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§ 21/2022 

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

Beslut 

  Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD). 
__________ 
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§ 22/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden. 

Beslut 

  Dagordningen fastställs. 
__________ 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-02-16 
Sida  6 (38) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 23/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 
  
 Till kommunstyrelsen redovisas en lista  
 

- KS2021/2076-3 Tilldelningsbeslut. Anbud Svensk e-identitet. 
- KS2021/1126-18 Beställningsskrivelse - Rollsbo 1:32 m.fl, genomförande av detaljplan för 

arenaområde Project 21-16 Arena området vid Yttern 
- KS2022/0194-1 Iståndsättningsbidrag Ytterby Vägförening 
- KS2022/0258-1 Beslut - Medgivande till åtgärder på allmän platsmark - Fontin 1:1, medgivande 

slyröjning allmän platsmark – På grund av sjukdom bordläggs redovisningen och tas upp på nästkommande 
sammanträde.  

Beslut 

  Redovisningen godkänns. 
__________ 
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 § 24/2022 

Kommundirektörens rapport 
 

Haleh Lindqvist, kommundirektör, informerar om följande: 
 

 Marstrandsfärjan - biljetter, trafikansvar, digitalisering, kiosk. 

Åsa Berglie, projektchef, avger en statusrapport gällande planering och byggnation för Arena 
på Yttern. Informationen gäller det pågående detaljplanearbetet samt en preliminär tidplan 
gälande detaljplan och byggnation.  
 
Lars Gustavsson, kommunkansliet, informerar, tillsammans med Haleh Lindqvist, generellt 
om digitalisering i kommunen och mer specifikt om följande: 
 E-Tjänsteplattform - Open ePlatform 
 Digital signering av avtal och protokoll 
 Digitalisering inom service (måltid och lokalvård) 
 Digitalisering inom Teknik (renhållning, VA, båtplatser, markupplåtelser m.m.) 
 Digitalisering bygglovsprocessen 
 Digitala detaljplaner 

Marie Stervik, HR, informerar om digitalt verktyg för bisysslor.  
 
Annelie Thronsen, måltidsservice, informerar om Samarbetsprojekt måltidsleverenser. 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-02-16 
Sida  8 (38) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 25/2022 

Månadsrapport 
 

Pia Jakobsson, ekonomichef informerar om följande samt om bokslut för 2021: 
 
- Låneskuld 
- Nettoinvesteringar 
- Resultaträkning 

Ann-Charlott Backström, HR, informerar om sjukfrånvaro i Kungälvs kommun fördelat på 
korta och långa sjukskrivningar över tid (2020, 2021 och 2022) uppdelat per sektor. 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 26/2022 

Yttrande gällande föreläggande - Mål 3454-21 avd 34 (Dnr KS2020/0590) 

Sammanfattning 

Arbetsmiljöverket yrkar att förvaltningsrätten dömer ut vite om 120 000 kr, avseende brister 
verket uppmärksammat vid inspektion på av ett av kommunens LSS-boenden, Gamla 
Kungälvs vägen 17. Ansökan om utdömande av vite lämnades till förvaltningsrätten den 16 
februari 2021. Kungälvs kommun håller med Arbetsmiljöverket om att det har funnits brister 
kopplat till ett av kommunens LSS-boende. 

Under våren 2021 åtgärdade kommunen de brister Arbetsmiljöverket uppmärksammat i 
verksamheten genom att skicka in och redovisa ett omfattande material av vidtagna åtgärder i 
det pågående ärendet.  Detta ledde till att Arbetsmiljöverket avslutade tillsynsärendet den 26 
maj 2021. Arbetsmiljöverket avser således inte att vidta några ytterligare åtgärder som att på 
nytt ansöka om vite med anledning av inspektionen.  
 
Vid tidpunkten för Arbetsmiljöverkets ansökan om vite var bristerna ännu inte åtgärdade. 
Förvaltningsrätten bör därför besluta att Kungälvs kommun ska betala vite i enlighet med 
Arbetsmiljöverkets ansökan. 

Under sammanträdet 
Kommunstyrelsens ledamöter diskuterar frågan och är överens om att förvaltningen vid 
tillfälle ska återkomma till kommunstyrelsen för återrapportering i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Yttrande gällande föreläggande - Mål 3454-21 avd 34 
Bilaga Föreläggande 0590 
Bilaga skrivelse 
Bilaga Stockholm FR 3454-21 Aktbil 13.pdf 
Bilaga Tjänsteanteckning 
Bilaga Svar i mål 3454-21 avd 34 
Bilaga Svar i mål 3454_21 ny version (002) 

Beslut 

1. Förslag till svar i mål 3454-21 skickas till Förvaltningsrätten i Stockholm. 
2. Sektorchef ges i uppdrag att skriva under svaret. 

__________ 
 
Expedieras till:  Förvaltningsrätten, Stockholm 
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 § 27/2022 

Remissvar för nationell plan för transportinfrastruktur (Dnr KS2021/2044) 

Sammanfattning 

Regeringen har inkommit med en remiss om förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2023. Trafikverket har utarbetat planförslaget utifrån ett 
trafikslagsövergripande synsätt, och fyrstegsprincipen har tillämpats för att säkerställa en god 
resurshushållning och för att åtgärderna ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. 
Förvaltningens remissvar i bilaga 1 redogör för synpunkter på förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Viktiga punkter i remissvaret är 

 Behov av Trafikstrategi 
 Behov av satsningar på Södra Bohusbanan 
 Behov av en processbild 
 Bättre framdrift i genomförandet av cykelvägar 

 
Förvaltningens remissvar redogörs i bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Remissvar för nationell plan för transportinfrastruktur 
Bilaga Bilaga 1 Kungälvs svar på remiss till nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022_2033 
Bilaga Förslag_till_nationell_plan_för_transportinfrastrukturen_2022_2033.pdf 
Bilaga Missiv förslag till nationell plan remiss.pdf 
Bilaga Remiss_ Trafikverkets Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-
2033.msg 

Beslut 

Bilaga 1 antas som Kungälv kommuns remissvar för förslag till Nationell plan 
för transportinfrastrukturplan 2022–2033. 

__________ 
Morgan Carlsson (SD) och Rolf Carlsson (SD) lämnar en gemensam anteckning till protokollet. Se bilaga. 
 
 
Expedieras till: 
Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet), i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
i.transport.remissvar@regeringskansliet.se 
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 § 28/2022 

Beslut om granskning - Tjuvkil 3:5 m.fl. Detaljplan för väg 168 genom 
Tjuvkil (Dnr KS2015/2077) 

Sammanfattning 

Väg 168 passerar genom Tjuvkils samhälle. Vägen fungerar som genomfartsväg för trafikanter 
mellan Marstrand och Kungälv och som lokal länk mellan olika delar av Tjuvkil. 
 
