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§ 85/2022 

Val av justerare 
 
 Till justerare föreslås Elisabeth Mattsson (L) 

Beslut 

Till justerare utses Elisabeth Mattsson (L). 
__________ 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-04-27 
Sida 5 (40) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

§ 86/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Tillkommande ärenden: 

- Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 

Beslut 

  Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 87/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 
Till kommunstyrelsen redovisas en lista med delegationsbeslut som tagits sedan föregående 
sammanträde. Listan är utsänd med kallelsen.  
 
Kommunstyrelsens presidium har valt ut fyra delegationsbeslut som redovisas under 
sammanträdet. Följande delegationsbeslut valdes ut för redovisning på sammanträdet: 

 
- KS2022/0002-7 - Kungälvs kommuns lokala trafikföreskrifter 
- KS-VR2022/0115 - Upplåtelse av allmän platsmark - företagsevent, Älvparken Kungälv 
- KS-VR2022/0159-3 TGP på Kungälvs kommun har inget att erinra mot att SF Studios 

filmar med drönare i samband med en filminspelning den 25/4 i central Kungälv 
- KS2022/0796-2 - Begäran om allmän handling - Överklagningsbart beslut 

Beslut 

  Redovisningen godkänns.  
__________ 
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 § 88/2022 

Information från kommundirektören 
 

Haleh Lindqvist, kommundirektör, informerar om följande: 
- Ett pågående arbete med framtagande av nya taxor och regler för uthyrning av lokaler och 

anläggningar till föreningar med flera  
- Information gällande Länsstyrelsen och flyktingmottagande. 

 
Åsa Berglie, projektchef, informerar om följande gällande Hallarena vid Yttern 
- Pågående arbete, bland annat planering och projektering för infrastruktur 
- Omvärldsbevakning simhallar 
- Tidplan för detaljplanearbetet 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 89/2022 

Månadsrapportering 
 

Pia Jakobsson, ekonomichef, informerar om följande: 
- Låneskuld 
- Prognos budgetavvikelser, driftredovisning 2022 
- Resultaträkning prognos 2022 Mars 
- Siffror över arbetslöshet över tid senaste två åren inklusive jämförelsetal med Västra 

Götalandsregionen och riket. 
- Befolkningsutveckling 

 
 Ann-Charlott Backström, HR-chef, informerar om följande: 

- Sjukfrånvaro per sektor inklusive staben uppdelad på lång respektive kort sjukfrånvaro 
med jämförelsesiffror för de senaste åren.  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 90/2022 

Årsbokslut AB Kongahälla 2021 (Dnr KS2022/0273) 

Sammanfattning 

AB Kongahälla är ett helägt dotterbolag till Kungälvs kommun. AB Kongahälla förvärvade  
1 december 2021 bolaget Bagahus AB, Kungälv Energi AB och Bohusläns kommunala 
Exploaterings AB från Kungälvs kommun.  
 
Årets resultat i moderbolaget är 12,2 Mkr och för koncernen 18,9 Mkr efter skatt.  
 
Kommunstyrelsen godkänner att verksamheten i AB Kongahälla har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och koncernredovisning för AB Kongahälla 
för räkenskapsåret 2021. Ombudet får i uppdrag att rösta för att balans- och resultaträkning 
fastställs och att utdelning till ägaren ska ske enligt bolagsstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Årsbokslut AB Kongahälla 2021 
Bilaga Årsredovisning och koncernredovisning för AB Kongahälla 2021 

Beslut 

Verksamheten i AB Kongahälla har 2021 varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Årsredovisning och koncernredovisning för AB Kongahälla räkenskapsåret 2021 
godkänns. 

 
2. Ombudet vid bolagets ordinarie bolagsstämma får i uppdrag att föreslå och rösta 

för att resultat- och balansräkning respektive koncernresultat- och 
koncernbalansräkning fastställs och att utdelning till ägaren ska ske enligt 
bolagsstyrelsen förslag. 

__________ 
 
Expedieras till:   Frida Engdahl, Christina Gunnesby 

För kännedom till: Ekonomi- och kvalitetsenheten, Förvaltningsledningen 
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 § 91/2022 

Avkastningsstiftelser - årsredovisning 2021 samt utdelning 2022 (Dnr 
KS2022/0579) 

Kungälvs kommun förvaltar ett antal stiftelser i form av donationsfonder. Ekonomi- och 
kvalitetsenheten har till uppgift att upprätta årsredovisning medan Kommunstyrelsen utgör 
dess styrelse. Stiftelsernas styrelse fastställer och undertecknar årsredovisningarna för 
räkenskapsåret 2021 samt fattar beslut om utdelning 2022.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Avkastningsstiftelser - årsredovisning 2021 samt utdelning 2022 
Bilaga Avkastningsstiftelser, årsredovisningar 2021 

Beslut 

1. Resultat – och balansräkning för räkenskapsåret 2021 fastställs för följande 
stiftelser:  
 
Sociala fonder 
Stiftelsen Samfond för behövande 
Stiftelsen Gunnar och Elsa Ornäs fond för handikappade  
Stiftelsen Sölve och Hilma Bergers gåva  
Stiftelsen Emily Wijks fond (Marstrand) 
Stiftelsen Gustaf E Falcks donationsfond (Marstrand) 
 
Skolans fonder 
Stiftelsen Elevrådets miljöstipendium, gymnasiet  
Stiftelsen Marianne Segrams donationsfond  
Stiftelsen Bild, form och grafisk design, gymnasiet  
Stiftelsen Skolans samfond för gymnasiet   
Stiftelsen Skolans samfond för grundskolan 
 

2. Utdelning kan ske ur stiftelserna med totalt 195 330 kronor år 2022. 
 
Sociala fonder 
Stiftelsen Samfond för behövande 90 000 
Stiftelsen Gunnar och Elsa Ornäs fond för handikappade  0 
Stiftelsen Sölve och Hilma Bergers gåva 7 697 
Stiftelsen Emily Wijks fond (Marstrand) 9 830  
Stiftelsen Gustaf E Falcks donationsfond (Marstrand) 0 
 
