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§ 1/2022 

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

Beslut 

Till justerare utses Elisabeth Mattsson (L). 
__________ 
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§ 2/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Tillkommande ärenden:  
 

 Antal ledamöter i kommunfullmäktige 

Beslut 

Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 3/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Till kommunstyrelsen redovisas en lista ”delegationsbeslut januari” utsänd med kallelsen. 
Kommunstyrelsens presidium har valt ut fem delegationsbeslut som redovisas under 
sammanträdet. Följande delegationsbeslut redovisas på sammanträdet: 

 
- KS2021/0853-1 Tilldelningsbeslut Marstrands Kaj 
- KS2021/0846-4 Markupplåtelseavtal VA Tjuvkil ga:8 
- KS2021/0846-5 Markupplåtelseavtal VA Tjuvkil 1:7 
- KS2021/1728-1 Projektör avseende Projekt Kungälv Ale- ny vattenledning 
- KS2019/0690-1 Avtal om anläggningsarrende avseende sjöbod inom del av Marstrand 6:7 

 

Beslut 

Redovisningen godkänns. 
__________ 
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§ 4/2022

Kommundirektörens rapport 

Haleh Lindqvist, kommundirektör, informerar om följande: 

- Lägesrapport covid-19
o Antal sjukfrånvaro och vård av sjukt barn generellt inom förvaltningen
o Smittläge och frånvaro på skolorna – läget under kontroll.
o Smittläge inom sektor trygghet och stöd:

 7 brukare på Ranrikegården
 2 inom hemtjänsten
 1 inom LSS

Åsa Berglie, projektchef, informerar om följande: 
- Arena på Yttern, statusrapport

o Beslut i november i kommunstyrelsen och december i kommunfullmäktige
o Pågående arbete:

 Detaljplan – planerat samråd mars 2022
 Rambudgetarbete (januari-mars)
 Planering för infrastruktur – VA, dagvatten, vägar, parkering, grönytor
 Definiera innehållet i de olika hallarna – utgör sedan projekteringsunderlag 

och upphandlingsunderlag
 Fördjupad föreningsdialog

o Preliminär tidplan 2021–2028
Förvaltningens presentation gällande statusrapport Arena på Ytternbiläggs 
protokollet.

Anders Holm, sektorchef sektor samhälle och utveckling, informerar om kemikalier för rening 
av dricksvatten och avloppsvatten. I nuläget råder ingen bristsituation i kommunen. 

Annelie Thronsen och Charlotte Sandsgård, sektor samhälle och utveckling, informerar om 
integrerade skolmåltider. 

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 5/2022 

Månadsrapport 
 Pia Jakobsson, ekonomichef, informerar om följande: 

- Låneskuld koncern till och med december samt prognos 
- Prognos budgetavvikelser, driftredovisning 
- Driftplan prognos avvikelser 2021 
- 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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 § 6/2022 

Rapportering av ej verkställda beslut 2021 kvartal 3 (Dnr KS2021/1576) 

Sammanfattning 

Sociala myndighetsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till 
Kommunrevisionen rapportera alla gynnande nämndbeslut, enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § 
LSS, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska 
nämnden ange tidpunkt för beslutet, typ av bistånd/insats som beviljats samt skäl för 
dröjsmålet. Det samma gäller alla gynnande nämndbeslut som under nästkommande kvartal 
fortfarande inte har verkställts samt de beslut som inte har verkställts på nytt inom tre 
månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
 
Rapporteringen till IVO för de olika kvartalen gäller för ett kvartal bakåt i tiden. Det 
innebär att det som rapporteras in för kvartalet gäller beslut som är tagna minst tre månader 
bakåt i tiden. Rapporteringen ger inte en beskrivning över om det har tillkommit eller 
avslutats beslut under det kvartal som rapporteringen sker. 
 
Rapporteringen sker enligt 16 kap. 6 f § SoL samt 28 § LSS. Att inte fullgöra rapporteringen 
är ett lagbrott. En rapport till Sociala myndighetsnämnden och Kommunrevisionen har 
sammanställts över de individrapporter som anmälts till IVO (bilaga 1). Samma rapport 
redovisas till Kommunfullmäktige 
 
Kvartal 3 2021 har totalt 43 ärenden med beviljade bistånd som ej verkställts inom tre 
månader. 28 av dessa gäller beslut enligt SoL bostad i vård och omsorgsboende (äldreboende). 
Av de 28 ärendena har 22 personer erbjudits plats inom tre månader men själv valt att tacka 
nej till erbjuden plats, sex personer har uttryckt att de bara vill till ett specifikt boende. 
 