Det saknas vägren, gång- och cykelväg, övergångställen och ståytor för väntande resenärer på 
busshållplatser längs sträckan. För oskyddade trafikanter innebär det säkerhetsrisker och att 
vägen har en barriäreffekt. För biltrafiken håller vägen i vissa avseenden otillräcklig standard. 
Vidare beräknas att riktvärdena för buller utomhus överskrids vid ett trettiotal bostäder längs 
vägen. 
 
För att åtgärda bristerna håller Trafikverket på att ta fram en vägplan för väg 168 genom 
Tjuvkil. I samband med detta har Trafikverket pekat på behovet att en detaljplan tas fram för 
samma område. Syftet med detaljplanen är att ersätta delar av befintliga detaljplaner så att 
lämplig markanvändning möjliggörs för den vägplan som tas fram i en parallellt pågående 
planeringsprocess. De åtgärder vägplan och detaljplan som möjliggör är gång- och cykelväg, 
ståytor för busshållplatser, gångpassager tvärs vägen, breddad körbana, säkrade sidoområden 
och bullerskydd. 
 
Under 2021 antogs ett tilläggsavtal mellan Trafikverket, VGR och Kungälvs kommun gällande 
”Gång - och cykelväg, Väg 168 Kungälv Delen Tjuvkil”. I avtalet beskrivs att ny totalkostnad 
för objektet är 126 miljoner kronor och att Kungälvs kommun finansierar med ca 83 miljoner 
kronor. Utöver dessa kostnader tillkommer kostnader för lantmäteriförrättningar och inlösen 
av privatägd mark inom detaljplanens allmänna platsmark. Dessa kostnader är svårbedömda 
men förväntas uppgå till (exkl tomtanläggningar) omkring 1,5-2 miljoner kronor.  
 
Detaljplanen har tidigare antagits av kommunfullmäktige (2021-01-28) men antagandet 
överklagades och i en dom (2021-09-23) beslöt mark- och miljödomstolen att antagandet av 
detaljplanen skulle upphävas. Kommunen beslöt därefter att göra ett omtag i planprocessen 
samt att omtaget skulle inledas med att ta fram granskningshandlingar. 
 
Förvaltningen bedömer att detaljplanen kan godkännas för granskning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beslut om granskning - Tjuvkil 3:5 m.fl. Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil 
Bilaga 2020-10-07 Plankarta 1 av 5 
Bilaga 2020-10-07 Plankarta 2 av 5 
Bilaga 2020-10-07 Plankarta 3 av 5 
Bilaga 2020-10-07 Plankarta 4 av 5 
Bilaga 2020-10-07 Plankarta 5 av 5 
Bilaga BILAGA 2 Trafikverkets granskningsutlåtande 
Bilaga Planbeskrivning granskning 
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Bilaga Fastighetskonsekvenskartor 
Bilaga BILAGA 1 Trafikverkets sammanställning yttranden samråd 
Bilaga Fastighetsförteckning 
Bilaga Samrådsredogörelse 

Beslut 

Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil. Tjuvkil 3:5 m.fl.  i Kungälvs kommun 
godkänns för granskning enligt kap 5 § 18 plan- och bygglagens PBL (2010: 900). 

__________ 
 
Expedieras till:   Gunilla Carlsson Gremner 

För kännedom till: Erik Liedner 
Ida Brogren 
Fredric Norrå 
Jenny Bjönness Bergdahl 
Boris Damljanovic 
Anna Hedlin 
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 § 29/2022 

Svar på Granskningsrapport av intern kontroll inom ekonomiprocesserna 
2021 (Dnr KS2022/0218) 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun genomfört en 
granskning av intern kontroll inom ekonomiprocesser. Syftet med granskningen är att ge 
kommunens revisorer underlag för bedömningen av kommunens redovisning och interna 
kontroll.  
 
I granskningsrapporten ges en beskrivning av gjorda iakttagelser och ett antal 
rekommendationer för vissa av processerna. Kommunrevisionen önskar senast 17 februari 
2022 få ett skriftligt svar på vilka åtgärder kommunstyrelsen planerar att vidta med anledning 
av rapporten.  
 
Förvaltningens förslag på åtgärder på kommunrevisionens rekommendationer godkännes 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på Granskningsrapport av intern kontroll inom ekonomiprocesserna 
2021 
Bilaga Missiv - granskning av intern kontroll inom ekonomiprocesser 2021 
Bilaga Rapport granskning av intern kontroll inom ekonomiprocesser 2021 

Beslut 

1. Förvaltningens förslag på åtgärder av kommunrevisionens rekommendationer 
godkänns. 

2. Förvaltningens tjänsteskrivelse biläggs kommunstyrelsens svar till revisionen  
__________ 
Ledamöterna från Sverigedemokraterna lämnar en gemensam anteckning till protokollet. Se bilaga. 
 
Expedieras till:  Kommunrevisionen 
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 § 30/2022 

Svar på Granskning av delårsbokslut 2021 (Dnr KS2022/0219) 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun genomfört en 
översiktlig granskning av delårsrapport per augusti 2021.  
I granskningsrapporten redovisas de iakttagelser som gjorts. Revisionen hänvisar till tidigare 
brev till kommunstyrelsen 2021-04-06 i samband med årsbokslut 2020 där man påpekar 
följande: 

 Kommunens pensionsåtagande redovisas inte i enlighet med lag om kommunal 
bokföring och redovisning. Kommunrevisionen rekommenderade kommunen i brev 
2021-04-06 att anpassa redovisningen av pensionsåtagandet till vid varje tillfälle 
gällande regler i den kommunala redovisningslagen i kommande bokslut. 

 I granskningen av årsredovisningen 2020 saknades väsentliga upplysningar enlighet 
med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 5 Leasing och Rådet för 
kommunal redovisnings rekommendation 8 Derivat och säkringsinstrument.  

Kommunen har informerat att arbete pågår avseende kartläggning och analys av 
kommunens avtal. För att bistå med arbetet har en extern aktör anlitats under 
sommaren. I en första fas kommer kommunens lösa egendom hanteras, vilket 
beräknas vara färdigt tills årsbokslutet 2021. Kommunens hyresavtal kommer hanteras 
i nästa fas och planeras genomföras under våren 2022. 

Då kommunen inte avser att följa rekommendationen från 2021-04-06 vill revisionen 
påtala att det kan komma att påverka revisionens uttalande i revisionsberättelsen för 
räkenskapsåret 2021. 

Kommunrevisionen önskar senast den 18 februari 2022 skriftligt svar från kommunstyrelsen 
till granskningsrapporten och revisionens synpunkter enligt ovan.  

