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§ 49/2022 

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

Beslut 

Till justerare utses Elisabeth Mattsson (L).  
 

__________ 
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§ 50/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 

Utgående ärenden: 
 Uppsägning av hyresavtal för Klöverbackens skola och flytt av verksamheten till Olseröds 

skola till följd av sjunkande elevantal i området (Dnr KS2022/0259) 

Beslut 

Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 51/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

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

 
- KS2022/0089-2 Begäran om yttrande, cruising i Kungälv, 
- KS-VR2022/0060-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Uppställning av kontorsbod, 

Stationsgatan 1 Ytterby  
- KS2022/0041-5 Tilldelningsbeslut – Upphandling drift av utesimbadet 
- KS2021/1168-2 Utökat föreningsbidrag PRO Ytterby 

Beslut 

Redovisningen godkänns. 
__________ 
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 § 52/2022 

Kommundirektörens rapport 
 Haleh Lindqvist, kommundirektör, informerar om följande: 
 

- Invasionen i Ukraina 
o Flyktingströmmar 
o Kommunens samordning 

 
Åsa Berglie, projektchef, och Rickard Holmgren informerar om följande gällande detaljplan 
och byggnationer på arenaområdet vid Yttern: 
- Budgetprocess och ekonomi 
- Preliminär tidplan 2021-2028 

o Ärendet befinner sig i dagsläget i samrådsfasen, ett tidigt och preliminärt skeende i 
planprocessen. 

o Pågående detaljplanearbete 
- Utredning av trafiken för att få bra flöden och undvika trafikstockning. 

 
Daniel Botéus, kommunjurist, informerar om vad kommunallagen och kommunens interna 
styrdokument säger om anteckningar till protokoll. Sammanfattningsvis finns det i dagsläget 
ingenting som menar att en anteckning ska justeras av ordföranden samt utsedd 
justeringsperson.  
 
Miguel Odhner (S) informerar om en personuppgiftsincident där personuppgifter felaktigt kan 
ha spridits till kommunstyrelsens ledamöter. Miguel Odhner (S) uppmanar därför 
kommunstyrelsens ledamöter att radera informationen om det kommit ledamöterna tillhanda. 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 53/2022 

Månadsrapportering 
 

Pia Jakobsson, ekonomichef informerar om följande: 
- Låneskuld till och med februari 
- Prognos budgetavvikelser, driftsredovisning 2022 
- Resultaträkning prognos 2022 februari 
- Osäkerhetsfaktor såsom ökad inflation och invasionen av Ukraina 
- Arbetslösa inklusive i åtgärder 16–64 år samt specifikt för ungdomar i Kungälv, riket och 

Västra Götalandsregionen över tid.  
 

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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 § 54/2022 

Årsbokslut och koncernbokslut 2021 (Dnr KS2022/0273) 

Sammanfattning 

Årets resultat för kommunen och dess bolag ska fastställas i samband med att årsredovisningar 
för det gångna året lämnas. Årets resultat för kommunen är 450 Mkr. 
 
De finansiella målen är uppfyllda och verksamhetens resultat visar god måluppfyllelse mot 
bakgrund att världen levt i en pandemi under två år som påverkat kommunens möjligheter till 
att genomföra all verksamhet. 

 
Kommunstyrelsen godkänner att verksamheten i de helägda bolagen har 2021 varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Kungälvs kommun 
2021, särredovisning för VA-verksamheten samt verksamhetsberättelsen för Intern Kontroll 
 
Kommunfullmäktige godkänner koncernredovisningen 2021 för koncern Kungälvs energi AV, 
Bohusläns kommunala exploaterings AB (BOKAB) samt det vilande bolaget Bagahus AB, 
Bohus räddningstjänstförbund samt stiftelsen Kungälvsbostäder och att ombuden får i 
uppdrag att rösta för att respektive balans- och resultaträkning fastställs och utdelning till 
ägaren ska ske enligt bolagsstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Årsbokslut och koncernbokslut 2021 
Bilaga Uppfoljning av politiska uppdrag 2021 per sektor 2022-03-16 
Bilaga Agenda 2030 utvärdering 2021 Kungälvs kommun 
Bilaga Uppföljning 2021 Program Social Hallbarhet 
Bilaga Årsredovisning Kungälvs kommun 2021 - Version 1 -  2022-03-16 
Bilaga Verksamhetsberattelse 2021 Bildning och lärande 
Bilaga Verksamhetsberattelse 2021 Trygghet och stod 
Bilaga Verksamhetsberättelse 2021 Samhälle och utveckling 
Bilaga Årsredovisning Bagahus 
Bilaga Bokab - Årsredovisning 2021 
Bilaga Bokab - Styrelsens försäkran 2022-02-24 
Bilaga Kungälv Energi - Årsredovisning 2021 
Bilaga Kungälvsbostäder - Årsredovisning 2021 
Bilaga Bohus Räddningstjänstförbund - Årsredovisning 2021 

Beslut 

Verksamheten i de helägda bolagen, koncernen Kungälvs Energi AB, Bohusläns 
Kommunala Exploateringsbolag AB (Bokab) har 2021 varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
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Förslag till kommunfullmäktige 
                

1. Årsredovisningen för 2021 för Kungälvs kommun godkänns 
2. Särredovisningen för VA-verksamheten godkänns 
3. Verksamhetsberättelsen för Intern Kontroll godkänns 
4. Sammanställd redovisning för den kommunala koncernen bestående av AB 

Kongahälla, Kungälv Energi AB, Bohusläns kommunala exploaterings AB. Det 
vilande bolaget Bagahus AB, Bohus Räddningstjänstförbund samt stiftelsen 
Kungälvsbostäder godkänns. 