Åtta av de 43 ärendena som ej verkställts inom tre månader avser bostad för vuxna enligt 9 § 
LSS.  
 
Fyra av ärenden avser Bostad med särskild service enligt Socialtjänstlagen.  
 
Gällande beslut om Sociala kontrakt finns fyra ärenden som ej verkställts (resursbrist).  
 
Totalt 21 ärenden har väntat mer än ett år på verkställighet, varav åtta ärenden rör beslut om 
permanent bostad SoL (äldreboende). Åtta ärenden som väntat mer än ett år avser bostad för 
vuxna enligt LSS.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut 2021 kvartal 3 
Bilaga Statistikrapport ej verkställda beslut till SMN och KR kvartal 3-2021 

Förslag till kommunfullmäktige 

Statistikrapporten godkänns 
__________ 
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Expedieras till:  Eva Regnéll, Susanne Ek., Greger Hjelm 

För kännedom till: 
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 § 7/2022 

Avtal vattenleverans till Stenungsund (Dnr KS2021/1690) 

Sammanfattning 

Kommunerna Tjörn, Stenungsund och Kungälv har ingått ett intentionsavtal 2014 angående 
utbyggnad av VA-system. Avtalet hanterade kommunernas vilja att leverera vatten från 
Kungälv till Stenungsund och vidare leverans till Tjörn. Dnr: KS2014/129 Bilaga1 
 
Kungälv har sedan 2018 ett nytt vattenverk i drift och genomför nu byggnation av 
vattenledning från Kungälvs vattenverk till kommungränsen mot Stenungsund. Arbetet består 
av ett antal delprojekt.   
Sammantaget planeras leveransen av vatten till Stenungsund kunna starta årsskiftet 2023/24. 
 
Den avslutande entreprenaden på Kungälvs del samordnas med entreprenaden på 
Stenungsunds sida om förbindelsepunkten. 
 
Kungälvs kommun har i nära samarbete med Stenungsunds kommun och jurister tagit fram 
avtal som följer intensionsavtalets avsikter. Bilaga 2. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Avtal vattenleverans till Stenungsund 
Bilaga Bilaga 1 Intensionsavtal 20141112 
Bilaga Bilaga 2 Förbindelsepunkt Stnd.pdf 
Bilaga Bilaga 3 Kostnader 
Bilaga Bilaga 4 ledningar 
Bilaga Avtal om renvattenleverans Kungälv-Stenungsund-211207 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Upprättat avtal mellan Kungälvs kommun och Stenungsunds kommun godkänns 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 

tillsammans med motsvarande representanter för Stenungsunds kommun 
underteckna avtalet 

__________ 
Rolf Carlsson (SD) lämnar en anteckning till protokollet. Ej inkommen. 
 
Expedieras till:  
Sten-Ove Dahllöf/VA 
Martin Hollertz/VA
  

För kännedom till: 
Anders Holm/SoU 
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 § 8/2022 

Kompetensförsörjningsplan 2022-2027 (Dnr KS2021/2221) 
 

Denna tjänsteskrivelse behandlar ambitionen att skapa en kommunövergripande 
kompetensförsörjningsplan för Kungälvs kommun.  
 
Definitionen av kompetensförsörjning är att säkerställa att rätt kompetens finns för att nå 
verksamheternas mål och tillgodose dess behov på lång och kort sikt. Ett steg i denna process 
är att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats för att sedan kunna nyttja kompetensen 
på ett så effektivt sätt som möjligt.  
Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att skapa ett centralt ramverk där 
kompetensförsörjningens alla delar är inkluderade. Planen skall fungera som en mall varje 
sektor kan utgå ifrån när de skapar en egen handlingsplan skräddarsydd efter verksamhetens 
behov och framtida utmaningar.  
 
En tydlig kompetensförsörjningsplan ska fungera som ett hjälpmedel för att kartlägga den 
nuvarande kompetensen inom organisationen. Genom att ansamla information om befintlig 
kompetens kan ledningen i sektorerna utifrån detta bedöma vilken kompetens som behövs 
kort- och långsiktigt, samt med god framförhållning ta fram åtgärder och arbetssätt för att 
fylla kompetensbehovet.  
 