Om kommunen inte avser vidta åtgärder för att i årsbokslutet för 2021 följa gällande 
lagstiftning önskas även en redogörelse över på vilka grunder som kommunstyrelsen anser sig 
att inte behöva följa gällande regler vid upprättande av och dokumentation av kommunens 
bokslut. 

Förvaltningen föreslår svar till kommunrevisionen genom att hänvisa beslut avseende 
redovisning av pensionsskuld till kommunfullmäktige och att redovisning av leasing, hanteras 
med balans mellan tid och hushållning vilket innebär att förändringen är helt genomförd under 
2022 enligt revisionens rekommendationer. 
 
Avseende revisionens rekommendation av derivat och säkringsinstrument kommer det att 
redovisas enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 8 Derivat och 
säkringsinstrument i årsbokslut 2021. 
 
 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-02-16 
Sida  15 (38) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på Granskning av delårsbokslut 2021 
Bilaga KS PARAGRAF 301 
Bilaga OVERENSKOMMELSE 
Bilaga TJANSTESKRIVELSE VAR 06 
Bilaga KS PARAGRAF 110 
Bilaga Presentation granskning av delårsbokslut 2021 - Kungälvs kommun 
Bilaga Granskningsrapport0 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 
har inte mandat att ändra redovisningen av pensionsskuld.  

2. Förvaltningen har en genomförandeplan för derivat och säkringsinstrument, samt 
redovisning av leasing, Kommunen kommer att följa revisonens bedömning av 
gällande lagstiftning från och med delårsbokslutet 2022.  

__________ 
Ledamöterna från Sverigedemokraterna lämnar en gemensam anteckning till protokollet. Se bilaga. 
 
Expedieras till:  Kommunrevisionen 
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 § 31/2022 

Redovisning av leverantörernas nöjdhet och avtalstroheten vid 
upphandling (002) (Dnr KS2021/1844) 

Sammanfattning 
Enligt Kungälvs kommuns upphandlingspolicy ska verksamheten årligen genomföra en enkät 
bland kommunens leverantörer för att mäta hur de uppfattar verksamheten. Enkäten sker 
inom ramen för SKR:s mätverktyg ”Insikt”, vilket möjliggör jämförelse med andra kommuner. 
2021 års undersökning visar att Kungälv försämrat sig mot föregående år och också ligger 
sämre till än snittet för Göteborgsregionens kommuner (”GR”), se bilaga 1.  
 
Utöver enkäten ska även avtalstroheten redovisas, vilket sker genom bilaga 2. Av 
redovisningen framgår att förvaltningen har en god följsamhet mot det upphandlingsrättsliga 
regelverket. Avtalstroheten avser år 2020 och enkäten från insikt 2021.  
 
Förvaltningen föreslår att redovisningen antecknas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Redovisning av leverantörernas nöjdhet och avtalstroheten vid upphandling 
(002) 
Bilaga Bilaga 2 Avtalskontroll-avtalstrohet.jpg 
Bilaga Bilaga 1 avtalskontroll-avtalstrohet 

Beslut 

Redovisningen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 32/2022 

Redovisning till Skolinspektionen åtgärder efter riktad tillsyn vid Mimers 
Hus gymnasium Hugin Dnr 34 SI 2021:381 (Dnr KS2021/0259) 

Sammanfattning 

Anna Vedin (M) och Gun-Marie Daun (KD) informerar om ett ärende som behandlats i 
utskottet för bildning och lärande.  
 
Skolinspektionen har förelagt Kungälvs kommun att senaste den 4 februari 2022 vidta åtgärder 
för att avhjälpa brister på Mimers Hus gymnasium Hugin inom områdena värdegrund och 
studie-och yrkesvägledning. Verksamheten konstaterar att skolledningen gjort en tydlig och 
konkret plan för såväl värdegrundsarbetet som studie-och yrkesvägledningen på skolan. 
Förutsättningarna för att komma till rätta med bristerna bedöms som goda. Verksamheten 
föreslår att skrivelsen ”Mimers Hus gymnasium Hugins redovisning av åtgärder med anledning 
av Skolinspektionens föreläggande i ärende 2021:381” samt bilagor, godkänns som 
kommunens svar till Skolinspektionen. 
 
Ärendet har varit uppe för beslut i utskottet för bildning och lärande och kommunstyrelsen 
informeras enbart om ärendet under sammanträdet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Redovisning till Skolinspektionen åtgärder efter riktad tillsyn vid Mimers Hus 
gymnasium Hugin Dnr 34 SI 2021:381 
Bilaga Mimers Hus gymnasium Hugins redovisning av åtgärder 
Bilaga Bilaga 1 Utvärderingsfrågor grundläggande värden årskurs 1 
Bilaga Bilaga 2 Årshjul för studie-och yrkesvägledning 
Bilaga Bilaga 3 Utvärderingsfrågor studie-och yrkesvägledning 
Bilaga Bilaga 4 Studie-och yrkesvägledning - hela skolans ansvar 

Beslut 

Informationen antecknas.  
__________ 
Ledamöterna från Sverigedemokraterna lämnar en gemensam anteckning till protokollet. Se bilaga. 
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 § 33/2022 

Yttrande Riksarkivets remiss av FormatE (RA-KS 2021/00018) (Dnr 
KS2021/1649) 
Riksarkivet är en statlig förvaltningsmyndighet som inom ramen för sitt uppdrag har en 
nationell överblick över hela arkivsektorn. Riksarkivet tar fram förskrifter och allmänna råd 
som i regel ska tillämpas av statliga myndigheter. Med anledning av Riksarkivets nationella 
överblick, kunskap om informationshantering och arkivbeständighet blir dessa föreskrifter 
en bra vägledning för Sveriges kommuner. 
 
Riksarkivet har inkommit med en remiss som omfattar två nya författningsförslag 
Föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav vid framställning av elektroniska 
handlingar (TeK) samt Föreskrifter och allmänna råd om arkivrättsliga krav vid 
framställning av allmänna handlingar (ArK). 
 
Då nuvarande föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar 
började gälla 2009 är det positivt att nya föreskrifter tas fram för att reglera vad som är 
lämpligt för beständighet och arkivbeständighet. Det är betydelsefullt att få uppdaterade 
föreskrifter inom detta område som fortlöpande utvecklas och förändras. För att föreskrifter 
och allmänna råd ska kunna omsättas i praktiken krävs förståelse för hur 
dessa ska tillämpas. Begreppsapparaten som används i föreskrifterna anser Kungälvs 
kommun är svåröverskådlig. Föreskrifterna blir svåra att ta till sig, förstå och tolka. Detta 
bidrar till en svårtyddhet och tröghet som i sin tur kan riskera att leda till att föreskrifterna 
inte tillämpas fullt ut. 
 