5. Ombuden vid bolagens ordinarie bolagsstämmor får i uppdrag att föreslå och 
rösta för att respektive balans- och resultaträkning fastställs och att utdelning till 
ägaren ska ske enligt bolagsstyrelsens förslag 

__________ 
 
 
Expedieras till:   Christina Gunnesby, Håkan Hambeson,  

För kännedom till: Ekonomi- och kvalitetsenheten, Förvaltningsledningen 
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 § 55/2022 

Årsbokslut 2021 - investerings-och driftprogram (Dnr KS2022/0496) 

Sammanfattning 

En uppföljning av alla projekt inkluderade i investerings- och driftprogrammet har 
genomförts. Budgetar för 74 pågående projekt och 15 verksamhetsbudgetar har följts upp. 
Behov av förändrad budget har rapporterats i totalt två projekt samt en verksamhetsbudget. 
Sju projekt är i den projektfas där de behöver få godkänt för att starta upphandling och 
byggnation (startbeslut). Dessutom redovisas avvikelser i de projekt som är i slutskedet.  
 
Vid jämförelse med den totala ramen är prognosen för skatt inom tilldelad ram för perioden 
2021-2025 men prognosen för avgift och medfinansiering är över tilldelad ram för 
motsvarande period. Detta kommer att hanteras vidare i rambudgetarbetet och kommande 
revidering av drift-och investeringsprogram som en del av den årliga budgetprocessen. 

 
Förslag till beslut 

1. Ny budget beslutas för följande projekt/verksamhetsbudgetar  

 
 

2. Startbeslut för följande projekt 

 
 

3. Godkänna 2021 års uppföljning av investerings ‐ och driftsprogrammet 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Årsbokslut 2021 -investerings-och driftprogram 

Beslut 

1. Ny budget beslutas för följande projekt/verksamhetsbudgetar  

 
 

2. Startbeslut för följande projekt 

 
 
3. Godkänna 2021 års uppföljning av investerings - och driftsprogrammet 

 
__________ 
 
Expedieras till:  Åsa 
Berglie, Amanda Staf, 
Andreas Blixt,  

För kännedom till: 
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 § 56/2022 

Samråd Detaljplan för Rollsbo 1:32 m.fl. "Arenaområdet vid Yttern" (Dnr 
KS2021/1047) 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fattade 2020-04-15 beslut om budgetdirektiv 2021-2022 där inriktningen för 
ett nytt idrottscentrum beskrivs. Planförslaget "Detaljplan för Kastellegården 1:22 med flera, 
besöksanläggning" (multiarena) som var på samråd under 2016 har omarbetats till följd av 
budgetdirektivet och fått det nya namnet "Detaljplan för besöksanläggningar m.m. 
"Arenaområdet vid Yttern", Rollsbo 1:32 m.fl. i Rollsbo, Kungälvs kommun". 
 
Inom planområdet finns idag fotbollsplaner med mindre läktare, ett bostadshus, naturmark 
och gatumark. Planområdet är till stor del inte planlagd tidigare. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett område med besöksanläggningar (även kallat 
arenaområdet) där flera anläggningar för olika sporter, idrotter och fritidsverksamheter m.m. 
kan inrymmas. Planen ska även möjliggöra för kompletterande verksamheter till den 
huvudsakliga användningen som tex. daglig verksamhet, utbildningsbehov, café, restaurang, 
handel och samlingslokaler. Även hotell och vandrarhem (och annan övernattning) som tillhör 
den huvudsakliga användningen medges med undantag för ett område närmast väg 168 då det 
inte är lämpligt ur ett riskperspektiv.   
 
Syftet är också att möjliggöra för användningen "centrum förutom hotell och vandrarhem" 
(och annan övernattning), parkering, park- och naturmark samt dagvattenanläggningar. 
 
Detaljplanen är av betydande intresse för allmänheten.  
 
Merparten av planområdet omfattas av fördjupad översiktsplan för Ytterby (FÖP Ytterby), 
antagen av Kommunfullmäktige 2021-04-15. Marken inom planområdet pekas ut som idrott, 
natur och rekreation samt verksamheter och planförslaget är därmed delvis förenligt med FÖP 
Ytterby. Övriga delar av planområdet omfattas av Översiktsplan 2010 för Kungälvs kommun, 
antagen 2012-01-19.  
 
En första undersökning om detaljplanen kan antas innebära betydande miljöpåverkan har 
genomförts. Efter undersökningen har ändringar i planen gjorts. Planområdet har utökats och 
ett område som i översiktsplanen pekas ut som verksamhetsområde, planläggs i aktuell 
detaljplan som natur för att möjliggöra en dagvattendamm. Planförslaget avviker därför från 
översiktsplanen. 

 
Förvaltningen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan så som avses i 6 kap MB. Ingen strategisk miljöbedömning har utförts inom 
ramen för denna detaljplan, och ingen miljökonsekvensbeskrivning har upprättats i det här 
läget eftersom förvaltningen i första undersökningen bedömde att planen inte medför 
betydande miljöpåverkan. 
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Av Länsstyrelsens yttrande från 2021-09-27 framgår det att Länsstyrelsen inte delar 
förvaltningens bedömning. Länsstyrelsen bedömer att betydande miljöpåverkan, orsakat av 
planens genomförande, inte går att utesluta och att detta behöver utredas vidare. Detta med 
hänvisning till ny praxis vad gäller artskyddsförordningen. Skyddade arter som groddjur och 
fåglar kan finnas inom planområdet och det finns en risk att dessa arter påverkas negativt av 
planförslaget.  
 
Baserat på Länsstyrelsens yttrande kommer ytterligare utredningar att göras i 
detaljplanearbetet. En inventering av groddjur och fåglar kommer genomföras under våren 
2022. Efter genomförd utredning kan en ny bedömning göras huruvida planen kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan eller inte. 
 
Till detaljplanen hör "Kvalitetsprogram för Arenaområdet vid Yttern" vars främsta syfte är att 
beskriva sociala, gestaltningsmässiga och miljömässiga kvaliteter i planområdet. Detaljplanen 
reglerar de basala förutsättningarna och kvalitetsprogrammet används i efterföljande skede 
som stöd i val av bland annat utformning och färgsättning. Kvalitetsprogrammet har ingen 
rättslig verkan. Däremot är det ett kommunikationshjälpmedel och ett stöd i den kommande 
genomförandefasen. 
 
