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§ 78/2022 

Val av justerare 
 

Till justerare föreslås Elisabeth Matsson (L). 

Beslut 

 
  Till justerare utses Elisabeth Matsson (L). 

__________ 
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§ 79/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Tillkommande ärenden: 

- Riktlinje grafisk profil  
- Frågeställningar gällande Ukraina och hallarenan vid Yttern 

Beslut 

  Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 80/2022 

Rambudget 2023-2026 (Dnr KS2022/0515) 
 

Ekonomiberedningen lämnar förslag till rambudget 2023–2026 med finansiell utblick mot 
2030 
Kommunfullmäktige anger i rambudgeten ekonomiska ramar och strategiska mål. I 
rambudgeten anges strategiska och finansiella mål. Målen är av övergripande karaktär, utgår 
från den aktuella politiska viljeriktningen och de styr tillsammans mot god ekonomisk 
hushållning. 
 
Kommunen ska drivas enligt god ekonomisk hushållning, formellt att kommunallagens 
balanskrav är uppfyllt, övriga finansiella mål är uppfyllda samt att de strategiska målen visar 
god måluppfyllelse. 
 
Skatter och generella statsbidrag 
Skatter och generella statsbidrag beräknas med senast kända prognos, februari 2022, från 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
 
Befolkningsprognos 
Befolkningsökningen beräknas med kommunens befolkningsprognos, presenterad hösten 
2021 justerad med ny byggprognos. 
 
Bilaga 
Ekonomiberedningens beslutade förslag Rambudget för Kungälvs kommun 2023–2026 med 
utblick mot 2030 

Yrkande  
Anders Holmensköld (M): Bifall till ekonomiberedningens förslag till beslut. Avslag på 
samtliga övriga yrkanden. 
Elisabeth Matsson (L): Bifall till Liberalernas förslag till beslut. 
Fredrik Daun (KD): Bifall till Kristdemokraternas förslag till beslut.   
Erik Andreasson (V): Bifall till Vänsterpartiets förslag till beslut. 
Rolf Carlsson (SD): Bifall på punkt 2, 5, 8. I övrigt bifall till Sverigedemokraternas kommande 
förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar att 
anta Ekonomiberedningens förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs. 
 
Ordföranden utser Vänsterpartiets förslag till motförslag. 
 
Omröstning begärs.  
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För att utse ett huvudmotförslag ställer ordföranden Kristdemokraternas yrkande mot 
Liberalernas yrkande.  
 
Omröstning är begärd. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Kristdemokraternas yrkande och  
Nej-röst för bifall till Liberalernas yrkande. 

Omröstningsresultat 
Med 3 ja-röster för Liberalernas förslag och 3 nej-röster för Kristdemokraternas förslag finner 
kommunstyrelsen att Liberalernas förslag blir huvudmotförslag. 
 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Miguel Odhner (S)   X 
Anders Holmensköld (M)   X 
Elisabeth Mattsson (L)  X  
Martin Högstedt (UP)  X  
Ove Wiktorsson (C)   X 
Ancy Wahlgren (UP)  X  
Fredrik Daun (KD) X   
Pia Gillerstedt (S)   X 
Anna Vedin (M)   X 
Linda Åshamre (S)   X 
William Hult (S)   X 
Erik Andreasson (V)   X 
Rolf Carlsson (SD) X   
Gun-Marie Daun (KD) X   
Marcus Adiels (M)   x 

Summa: 3 3 9 
 

Ordförande ställer på de två kvarvarande motförslagen, Liberalernas och Vänsterpartiet, och 
finner att kommunstyrelsen antar Liberalernas förslag som motförslag till 
Ekonomberedningens förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs inte. 
 
Ordföranden ställer slutligen Ekonomiberedningens förslag mot Liberalernas förslag och 
finner att kommunstyrelsen antar Ekonomiberedningens förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs inte. 
 