Skolans fonder 
Stiftelsen Elevrådets miljöstipendium, gymnasiet 6 808  
Stiftelsen Marianne Segrams donationsfond 995 
Stiftelsen Bild, form och grafisk design, gymnasiet 5 000 
Stiftelsen Skolans samfond för gymnasiet 35 000  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-04-27 
Sida 11 (40) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

Stiftelsen Skolans samfond för grundskolan 40 000 
__________ 
 
Expedieras till: 
 
Christina Gunnesby Ekonomi- och kvalitetsenheten, Adeline Sundblad Trygghet och stöd, Lena Arnfelt 
Trygghet och stöd, Monica Fundin Trygghet och stöd, Lars-Gunnar Hermansson Grundskolan, Dennis 
Reinhold Bildning och lärande, Catharina Bengtsson Grundskolan, Johan Mårtensson Gymnasiet, Carl 
Egeberg Gymnasiet, Amela Filipovic Gymnasiet 
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 § 92/2022 

Svar på remiss angående förslag om att upphäva Socialstyrelsens 
föreskrifter (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för 
äldre under covid-19-pandemin (Dnr KS2022/0667) 

 
Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i ett separat protokoll.  
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 § 93/2022 

Svar på remiss - förslag till nya föreskrifter för Västra Götalands län samt 
upphävande av Trafikverkets föreskrifter (Dnr KS2022/0707) 

Sammanfattning 

Trafikverket har inkommit med en remiss om förslag till nya föreskrifter för bärighetsklasser i 
Västra Götalands län. Väghållningsmyndigheten i region Väst har för avsikt att ändra 
bärighetsklasser på vissa vägar i Västra Götalands län och föreslår därför att Trafikverkets 
föreskrifter (TRVTFS 
2021:21) om bärighetsklasser i Västra Götalands län ska upphöra att gälla och nya föreskrifter 
beslutas. Genom att ändra bärighetsklass uppnås ökad samhällsnytta främst i form av 
minskad miljöbelastning och ökad trafiksäkerhet utan att några investeringar behövs. 
Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 2022-07-01.  
 
Förändringarna berör flera vägar inom Kungälvs kommun, bland annat Kungälvsmotet och 
Kodemotet som får bärighetsklass 4 och därmed tillåts tyngre fordon. De näringsidkare som 
har fordonstyper som kan nyttja de utökade lastmöjligheterna gynnas av föreskriften. Övriga 
trafikanter gynnas av den minskade mängden tung trafik. 
 
Förslag till beslut: 
Kungälvs kommun tillstyrker förslaget till nya föreskrifter för bärighetsklasser i Västra 
Götalands län. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss - förslag till nya föreskrifter för Västra Götalands län samt 
upphävande av Trafikverkets föreskrifter 
Bilaga Trafikforeskrift - forslag.pdf 
Bilaga Konsekvensutredning till forslag om barighetsforeskrifter Vastra Gotaland 2022.pdf 
Bilaga Förslag till nya föreskrifter för Västra Götalands län.msg 

Beslut 

Kungälvs kommun tillstyrker förslaget till nya föreskrifter för bärighetsklasser i 
Västra Götalands län. 

__________ 
 
Expedieras till:  Trafikverket 
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 § 94/2022 

Svar på remiss - Inbjudan till samråd om stöd från Klimatklivet till publik 
laddinfrastruktur (Dnr KS2022/0737) 
 
Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i ett separat protokoll.  
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 § 95/2022 

Svar på remiss - Åtgärder för en jämnare fördelning av boendet för vissa 
skyddsbehövande (Dnr KS2022/0788) 
 
Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i ett separat protokoll.  
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 § 96/2022 

Överenskommelse om långsiktig samverkan Fästningsholmen och Bohus 
Fästning (Dnr KS2022/0801) 

Statens Fastighetsverk (SFV) och Kungälvs kommun tecknade 2010 en gemensam 
utvecklingsplan för Fästningsholmen och Bohus Fästning för åren 2010-2020. Nu har 
utvecklingsplanen löpt ut och parterna har arbetat fram ett nytt dokument som syftar till att 
beskriva parternas gemensamma långsiktiga samverkan. Överenskommelsen om långsiktig 
samverkan syftar till att parterna ska upprätta och bibehålla en tydlig samsyn kring 
Fästningsholmens och Bohus fästning. Den ska skapa långsiktiga och hållbara förutsättningar 
för fastigheterna att förvaltas, bevaras och tillgängliggöras till förmån för invånare, besökare, 
näringsliv och föreningsliv. Parterna i överenskommelsen är Statens Fastighetsverk (SFV) och 
Kungälvs kommun. Överenskommelsen gäller i tio år från undertecknandet. Om parterna är 
överens så kan revidering av överenskommelsen ske under avtalsperioden. Överenskommelsen 
är inte juridiskt bindande för parterna. Parterna förbinder sig inte heller till några ekonomiska 
åtaganden kopplade till överenskommelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om långsiktig samverkan Fästningsholmen och Bohus 
Fästning 
Bilaga 220330_utkast _ök_samverkan_SFV_KK 

Yrkande  

Miguel Odhner (S): Ärendet antecknas till protokollet. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta 
Miguel Odhners (S) yrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 
 
Tilläggsyrkanden 
Gun-Marie Daun (KD):  Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att formulera ett skarpt 
brev till statens fastighetsverk med cc till ansvarig minister med föranledning av brist på 
återkoppling.  
 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta 
Gun-Marie Dauns (KD) tilläggsyrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 
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Beslut 

  1. Ärendet antecknas till protokollet. 
2. Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att formulera ett skarpt brev till 
statens fastighetsverk med cc till ansvarig minister med föranledning av brist på 
återkoppling.  