Förslag till beslut är att detaljplanen godkänns för samråd och att planen inte bedöms medföra 
betydande miljöpåverkan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Samråd Detaljplan för Rollsbo 1:32 m.fl. "Arenaområdet vid Yttern" 
Bilaga Kvalitetsprogram 
Bilaga Illustrationsplan 
Bilaga Planbeskrivning 
Bilaga Plankarta 
Bilaga Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Bilaga Protokollsutdrag - Samråd Detaljplan för besöksanläggningar m.m. Rollsbo 1:32 m.fl. 
"Arenaområdet vid Yttern" - Utskottet för Samhälle och utveckling 

Beslut 

1. Detaljplan för besöksanläggningar m.m. "Arenaområdet vid Yttern", Rollsbo 1:32 
m.fl. i Rollsbo, Kungälvs kommun godkänns för samråd enligt plan och bygglagen 
PBL (2010: 900) kap.5 § 11. 
 
2. Detaljplan för besöksanläggningar m.m. "Arenaområdet vid Yttern", Rollsbo 1:32 
m.fl. i Rollsbo, bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan så som avses i 6 kap 
MB. 

__________ 
Samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna, Utvecklingspartiet och Kristdemokraterna lämnar en gemensam 
anteckning till protokollet. Se bilaga. 
Samtliga ledamöter från Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet lämnar en gemensam anteckning till 
protokollet. Se bilaga. 
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Expedieras till:  
 

Sara Ekelund Plan/samhälle och utveckling  

För kännedom till: 
 

Ida Brogren, Plan/Samhälle och utveckling 
Fredric Norrå, Planering och myndighet/Samhälle och utveckling 
Anders Holm Sektorchef samhälle och utveckling 
Anna Hedlin, Plan/Samhälle och utveckling 
Gunilla Carlsson Gremner, Plan/Samhälle och utveckling 
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 § 57/2022 

Revidering av riktlinjer för bisyssla (Dnr KS2021/1438) 

Sammanfattning 

Sommaren 2021 beslutade kommunstyrelsen att ge kommundirektören uppdrag gällande 
rättssäker hantering av anställdas bisysslor. Arbetet med framtagande av digitalt formulär för 
anmälan av bisyssla i systemet WinLas har pågått och på kommunstyrelsens möte den 16 
februari 2022 presenterades det digitala formuläret, dess innehåll och gången för beslut. 
 
Den 15 december 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om att anta förslag till riktlinjer för 
anställdas bisysslor. Riktlinjerna för anställdas bisysslor syftar till att skapa ökad transparens 
och öppenhet angående hanteringen av bisysslor. Arbetet med framtagande av digitalt 
formulär för anmälan av bisyssla i systemet WinLas har pågått och på kommunstyrelsens möte 
den 16 februari 2022 presenterades det digitala formuläret, dess innehåll och gången för beslut.  
 
Då det digitala formuläret är redo att sjösättas, föreslår förvaltningen nu att riktlinjer för 
bisysslor revideras, för att det ska bli tydligt att sektor-/stabschef, i samråd med juridiskt 
kompetent person, bereder beslut om medarbetares bisyssla till kommundirektör. Med 
bakgrund mot detta föreslår förvaltningen även att kommunstyrelsens delegationsordning, 
punkt A26, ändras från att sektorchef till att kommundirektör har delegation att pröva 
anställdas bisysslor.  
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen: 

1. Reviderade riktlinjer för bisysslor antas enligt förslag.  
2. Rätt att fatta beslut enligt punkt A26 i kommunstyrelsens delegationsordning 
ändras från sektorchef till kommundirektör i samråd med kommunjurist eller annan 
juridiskt kompetent tjänsteperson. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer för bisyssla 
Bilaga Riktlinjer_Bisysslor_REVIDERAD 
Bilaga Uppdrag gällande rättssäker hantering av anställdas bisysslor 

Beslut 

1. Reviderade riktlinjer för bisysslor antas enligt förslag.  
2. Rätt att fatta beslut om prövning av bisysslor enligt punkt A26 i kommunstyrelsens 
delegationsordning ändras från sektorchef till kommundirektör i samråd med 
kommunjurist eller annan juridiskt kompetent tjänsteperson. 

__________ 
 
Expedieras till:  Förvaltningsledningen 
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 § 58/2022 

Jämställdhetsintegrering uppföljning (Dnr KS2022/0037) 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för att 
stärka arbetet med jämställdhetsintegrering. 
Jämställdhetsintegrering innebär att verksamheter erbjuder en jämställd service för alla som 
bor, arbetar och vistas i Kungälvs kommun så att alla kvinnor och män, flickor och pojkar 
kan leva jämställda liv. 
 
Kungälvs kommun anslöt sig till strategin 2015. Strategin gäller till 2022. 
Utifrån strategin beslutade förvaltningsledningen 2015 vilka områden som skulle 
jämställdhetsintegreras och en Plan för jämställdhetsintegrering togs fram. Planen har nu 
följts upp och uppföljningen visar att samtliga insatser är genomförda. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Jämställdhetsintegrering uppföljning 
Jämställdhetsintegrering uppföljning 

Beslut 

Upprättat förslag till uppföljningen antas. 
__________ 
 
 

 Expedieras till HR 
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 § 59/2022 

IT-strategi (Dnr KS2021/1814) 

Sammanfattning 

Digitalisering är inte ett ändamål i sig utan skall utgå ifrån verksamhetens behov. IT är ett 
verktyg i detta arbete och ska möjliggöra och underlätta för verksamheten och dess utveckling.  
Syftet med IT-strategin är att införa enhetliga arbetssätt och rutiner för IT-området, som leder 
till enkla, effektiva och säkra verktyg för medarbetare och medborgare. 
 
Förvaltningen föreslår att det upprättade förslaget till IT-strategi antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse IT-strategi 
Bilaga IT-strategi 

Beslut 

Upprättat förslag till IT-strategi antas.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   Erik Lennerstedt 
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 § 60/2022 

Inrättande av intern rapporteringskanal, revidering kommunstyrelsens 
reglemente (Dnr KS2021/1546) 

Sammanfattning 
Den 17 december 2021 trädde lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, i kraft. Visselblåsarlagen innehåller 
bestämmelser om ett förstärkt skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang 
rapporterar om missförhållanden.  
 