Sammanfattningsvis anser Kungälvs kommun att det är positivt att Riksarkivet tar fram nya 
föreskrifter och allmänna råd. Dock anser kommunen att författningsförslagen tillsammans 
med författningskommentarerna utgör ett komplext underlag som riskerar bli svårt att 
applicera i praktiken. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Yttrande Riksarkivets remiss av FormatE (RA-KS 2021/00018) 
Bilaga Tjänsteskrivelse - Yttrande Riksarkivets remiss av FormatE (RA-KS 2021/00018) 
Bilaga remissinstanser_v10.mso2016.docx.a1a.pdf 
Bilaga missiv.mso2016.docx.a1a.pdf 
Bilaga läsinstruktioner_v11.mso2016.docx.a1a.pdf 
Bilaga författningsförslag_ark_v018.mso2016.docx.a1a.pdf 
Bilaga författningsförslag_tek_v067.mso2016.docx.a1a.pdf 
Bilaga författningskommentarer_v10.mso2016.docx.a1a.pdf 
Bilaga konsekvensutredning_v12.mso2016.docx.a1a.pdf 
 
Beslut 

Upprättat remissvar översänds till Riksarkivet som svar. 
__________ 
Expedieras till: Riksarkivet 
För kännedom till: Lisa Dalqvist 
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 § 34/2022 

Begäran om återtagande och upphörande av delegation inom Nordöns 
naturreservat (Dnr MOBN2021/1192) 
Länsstyrelsen i Västra Götaland (tidigare Göteborgs och Bohus län) inrättade 1986 ett 
naturreservat (tidigare naturvårdsområde, enligt 19 § naturvårdslagen, beslut 1986-06-16, dnr 
11.126-428-86) som innefattar Nordön och Vrångholmen med omkringliggande vattenområde 
samt en mindre landsträcka på fastlandssidan, se karta i bilaga 1. I samband med beslut om att 
inrätta naturreservatet beslutades även att delegera befogenheten att besluta i ärenden om 
tillstånd/dispens till Kungälvs kommun (enligt 43 § naturvårdslagen). Detta gäller i ärenden 
där det enligt föreskrifterna för naturreservatet krävs tillstånd att få utföra vissa åtgärder, bland 
annat uppföra ny byggnad, anlägga ny brygga eller båthamn, muddra och att anordna upplag. 
Efter Länsstyrelsens beslut om delegation enligt ovan så beslutade kommunstyrelsen att 
överlåta ansvaret för tillståndsprövningar till dåvarande byggnadsnämnden (1987-04-14). 
 
Det är däremot Länsstyrelsen som handlägger dispensansökningar från 
strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken och som också har tillsynsansvar gällande 
strandskyddet men även för naturreservatbestämmelserna. Det medför att det i de flesta 
ansökningsärendena blir en dubbelprövning då kommunen ska pröva tillstånd enligt 
föreskrifterna för reservatet medan Länsstyrelsen ska pröva strandskyddsdispens för till 
exempel en brygga. Den beskrivna situationen ovan gäller endast för Nordöns naturreservat, 
för övriga statliga reservat i Kungälvs kommun är det Länsstyrelsen som handlägger 
prövningsärenden och har tillsynsansvar gällande strandskydd och reservatsbestämmelser. 
 
Prövning av ärenden gällande tillstånd för åtgärder inom naturreservat kan betraktas som ett 
”sällanärende”. Detta innebär att det är svårt att få till den effektivitet som erhålls när man 
återkommande handlägger en viss typ av ärende. Miljöenheten ser det också som en 
försvårande omständighet att två myndigheter ska pröva en viss åtgärd. Det är inte effektivt 
och blir även rörigt för den som söker tillstånd/dispens att två myndigheter ska hantera 
ärendet och kan göra olika bedömningar. Miljöenheten anser att det skulle bli en förenkling 
och förbättring för den som söker dispens respektive tillstånd att inte behöva hantera frågan 
gentemot två myndigheter. Från samhällssynpunkt bedömer vi också att det blir en förbättring 
i utnyttjande av resurser hos kommun och länsstyrelse. Därför föreslår miljöenheten att 
Kungälvs kommun lämnar in en begäran till Länsstyrelsen i Västra Götaland om att de återtar 
beslutsrätten gällande tillståndsärenden enligt föreskrifterna för Nordöns naturreservat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Begäran om återtagande och upphörande av delegation inom Nordöns 
naturreservat 
Bilaga Bilaga karta Nordön 
Bilaga Protokollsutdrag - Begäran om återtagande och upphörande av delegation inom 
Nordöns naturreservat - Miljö och Byggnadsnämnden 
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Förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att begära att Länsstyrelsen i Västra Götaland, 
från Kungälvs kommun återtar beslutsrätten att pröva tillstånd enligt 
föreskrifterna för Nordöns naturreservat (delegationen upphör). 

__________ 
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 § 35/2022 

Svar motion om gratis mensskydd (Dnr KS2021/0438) 

Sammanfattning 

 
Vid kommunfullmäktige den 4 mars inkom Erik Andreasson och Vänsterpartiet i Kungälv 
med en motion kring att erbjuda gratis menstruationsskydd för flickor/kvinnor som går i 
skolan i Kungälvs kommun.  
 
Den kommunala grundskolan och gymnasieskolan samt fristående grundskola arbetar redan 
aktivt för att motverka tabu kring mens, samt att bidra till en jämlik hälsa för barn och 
ungdomar, genom att tillhandahålla mensskydd för dem som har behov av detta under skoltid. 
Skolsköterskorna har en viktig roll när det gäller att fånga upp de elever som stöter på problem 
i samband med menstruation och ge dem rätt stöd och hjälp.  
 
Förvaltningens bedömning är att aktuell lagstiftning följs. Det sker ett proaktivt arbete idag. 
Förvaltningen kommer fortsatt arbeta med möjligheten att göra mensskydd ännu mer 
tillgänglighet. Detta är dock avhängt ekonomiska resurser.  
 
Förslag kommunfullmäktige: 
 

Motionen anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar motion om gratis mensskydd 

Förslag till kommunfullmäktige  

Motionen bifalles.  
 