Målet med att arbeta med kompetensförsörjning är att i Kungälvs kommun på ett kostnads- 
och arbetseffektivt sätt kan möta de framtida utmaningarna inom välfärden. Genom att öka 
våra medarbetares kompetens växer deras spetskvalité samtidigt som arbetsinsatsen 
effektiviseras. Medarbetarnas breddade kompetens resulterar i en ökning av verksamhetens 
horisontella integration genom att krympa värdekedjan och maximera medarbetarnas 
kapacitet. Men också på så sätt öka medarbetares motivation att stanna kvar inom kommunen.  
 
Demografin i riket, liksom i Kungälvs kommun, är i ständig förändring.  Enligt framtida 
beräkningar kommer antalet personer i arbetsför ålder 19-64 år minska i förhållande till 
årsgrupperna 0 -18 år samt 65 år och uppåt . Ett resultat av detta är att den gemensamma 
sektorn, vars arbete är att tillgodose en övergripande samhälls- och välfärdsservice till dessa 
och andra grupper behöver effektivisera sin organisation och arbetsutförande genom att:  
(1). Se till att nyanställda är kvalificerade med rätt kompetens för att utföra sina uppdrag.  
(2). Ta vara på befintlig och utgående kompetens. 
(3). Se till att rätt kompetens finns på rätt plats. 
(4). Genomföra de organisatoriska förändringar i förhållande till kompetensförsörjning som 
krävs för att effektivisera kommunens arbete. 
(5). Genom kompetensförsörjningsplanen stärka medarbetares, chefers, och andra relevanta 
partners arbete med kompetensförsörjning. 
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta kompetensförsörjningsplan 2022–2027 
enligt förslag. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kompetensförsörjningsplan 2022-2027 
Bilaga Tjänsteskrivelse_Kompetensförsörjningsplan 
 
Beslut 
                    Kompetensförsörjningsplan 2022–2027 antas enligt förslag.  
__________ 
Rolf Carlsson (SD) lämnar en anteckning till protokollet.  Ej inkommen. 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-01-12 
Sida 14 (22) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 9/2022 

Tjänsteskrivelse svar på remiss - Göteborgs Stads program för 
besöksnäringens utveckling 2022-2030 (Dnr KS2021/1737) 

 
Göteborg Stad har reviderat sitt program för besöksnäringens utveckling och skickat ut detta 
på remiss. Kungälv anser att det är ett mycket väl genomarbetat program men har 
synpunkter på hur samarbetet med Kungälv ska bedrivas. Det föreslagna remissvaret betonar 
att kommunen vill ha ett förtydligande om samarbetet och ha en individuell plan för 
detsamma. 
 
Förvaltningen föreslår att Upprättad bilaga ”Kungälvs kommun yttrande 
Besöksnäringsprogrammet” översänds till Göteborg och Co som remissvar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022-2030 
Yttrande 
Remissvar KMN 
Remissutlåtande SBTAB 

Beslut 

1. Upprättad bilaga ”Kungälvs kommun yttrande Besöksnäringsprogrammet” 
översänds till Göteborg och Co som remissvar. 
2. Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att i remissvaret arbeta in 
eventuella tillägg från kultur- och fritidsberedningen. 

__________ 
 
Expedieras till 
diarium.gbgco@ goteborg.com. Märk svaret med diarienummer 0306/21. 
 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-01-12 
Sida 15 (22) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 10/2022 

Svar på promemorian En förbättrad förpackningsinsamling (Dnr 
KS2021/1897) 

Sammanfattning 

I promemorian föreslås nya bestämmelser om ett system för utökat producentansvar för 
förpackningar. Producenterna ska, genom godkända producentansvarsorganisationer som de 
anlitar, ansvara ekonomiskt för insamling och behandling av förpackningsavfall. Kommunerna 
ska ta över det operativa ansvaret för insamlingen från hushåll och verksamheter vars 
avfallshantering är samlokaliserad med hushåll.  
 
De vanligast förekommande förpackningsslagen – pappersförpackningar, plastförpackningar, 
ofärgade och färgade glasförpackningar och metallförpackningar − ska samlas in 
fastighetsnära. Övriga förpackningsslag – t.ex. trä, keramik, och textil – och skrymmande 
förpackningar ska samlas in på lättillgängliga platser.Kommunerna ska också, på 
producentansvarsorganisationernas bekostnad, samla in utsorterat förpackningsavfall i 
utomhusmiljöer. Kommunernas kostnader för insamlingen av förpackningsavfall 
fastighetsnära och via lättillgängliga platser, samt för information ska ersättas av 
producentansvarsorganisationerna. 