__________ 
 
Expedieras till:   
Åsa Berglie  
 
För kännedom till: 
Håkan Wallentin, Boris Damljanovic 
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 § 97/2022 

Vision FÖP Kode (Dnr KS2020/1689) 
Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt arbete med beredningsuppdrag 
att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode, tagit fram en vision för Kode. Visionen är en 
politisk viljeinriktning i arbetet med översiktsplan samt fördjupad översiktsplan, och ska 
fungera vägledande i utvecklingen av Kode. I arbetet med den fördjupade översiktsplanen 
kommer beredningen och förvaltningen att arbeta tillsammans för att nå visionen. 
 
Bedömningen är att visionen antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Vision FÖP Kode 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för samhälle och utveckling - 26 maj 2021 
Bilaga Protokollsutdrag - Vision Kode - Kommunstyrelsen 
Bilaga Protokollsutdrag - Vision Kode - Beredningen för samhälle och utveckling 
Bilaga Politisk vision FÖP Kode - Visionsdokument 
Bilaga Förvaltningens bedömning 
Bilaga Protokollsutdrag - Vision FÖP Kode - Beredningen för samhälle och utveckling 
Bilaga Anteckning Vision FÖP Kode 
Bilaga Diskussionsunderlag Vison Kode 

Yrkande  

Miguel Odhner (S): Politisk vision FÖP Kode antecknas som en del i det fortsatta arbetet med 
FÖP-Kode och ny översiktsplan, där medborgarna ges möjlighet att vara med och påverka 
framtiden.  

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta 
Miguel Odhners (S) yrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Politisk vision FÖP Kode antecknas som en del i det fortsatta arbetet med 
FÖP-Kode och ny översiktsplan, där medborgarna ges möjlighet att vara med 
och påverka framtiden.  

__________ 
Martin Högstedt (UP) och Morgan Carlsson (SD) lämnar en gemensam anteckning till protokollet. 
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 § 98/2022 

Ansökan om borgen Kungälvsbostäder (Dnr KS2021/1802) 

Sammanfattning 

Stiftelsen Kungälvsbostäder står inför ett flertal större fastighetsprojekt, både för att tillskapa 
fler bostäder och stamrenovering i befintligt bestånd och vill utöka sin borgensram från 818 
Mkr till 1 500 Mkr. Kungälvs kommuns borgenspolicy medger borgen för Kungälvsbostäders 
lån till investeringar för bostadsförsörjning och kommunen har hittills beviljat borgen för hela 
Kungälvsbostäders upplåning.   
 
Stiftelsen Kungälvsbostäder beviljas en utökad ram från 818 Mkr till 1 500 Mkr, vilket är en 
utökning med 682 Mkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ansökan om  borgen Kungälvsbostäder 
Bilaga Beslut utökad borgensram kungälvsbostäder 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Stiftelsen Kungälvsbostäder beviljas en utökad ram från 818 Mkr till 1 500 Mkr. 
 

__________ 
 
Expedieras till:   
Stiftelsen 
Kungälvsbostäder,  

För kännedom till: 
Christina Gunnesby, 
redovisningsansvarig 
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 § 99/2022 

Antagande av detaljplan för Värmeverk, Tippen 1 mfl (Dnr KS2020/0823) 
Planen syftar till att möjliggöra utbyggnad av Munkegärde fjärrvärmeverk för att Kungälv 
Energi ska kunna producera trygg, hållbar och kostnadseffektiv fjärrvärme. Planen syftar 
vidare till att bekräfta och möjliggöra viss utbyggnad av befintlig återvinningsverksamhet på 
platsen. Detaljplanen ska dessutom säkerställa hantering av dagvatten och skyfall, liksom risker 
för översvämning, buller och andra störningar. 
 
Detaljplanen kommer att genomföras med utökat förfarande och miljökonsekvensbeskrivning 
kommer att göras i enlighet med ”undersökning av betydande miljöpåverkan”. 
Förvaltningens bedömning är att förslaget kan antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan för Värmeverk, Tippen 1 mfl 
Bilaga PK_Munkegärde_Antagande 2022-03-25 
Bilaga MKB_Tippen1_2022-03-25 
Bilaga PB_Munkegärde_Antagande 2022-03-25 
Bilaga Granskningsutlåtande_Munkegärde_2022-03-25 
Bilaga Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för Värmeverk, Tippen 1 mfl - Utskottet för 
Samhälle och utveckling 
 
Förslag till kommunfullmäktige 

Detaljplanen för Värmeverk, Tippen 1 m.fl. i Kungälvs kommun antas enligt 
plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27. 

__________ 
 
Expedieras till:   Kungälv Energi AB 

Renhållningsenheten 
 
Gunilla Carlsson Gremner 
Anna Hedlin 

För kännedom till: Ida Brogren, Enhetschef Plan 
Fredric Norrå, Verksamhetschef planering & myndighet 
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 § 100/2022 

Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken 
(Dnr KS2021/0877) 

 
 I en motion till kommunfullmäktige förslår Victoria Dahlqvist (gruppledare) och Morgan 

Carlsson (vice gruppledare) (SD) att en modell för språktester i rekryteringsprocessen vid 
nyanställning skall tas fram samt att ett förslag på hur språktester kan införas för befintlig 
personal som åläggs att genomföra språktest med godkänt resultat och vid behov studera 
under eget ansvar för att nå nivån C1. Språkkunskapen bör således i första hand 
villkoras och testas för godkänt inom gällande utbildning. Verksamheten ser att långsiktiga 
satsningar på ett språkstödjande arbete inom vård och omsorgsarbete bör fortgå liksom de 
språkstödjande insatserna inom verksamheterna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken 
Bilaga Motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i 
omsorgsyrken - Utskottet för Trygghet och stöd 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i 
omsorgsyrken - Utskottet för Trygghet och stöd 
Bilaga Protokollsutdrag-Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken 
 

 
 Förslag till kommunfullmäktige  

1. Motionen anses besvarad med följande förändring: 
 

Sida 4, första stycket under bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv ändras 
med följande redaktionella tillägg;  
 
”Arbetsgivaren har vid rekrytering möjlighet att ställa krav på att 
arbetssökande uppfyller krav på goda språkkunskaper och det bedöms vara 
förenligt med bestämmelserna i diskrimineringslagen (2008:567), det innebär 
således i regel varken direkt eller indirekt diskriminering (jfr Arbetsdomstolens 
avgörande 2005 nr 98 samt 2008 nr 47).” 