Det finns vidare bestämmelser i visselblåsarlagen om skyldighet för verksamhetsutövare att 
inrätta interna rapporteringskanaler för rapportering och uppföljning av missförhållanden. 
Kommuner ska ha inrättat interna rapporteringskanaler senast den 17 juli 2022. 
 
Framtagna förslag till riktlinjer, Visselblåsarlagen - Intern rapporteringskanal, reglerar hur den 
interna rapporteringskanalen i Kungälvs kommun ska organiseras. Riktlinjerna innehåller också 
en beskrivning av förfaranden för rapportering av missförhållanden och uppföljning av 
visselblåsarärenden. 
 
Vidare görs ett tillägg i kommunstyrelsens reglemente där det framgår att styrelsen är den 
nämnd som ansvarar för åtgärder och beslut i enlighet med visselblåsarlagens bestämmelser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Inrättande av intern rapporteringskanal, revidering kommunstyrelsens 
reglemente 
Bilaga Riktlinje visselblåsarlagen förslag 
Bilaga Utdrag ur kommunstyrelsens reglemente - Förslag på tillägg 

Beslut 

1. Riktlinjen, Visselblåsarlagen – Intern rapporteringskanal, antas enligt upprättat förslag. 
2. Riktlinjen gäller från och med 2022-07-01. 
3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om revidering 

av kommunstyrelsens reglemente enligt upprättat förslag. 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens reglemente, 7 §, kompletteras avseende lagen (2021:890) om 
skydd för personer som rapporterar om missförhållanden enligt upprättat 
förslag.  

__________ 
 
Expedieras till:  Kommunjurist, administrativ chef 
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 § 61/2022 

Informationssäkerhetsrapport 2021 (Dnr KS2022/0332) 

Sammanfattning 

Informationssäkerhetsrapporten ska i enlighet med informationssäkerhetspolicyn årligen 
redogöra för större händelser och avvikelser från föregående år samt rekommendationer för 
organisationsövergripande arbete framöver. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Informationssäkerhetsrapport 2021 
Bilaga Utredning - Informationssäkerhetsrapport 2021 

Beslut 

Informationen antecknas. 
__________ 
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 § 62/2022 

Svar på remiss samverkansavtal Digitala hjälpmedel (Dnr KS2022/0116) 

Sammanfattning 

Den stora ökningen av de som är 80 år och äldre, kombinerat med en relativt sett lägre ökning 
av de som är i arbetsför ålder leder till att hälso- och sjukvården i kommun- och regionsektorn 
inte kommer att kunna anställa personal i den utsträckning som det demografiska behovet 
medför. Det innebär att alla måste utveckla effektivare arbetssätt, verksamheten måste bli mer 
teknik- och digitaliseringsintensiv och samverkan mellan vårdgivare måste öka. 
 
En utredning ”Välfärdsteknik i samverkan” om ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel i 
Västra Götaland har utförts på uppdrag av Västkom och Västra Götalandsregionen. 
Utredningen visar att samverkan kring ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel är 
genomförbart. För att säkra framdrift har ett förslag på Samverkansavtal digitala hjälpmedel 
formulerats och Kungälvs kommun ställer sig bakom remissen. Avtalet ingår i strategin för ett 
sammanhållet Västra Götaland. 
 
Positiva effekter av ett samarbete väntas vara bland annat jämlik tillgång till digitala hjälpmedel 
i hela länet, enklare för invånare med flera olika digitala hjälpmedel från olika huvudmän och 
att det är kostnadseffektivt för kommunen. 
 
Om samverkansavtalet i sin nuvarande form undertecknas av Kungälvs kommun medför det 
en initial kostnad om 10 kronor per invånare. Förslaget ingår inte i beslutad budget, men 
finansieras inom beslutad budget. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss samverkansavtal Digitala hjälpmedel 
Bilaga Samverkansavtal digitala hjälpmedel 21 januari 2022.pdf 
Bilaga Förslag på Samverkansavtal digitala hjälpmedel 
Bilaga Bilaga 2 Modell för ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel 
Bilaga Bilaga 1 Utredning Välfärdsteknik i samverkan 
Bilaga Avsiktsförklaring Välfärdsteknik i samverkan 

Beslut 

1. Förslaget till samverkansavtal tillstyrks. 
2. Erik Lindskog och Haleh Lindqvist får i uppdrag att underteckna avtalet. 

__________ 
 
Expedieras till: Lena 
Arnfelt  

För kännedom till: 
Munever Alic 
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 § 63/2022 

Riktlinje grafisk profil (Dnr KS2022/0237) 

Sammanfattning 

För att alla som kommer i kontakt med Kungälvs kommun ska få en samstämmig och korrekt 
bild av oss är det viktigt med en enhetlig grafisk profil. En enhetlig profil särskiljer kommunen 
från andra aktörer. Det ska vara enkelt och tydligt för medborgarna att förstå när kommunen 
är avsändare av information eller står bakom en viss verksamhet. 
 
Den 16 december 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att 
uppdatera den grafiska profilen, ta fram en grafisk manual och tillhörande mallar 
(KS2020/1760).  
 
Den nya riktlinjen för grafisk profil är framtagen för att ge vägledning hur man ska använda 
logotyp, färger, typsnitt, grafiska element och annat när man tar fram informationsmaterial, 
både i tryck och digitalt.  
 
Yrkande: 
Miguel Odhner (S): Ärendet återremitteras för att förtydliga hur Kungälvs Kommuns logotyp 
får användas av politiska partier. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Riktlinje grafisk profil 
Bilaga Grafisk profil riktlinje 

Beslut 

Ärendet återremitteras. 
__________ 
 
Expedieras till:  Madeleine Nilsson, kommunikationschef 
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 § 64/2022 

Delegering av beslutanderätt avseende svar på remisser (Dnr 
KS2022/0517) 

Sammanfattning 

Med utgångspunkt i att kommunen ska svara på samtliga inkomna remisser har förvaltningen 
sett ett behov av att effektivisera processen och handläggningen av remissvar. Remisser som 
inkommer till kommunen kan vara av väldigt olika karaktär, allt ifrån mindre yttranden med 
korta svarstider om ett par veckor, till större remisser där kommunen ska yttra sig över 
kommande lagförslag där svarstiden kan vara upp till ett halvår.  
 