__________ 
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 § 36/2022 

Svar på motion om att stärka och utöka äldreboendeplatser i egen regi 
(Dnr KS2021/0439) 
Erik Andreasson (V) har inkommit med en motion om att stärka och utöka 
äldreboendeplatser i egen regi. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 
Kungälvs kommun har kontrakt på ett av sina vård-och omsorgsboende med en privat 
utförare, Attendo Sverige AB enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Antalet platser 
på boendet i privat regi är 54 (avtalet innefattar 50 platser). Totalt har kommunen 331 
platser vilket innebär att 86 % av alla äldreboendeplatser utförs i kommunal regi. Avtalet 
gäller mellan 2021-01-01 till 2023-12-31 med möjlighet till förlängning i ett (1) år plus ett (1 
år).Ordinärt boende (hemtjänst) har två privata utförare enligt Lagen om valfrihetssystem 
(LOV)och den egna verksamheten i kommunal regi står för 88 % av all hemtjänst. 
Vid en eventuell förstärkning och utökning av äldreboendeplatser i egen regi behöver man 
Ta hänsyn till avtalet, behov av ytterligare nybyggnation och kostnader för drift. 

Yrkande  

Erik Andreasson (V): Motionen remitteras till Utskottet för samhälle och utveckling för 
besvarande av motionen. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att anta 
utskottets förslag till beslut. 

 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till utskottets förslag till beslut och  
Nej-röst för bifall till Erik Andreassons (V) yrkande. 

Omröstningsresultat 
Med 9 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt utskottets förslag till beslut. 
 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Linda Åshamre (S) X   
Anders Holmensköld (M) X   
Erik Martinsson (MP) x   
Martin Högstedt (UP)  X  
Ove Wiktorsson (C) X   
Ancy Wahlgren (UP)  X  
Morgan Carlsson (SD)  X  
Pia Gillerstedt (S) X   
Anna Vedin (M) X   
Mats Frisell (S) X   
William Hult (S) X   
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Erik Andreasson (V)  X  
Rolf Carlsson (SD)  X  
Gun-Marie Daun(KD)  x  
Marcus Adiels (M) X   

Summa: 9 6 0 
 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad. 
__________ 
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 § 37/2022 

Taxa friskolor Oasen simhall (Dnr KS2021/0516) 

Sammanfattning 

 Kungälvs kommun betalar ut bidrag i form av grundbelopp till fristående grundskolor med 
 elever folkbokförda i Kungälvs kommun. I grundbeloppet ingår ersättning för 
 simundervisning. 
 
 Då fristående grundskolor får ersättning för simundervisning ifrån Kungälvs kommun innebär 
 det att de fristående grundskolorna ska betala för den tid som de nyttjar kommunens simhall.  
 
 Det har tidigare inte funnits någon taxa för fristående verksamheter och därför behövs en ny 
 taxa införas för detta ändamål. 
 
 Ekonomisk bedömning: En ökad intäkt till Kungälvs kommun på cirka 50 000 kr per år. 

 
Förslag till beslut: 
Ny taxa för fristående grundskolor för den tid de nyttjar i kommunens simhall på 400 kronor 
per tillfälle.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Taxa friskolor Oasen simhall 
Bilaga Friskolor och simhall 

Förslag till kommunfullmäktige 

Ny taxa för fristående grundskolor för den tid de nyttjar i kommunens simhall 
på 400 kronor per tillfälle.  

__________ 
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 § 38/2022 

Utbetalning av partistöd 2022 (Dnr KS2022/0217) 
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om utbetalning av partistödet. Partistöd utbetalas 
årligen i förskott efter beslut av kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att utbetala partistöd för år 2022:  
 
Socialdemokraterna: 163 600 kr (15 mandat * 10 000 + 13 600) 
Moderaterna: 133 600 kr (12 mandat * 10 000 + 13 600)  
Sverigedemokraterna: 93 600 kr (8 mandat * 10 000 + 13 600) 
Utvecklingspartiet: 73 600 kr (6 mandat * 10 000 + 13 600) 
Liberalerna: 63 600 kr (5 mandat * 10 000 + 13 600) 
Centerpartiet: 53 600 kr (4 mandat * 10 000 + 13 600) 
Kristdemokraterna: 53 600 kr (4 mandat * 10 000 + 13 600) 
Vänsterpartiet: 43 600 kr (3 mandat * 10 000 + 13 600) 
Miljöpartiet: 33 600 kr (2 mandat * 10 000 + 13 600) 
 
Av kommunallagen framgår: ”Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till 
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).” 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Utbetalning av partistöd 2022 
Redovisning - Socialdemokraterna 
Redovisning - Moderaterna 
Redovisning - Sverigedemokraterna  
Redovisning - Utvecklingspartiet  
Redovisning - Liberalerna 
Redovisning - Centerpartiet 
Redovisning - Kristdemokraterna  
Redovisning - Vänsterpartiet  
Redovisning - Miljöpartiet 

Yrkande  

Erik Andreasson (V): Ärendet återremitteras till nästa KS då det saknas underlag vid 
beslutstillfället. 
 
Marcus Adiels (M): Avslag på Erik Andreassons (V) yrkande. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag till beslut och  
Nej-röst för bifall till Erik Andreassons (V) yrkande. 
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Omröstningsresultat 
Med 10 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt förvaltningens förslag till 
beslut. 
 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Linda Åshamre (S) X   
Anders Holmensköld (M) X   
Erik Martinsson (MP)  X  
Martin Högstedt (UP)  X  
Ove Wiktorsson (C) X   
Ancy Wahlgren (UP)  X  
Morgan Carlsson (SD) X   
Pia Gillerstedt (S) X   
Anna Vedin (M) X   
Mats Frisell (S) X   
William Hult (S) X   
Erik Andreasson (V)  X  
Rolf Carlsson (SD) x   
Gun-Marie Daun(KD)  x  
Marcus Adiels (M) X   

Summa: 10 5 0 
 

Förslag till kommunfullmäktige 

Partistöd utbetalas till partierna i Kommunfullmäktige i enlighet med angiven 
redovisning samt regler för kommunalt partistöd i Kungälvs kommun enligt 
nedan:  
 
Socialdemokraterna: 163 600 kr 
Moderaterna: 133 600 kr 
Sverigedemokraterna: 93 600 kr  
Utvecklingspartiet: 73 600 kr  
Liberalerna: 63 600 kr  
Centerpartiet: 53 600 kr  
Kristdemokraterna: 53 600 kr  
Vänsterpartiet: 43 600 kr  
Miljöpartiet: 33 600 kr   

__________ 
Erik Andreasson (V) lämnar en anteckning till protokollet. 
Ancy Wahlgren (UP) lämnar en anteckning till protokollet.  
 
Expedieras till:   Ekonomienheten, SOLTAK AB 
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 § 39/2022 

Beslut - Samråd detaljplan för del av Ytterby-Tunge 2:72 och 2:73 m.fl. 
(Dnr KS2020/1532) 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked för aktuellt område 2014. Planområdet är 
idag obebyggd åker- och skogsmark och inte planlagt sedan tidigare.  