 
__________ 
 
 
Expedieras till: Morgan Carlsson (SD) och Victoria Dahlqvist (SD).  
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 § 101/2022 

Svar på motion om idrottsskola för äldre (Dnr KS2021/1740) 

Vid kommunfullmäktige den 4 november 2021 inkom Matilda Jansson (L) med en motion om 
att utreda möjligheterna till ökad fysisk aktivitet och rörelse för seniorer genom hela livet.  
 
Hälsofrämjande och förebyggande enheten bedriver ett aktivt arbete med särskilt fokus på öka 
den fysiska aktiviteten bland seniorer i Kungälvs kommun. Ett arbete som sker i samverkan 
med bland annat föreningslivet och kommunrehab.  
 
Uppföljningar visar att idrottsskola för äldre tenderar att locka en målgrupp som redan är 
fysiskt aktiv. Verksamhetens bedömning är att inplanerat upplägg når flera seniorer och 
dessutom är ett effektivare nyttjande av befintliga resurser. 
 
Förslag kommunfullmäktige: 
 

Motionen anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om idrottsskola för äldre 
Bilaga Motion Idrottsskola för seniorer.docx 
Bilaga Informationsblad fysisk aktivitet + aktivitetsschema april 2022 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på motion om idrottsskola för äldre - Utskottet för Trygghet 
och stöd 

Förslag kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad.  
 

__________ 
 
Expedieras till:  Matilda Jansson (L) 
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 § 102/2022 

Beredningsskrivelse - Policy skolbibliotek (Dnr KS2022/0297) 
 

Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolbibliotek för 
Kungälvs kommunala grundskolor. Policy för skolbibliotek är en del av arbetet med 
beredningsuppdraget: Politisk inriktning om hur bästa möjliga 
förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse. 
Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av skolbiblioteken i 
kommunen. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitativ 
skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i Kungälvs 
kommunala skolor. 
 
Enligt Beredningen för bildning och lärande strävar vi i Kungälv efter att alla barn och elever 
har tillgång till litteratur, medier och information som medel för att utveckla språk och 
kunskap. För att kunna omvandla information till kunskap och bli delaktiga i ett demokratiskt 
samhälle behöver barn och unga vägledning i att källkritiskt söka, välja och värdera 
information. Högläsning, lässtimulans och många tillfällen att samtala om litteratur bidrar till 
lusten att läsa och ger läsengagemang. En stark läskultur i skolan stärker barn och elevers 
språk-och kunskapsutveckling. 
 
I Kungälv bör skolbiblioteken sträva efter att ha bemanning, öppet-tider och resurser som 
möjliggör att skolbibliotekspersonalen aktivt kan bidra till elevernas språk- och 
kunskapsutveckling i samarbete med övrig pedagogisk personal. 
Personalen i skolbiblioteket bör få relevant utbildning för uppdraget och möjlighet till 
kompetensutveckling. Rektor ansvarar för att pedagogisk personal använder skolbiblioteket i 
undervisningen och bidrar i planering och utformning av biblioteksverksamheten. 
För de elever som är i behov av anpassningar eller särskilt stöd kan skolbiblioteket stötta upp 
och vara en viktig resurs. Skolbiblioteksansvarig bör även tillgodose och främja flerspråkiga 
elevers behov av läsning på modersmålet. Lärarna har huvudansvaret för undervisningen, men 
skolbibliotekarien ska sträva efter att fungera som en samarbetspartner till läraren och ett stöd 
för eleverna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek 
Bilaga Policy för skolbibliotek i Kungälvs kommuns grundskolor 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek - Beredningen för bildning 
och lärande Bilaga Anteckning till protokoll- Annica Börstell (SD) 
Bilaga Förvaltningens bedömning 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek - Utskottet för Bildning och 
lärande 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Upprättat dokument: Policy för skolbibliotek antas. 
__________ 
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 § 103/2022 

Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Dösebacka vattentäkt (Dnr KS2016/1248) 

Sammanfattning 

I Dösebacka finns en kommunal grundvattentäkt med ett vattenskyddsområde och 
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Grundvattnet utgörs av naturligt 
grundvatten. Det finns också möjlighet att infiltrera vatten från Göta älv i konstgjord 
infiltration, men detta görs inte idag. Dösebacka var tidigare Kungälvs huvudvattentäkt och 
den används idag kontinuerligt för råvatten till Kungälvs vattenverk för att bland annat skapa 
redundans i systemet. 
 
Dösebacka har i den regionala vattenförsörjningsplanen från GR pekats ut som viktig och av 
mellankommunal betydelse. I planen beskrivs Dösebacka som en viktig grundvattenförekomst 
(Enligt VISS, Vatteninformationssystem Sverige, kallad Diseröd Södra).   
 
Grundvattenförekomsten Diseröd Södra, i vilken Dösebacka vattentäkt ingår, är också 
utpekad i länsstyrelsens remissupplaga av sin regionala vattenförsörjningsplan. Syftet med att 
inrätta detta vattenskyddsområde är att skydda Dösebacka vattentäkt i ett långsiktigt 
perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter gör det möjligt att 
reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att vattnet, nu och i framtiden, kan användas 
för sitt ändamål som vattentäkt.  
 
Genom att ett område förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas: 
• stärks skyddet för vattenförekomsten. 
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse. 
• förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken. 
 