Infasning av kommunerna i det nya systemet föreslås ske i tre etapper 2024–2026.  
Förvaltningen välkomnar utredningens förslag angående utformningen av ett kommunalt  
insamlingsansvar för förpackningsavfall. Den största fördelen med ett kommunalt  
insamlingsansvar är att kommunen då har rådighet över  
vilka system som inrättas för insamlingen samt att insamlingen av förpackningsavfall kan  
samordnas med insamlingen av rest och matavfall.Genom att underlätta för invånare att kunna 
lämna förpackningar fastighetsnära kommer utsorteringsgraden av förpackningar att öka. Varje 
rätt sorterad förpackning som sedan  återvinns till nytt material minskar åtgången av nya  
råvaror, vilket i sin tur reducerar utsläppen av koldioxid. För att möjliggöra samordning med 
förpackningsinsamlingen bör ikraftträdande av  kommunalt insamlingsansvar med 
fastighetsnära insamling ske 5-7 år efter att beslut tagits.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på promemorian En förbättrad förpackningsinsamling 
Bilaga Bilaga 1 
Bilaga Promemoria En förbättrad förpackningsinsamling 

Beslut 

1. Kungälvs kommun tillstyrker promemorians förslag att kommunerna tar över 
ansvaret för insamling av förpackningsavfall. 
2. Upprättad tjänsteskrivelse samt bilaga 1 antas som Kungälvs kommuns svar på 
remissen.  

__________ 
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 § 11/2022 

Attestförteckning 2022 (Dnr KS2021/1943) 

Sammanfattning 
Attestförteckningen är en sammanställning av vilka personer som har attesträtt för samtliga 
ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som 
kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta. Förteckningen är en del av kommunens 
internkontrollarbete och syftar till att säkerställa en rättvisande redovisning och inge oegentligheter 
förekommer. Enligt arvodesreglementet avses även attest av arvoden och ersättningskrav för den 
politiska verksamheten. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut är att attestförteckningen fastställs. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Attestförteckning 2022 
Bilaga Attestlista våren 2022 
Bilaga Attestlista våren -22 jämförelse mot attestlista uttagen sommaren 2021 

Beslut 

Attestförteckning (KS2022/1943-1) fastställs. 
__________ 
 
Expedieras till:  Susanne Levin 
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 § 12/2022 

Granskningsrapport - uppföljning av 2019 års granskning (Dnr 
KS2022/0021) 
De förtroendevalda revisorerna i Kungälv har givit EY i uppdrag att genomföra en 
uppföljning av 2019 års granskning. Syftet med uppföljningen har varit att följa upp om 
kommunstyrelsen hanterat de synpunkter som framkom i den granskning revisionen 
genomförde under 2019 samt vilka åtgärder som vidtagits.  

 
I bifogad rapport har det lämnats en beskrivning av gjorda iakttagelser. Utifrån uppföljningen 
är vår bedömning att följande rekommendation alltjämt kvarstår för kommunstyrelsen:  

- Säkerställa att kalkyleringar i investeringsprojekt genomförs och dokumenteras. Detta för 
att öka säkerheten och spårbarheten i de bedömningar som görs utifrån investerings-
budgeten. 

 
Revisionen noterar i övrigt att kommunstyrelsen i stort har beaktat revisionsrapportens 
rekommendationer. 

Beslut 

  Granskningsrapporten remitteras till förvaltningen för vidare behandling.  
__________ 
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 § 13/2022 

Granskningsrapport - rapportering av granskning av delårsbokslut per 
2021-08-31 (Dnr KS2022/0022) 
De förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun har givit Ernst & Young (EY) uppdraget 
att genomföra en översiktlig granskning av delårsrapport per augusti 2021.  
 
I bifogade granskningsrapport lämnas beskrivning av gjorda iakttagelser. Revisorerna 
översänder här rapporten till kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige för kännedom. 

 
Kommunrevisionen önskar, senast den 18 februari 2022, kommunstyrelsens skriftliga 
kommentarer till EY:s granskningsrapport och de rekommendationer som lämnas. 

