hantering gällande såväl föreningar som företag som hyr eller arrenderar 
eller på annat sätt nyttjar kommunens fastigheter, lokaler för sin verksamhet över tid  
 

- att återkomma med mer samlat och tydligt stöd som i dessa falla kan hanteras eller behövs, 
inte minst för att säkra de verksamheter som kan betecknas som särdeles av stark ideell art 
och bedrivs i föreningsverksamhet.  

 
Återkoppling av uppdraget sker till kommunstyrelsen vid ordinarie rapporteringstillfällen 
under 2022. 

 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare för dialog om uppdraget och ingen har någon 
anmärkning på uppdragets utformning.  

Beslut 

Kommunstyrelsens ordförande ger kommundirektören ett uppdrag, enligt 
bilaga ”uppdrag översyn för ett samlat system för hyror och stöd.  

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-12-15 
Sida 43 (43) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

§ 385/2021 

Information om avslut av avkastningsstiftelser  
Pia Jakobsson, ekonomichef, informerar kommunstyrelsen om avslut av följande 
avkastningsstiftelser enligt tidigare fattade beslut. Efter utdelning enligt nedan saknar 
stiftelserna tillgångar. 

 
Fiskeredskapsfonden  
 - avslutad genom utdelning av 22 173 kr till Sportfiskarna 
 
Rådman Otto Svenssons fond för beredande av ökade färskvattentillgångar i Marstrand 
 - avslutad genom utdelning av 29 438 kr till Kungälvs kommuns VA-kollektiv  
 
Rådman Otto Svenssons representationsfond 
 - avslutad genom utdelning av 29 665 kr Kungälvs kommuns Ungdomsråd 
 
Rådman Otto Svenssons egnahemsfond 
 - avslutad genom utdelning av 103 240 kr till Sällskapet S.t Erik i Marstrand 
 
Marstrands Hjälpfond 
- Avslutad genom utdelning av 82 456 kr till Sjöräddningssällskapet 

Beslut 

  1. Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
Expedieras till: Länsstyrelsen, Christina Gunnesby, Pia Jakobsson. 
 



Protokollsanteckning  Vänsterpartiet Kungälv

Ärende: 17 eller 18 KS
Dnr: XXXXX
Datum: 20211215

Ordförande beslut beslut KS 2021-12-08: Komplettering till instruktion
för
Kommundirektören

Det övergripande syftet med den kompletterande ändringen av instruktionen är att möjliggöra att
kommundirektören kan vara en del av vårt nybildade moderbolag  AB Kongahälla och
kommundirektören har själv sagt ja till att vara en del av av moderbolaget.  Vänsterpartiet har varit
tveksamma till att kommundirektören ska vara VD eller annan post i styrelsen sedan majoriteten
redovisade sina intentioner om moderbolaget. Det är viktigt att påpeka att det inte handlar om
kommundirektören som person eller kompetens utan vi är oroliga att kommundirektörens redan idag
har stor arbetsbelastning och i det skedet lägga på ytterligare uppgifter är fel väg att gå. Då
moderbolaget är nytt vet vi i vänsterpartiet inte hur mycket arbete det innebär att vara vd eller
styrelseledamot i bolaget. Vi i kommunstyrelsen har faktiskt ett arbetsgivaransvar något som majoritet
bör vara medveten om.

Vi ser också att man med nuvarande styrning av bolaget kan kan innebära att vissa personer hamnar
på dubbla stolar med den juridiska utmaning det resulterar i och att det finns risker att blanda ihop
sina uppdrag i kommun och uppdraget i bolaget. Vi förstår att det finns synergieffekter att det är
samma personer sitter i bolaget men man måste vara medveten om att det är skillnad på att vara en
del av styrelsen/bolaget och att vara kommundirektör för en kommun.  Därför har vi yrkat på att
Kommundirektörens instruktion inte ska ändras.

Våra Yrkande på mötet:

Att: avslå ordförande beslutet att komplettera texten till instruktionen till kommundirektören.
Att: instruktionen till kommundirektören inte ändras.

Erik Andreasson Vänsterpartiet Kungälv 20211215