Vattenskyddsområde för Dösebacka vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken, 
och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken. 
Föreskrifterna ska gälla omedelbart även om de överklagas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Dösebacka vattentäkt 
Bilaga Bilaga 1 Dösebacka Vattenskyddsområde karta 
Bilaga Bilaga 2 Förslag till förskrifter_Dösebacka_20220319 
Bilaga Dösebacka_TB_20220319 
Bilaga Protokollsutdrag - Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 
för Dösebacka vattentäkt - Utskottet för Samhälle och utveckling 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Vattenskyddsområde för Dösebacka vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 § 
miljöbalken, och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 § 
miljöbalken. 
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2. Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas. 
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
miljoenheten@kungalv.se 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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 § 104/2022 

Marköverlåtelseavtal för Kungälv Energi AB gällande Värmeverk, 
Munkegärde 1:1 & Munkegärde 3:29 (Dnr KS2020/2066) 

Sammanfattning 

Kungälvs energi AB har inkommit med en planansökan gällande planläggning och utbyggnad 
av fjärrvärmeverket. Kommunen är ägare till marken inom föreslagen placering. 
Kommunstyrelsen har lämnat ett positivt planbesked (KS2020/0823–8). För att genomföra 
detaljplanen sker en direktanvisning till Exploatören och ett markanvisningsavtal har skrivits.  
 
Detta Marköverlåtelseavtal är det avtal som efter förhandling och upprättande av detaljplan i 
enlighet med markanvisningsavtalet reglerar den aktuella marköverlåtelsen samt därtill hörande 
åtagandena. Villkoren i marköverlåtelseavtalet följer det som tidigare har avtalats i det 
markanvisningsavtal som nu ska ersättas. 

 
Detta Marköverlåtelseavtal får inte helt eller delvis överlåtas på annan utan godkännande av 
kommunstyrelsen i Kungälvs kommun eller den som med stöd av deras delegation har rätt att 
godkänna en sådan överlåtelse.  

 
Exploatören ska erlägga, 400 kr/kvm till Kommunen såsom ersättning för överförd mark. 
Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtal med tillhörande bilagor ska godkännas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal för Kungälv Energi AB gällande Värmeverk, 
Munkegärde 1:1 & Munkegärde 3:29 
Bilaga Bilaga 1. Marköverlåtelseavtal KEAB (1) Plankarta 
Bilaga Bilaga 2, Marköverlåtelseavtal KEAB (1) 
Bilaga Marköverlåtelseavtal, påskrivet exploatör 
Bilaga Protokollsutdrag - Marköverlåtelseavtal för Kungälv Energi AB gällande Värmeverk - 
utskottet för samhälle och utveckling 

Beslut 

1. Upprättat marköverlåtelseavtal mellan kommunen och Kungälvs Energi AB 
godkänns. 

2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 
underteckna marköverlåtelseavtalet.    

__________ 
 
Expedieras till:  Boris 
Damljanovic  
Kungälvs Energi AB 

För kännedom till: 

 
 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-04-27 
Sida 27 (40) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 105/2022 

Markanvisningsavtal för Kungälv Energi AB gällande Värmeverk, 
Munkegärde 1:1 & Munkegärde 3:29 (Dnr KS2020/2066) 

Sammanfattning 

 
Kungälvs energi AB har inkommit med en planansökan gällande planläggning och utbyggnad 
av fjärrvärmeverket. Kommunen är ägare till marken inom föreslagen placering. 
Kommunstyrelsen har lämnat ett positivt planbesked (KS2020/0823–8). För att genomföra 
detaljplanen sker en direktanvisning till Exploatören och ett markanvisningsavtal skrivs.  
 
Med markanvisning avses en överenskommelse mellan en kommun och en exploatör som ger 
exploatören ensamrätt att under vanligtvis två år och under givna villkor förhandla med 
kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande. Detta 
markanvisningsavtal gäller till 2023-12-31, eller till den tidigare tidpunkt då 
marköverlåtelseavtalet undertecknats av parterna, eller till det blir klarlagt att det inte kan 
träffas avtal mellan parterna, såvida inte parterna kommer överenskommer om ny giltighetstid 
som beslutas av kommunstyrelsen.  

 
Vid upptäckt förorening står Kommunen för kommande kostnader för fördjupade 
undersökningar samt åtgärdsplan och efterbehandling/sanering. Kommunens Miljöenhet 
beslutar om relevant nivå av efterbehandling/sanering.  
 
Om Exploatören inte har erhållit bygglov för fjärrvärmeverket inom den i 
Marköverlåtelseavtalet föreskrivna tidpunkten har Kommunen rätt att häva överlåtelsen och 
Marköverlåtelseavtalet är därmed i sin helhet förfallet.   
 
Exploatören får inte överlåta Markanvisningsavtalet på annan fysisk eller juridisk person, 
annat än helägt bolag inom Kungälv Energi AB, utan Kommunens skriftliga medgivande.   
 
Exploatören ska erlägga 400 kr/kvm till Kommunen såsom ersättning för överförd mark. Om 
marköverlåtelseavtalet inte är undertecknat senast 2022-12-31 kan kommunen omvärdera 
marken. 
 
Förvaltningen föreslår att markanvisningsavtal med tillhörande bilagor ska godkännas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Markanvisningsavtal för Kungälv Energi AB gällande Värmeverk, 
Munkegärde 1:1 & Munkegärde 3:29 
Bilaga 0564_001.pdf 
Bilaga Protokollsutdrag - Marköverlåtelseavtal för Kungälv Energi AB gällande Värmeverk, 
Munkegärde 1:1 & Munkegärde 3:29 - Utskottet för Samhälle och utveckling 
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Beslut 

1. Upprättat markanvisningsavtal mellan kommunen och Kungälvs Energi AB 
godkänns. 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 
underteckna markanvisningsavtalet.   

__________ 
 
Expedieras till:  Boris 
Damljanovic  
Kungälvs Energi AB 
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 § 106/2022 

Planbesked för handel, Gärdet 1:1 (Dnr KS2021/2015) 

Sammanfattning 
Ansökan avser byggnation av cirka 8 600 kvm handel, det tillkommer parkering för ändamålet. 
Totalt behövs ca 25 000 kvm yta.  