I detta ärende föreslås att förvaltningen ska kunna svara på remisser av mindre betydelse för 
kommunen eller där kommunen inte har något att yttra. Den som avgör om huruvida en 
remiss är av mindre betydelse ska vara kommundirektören och vid behov i samråd med 
kommunstyrelsens ordförande.  
 
Förvaltningen föreslår att rätten att avgöra om en remiss ska svaras på av Kommunstyrelsen 
eller förvaltning delegeras till kommundirektören.  
 
Remisser av principiell vikt för kommunen ska fortsatt alltid besvaras av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Delegering av beslutanderätt avseende svar på remisser 

Beslut 

Rätten att avgöra om en remiss ska svaras på av Kommunstyrelsen eller förvaltning 
delegeras till kommundirektören. Remisser av principiell vikt för kommunen ska 
fortsatt alltid besvaras av kommunstyrelsen. 

__________ 
 
Expedieras till:   Sektorchef ToS, SoU, BoL, kommundirektör, administrativ chef, nämndsekreterare, 

huvudregistratorer. 
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§ 65/2022   

Rapportering av ej verkställda beslut 2021, kvartal 4 (Dnr KS2021/1576) 

Sammanfattning 

Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska 
Sociala myndighetsnämnden varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) de gynnande beslut om insats eller bistånd som inte har kunnat verkställas inom tre 
månader från dagen för beslutet. Rapporteringen omfattar även avbrott i verkställighet om 
avbrottet är längre än tre månader. 

 
Kvartal 4, 2021, rapporterades 55 individärenden till IVO. 47 av besluten har ej kunnat 
verkställas tre månader efter beslutsdatum eller avslutats utan verkställighet under perioden.  
Av 47 beslut har 30 beslut inte kunnat verkställas då person tackat nej eller angett annat skäl 
vid anvisning av plats. Av återstående 17 beslut så har två personer blivit anvisad lägenhet. Av 
15 resterande beslut gäller sex beslut för bostad IFO, SoL (bostad med särskild service, socialt 
kontrakt och referenslägenhet), fyra beslut avser bostad med särskild service, LSS, och fem 
beslut särskilt boende för äldre. I samtliga av återstående 15 beslut är orsaken till att besluten 
inte har kunnat verkställas resursbrist. Resursbristen beror främst på att det saknas lämpliga 
lägenheter utifrån de enskildas behov. 

 
Av samtliga beslut som kvarstår att verkställa är 19 beslut äldre än ett år. Tio beslut är för 
särskilt boende för äldre, fyra beslut är för bostad med särskild service, LSS, ett beslut är för 
daglig verksamhet, två beslut är för bostad med särskild service, SoL, och två beslut är för 
socialt kontrakt. 
 
En statistikrapport har sammanställts till Sociala myndighetsnämnden och Kommunrevisionen 
över de individrapporter som anmälts till IVO (bilaga 1). Samma rapport redovisas till 
Kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut 2021, kvartal 4 
Bilaga Statistikrapport ej verkställda beslut till SMN och KR kvartal 4-2021 

Förslag till Kommunfullmäktige 

             Statistikrapport ”Ej verkställda beslut för kvartal 4, 2021”, antecknas till protokollet. 
 

__________ 
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 § 66/2022 

Godkännande av bolagsordningar för Bokabs dotter- och 
dotterdotterbolag (Dnr KS2022/0453) 

Sammanfattning 

15 april 2021 fattade Kungälvs kommuns kommunfullmäktige beslut om att godkänna Bokabs 
anhållan om att få bilda dotterbolag och dotterdotterbolag i syfte att genomföra försäljning av 
fastigheter i bolagsform, så kallade paketerade fastighetsförsäljningar (§55/2021 Dnr 
KS2021/0328). 
 
Bohusläns Förvaltning AB (Bofab) har efter kommunfullmäktiges beslut bildats som 
dotterbolag till Bokab. I sin tur har 7 avyttringsolag bildats under Bofab som dotterdotterbolag 
till Bokab. 
 
Kommunala aktiebolag ska ha en bolagsordning, bolagsordningen kan ses som bolagets 
fundament. Kommunfullmäktiges ägarroll innebär att fullmäktige skall godkänna 
bolagsordning för de kommunala bolagen. Även om dotterdotterbolagen är avyttringsbolag, 
ämnade att säljas, behövs bolagsordning antas. 
 
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningar för: 
 Bohusläns Förvaltning AB, organisationsnummer 559328-2980 
 Solbräcke Kullen AB, organisationsnummer 559328-2899 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 1 AB, organisationsnummer 559328-2972 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 4 AB, organisationsnummer 559328-2964 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 5 AB, organisationsnummer 559328-2956 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 8 AB, organisationsnummer 559328-2923 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 12A AB, organisationsnummer 559328-2915 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 12B AB, organisationsnummer 559328-2907 

2. Ombuden i berörda bolagsstämmor uppdras att fatta beslut i enlighet med punkt 1. 
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.   

 
Förslag till beslut har tillstyrkts av moderbolaget AB Kongahälla.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Godkännande av bolagsordningar för Bokabs dotter- och dotterdotterbolag 
Bilaga Bolagsordning för Bohusläns Förvaltning AB 
Bilaga Bolagsordning för Rollsbo Västerhöjd Tomt 1 AB 
Bilaga Bolagsordning för Rollsbo Västerhöjd Tomt 4 AB 
Bilaga Bolagsordning för Rollsbo Västerhöjd Tomt 5 AB 
Bilaga Bolagsordning för Rollsbo Västerhöjd Tomt 8 AB 
Bilaga Bolagsordning för Rollsbo Västerhöjd Tomt 12A AB 
Bilaga Bolagsordning för Rollsbo Västerhöjd Tomt 12B AB 
Bilaga Bolagsordning för Solbräcke Kullen AB 
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Bilaga Protokoll ABK 9 mars 2022 - signerat 
Bilaga Bokab - Fråga om bolagsordning och lekmannarevisor dotterbolag 
Bilaga Ansökan från BOKAB om bildande av dotterbolag (Dnr KS2021-0328) 
Bilaga Förslag på arvoden för stiftelser och bolag (Dnr AN2021-0006) KF 
Bilaga Val - anhållan om styrelse i dotterbolag (Dnr KS2021-1138) 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningar för: 
 Bohusläns Förvaltning AB, organisationsnummer 559328-2980 
 Solbräcke Kullen AB, organisationsnummer 559328-2899 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 1 AB, organisationsnummer 559328-2972 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 4 AB, organisationsnummer 559328-2964 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 5 AB, organisationsnummer 559328-2956 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 8 AB, organisationsnummer 559328-2923 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 12A AB, organisationsnummer 559328-2915 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 12B AB, organisationsnummer 559328-2907 