 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ca 360 bostäder i flerbostadshus samt 
parkeringshus. Syftet är även att möjliggöra för uppförandet av en ny förskola med sex 
avdelningar.  
 
Planförslaget har stöd i den fördjupade översiktsplanen för Ytterby (2021), som dock medger 
en lägre exploatering än nu framlagt förslag.  

 
Förslag till beslut är att detaljplan godkänns för samråd.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beslut - Samråd detaljplan för del av Ytterby-Tunge 2:72 och 2:73 m.fl. 
Bilaga Illustrationsplan Västra Tunge 2021-12-21 
Bilaga Undersökning av betydande miljöpåverkan Västra Tunge 2020-11-10 
Bilaga Volymstudie Västra Tunge 2021-12-21 
Bilaga Planbeskrivning samråd Västra Tunge 2022-02-16 
Bilaga Plankarta Västra Tunge 2022-02-16 
Bilaga Protokollsutdrag - Beslut - Samråd detaljplan för del av Ytterby-Tunge 2:72 och 2:73 
m.fl. - Utskottet för Samhälle och utveckling 
Bilaga Anteckning till Protokoll Martin Högstedt (UP) 

Beslut 

1. Detaljplan för bostäder och förskola, del av Ytterby-Tunge 2:72 och 2:73 ”Västra Tunge”, i 
Kungälvs kommun godkänns för samråd enligt plan och bygglagen PBL (2010: 
900) kap.5 § 11. 

2. Undersökning av betydande miljöpåverkan för detaljplan för bostäder och 
förskola, del av Ytterby-Tunge 2:72 och 2:73 ”Västra Tunge”, i Kungälvs 
kommun godkänns.  

__________ 
Mats Frisell (S) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga. 
Martin Högstedt (UP) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga. 
 
Expedieras till:   Ida Andersson, Plan/Samhälle och utveckling 

För kännedom till: Ida Brogren, Plan/Samhälle och utveckling 
Fredric Norrå, Planering och myndighet/Samhälle och utveckling 
Anna Hedlin, Plan/Samhälle och utveckling  
Gunilla Carlsson Gremner, Plan/Samhälle och utveckling 
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 § 40/2022 

Svar 2021 på rapportering till vattenmyndigheterna om genomförandet av 
åtgärdsprogram 2016-2021 (Dnr KS2020/1959) 

Sammanfattning 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2016–2021 riktar åtgärder till 11 nationella  
myndigheter och samtliga länsstyrelser och kommuner. Utöver att genomföra de  
myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheter och kommuner, enligt åtgärd 1 i  
åtgärdsprogrammet, årligen rapportera till vattenmyndigheterna om genomförandet av sina  
respektive åtgärder.  
 
Rapporteringen utgör underlag för uppföljning av genomförda åtgärder, för att bedöma  
huruvida fastställda miljökvalitetsnormer för vatten kommer att uppnås eller inte. 
Rapporteringen utgör även underlag för revideringen av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 
2021–2027. Frågorna är generellt samma som tidigare år eftersom vi närmar oss slutet på 
förvaltningscykeln och vill kunna jämföra återrapporteringssvaren för 2021 med tidigare år. 
 
Årets rapportering ger genom utökade svarsalternativ möjlighet för länsstyrelser och 
kommuner att med egna ord beskriva eventuella begränsningar i arbetet med genomförandet 
av åtgärderna. Det har tillkommit två frågor där man välkomnar tips och idéer inför 
kommande återrapportering samt om det är något man önskar lyfta fram i det arbete vi 
genomfört inom vattenförvaltning under perioden 2016–2021.  
 
Kommuner och länsstyrelser besvarar frågor via unika webbformulär, och alla svar ska vara 
vattenmyndigheterna tillhanda senast den 28 februari 2021.  
 
Förvaltningen föreslår att svar (enligt bilaga) på frågor till kommunerna för rapportering av 
genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2021 godkänns och rapporteras 
in av förvaltningen via webbformuläret. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar 2021 på rapportering till vattenmyndigheterna om genomförandet av 
åtgärdsprogram 2016-2021 
Bilaga Kommunens rapportering av Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för vatten 
Bilaga Frågor till kommunerna för rapportering av genomförda åtgärder i 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2021 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar 2021 på rapportering till vattenmyndigheterna om 
genomförandet av åtgärdsprogram 2016-2021 - Utskottet för Samhälle och utveckling 

Beslut 

Förvaltningens förslag till svar (enligt bilaga) på frågor till kommunerna för 
rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 
2020 godkänns och rapporteras in av förvaltningen via webbformuläret. 

__________ 
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 § 41/2022 

Antagande av ändring av detaljplan Rollsbo Västerhöjd (Dnr KS2021/1412) 

Sammanfattning 

Samrådshandlingar har upprättats för ändring av detaljplan för verksamheter Rollsbo 
Västerhöjd (antagen 2020-02-06). Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra en 
utökning av verksamheter i Rollsbo Västerhöjd. 
Ändringsområdet är ca 2 300 m2 stort och utgör del av fastigheten Rollsbo 1:32 som ägs av 
det kommunala bolaget BOKAB samt del av Kondensatorn 3 som ägs av en privat markägare. 

 
I den gällande detaljplanen för Rollsbo Västerhöjd finns bestämmelserna n2 och n3 samt 
prickad mark inom det område där nu planändring görs. Prickad mark innebär att marken inte 
får förses med byggnad. Bestämmelsen n2 anger att slänter ska täckas med mjuka massor och 
vara vegetationsklädda medan bestämmelsen n3 anger att markens höjd inte får ändras och att 
natur-karaktär ska bevaras. Dessa regleringar innebär att marken inte kan användas för 
byggnation eller annan exploatering. Ändringen innebär att förbudet mot att bebygga marken 
tas bort. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Antagande av ändring av detaljplan Rollsbo Västerhöjd 
Bilaga Samrådsredogörelse - Ändring Rollsbo Västerhöjd 
Bilaga Fastighetsförteckning Ändring av detaljplan Rollsbo Västerhöjd 
Bilaga Planbeskrivning Rollsbo Västerhöjd-ändring av detaljplan 
Bilaga Plankarta Ändring av detaljplan Rollsbo Västerhöjd 
Bilaga Protokollsutdrag - Antagande av ändring av detaljplan Rollsbo Västerhöjd - Utskottet 
för Samhälle och utveckling 

Beslut 

Ändring av detaljplan för Rollsbo Västerhöjd i Kungälvs kommun antas enligt plan- 
och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27 med stöd av § 14 i kommunstyrelsens 
reglemente. 