Det aktuella området är delvis inventerad jordbruksmark och delvis en kulle. Området sluttar 
mot E6. Höjdskillnaden inom området är 7-12 meter, från lägsta nivå utmed utfarten till E6 till 
högsta mot skogen till norr samt toppen på kullen. Området ligger 400-700 meter nordväst om 
Kongahälla/Gärdet med bl.a. bostäder, handel, service och skola. 

I området finns fjärrvärmeledning, vatten- avlopps- och dagvattenledningar som kommer att 
behöva flyttas vid exploatering. Det kan eventuellt även finnas andra ledningar i området. 
En prövning av handel på platsen bedöms möjlig att pröva med detaljplan. Lämplig 
omfattning och placering får utredas i detaljplaneläggningen. Planläggningen innebär att 
fastighetsreglering mellan kommunen och sökande behöver ske. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Planbesked för handel, Gärdet 1:1 
Bilaga Ritningsförteckning A 210824.pdf 
Bilaga A40.2-101_FSL_A1L_210824.pdf 
Bilaga begaran-om-planbesked_påbörjad (Nyköping).pdf 
Bilaga M00-01-00_FSL_A1_210824.pdf 
Bilaga M00-01-01_FSL_A1_210824.pdf 
Bilaga M00-01-02_FSL_A1_210824.pdf 
Bilaga Mailkommunikation, ansökan 
Bilaga Protokollsutdrag - Planbesked för handel, Gärdet 1:1 - Utskottet för Samhälle och 
utveckling 

Beslut 

1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).  
2. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna påbörjas 
2023 och detaljplan antas 2025. Denna uppskattning kan ändras. 

__________ 
 
Avgift: 19 320 kr 

Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  

Övriga upplysningar  

Detta beslut kan inte överklagas. 
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Expedieras till:   Biltema Real Estate Sweden AB  
Gunilla Carlsson Gremner, Planenheten 

För kännedom till: Fredric Norrå, Planering och myndighet/Samhälle och utveckling  
Ida Brogren, Plan/Samhälle och utveckling  
Amanda Staf, Projektenheten/Samhälle och utveckling 
Anna Hedlin, Plan/Samhälle och utveckling  
Johan Hellborg, Plan/Samhälle och utveckling 
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 § 107/2022 

Sektor Trygghet och Stöd Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2021 
(Dnr KS2022/0424) 

Sammanfattning 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska verksamheten systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra kvalitéten. Syftet med kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen är att ge en samlad bild 
av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet i verksamheten under året som gått. Det blir också ett 
underlag till planeringen av fortsatt systematiskt kvalitetsarbete under kommande år. Enligt 
Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren senast 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse.  

 
Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet följer ett årshjul där planering och genomförande av 
åtgärder, analys av avvikelser och egenkontroller, identifiering av risker och riskbedömning 
systematiskt utförs. Arbetet bedrivs parallellt med analyser och utvärdering för innevarande år, 
samtidigt med planering och riskbedömning för kommande år.  
 
Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på 
verksamhetens kvalitet. Synpunkter och klagomål som identifierats som avvikelser under året 
har tagits emot, utretts och åtgärdats av närmaste chef. 
 
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen finns tillgänglig (efter beslut) på kommunens 
hemsida för den som önskar ta del av den. 
 
Sektor Trygghet och stöd föreslår att den upprättade Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 
för 2021 godkänns. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Sektor Trygghet och Stöd Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2021 
Bilaga Kvalitets- och patientsakerhetsberattelse 2021 
Bilaga Protokollsutdrag - Sektor Trygghet och Stöd Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 
2021 - Utskottet för Trygghet och stöd 

Beslut 

Sektor Trygghet och stöds Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för 2021 
godkänns. 

__________ 
 
Expedieras till:   
Lena Arnfelt 
Anna Mårten 
 

För kännedom till: 
Annelie Svantesson 
Eva Söderholm 
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 § 108/2022 

Styrdokument- Riktlinjer Kulturgaranti (Dnr KS2022/0580) 

Sammanfattning 

Förvaltningen har fått ett politiskt uppdrag av Kungälvs trion att utreda och redovisa ett 
förslag för hur en kulturgaranti kan införas i Kungälvs kommun. Förvaltningen redovisade hur 
ett sådant förslag kan se ut i Kungälvs kommun i ett tjänsteutlåtande i oktober 2021. I 
tjänsteskrivelsen angavs det vidare att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett styrande 
dokument för Kulturgarantin. Förvaltningen har därefter tagit fram en riktlinje som motsvarar 
viljeriktningen i beslut KS2021/1311. 

 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att 
1. Riktlinjer för kulturgarantin antas. 

Yrkande 
Gun-Marie Daun (KD): Kristdemokraternas förslag till Kulturgaranti antas.  
Ove Wiktorsson (C): Avslag på Gun-Marie Dauns (KD) yrkande. Bifall till utskottets förslag 
till beslut.  
Anna Vedin (M): Avslag på Gun-Marie Dauns (KD) yrkande. Bifall till utskottets förslag till 
beslut. 
Miguel Odhner (S): Avslag på Gun-Marie Dauns (KD) yrkande. Bifall till utskottets förslag till 
beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta 
utskottets förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Styrdokument- Riktlinjer Kulturgaranti 
Bilaga Riktlinjer Kulturgaranti i Kungälvs kommun 
Bilaga Protokollsutdrag - Styrdokument- Riktlinjer Kulturgaranti - Utskottet för Bildning och 
lärande 

Beslut 

1. Riktlinjer för kulturgarantin antas. 
__________ 
Gun-Marie Daun (KD) och Fredrik Daun (KD) lämnar en gemensam anteckning till protokollet. 
 
Expedieras till:  Kajsa Persson, kultursamordnare, Matilda Skön, Dennis Reinhold, Andreas Persson. 
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 § 109/2022 

Granskningsrapport "Rapportering av bokslutsgranskning 2021" (Dnr 
KS2022/0651) 

 
De förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun har givit Ernst & Young uppdraget att 
genomföra en granskning av bokslutet 2021. Kommunens årsredovisning med fokus på 
resultat- och balansräkningar med nothänvisningar, kassaflödesanalyser, driftsredovisning och 
investeringsredovisning samt god ekonomisk hushållning har granskats.  