2. Ombuden i berörda bolagsstämmor uppdras att fatta beslut i enlighet med punkt 1. 
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 
__________ 
 
Expedieras till:  Bokab 
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 § 67/2022 

Budget för firande av nationaldagen och 50-årsjubileum för Kungälvs 
kommun 2022 (Dnr KS2022/0499) 

Sammanfattning 

Varje år firar Kungälvs kommun nationaldagen tillsammans med kommunens invånare. Under 
2020 tillät inte covid-läget och restriktioner att ett nationaldagsfirande kunde gå av stapeln och 
2021 genomfördes firandet digitalt. 2021 var det även 50 år sedan Kungälvs kommun av de 
fyra kommunerna, Marstrand stad, Kungälv stad och Rödbo kommun. Då covidsmittan 
började öka igen beslutades det att flytta fram firandet av 50-årsjubileet till sommaren 2022.  
 
Firandet av Kungälvs kommuns 50-årsjubileum slås då samman med nationaldagsfirandet den 
6 juni 2022, det blir därmed två evenemang samma dag. Även i år ingår 
medborgarskapsceremonin, för de Kungälvsbor som fått svenskt medborgarskap under 
2020/2021, i planeringen för nationaldagsfirandet. En projektgrupp arbetar nu medplanering 
av friandet och dess innehåll.  
 
En budget om 200 000 kronor avsatt för nationaldagsfirande i de kommunövergripande 
gemensamma kostnaderna. Enligt beräkningar för framtaget program för de två evenemangen 
nationaldags- och 50-årsfirandet uppgår den totala kostnaden till cirka 622 000 kronor. Då det 
2022 är två evenemang är kostnaderna för den 6 juni högre jämfört med tidigare år då 
Kungälvs kommun endast firat nationaldagen.  
 

 
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att kostnader om 622 000 kr för firande av 
nationaldagen och 50-årsjubileum för Kungälvs kommun godkänns. Finansiering sker inom 
ramen för förvaltningens kommungemensamma övergripande kostnader. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Budget för firande av nationaldagen och 50-årsjubileum för Kungälvs 
kommun 2022 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kostnader om 622 000 kr för firande av nationaldagen och 50-årsjubileum för 
Kungälvs kommun godkänns. Finansiering sker inom ramen för förvaltningens 
kommungemensamma övergripande kostnader. 

__________ 
 
Expedieras till:  Karolina Lovric, Sandra Casperson, Oliva Widell Tengmark 
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§ 68/2022 

Remiss – Samverkansavtal för naturbruksutbildningar (Dnr KS2022/0104) 
 

 Kungälvs kommun har fått ett erbjudande att yttra sig gällande ett utkast på ett reviderat 
samverkansavtal. Samverkansavtalet avser samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen 
och Kungälvs kommun gällande naturbruksutbildning. Förvaltningen bedömer generellt att 
det är positivt att ingå i ett samverkansavtal gällande naturbruksutbildning med Västra 
götalandsregionen då det ökar ungdomarnas valfrihet att söka till naturbruksutbildningar. 
Vidare bedömer förvaltningen att vissa formuleringar i det reviderade samverkansavtalet 
innebär en förändring om vilken ersättning Västra götalandsregionen kan förvänta sig för 
utbildningsplatsen. Ytterligare en formulering ger intrycket av hemkommunen är skyldig att 
betala för ett fjärde undervisningsår på nationella program. Detta innebär ett avsteg från 
tidigare samverkansavtal och nationell lagstiftning. Förvaltningen bedömer att ett fjärde år ska 
hanteras i likhet med nationell lagstiftning, och ger därav ett förslag till att yttrande där 
formuleringen ändras. 
 
Remissen ska senast vara inne den 18 mars 2022. Efter samtal med ansvarig person så har 
dispens getts till att lämna yttrandet vid ett senare skede. Detta är anledningen till att förslag 
till beslut 2 är inkluderat. 
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta: 
1. Förvaltningens remissyttrande antas. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 
 Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Tjänsteutlåtande Remiss – Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 
Bilaga Protokollsutdrag - Tjänsteutlåtande Remiss – Samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar - Utskottet för Bildning och lärande 

 
 Beslut 

1. Förvaltningens remissyttrande antas. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

__________ 
Expedieras till: 
Västra Götalandsregionens önskade kontakt: Svaret ska vara döpt med nämnden/styrelsens namn och 
skickas in i Word-format till regionstyrelsen@vgregion.se. Ange diarienummer RS 2021–01216 i 
ämnesraden. Ange även kontaktperson för ert remissvar. 

 
För kännedom till: 
robin.kalmendal@vgregion.se 
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 § 69/2022 

Patientsäkerhetsberättelse - Elevhälsans medicinska insats 2021 (Dnr 
KS2022/0256) 

Sammanfattning 

Förslag på patientsäkerhetsberättelse för 2021 har tagits fram för den medicinska elevhälsan. 
Patientsäkerhetsberättelsen bygger på verksamhetsberättelsen och hänvisar till lagkraven för 
EMI:s verksamhet. Insatsen utförs av skolsköterskor och skolläkare.  
 
I verksamhetsberättelsen dokumenteras det arbete som bedrivits under året, den innehåller 
analyser och åtgärder för att säkerställa kvalitén. Vårdgivaren ansvarar för att årligen upprätta 
patientsäkerhetsberättelse där det framgår hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 
föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka 
resultat som uppnåtts. 
 
