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 KOMMUNSTYRELSEN 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 vx 
FAX 0303-132 17  
E-POST kommun@kungalv.se 
HEMSIDA www.kungalv.se  

 

Plats och tid  Stadshuset plan 3 samt digitalt klockan 08:00-09:00 
  

Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande 
 Anders Holmensköld (M) 1:e vice ordförande 
 Elisabeth Mattsson (L) 2:e vice ordförande 
 Martin Högstedt (UP)  
 Ove Wiktorsson (C)  
 Erik Martinsson (MP) Ersätter Ancy Wahlgren (UP) 
 Morgan Carlsson (SD)  
 Pia Gillerstedt (S)  
 Anna Vedin (M)  
 Monica Haraldsson (M) Ersätter Mats Frisell (S) 
 William Hult (S)  
 Erik Andreasson (V)  
 Rolf Carlsson (SD)  
 Gun-Marie Daun (KD)  
 Marcus Adiels (M)  

 
Ersättare Fredrik Daun (KD)  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf  17-20 
 Oskar Ivarsson  
   

Ordförande 
  

 Miguel Odhner (S)  
   
Justerande   
 Gun-Marie Daun (KD).  

 
Ej närvarande Ancy Wahlgren (UP)  
 Mats Frisell (S)  
 Linda Åshamre (S)  
 Charlotta Windeman (M)  
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Övriga deltagare Haleh Lindqvist, kommundirektör § 18-20 
 Anders Holm, sektorchef § 18-20 
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§ 18/2022 

Val av justerare 
 
 Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD). 

Beslut 

  Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD). 
__________ 
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§ 19/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden.    

Beslut 

Dagordning fastställs. 
__________ 
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 § 20/2022 

Kungälvs kommuns remissvar på Regional transportinfrastrukturplan för 
Västra Götaland 2022–2033 samt hållbarhetskonsekvensbeskrivning, RS 
2019-08293. (Dnr KS2021/1752) 

Sammanfattning 

Kungälvs kommun har erhållit remiss från Västra Götalandsregionen om regional plan för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022–2033 med tillhörande 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning. Kungälvs kommun är positiva till att vi får möjlighet att 
lämna våra synpunkter på remiss regional transportinfrastrukturplan 2022–2033 till Västra 
Götalandsregionen. 
 
Långsiktigt syftar planförslaget till att förbättra tillgängligheten i hela regionen med större 
fokus på olika funktioner i transportsystemet samt på ett ”hela resan”-perspektiv både för 
person- och godstransporter. Infrastrukturplanen innehåller åtgärdsområden baserade på 
funktion och inkluderar två nya namngivna vägåtgärder, fyra nya namngivna 
kollektivtrafikåtgärder samt flera utpekade förstärkta satsningar.  
 
I remissvaret redogör Kungälvs kommun för sina synpunkter och kompletteringar på remissen 
för Regional plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Generellt ser kommunen ett behov 
av en regional Trafikstrategi som ger en tydlig bild av hur transportsystemet ska utformas och 
vilka strategier som finns för att gå i linje med regionens mål. Vidare behövs de namngivna 
objekten, ”Väg 168 Eklöv-Kareby” och ”Väg 168 Tjuvkil” kompletteras och justeras 
tidsmässigt och ekonomiskt enligt upprättade avtal. Södra Bohusbanan lyfts fram som en 
viktig prioritering samt alternativt genomförande för gång- och cykelväg. 
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att upprättat remissvar ”Kungälvs kommuns 
remissvar på remiss Regional plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 och 
Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen” godkänns som Kungälvs kommuns svar på ”Remiss 
Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033 med tillhörande 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning”. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kungälvs kommuns remissvar på Regional transportinfrastrukturplan för 
Västra Götaland 2022–2033 samt hållbarhetskonsekvensbeskrivning, RS 2019-08293. 
Bilaga Kungälvs remissvar på Remissversion Regional plan för transportinfrastrukturen 
2022_2033 
Bilaga Regional infrastrukturplan 2022-2033 remissversion.pdf 
Bilaga Hållbarhetskonsekvensbedömning remissversion.pdf 
Bilaga Missiv och sändlista regional infrastrukturplan.pdf 
Bilaga TS Regional plan för infrastruktur i VGR 211230.pdf 
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Tilläggsyrkanden 

Ove Wiktorsson (C): Kungälv aviserar också behovet av att föra dialog om Väg 168, sträcka 
mellan Kungälv och Ytterby, breddning av vägsträcka, rondeller, över och underfarter, då 
kommunen i sina tillväxtåtagande i närtid avser bygga samman Kungälv och Ytterby. 