I bifogad rapport har det lämnats en beskrivning av gjorda iakttagelser. Revisorerna översänder 
rapporten till kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige för kännedom och behandling i 
enlighet med fastslagen rutin för avrapportering av revisionens granskningar.  

Som framgår av bifogade granskningsrapport redovisas inte kommunens pensionsåtaganden i 
enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning. Kommunrevisionen noterar att i 
reglementet för kommunstyrelsen beslutat av kommunfullmäktige 2019-03-07 anges i 5 § 
punkt 7 att kommunstyrelsen ska upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med 
lagen om kommunal redovisning.  

Kommunrevisionen rekommenderar att kommunen i kommande bokslut anpassar 
redovisningen av pensionsåtaganden till vid varje tillfälle gällande regler i den kommunala 
redovisningslagen och rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning 
(RKR). 
 
Kommunrevisionen har tidigare rekommenderat att kommunen inför kommande bokslut 
anlitar sakkunnig specialist för att göra en dokumenterad bedömning, av aktuella 
hyresavtal/leasingavtal, i förhållande till gällande redovisningsregler. I årsredovisning anges att 
kartläggning och analys är påbörjad och beräknas vara genomförd till delårsbokslutet 2022. 
Kommunrevisionen understryker ånyo att detta arbete prioriteras och i första hand avseende 
beloppsmässigt betydande avtal. Anledningen till denna synpunkt är att en felaktig 
klassificering kan medföra betydande effekter på kommunens redovisade finansiella ställning 
och av kommunfullmäktige fastställa finansiella nyckeltal. 

Beslut 

Ärendet remitteras till förvaltningen för vidare behandling. 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 110/2022 

Granskningsrapport "Grundläggande granskning 2021" (Dnr 
KS2022/0652) 

 
De förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun har givit Ernst & Young i uppdrag att 
genomföra en grundläggande granskning. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna 
underlag inför ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 
kommunallagen och god revisionssed.   

I bifogad rapport har det lämnats en beskrivning av gjorda iakttagelser. Revisorerna översänder 
här rapporten till kommunstyrelsen, sociala myndighetsnämnden och miljö- och 
byggnadsnämnden för behandling i enlighet med fastslagen rutin för avrapportering av 
revisionens granskningar.  

Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt att 
verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Vidare är 
bedömningen att kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna i allt väsentligt följer 
kommunens anvisningar avseende uppföljning och rapportering. Det finns dock 
utvecklingsområden avseende kommunstyrelsens och sociala myndighetsnämndens arbete med 
att säkerställa en tillräcklig intern kontroll. Kommunrevisionen noterar att det i revisionens 
dialoger har framkommit uppgifter om att roll- och ansvarsfördelningen i beredning av ärenden 
anses vara otydlig. Kommunstyrelsen bör enligt vår mening säkerställa att roll- och 
ansvarsfördelning avseende beredning av ärenden är känd och förankrad i beredningar och 
utskott.  

Vad gäller kommunfullmäktiges beredningar är den sammanfattande bedömningen att bered-
ningarna inte till fullo har arbetat med sitt uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.  

Utifrån granskningen lämnades följande rekommendationer: 

Kommunrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen att: 
 Säkerställa att styrelsen informera sig om den intern kontrollen i de kommunala bolagen i 

enlighet med reglemente för intern kontroll 
 Utvärdera kommunens arbetssätt för intern kontroll i enlighet med reglemente för intern 

kontroll 
 Säkerställa att styrelsens internkontrollplan är i enlighet med reglemente för intern kontroll 
 Säkerställa att roll- och ansvarsfördelning avseende beredning av ärenden är känd och 

förankrad i beredningar och utskott 

 

Beslut 

Ärendet remitteras till förvaltningen för vidare behandling. 
__________ 
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 § 111/2022 

Granskningsrapport "Granskning av inköp och upphandling - Utökning 
inom ramen för intern kontroll ekonomiprocesser 2021" (Dnr 
KS2022/0653) 

 
 De förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun har gett Ernst & Young i uppdrag att 
genomföra en utökad granskning av inköp och upphandling inom ramen för intern kontroll 
ekonomiprocesser 2021.  
 
Syftet med den utökade löpande granskningen är att ge de förtroendevalda revisorerna 
underlag för bedömning av genomförda inköp och upphandlingar med särskilt fokus på 
konsultarvoden.  
I bifogad rapport ges en beskrivning av gjorda iakttagelser. De förtroendevalda revisorerna 
översänder här rapporten för kännedom och behandling i enlighet med fastslagen rutin för 
avrapportering av kommunrevisionens granskningar.  
 
Ernst & Youngs sammanfattade bedömning är att utifrån resultatet från dataanalys och 
tillhörande stickprovsgranskning indikeras att:  
- Kommunstyrelsen har säkerställt att inköp skett i enlighet med tecknade avtal samt 

gällande lagar och regler för inköp och upphandling. 
- Kommunstyrelsen har säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal.  
- Kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig leverantörs- och avtalsuppföljning. 

Bedömningen grundar sig i att ett flertal kontroller utförs i syfte att säkerställa god intern 
kontroll och avtalstrohet mot upphandlade leverantörer. Ekonomienheten utför tillsammans 
med upphandlingsenheten stickprov på inköp löpande under året. Vidare sker det för helåret 
en kontroll av inköp per leverantör för att säkerställa att tröskelvärden för upphandling inte 
överstigs för områden där ramavtal saknas.  
 
I rapporten lämnas mot denna bakgrund inga rekommendationer till kommunstyrelsen.  