Förvaltningen föreslår att elevhälsans patientsäkerhetsberättelse fastställs av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse- Elevhälsans medicinska insats 2021 
Bilaga Patientsäkerhetsberättelse 2021 
Bilaga Protokollsutdrag - Patientsäkerhetsberättelse- Elevhälsans medicinska insats 2021 - 
Utskottet för Bildning och lärande 

Beslut 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 för den medicinska elevhälsan, fastställs. 
__________ 
 
Expedieras till: 
Elevhälsans medicinska 
ansvariga, Siv Hedberg 
Larsson  

För kännedom till: 
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 § 70/2022 

Uppsägning av hyresavtal för Klöverbackens skola och flytt av 
verksamheten till Olseröds skola till följd av sjunkande elevantal i området 
(Dnr KS2022/0259) 

 
 Ärendet utgår.  
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 § 71/2022 

Namn på förskola i Tjuvkil (Dnr KS2022/0277) 

Sammanfattning 

Verksamheten föreslår att den nybyggda förskolan i Tjuvkil namnsätts till ”Tjuvkils 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 Tjuvkil 
Bilaga Protokollsutdrag - Namn på förskola i Tjuvkil - Utskottet för Bildning och lärande 

Beslut 

Den nybyggda förskolan i Tjuvkil namnsätts till ”Tjuvkils förskola”. 
__________ 
För kännedom till: monica.carhultkarlsson@skola.kungalv.se 
maria.nilsson@skola.kungalv.se 
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 § 72/2022 

Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun (Dnr KS2022/0331) 

Sammanfattning 

Gällande avfallsföreskrifter är i behov av uppdatering för att anpassas till dagens 
avfallshantering och ändringar i lagstiftningen samt för att kunna möta de nya avfallstjänster 
som erbjuds via avfallstaxan för 2022. 
 
Ett förslag till nya avfallsföreskrifter för fastställande av kommunfullmäktige har upprättats. 
Innan förslaget kan antas ska det vara utställt för granskning under minst 4 veckor och 
inkomna synpunkter ska beaktas.  
 
Revideringen av avfallsföreskrifterna medför inte några större förändringar för de flesta 
abonnenter. Förändringarna ger inte ökade krav på de flesta fastighetsägarna. Största 
förändringen sker inom hämtningsområde 2 (öar utan fast landförbindelse). 
 
Utställningstiden föreslås vara 25 mars till 24 april. Förslaget ställs ut runt om i kommunen, 
samt på kommunens webbplats. Efter utställningstiden kommer förslag till reviderade 
föreskrifter att tas upp för beslut och antagande till kommunfullmäktige innan sommaren.  
 
Föreslagna avfallsföreskrifter föreslås därför träda i kraft och ersätta nuvarande föreskrifter 
från juni 2022.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun 
Bilaga Avfallsföreskrifter 2022 
Bilaga Nuvarande avfallsföreskrifter med ändringar 
Bilaga USU 8 mars 2022 utställning 
Bilaga Protokollsutdrag - Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun - Utskottet 
för Samhälle och utveckling 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till reviderade avfallsföreskrifter. 
2. Reviderade avfallsföreskrifter ställs ut för granskning under perioden 2022-
03-25 – 2022-04-24. 

__________ 
 

Expedieras till:  Dan Gorga 
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 § 73/2022 

Upphandling, hyra av idrottshall i Diseröd (Dnr KS2022/0048) 

Sammanfattning  

I enlighet med lokalförsörjningsplanen för 2022- 2025 är Diserödsskolan i behov av 
kapacitetsökning med både fler lärosalar och större matsal samt kök. Samtidigt planeras 
omställning och renovering av delar av de befintliga byggnaderna på skolområdet. Arbetet med 
att tillgodose skolans behov av nya lokaler planeras att genomföras i etapper. En etapp är att 
uppföra en ny fullstor idrottshall i Diseröd. 
 
Behovet av kommunala investeringar i lokaler är stora de kommande åren. En del lokalbehov 
inom kärnverksamheten föreslås därför lösas genom att extern part som bygger lokaler och hyr 
ut till kommunen. I antagen investeringsbudget (KS2021-1571) finns idrottshallen i Diseröd 
planerad som en inhyrning. 
 
Förvaltningen föreslås få i uppdrag att genomföra en upphandling av hyra av en idrottshall i 
Diseröd. I det fall att för höga hyresnivåer inkommer i anbuden och/eller anbudsgivarna inte 
lever upp till kriterierna kan upphandlingen komma att avbrytas/göras om. Efter genomförd 
upphandling ska tilldelning, marköverlåtelse och hyresavtal beslutas politiskt. 
 
Förslag till Beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandling för inhyrning av en 
idrottshall i Diseröd. 

2. Efter genomförd upphandling ska tilldelning, marköverlåtelseavtal och hyresavtal 
beslutas politiskt.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Upphandling, hyra av idrottshall i Diseröd 
Bilaga Protokollsutdrag - Upphandling, hyra av idrottshall i Diseröd - Utskottet för Samhälle 
och utveckling 
Bilaga Anteckning till protokollet Martin Högstedt (UP) 

Beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandling för inhyrning av en 
idrottshall i Diseröd. 

2. Efter genomförd upphandling ska tilldelning, marköverlåtelseavtal och hyresavtal 
beslutas politiskt. 

__________ 
Martin Högstedt (UP) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga. 
 
Expedieras till:   
Frida Källberg 
Rickard Holmgren 
Håkan Wallentin 

För kännedom till: 
Pia Jakobsson 
Åsa Berglie 
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 § 74/2022 

Information gällande beredningsskrivelse - Kommunens lokalförsörjning 
 

Anders Holmensköld (M), återrapporter kring ett uppdrag gällande kommunens 
lokalförsörjning samt meddelar att det till nästa sammanträde kommer att presenteras en 
beredningsskrivelse som svar på uppdraget.  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 75/2022 

Politisk dialog Trafikplan - behov av revidering/aktualisering 
 

Kommunstyrelsens ledamöter för dialog om huruvida det finns ett behov av en revidering eller 
aktualisering av styrdokumentet Trafikplan. Ledamöterna är överens om att behovet finns och 
är även överens om att ge i uppdrag till utskottet för samhälle och utveckling att, i samråd med 
beredningen för samhälle och utveckling, revidera Trafikplanen. 