__________ 
 
Expedieras till:   Bokab, c/o Lars Pettersson, Trädgårdsgatan 9 442 30 Kungälv, lars.pettersson@kungalv.se  

Gunilla Carlsson Gremner 
Anna Hedlin 
Erik Liedner 

För kännedom till: Ida Brogren, enhetschef Plan 
Fredric Norrå, verksamhetschef 
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 § 42/2022 

Remissvar Avgränsningssamråd Västvind Vindkraftverk (Dnr 
KS2021/1995) 

 
Eolus genomför avgränsningssamråd avseende etablering av havsbaserad vindkraft i norra 
Kattegatt och efterfrågar synpunkter på projektet. Samrådet syftar till att vägleda Eolus till 
lämplig omfattning och djup av miljöbedömning och innehåll i projektets MKB, inför 
upprättande av ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon, lagen om 
kontinentalsockeln, miljöbalken samt ellagen för att uppföra och driva en vindkraftpark 
med tillhörande nedläggning av kablar fram till landtagningspunkt. 
 
Bifogad handling utgör Eolus underlag för avgränsningssamråd enligt miljöbalken inför 
miljökonsekvensbeskrivning av den planerade verksamheten, som omfattar etablering, drift, 
underhåll och avveckling av vindkraftsparken samt nedläggning av kablar inom parken och 
för anslutning till land. Samrådsportalen innehåller sammandrag från samrådsunderlaget 
och interaktiva kartor för överblick. https://samrad.sweco.se/vastvind. 
 
Den västsvenska regionen är en viktig del av Sveriges näringsliv, här finns många stora 
aktörer och det finns ett behov av mer kraft till regionen för att kunna fortsätta utveckla 
industri, forskning- och utvecklingsverksamhet samt elektrifieringen av samhället. 
Den planerade vindkraftparken är belägen i svenska territorialhavet och Sveriges ekonomiska 
zon ca 20 km nordväst om Göteborg och ca 15 km väster om skärgården i Kungälvs och 
Öckerö kommuner. Delar av området ligger inom Kungälvs kommuns havsvattenområde. 
Utredningsområdet för vindkraftparken, som är ca 130 km2 stort, har en potential för upp 
till 1 000 MW installerad effekt, vilket innebär ett tillskott på ca 4–4,5 TWh förnybar el in 
till det västsvenska elnätet. Inom detta område planerar Eolus för maximalt 50 vindkraftverk 
med en totalhöjd mellan 280–320 m. För den planerade vindkraftparken bedöms 
bottenfixerade fundament vara aktuella. 
 
Driften av en havsbaserad vindkraftpark övervakas på distans via en driftcentral. 
Regelbundet underhåll av vindkraftverken kommer att behövas och driftcentralen 
bör etableras lättillgängligt från den planerade vindkraftparken. Vindkraftverkens förväntade 
livstid är cirka 30–35 år. Därefter kan vindkraftparken avvecklas genom att komponenterna 
monteras ned och skickas för återvinning. 

 
 Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till havsplaner som ska vara vägledande 

för hur Sverige och Sveriges kommuner ska använda sina vatten. Havsplanerna ska bidra till 
att nå samhällsmålet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040. I Västerhavet finns det 
goda förutsättningar för vindkraftverk till havs, tack vare lämpliga djup, goda 
vindförhållanden och närhet till anslutning mot stamnät. Havsplanerna ska vara ett 
vägledande underlag vid tillståndsprövningar och andra ärenden enligt miljöbalken. De 
slutliga förslagen lämnades till regeringen i december 2019 för beslut men har ännu inte 
antagits och vunnit laga kraft. För det aktuella området anger havsplanen generell användning 
(G) i hela området. Med generell användning avses att ingen särskild 
användning har företräde över någon annan. 
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Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som tas fram inför de kommande 
tillståndsansökningarna kommer att identifiera, beskriva och bedöma de miljöeffekter som 
verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser. Inom ramen för 
MKB kommer Eolus att redogöra för verksamhetens lokalisering, utformning, omfattning 
samt övriga egenskaper som kan ha betydelse för den miljöbedömning som ska göras. De 
huvudsakliga frågorna som kommer att hanteras i MKB är marina naturvärden, marina 
däggdjur såsom tumlare, grå- och knubbsäl samt fåglar och fladdermöss och marina 
kulturvärden. Dessutom påverkan på friluftsliv och turism. 

Yrkande  

Martin Högstedt (UP): Avslag till vindkraftsplaceringen.  
Gun-Marie Daun (KD): Kungälvs kommun säger nej till planerna på Västvinds vindkraftpark. 
Morgan Carlsson (SD): Avslag på projektet i sin helhet.  
 
Ove Wiktorsson (C): Avslag på yrkanden från UP, KD och SD. Avslag på punkt 3.  
 
Tilläggsyrkande: 
Erik Andreasson (V): Kungälvs kommun ställer sig positiv till vindkraftsutbyggnaden ute till 
havs. 
 
Anders Holmensköld (M): Miljöprövningen ska utgå från det marina livet i angränsande 
områden som redan är hårt drabbade ur miljösynpunkt. 
 
Mats Frisell (S): Bifall till Erik Andreassons (V) tilläggsyrkande.  
 
Ove Wiktorsson (C): Bifall till Erik Andreassons (V) tilläggsyrkande. 

Proposition 

Ordföranden utser Ove Wiktorssons (C) yrkande till huvudförslag. Ordföranden ställer de tre 
avslagsyrkandena mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget och finner att det 
blir Morgan Carlssons (SD) avslagsyrkande.  
 
Ordföranden ställer därefter Ove Wiktorssons (C) yrkande mot Morgan Carlssons (SD) och 
finner att kommunstyrelsen antar Ove Wiktorssons (C) yrkande.  
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Ove Wiktorssons (C) yraknde och  
Nej-röst för bifall till Morgan Carlssons (SD)yrkande. 

 
 

Omröstningsresultat 
Med 10 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Ove Wiktorssons (C) 
yrkande 
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Ledamot Ja Nej Avstår 
Linda Åshamre (S) X   
Anders Holmensköld (M) X   
Erik Martinsson (MP) X   
Martin Högstedt (UP)  X  
Ove Wiktorsson (C) X   
Ancy Wahlgren (UP)  X  
Morgan Carlsson (SD)  X  
Pia Gillerstedt (S) X   
Anna Vedin (M) X   
Mats Frisell (S) X   
William Hult (S) X   
Erik Andreasson (V) X   
Rolf Carlsson (SD)  x  
Gun-Marie Daun (KD)  x  
Marcus Adiels (M) X   

Summa: 10 5 0 
 

Proposition tilläggsyrkanden 
Ordföranden ställer proposition Anders Holmenskölds (M) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen antar det. Omröstning begärs inte.  
 