Beslut 

  Granskningsrapporter remitteras till förvaltningen för vidare behandling.  
__________ 
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 § 14/2022 

Granskningsrapport – Granskning av intern kontroll inom 
ekonomiprocesser 2021 (Dnr KS2021/2194) 
De förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun har givit Ernst & Young (EY) uppdraget 
att genomföra en granskning av intern kontroll inom ekonomiprocesser 2021. Syftet med 
granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för bedömningen av kommunens 
redovisning och interna kontroll inom ekonomiprocesser. 
 
Granskningsrapporten är skriven i avvikelseform, vilket innebär att det i första hand är de 
områden där EY har synpunkter eller har förslag till förbättringar som kommenteras. Det är 
därför väsentligt att samtliga områden som berörs i granskningsrapporten blir föremål för 
åtgärder. Kommunrevisionen vill speciellt uppmärksamma följande områden: 
 
EY:s rekommendation (även i denna rapport) att så snart som möjligt utföra en kartläggning av kommunens 
leasingavtal och ”i synnerhet avseende de hyresavtal som kan bedömas vara finansiella leasingavtal och därmed 
ge en väsentlig effekt för redovisningen i årsbokslutet för 2021”. 
 
Av granskningsrapporten framgår även att så kallad kostnadskontroll utförd av chefer inte omfattar samtliga 
utbetalda löner. Vi noterar även att målsättningen är att i december 2021 kontrollera 90 %. Löner är 
kommunens största kostnadspost, rimligen bör enligt vår bedömning samtliga löner (100 %) som skall betalas 
ut bli föremål för nämnda kostnadskontroll av ansvariga chefer.  
 
Kommunrevisionen önskar, senast den 18 februari 2022, kommunstyrelsens skriftliga 
kommentarer till EY:s granskningsrapport och de rekommendationer som lämnas. 

Beslut 

  Granskningsrapporter remitteras till förvaltningen för vidare behandling.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 15/2022 

Rapporter från ledamöter med regionala och eller bolagsuppdrag 
 

- Kommunstyrelsens ordförande informerar efter en extra bolagstämma med AB 
Kongahälla 

 
- Kommunstyrelsens presidium informerar efter en dialog med kommunens nämnder 2021-

12-17 
 
- Rapport inför möte med Statens fastighetsverk (SFV) 13 januari 

 
- Rapport inför möte med Trafikverket 21 januari 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 16/2022 

Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 
 
 En lista över inkomna skrivelser till kommunstyrelsen utsändes tillsammans med kallelsen. 

Beslut 

  Informationen antecknas. 
__________ 
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 § 17/2022 

Antal ledamöter i Kommunfullmäktige (Dnr KS2021/1907) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 5 §, senast i februari samma år som det 
är valår besluta om antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige. Kommunfullmäktige i 
Kungälvs kommun består idag av 59 ledamöter samt 31 ersättare. Om fullmäktige beslutar att 
antalet ledamöter i fullmäktige ska ändras, ska beslutet tillämpas först när val av fullmäktige 
hålls nästa gång i hela landet. Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret. 
Länsstyrelsen ska genast underrättas om beslutet. 

Kommunallagen anger i 5 kap 5 § pt. 5 att kommuner med över 36 000 röstberättigade måste 
ha minst 61 ledamöter. I dagsläget (17/11–21) har Kungälvs kommun drygt 37 300 
röstberättigade. Kommunfullmäktige måste därför ta ett beslut om att kommunfullmäktige ska 
utökas med minst två platser. Antalet ledamöter ska enligt kommunallagen vara ojämnt. 

I 5 kap 8 § KL anges det vidare att det för ledamöter i fullmäktige ska det finnas ersättare och 
att det är kommunfullmäktige som bestämmer hur många ersättarna ska vara. Antalet ska 
utgöra en viss andel, dock högst hälften, av det antal platser som varje parti får i 
kommunfullmäktige.  
Kommunfullmäktiges ordförande, tillika demokratiberedningens ordförande, har inhämtat 
förslag och synpunkter från partiernas gruppledare i frågan och den gemensamma 
bedömningen är att kommunfullmäktige ska utöka antalet ledamöter till 61.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Antal ledamöter i Kommunfullmäktige 

Förslag till kommunfullmäktige 

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige utökas med två platser till totalt 61.  
 

__________ 
 
Expedieras till:  Länsstyrelsen 

 
 