Tilläggsyrkande 
Martin Högstedt (UP): Bifall till Utvecklingspartiets tilläggsyrkande  
Fredrik Daun (KD): Avslag på Martin Högstedts (UP) tilläggsyrkande. 
Anders Holmensköld (M): Avslag på Martin Högstedts (UP) tilläggsyrkande. 
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Ordföranden ställer proposition på Martin Högstedts (UP) tilläggsyrkande och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå det.  
 
Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 
Med 10 ja-röster och 3 nej-röster avslår kommunstyrelsen tilläggsyrkandet. 2 ledamöter avstår. 
 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Miguel Odhner (S) X   
Anders Holmensköld (M) X   
Elisabeth Mattsson (L)  X  
Martin Högstedt (UP)  X  
Ove Wiktorsson (C) X   
Ancy Wahlgren (UP)  X  
Fredrik Daun (KD) X   
Pia Gillerstedt (S) X   
Anna Vedin (M) X   
Linda Åshamre (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 3 2 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Rambudget 2023-2026 
Bilaga Rambudget 2023-2026 
Bilaga Protokollsutdrag - Rambudget 2023-2026 - Ekonomiberedningen 
Bilaga Protokollsanteckning - Rambudget 2023-2023 - Utvecklingspartiet - 
Ekonomiberedningen 
Bilaga Protokollsanteckning - Rambudget 2023-2026 - Sverigedemokraterna - 
Ekonomiberedningen 
Bilaga Rambudget 2023-2026 (KD) 
Bilaga Rambudget 2023 (V) 
Bilaga Rambudget (L) 2023-2026 
Bilaga Tilläggsyrkande (UP) Rambudget 
 

 Förslag till kommunfullmäktige 
  1. Strategiska förutsättningar, finansiella målen och strategiska mål enligt 

dokumentet Rambudget för Kungälvs kommun och dess bolag 2023–2026 
fastställs för perioden 2023 – 2026 
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2. Skattesatsen till den borgerliga primärkommunen för 2021 fastställs till 21,44 
(tjugoen kronor och fyrtiofyra ören) per skattekrona, det vill säga oförändrad 
skattesats. 

 
3. Kommunstyrelsens driftram för 2023 fastställs till 3 069 Mkr, enligt 
resultatbudget. 

 
4. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta Budget för 2023 med utblick 
mot 2026. Budgeten ska innehålla resultatmål enligt Modell för styrningen i 
Kungälvs kommun, samt budget per sektor. 
 
5. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att i samråd med kommunfullmäktiges 
presidium utarbeta förslag till detaljbudget för den politiska organisationen 
inom ramen 17 Mkr. Förslaget ska redovisas för beslut i kommunfullmäktige. 
 
6. Kommunstyrelsens investeringsram för 2023 fastställs till 765 Mkr, varav 370 
Mkr för skattefinansierade och 395 Mkr för avgiftsfinansierade investeringar. 
Ramen för medfinansieringen 2023 fastställs till 18 mkr. 
 
7. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till Investerings- och 
driftsbudget för beslut i kommunfullmäktige. Budgeten ska omfatta åren 2023 – 
2026 med utblick mot 2030. Budgeten ska innehålla driftkostnadskalkyler. 
 
8. Kommunstyrelsen har i uppdrag att följa upp verksamheten och redovisa 
måluppfyllelsen. 

__________ 
Elisabeth Mattsson (L) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga. 
 
Expedieras till: Förvaltningsledningen. 
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 § 81/2022 

Budgetdirektiv 2023 
Beslut om budgetdirektiv 2023. 

 
Som en följd av de förändrade planeringsförutsättningar som pandemin innebar, valde 
majoriteten att kommunicera den politiska inriktningen genom 2-åriga direktiv i en process där 
direktivet aktualiserades år 2. Vi är nu 2022 under genomförande av år 2. Syftet med årets 
budgetdirektiv är att ge kommunen en tydlig inriktning för fortsatt utveckling av 
verksamheterna och samhällsbyggnad, för att arbetet inte ska stanna upp p g a att det 
dessutom är valår. Ett annat syfte är att i en mycket orolig tid ge kommunen en tydlig 
inriktning med fokus på robusthet och samhällsskydd som det förändrade nationella 
säkerhetsläget kräver. Den ryska invasionen av Ukraina förändrar förutsättningarna för 
Europa, Sverige och Kungälv. För att ge kommunens verksamheter så goda förutsättningar 
som möjligt i en mycket orolig tid, presenteras i detta dokument den politiska inriktningen och 
prioriteringarna för kommunens verksamheter. 