Beslut 

Utskottet för samhälle och utveckling får i uppdrag att, i samråd med 
beredningen för samhälle och utveckling, revidera Trafikplanen. 

__________ 
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 § 76/2022 

Rapporter från ledamöter med regionala och/eller bolagsuppdrag 
 
 Kommunstyrelsens ledamöter avger rapporter från följande instanser och möten: 
 

- Medlemssamråd Samordningsförbundet Älv& Kust 
- Informationsmöte Krisledningsnämnden 
- Årsmöte Enat Bohuslän 
- GR -Förbundsstyrelse 
- Styrgruppen Statens Fastighetsverk, Utvecklingsplan Bohus Fästning 
- Rapport från sjukhus i väst 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 77/2022 

Information – inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 
 

Inför sammanträdet är en lista över inkomna skrivelser till kommunstyrelsen utsänd med 
kallelsen. 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 
 
 



        
 

 
 
 
Anteckning med anledning av samråd ”Detaljplan för arenaområdet vid Yttern”. 
 
 
Behoven av denna satsning är central för Kungälvs framtid! 
 
Förslaget är bra och svarar väl mot Kungälvstrions politiska mål, budgetdirektiv och uppdrag.  
 
Förslaget svarar bra på att helhet, behov och ekonomi skall hållas i ett sammanhang.  
 
Kungälvstrion har ett mål som styr mot ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela 
kommunen och vi beskriver själva i budgetdirektiv 2021-2022 att ”Stadsutvecklingsarbetet skall ges 
ett ökat fokus på att Kungälv och Ytterby skall växa ihop. Detta är naturligt med anledning av entré 
Ytterby, planerad byggnation på Åseberget samt uppdrag kring utvecklingsarbetet av arenaområde 
vid Yttern.”    
 
Men i planbeskrivningen hänvisas till Ekelöv/Karebylänken år 2028 och att trafiken kommer att 
minska. Vi tror inte effekten med den tillväxt och de köer vi ser idag kommer avlasta 
Marstrandsvägen. Vi bedömer att det inte stämmer med den utbyggnadstakt vi har från Ytterby och 
ut mot kusten.  
 
Marstrands vägen är en viktig länsväg för väldigt många kommuninvånare och redan idag är det köer 
mellan Ytterby och Kungälv.  
 
I planbeskrivningen sida 38-40 förs resonemang om trafikfrågorna. Oavsett placering av hallar, 
handel eller andra fastigheter/anläggningar så behöver:  
 

• framkomligheten mellan Ytterby och Kungälv beaktas högre i samrådet inför antagande av 
detaljplan. 

• väg 168 där staten, Trafikverket är väghållare behöver planeras som fyrfilig hela vägen 
mellan Kungälv och Ytterby och inte bara förbi Arenaområdet.  

• förvaltningen ta mindre hänsyn till gestaltningsfråga och stadsmiljömässigheten till förmån 
för jämt trafikflöde med kortare kölängder genom att välja alternativ en cirkulationsplats 
före trafikljus om infarten behövs. 

 
Under samrådsprocessen bör förvaltning vidare beakta busshållsplatsen, värdera central plats för 
Arena Kungälv, dvs de som redan pendlar till sina arbetsplatser och skolelevers gångavstånd samt de 
som tar expressbuss från Komarken. 
 
Det är också rimligt för att undvika framtida eventuella stopp i produktionen av fler idrottshallar och 
säkra genomförande och god projektekonomi ha en hög grad av flexibilitet i fastigheters och 
anläggningars framtida användningsområden.   
 
 
Kungälvstrions ledamöter i kommunstyrelsen 
 



 
 
 

	

___________________________________________________________________________ 
Sverigedemokraterna Kungälv 

Box 2089  442 02  Ytterby  
Tel: 0731-410521 | E-post: kungalv@sd.se | Hemsida: kungalv.sd.se 

Kungälv, 2022-03-23 
 

Anteckning till USU, KS2021/1047–44 
 
Ärende 4, Samråd detaljplan för besöksanläggningar m.m. Rollsbo 1:32 
m.fl. ”Arenaområdet vid Yttern” 
 
Sverigedemokraterna, Utvecklingspartiet och Kristdemokraterna vill med 
denna anteckning till protokollet rörande Kyrkbäcken nedströms 
poängtera dess viktighet. 
 
Med förväntad ökning av dagvatten i och med att stora ytor som kommer att 
hårdföras, krävs åtgärder nedströms i Kyrkbäcken. 
 
Kyrkbäckens flöde nedströms i samband passagen under en vägbro och sedan 
genom järnvägens banvall måste säkras upp, då den redan idag utgör en trång 
passage som riskerar bro och väg om flödet ökar utan att förbättra vattnets flöde 
i Kyrkbäcken inom ovan nämnda område.  
 
 
 
Sverigedemokraterna   Utvecklingspartiet  
Morgan Carlsson   Martin Högstedt 
Rolf Carlsson   Ancy Wahlgren 
 
Kristdemokraterna 
Gun-Marie Daun 
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Anteckning till protokollet Upphandling, hyra av idrottshall i Diseröd 
(Dnr KS2022/0048) 
 
Det har länge varit så att vi som kommun skall äga de lokaler vi bedriver vår kärnverksamhet i. 
Att nu låta någon extern bygga, för att vi sen som kommun skall hyra denna byggnad som är 
avsedd åt just kärnverksamhet. Det finns inga fel i detta, däremot så bör det vara så att vi som 
Kommunstyrelse skall på ett lätt sätt få se ett eller fler alternativ på vad driftskostnader blir om 
vi tex bygger i egen regi. Vi får dessutom full rådighet över fastigheten. Lagen om offentlig 
upphandling är byggd på att just se på olika offerter för att kunna fatta rätt beslut efter 
kostnad, kvalite och behov. Att plagiera detta arbetssätt till Kommunstyrelsen kan inte vara fel 
på något sätt. 

 
Martin Högstedt  
Gruppledare Utvecklingspartiet 
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