Ordföranden ställer proposition Erik Andreassons (V) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen antar det. Omröstning begärs inte.  

Beslut 

1. Kommunstyrelsens beslut samt tjänsteskrivelse lämnas som remissvar i 
ärendet. 
 
2. Kungälvs kommun önskar ingå i kommande arbets-/referensgrupp för 
kommuner i den fortsatta arbetsprocessen kring eventuell etablering av 
havsbaserat vindkraftsprojekt. 

 
3. Miljöprövningen ska utgå från det marina livet i angränsande områden som 
redan är hårt drabbade ur miljösynpunkt. 
 
4. Kungälvs kommun ställer sig positiv till vindkraftsutbyggnaden ute till havs. 
 

__________ 
Gun-Marie Daun (KD) lämnar en anteckning till protokollet.  
Martin Högstedt (UP) lämnar två anteckningar till protokollet. Se bilagor. 
Anders Holmensköld (M) lämnar en anteckning till protokollet. 
 
Expedieras till: samrad.vastvind@eolusvind.com 
För kännedom till: Linda Andreasson Plan/ SoU, Fredric Norrå, Anders Holm SoU, 
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 § 43/2022 

Omorganisation av grundsärskoleverksamheten årskurs 1-6 (Dnr 
KS2022/0018) 

Sammanfattning 

I Kungälvs kommun är grundsärskolan årskurs 1–6 förlagd på två skolor, Sandbackaskolan 
och Kullens skola. Tidigare indelades grundsärskolan i två separata undervisningsformer, 
grundsärsärskolan och träningsskolan. De hade två olika läroplaner. 
En förändring i nationella styrdokument ger eleverna en större möjlighet att undervisas utifrån 
de två kursplanerna parallellt. Förvaltningen har utifrån denna förändring utrett i vilken 
utsträckning den nuvarande organisationen möter de nya förutsättningarna och kraven och 
föreslår därmed att grundsärskolan årskurs 1–6 ska organiseras på en enhet. I nuläget är 
grundsärskoleverksamheten framförallt uppdelad på två skolenheter. Förvaltningen bedömer 
att det finns pedagogiska och lokalmässiga fördelar att förlägga verksamheten på en enhet. På 
kort sikt föreslår förvaltningen att moduler ska införskaffas för att möta verksamhetens behov. 
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta:  

1. Grundsärskolan organiseras i en sammanhållen skolenhet för årskurs 1–6. 
2. Uppdrag ges till sektorchef att fastställa tidsplan och verkställa beslutet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Omorganisation av grundsärskoleverksamheten årskurs 1-6 

Beslut 

1. Grundsärskolan organiseras i en sammanhållen skolenhet för årskurs 1–6. 
2. Uppdrag ges till sektorchef att fastställa tidsplan och verkställa beslutet. 

__________ 
 

 
Expedieras till: Stefan Behre och Linda Marcus 

För kännedom till: 
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 § 44/2022 

Namn på förskola i Nordtag (Dnr KS2022/0044) 

Sammanfattning 

Verksamheten föreslår att den nybyggda förskolan i Nordtag namnsätts till ”Nordtags 
förskola”. Namnet på förskolan har koppling till verksamheten och den geografiska 
placeringen bedöms bidra till förtroende för Kungälvs kommun och förskolans verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Namn på förskola i Nordtag 

Beslut 

Den nybyggda förskolan i Nordtag namnsätts till ”Nordtags förskola”  
__________ 
 
Expedieras till:    

För kännedom till: maria.nilsson@skola.kungalv.se; pia.meijer@skola.kungalv.se; monica.carhultkarlsson@skola.kungalv.se; 
monica.larsson@skola.kungalv.se; marita.larsson2@skola.kungalv.se; 
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 § 45/2022 

Svar på remiss Nya statistiska tätorter efter SCB:s tätortsavgränsning 2020 
(Dnr KS2022/0088) 

Sammanfattning 

Lantmäteriet har inkommit med en remiss där de anhåller om att berörda kommuner yttrar sig 
om deras förslag till beteckningar på nya statistiska tätorter.  
 
I samband med 2020 års tätortsavgränsning har Statistiska centralbyrån (SCB) urskilt 52 nya 
statistiska tätorter, två av dem ligger i Kungälvs kommun. Lantmäteriet fastställer beteckningar 
för de statistiska tätorterna. Innan beslut om beteckningarna fattas inhämtas yttranden från 
berörda kommuner och länsstyrelser. Dessutom ges Institutet för språk och folkminnen samt 
Riksantikvarieämbetet möjlighet att yttra sig över beteckningarna för de nya tätorterna.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kungälvs kommun föreslår att ny statistisk tätort, 1482TB123, som Lantmäteriet benämnt 
Bremnäs i stället benämns Lycke. 
 
Kungälvs kommun tillstyrker benämningen Hålta för den nya statistiska tätorten 1482TB133.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss Nya statistiska tätorter efter SCB:s tätortsavgränsning 2020 
Bilaga 0220_001.pdf 
Bilaga 0221_001.pdf 
Bilaga 0222_001.pdf 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på remiss Nya statistiska tätorter efter SCB:s tätortsavgränsning 
2020 - Utskottet för Samhälle och utveckling 

Beslut 

1. Kungälvs kommun föreslår att ny statistisk tätort, 1482TB123, som Lantmäteriet 
benämnt Bremnäs i stället benämns Lycke. 

2. Kungälvs kommun tillstyrker benämningen Hålta för den nya statistiska tätorten 
1482TB133.  

 
__________ 
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 § 46/2022 

Rapport från ledamöter med regionala och/eller uppdrag i bolag 
 
 Morgan Carlsson (SD) informerar efter möten med Gryaab.  
 

Mats Frisell (S) informerar efter möte med gruppen för miljö- och samverkan inom 
Göteborgsregionen (GR). 

Beslut 

Rapporterna antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-02-16 
Sida  37 (38) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 47/2022 

Mötesanteckningar från bolagsdialog 2021-12-09 
Mötesanteckningar från en dialog mellan kommunstyrelsens presodium och representanter 
från kommunens bolag som ägde rum den 9 december 2021 skickades ut med handlingarna 
inför sammanträdet. 

Beslut 

Anteckningarna från bolagsdialog 2021-12-09 antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 48/2022 

Redovisning av ordförandebeslut 
Sedan det senaste sammanträde med Kommunstyrelsen har kommunstyrelsens ordförande 
fattat en rad ordförandebeslut med anledning av Covid-19. Samtliga beslut skickas ut 
tillsammans med handlingarna inför sammanträdet. 

Beslut 

Redovisningen av ordförandebeslut antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 
 
 