Yrkande  

Anders Holmensköld (M): Bifall till majoritetens förslag till beslut och avslag på övriga 
yrkanden.  
Fredrik Daun (KD): Bifall till Kristdemokraternas förslag till beslut. Avslag på övriga yrkanden 
Elisabeth Mattsson (L): Bifall till Liberalernas förslag och avslag på övriga yrkanden. 
Erik Andreasson (V): Bifall till Vänsterpartiets förslag och avslag på övriga yrkanden 
Ove Wiktorsson (C): Avslag på yrkanden från Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och 
Liberalerna.  

Proposition 

Ordföranden utser Kungälvstrions budgetdirektiv 2023 till huvudförslag. 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena från Liberalerna, Vänsterpartiet och 
Kristdemokraterna och finner att kommunstyrelsen utser Liberalernas förslag till motförslag. 
 
Omröstning begärs inte. 
 
Ordförande ställer Kungälvstrions budgetdirektiv 2023 mot Liberalernas budgetdirektiv och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Kungälvstrions budgetdirektiv.  
 
Omröstning begärs inte. 
 
Beslutsunderlag 
Kungälvstrions budgetdirektiv 2023 
Budgetdirektiv (L) 2023-2024 
Budgetdirektiv (V) 2023 
Budgetdirektiv (KD) 2023 

Beslut 

  Kungälvstrions budgetdirektiv 2023 antas.  
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Förslag till kommunfullmäktige  
 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 

 
 Expedieras till Förvaltningsledningen 
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 § 82/2022 

Rapporter 
  

Miguel Odhner (S) informerar efter möte mellan kommunstyrelsernas presidier i Ale och 
Kungälv gällande Bohusläns Räddningstjänstförbund (BORF) gällande arbetsmiljöproblem 
samt att styrelsens ordförande åter träder i tjänst efter en tids paus.  Miguel framhåller att 
verksamheten i sig fungerar som den ska. Vidare informeras om att BORF håller styrelsemöte 
under dagen (2022-03-30) där det bland annat ska beslutas om en ny delegationsordning. 

 
  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 83/2022 

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.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Riktlinje grafisk profil 
Bilaga Grafisk profil riktlinje 

Förslag till beslut 

1. Riktlinje för grafisk profil antas enligt förslag och ersätter styrdokumentet regler 
för grafisk profil för Kungälvs kommun.  

2. Punkt 1 gäller under förutsättningen att kommunfullmäktige beslutar att regler 
för grafisk profil för Kungälvs kommun upphör att gälla.  

 
Förslag till kommunfullmäktige 

 
Regler för grafisk profil för Kungälvs kommun upphör att gälla. 

__________ 
 
Expedieras till:  Madeleine Nilsson, kommunikationschef 
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 § 84/2022 

Tillkommande frågeställningar 
 
Erik Andreasson (V) har inkommit med två frågor under dagens sammanträde, dels rörande 
flyktingar från Ukraina, dels hallarenan vid Yttern. 
 
Halen Lindqvist, kommundirektör, informerar om fördelningstal, kommunernas befogenheter 
samt att vilka typer av beslut kommuner, regionen, staten och migrationsverket får ta. 
Kommunstyrelsens ledamöter för dialog kring vad civilsamhället gör och kan göra för att 
hjälpa till vid flyktingkriser samt hur det påverkar Kommunens arbete.  
 
Vidare information följer på kommunstyrelsens informationssammanträde den 6 april. 

 

Beslut 

Dialogen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 
 



Anteckning från (L) Rambudget 2023-2026, ärende 4, KS2022/0515-1, 220330  

 

Liberalerna gör jobbet och lägger en budget mot majoriteten! 