Proposition 

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

Beslut 

Upprättat remissvar ”Kungälvs kommuns remissvar på remiss Regional plan 
för transportinfrastrukturen 2022–2033 och 
Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen”, inklusive tilläggsyrkande, godkänns som 
Kungälvs kommuns svar på remiss ”Remiss Regional transportinfrastrukturplan 
för Västra Götaland 2022–2033 med tillhörande 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning”. 

__________ 
Martin Högstedt (UP) lämnar en anteckning till protokollet. 
Erik Martinsson (MP) lämnar en anteckning till protokollet.  
Morgan Carlsson (SD) lämnar en anteckning till protokollet. 
Elisabeth Mattsson (L) lämnar en anteckning till protokollet. Ej inkommen. 
 
Expedieras till: 
regionstyrelsen@vgregion.se, Västra Götalandsregionen Koncernkontoret, Kollektivtrafik- och 
infrastrukturavdelningen, att: Anna Kronvall Regionens hus, 405 44 Göteborg 
Märk remissvaret med: ”Er organisation – Remissvar Regional infrastrukturplan, RS 2019-08293”. 
 
För kännedom: 
Anders.holm@kunmgalv.se; 
jenny.bjonnessbergdahl@kungalv.se 



MP invänder mot skrivelsens formuleringar under rubrik ”Ytterligare tillägg till remissen” – Kungälvs 
kommun bör inte ha som ambition att bro byggs vid Kornhall. Detta scenario är liktydigt med att en 
”genväg” byggs mellan Göteborg och Marstrand/intilliggande kustbebyggelse. Sträckan Kornhall‐
Kärna‐Tjuvkil skulle då – särskilt sommartid ‐ bli en hårt trafikerad led som dessutom förutsätter 
rätning av vägen (speciellt genom Lycke) på ett antal ställen, samt nya trafikljus eller rondeller (i 
Kärna och Tjuvkil). Är skrivningen ett sätt att ”smygvägen" på sikt avlasta väg 168 Kungälv‐
Marstrand?MP förespråkar i stället utbyggnad av kollektivtrafiken Tjuvkil‐Kärna‐Kornhall (och från 
Kornhall vidare mot olika destinationer i Göteborg). Problemen med  arbetspendling till Göteborg p g 
a inflyttning till Kärnahalvön samt  trafiksituationen på E6/Nordre älvbron ska inte lösas med 
utbyggda trafikleder ‐ och därmed förenade utsläpp ‐ utan genom utbyggd kollektivtrafik. 
  
  
  
Erik Martinsson 
  
Miljöpartiet i Kungälv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anteckning till protokoll 
 
Remissvar RS 2019‐08293 
 
Svarstiden är satt till idag den 31/1 och vi har ett extrainsatt Kommunstyrelsemöte samma dag som 
deadline. 
Framförhållningen ifrån vår politiska ledning har på detta vis varit mycket bristfällig. 
 
Vi har fått denna viktiga möjlighet att svara på sedan oktober 2019, nu sitter vi här ”fem i tolv” vilket 
är högst olyckligt. 
 
Kvaliteten i detta vårt svar är och blir kraftigt begränsat då vi skriver ihop vart svar så här i sista 
timman. 
 
I vårt svar så saknas totalt synpunkter och tankar kring all den tunga trafik som passerar genom vår 
kommun. 
 
Gång och cykelvägar generellt svarar vi mycket bristfälligt på. 
 
Den nya typen av elektrifiering som står och knackar på dörren och det med allt snabbare takt, här 
finns mycket att fundera över. 
Även i dessa frågor kunde vi svara tydligare. 
 
 
Martin Högstedt Utvecklingspartiet Kungälv           
 



 

 

 
Remissvaret under rubriken ”Ytterligare tillägg till remissen” är påtagligt blek i förhållande till den 

situationen vi nu och i flera år har levt med. Trafikinfarkterna som uppstår i rusningstrafik lär inte 

minska när kommunen växer och likaså kommuner norr om Kungälv. Våra älv överfarter är den 

verkligt trånga sektorn som berör samtliga vägbundna trafikslag.   

Vi kan prata om gångbanor och el färja i Marstrand hur mycket som helst men de verkliga problemen 

är vi alldeles för dåliga på att lyfta fram som de verkliga omedelbara, som måste lösas prioriterat. 

Att ärendet är misskötts var vi alla på mötet varit överens om. Delvis av anledningen att handlingar 

aldrig varit på plats när ärendet föredragits i både utskott och beredningar. Vill då passa på att 

påpeka detta med att generellt vid alla våra möten i utskott, beredningar och även KS ofta saknas 

handlingar. Trots 2 motioner i sak från undertecknad ses inga förbättringar. Det borde vara upp till 

presidierna i varje utskott/beredning att stryka de punkter som kommer upp om det saknas 

handlingar. Alla ledamöter måste fås möjligheten att vid kallelsen se alla handlingar som skall 

föredras och därmed kunna förbereda frågor. 