SD, som är tredje största parti i Kungälv har ingen egen budget alls, de röstar med KDs. 

KD å sin sida har samma budget som majoriteten, i alla fall vad gäller överskottsmål i övrigt hade 

man inte en siffra. En sida gör ingen seriös budget. Vi tolkar det som att det finns en väldigt stor 

massa i politiken som tycker precis likadant i Kungälv.  

S, M och C som bildar majoritet samt med KD och SD som tycker precis likadant. 

Vill man ha förändring borde man rösta på något annat i september.  

Liberalerna är det alternativet! 

 

LIBERALERNAS BUDGET FÖR KUNGÄLVS KOMMUN 

På dagens kommunstyrelsesammanträde behandlades rambudget 2023-2026. Liberalerna lade 

fram sin budget för ett Kungälv i framkant när det gäller hållbarhet, medborgardialog, 

företagsklimat och stärkt valfrihet för individen. 

SÄNKT KOMMUNALSKATT 

Kungälvs kommun har vuxit sjätte mest i Sverige sedan 2018. Under samma period har 

kommunens kostnader per invånare minskat och skatteintäkterna per invånare ökat. Vi ser därför 

ett behov av att ge medborgarna rätten att bestämma över en större del av sin inkomst. Inte 

minst med de ökade kostnaderna att leva. Detta kan vi göra trots att vi tillför mer pengar till 

kärnverksamheterna. 

EN HÅLLBAR KOMMUN 

Vi måste agera utefter vilket samhälle vi vill lämna över till kommande generationer. Social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet är av största vikt. Människor ska kunna lita på samhället, 

även när det är kris, samtidigt måste vi minska vår klimatpåverkan, samtidigt som vi tar hand om 

de gemensamma resurserna. Alla beslut ska bedömas utifrån Agenda 2030. 

Bostadsutveckling ska kunna ske i alla kommundelar, vi ska bygga klimatsmart, vi ska bygga 

hållbart. Och vi ska bygga ett samhälle som tål kriser. 

 

MER PENGAR TILL KÄRNVERKSAMHETEN 

Flera års spariver från Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet har gjort att 

medborgarna inte får den service de har rätt att förvänta sig, det har också lett till att kommunen 

har tappat duktig personal, och personalen har en eftersatt arbetsmiljö. Vi vill därför höja nivån i 

kärnverksamheten och tillför 100 miljoner extra i vår budget jämfört med S+M+C. 

 

 

 

 

 

 

 



 

EN STARK MEDBORGARDIALOG OCH STARKA SAMARBETEN 

Ensam är inte stark. Det är genom samarbeten med våra kommuninvånare som vi kan bli som 

bäst. Därför ska vi införa en stark och involverande medborgardialog. Det finns stor kunskap 

hos människorna i vår kommun, det är dumt att inte lyssna. 

Vidare är det endast genom samarbeten med näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle som vi kan 

bli landets bästa kommun på att möta de utmaningar vi står inför. En attraktiv kommun kräver 

ett aktivt näringsliv. Kungälv ska vara det självklara valet vid nyetableringar, omlokaliseringen 

och expansion av befintliga företag. 

 

EN DIGITAL FRAMTID 

För att Kungälvs kommun ska kunna möta de utmaningar som välfärden står inför är 

digitalisering, ny teknik och automatisering ett av de sätt som vi bygger en säker och robust 

kommun. På sikt kommer arbetssättet och arbetsmarknaden att förändras, nya yrken som vi inte 

känner till idag kommer att vara nyckelkompetenser i framtiden. Vi vill se en digital förflyttning, 

en utveckling av digitala tjänster en så kallad 24/7 service, vilket syftar till att möta förväntningar 

på tillgänglighet och service från medborgarna. 

Vi behöver bygga och eftersöka kompetens som stödjer kommunens digitala 

transformationsresa. Information- och cybersäkerhet ska stärkas för att minska sårbarheten och 

bygga det skydd kring välfärdstjänster som krävs för att upprätthålla kommunal verksamhet i alla 

lägen - även i krissituationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