Beslut 

  Rapporten antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 112/2022 

Granskningsrapport "Granskning av delegationsbeslut - Fördjupning 
inom ramen för grundläggande granskning" (Dnr KS2022/0654) 

 
De förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun har givit Ernst & Young i uppdrag att 
genomföra en utökad grundläggande granskning av delegationsbeslut. Syftet med granskningen 
har varit att granska om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och 
kontroll av delegationsbeslut. 

I bifogad rapport har det lämnats en beskrivning av gjorda iakttagelser. Revisorerna översänder 
här rapporten för kännedom och behandling i enlighet med fastslagen rutin för avrapportering 
av revisionens granskningar.  

Revisionen bedömer att kommunstyrelsen kan stärka den löpande återrapporteringen av 
delegationsbeslut. Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till 
kommunstyrelsen:  

 Säkerställa att sammanställningarna över beslut fattade på delegation är tillräckligt 
tydliga så att det är möjligt att förstå vad besluten handlar om.  

 Säkerställa att särskild notering upprättas för beslut där det framgår beslutsfattare, 
beslutsdatum och hänvisning till punkt i delegeringsordningen. 

Kommunrevisionen önskar, senast den 24 juni 2022, få ett skriftligt svar på vilka åtgärder som 
kommunstyrelsen planerar att vidta med anledning av bifogad rapport och de områden som 
uppmärksammats ovan. 

Beslut 

Ärendet remitteras till förvaltningen för vidare behandling. 
__________ 
 
 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-04-27 
Sida 37 (40) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 113/2022 

Granskningsrapport "Utökad grundläggande granskning av 
ärendeberedning i tre beslut" (Dnr KS2022/0655) 

 
De förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun har givit Ernst & Young i uppdrag att 
genomföra en utökad grundläggande granskning av ärendeberedning i tre beslut. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig kvalitet i 
beredningsunderlaget avseende ärendena inför beslut i kommunfullmäktige. 
 
I bifogad rapport lämnas en beskrivning av gjorda iakttagelser. Revisorerna översänder här 
rapporten för kännedom och behandling i enlighet med fastslagen rutin för avrapportering av 
revisionens granskningar. I rapporten framgår att revisorernas bedömning är att 
kommunstyrelsen inte säkerställd en tillräcklig kvalitet i beredningsunderlagen.  
 
Bedömningen grundar sig i beslutsunderlagen för avtalen med Hemsö Fastigheter AB och dess 
dotterbolag (Hemsö), avseende tre förskolor samt Ytterbygg AB gällande en idrottshall i 
Kärna. 
 
Kommunrevisionen framhåller särskilt att: 
- Beslutsunderlagen bedöms sakna väsentliga jämförande analyser av möjliga alternativ och 

har inte i tillräcklig omfattning beskrivit ekonomiska effekter av avtalen under hela 
avtalstiden respektive beräknade nyttjandetiden. 

- Objektshyra som anges i beredningsunderlagen avseende avtalen med Hemsö är en 
rikthyra och inte givet är den slutliga hyran för respektive objekt. Av tjänsteskrivelser 
framgår att en slutlig reglering sker när kommunen får tillträde som hyresgäst och 
verksamhetsutövare. 

- Kommunstyrelsens beslutsunderlag, som avser hyresavtal, saknar även beskrivning av om 
hyresavtalen i redovisningen / årsredovisningen kommer att klassas som operationella eller 
finansiella leasingavtal. Finansiella leasingavtal får en väsentlig effekt på kommunens 
redovisade finansiella ställning och kommunens finansiella nyckeltal. 

- I granskningen konstateras också att ärendeberedningen avseende hyres- och 
marköverlåtelseavtalen med Hemsö rörande tre förskolor inte på ett tydligt sätt knutit an 
till kommunens lokalförsörjningsplan.  

För beslutsunderlaget avseende avtalet om markbytet mellan Bokab och kommunen 
konstateras att analyser av effekter på redovisning och beskattning inte har inkluderats i det 
underlag som lämnats till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen:  
- Säkerställ att beslut om nya verksamhetslokaler alltid tar utgångspunkt i kommunens 

lokalförsörjningsplan. 
- Säkerställ relevanta och aktuella underlag för jämförelse, införberedning oh beslut om att 

själv äga eller hyra verksamhetslokaler, visar ekonomiska konsekvenser och åtaganden 
under hela avtalstiden / beräknade nyttjandetiden.  
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- Tillse att underlag inför beredning och beslut om hyresavtal, som kan vara att likställa med 
finansiell leasing, tydligt redogör för hur avtalet kommer att påverka redovisningen och av 
kommunfullmäktige fastställda finansiella nyckeltal.  

- Hyresavtal som är att betrakta som finansiell leasing bör inkluderas i kommunens 
investeringsbudget, på liknande sätt som om kommunen gjort investeringen i egen regi.  

- Överväg att införa redovisnings- och skattemässiga konsekvenser i kommunens mall för 
tjänsteskrivelse. Detta för att säkerställa att information kring eventuella skattemässiga 
överväganden som gjorts når kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Kommunrevisionen önskar, senast den 22 juni, få ett skriftligt svar på vilka åtgärder som 
kommunstyrelsen planerar att vidta med anledning av bifogad rapport och de områden som 
uppmärksammats ovan.  

Beslut 

Ärendet remitteras till förvaltningen för vidare behandling. 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 114/2022 

Rapporter från ledamöter med kommunala och/eller bolagsuppdrag 
 
 Miguel Odhner (S) informerar från följande möten och/eller uppdrag:  
 

- Presidiedialog västra hälso- och sjukvårdsnämnden 
- Samhällskontraktet 

Mats Frisell (S) informerar från ett möte med styrgrupp för miljö och samhällsbyggnad (GR). 
 

Pia Gillerstedt (S) informerar från ett möte med styrgruppen för social välfärd (GR). 
 
Anders Holmensköld (M) informerar efter ett möte med ägarråd för Soltak AB. 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 § 115/2022 
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Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund 
 
Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd bilaga. Revideringarna är en 
följd av förslag till reviderad organisation för GR och förutsätter att 
förbundsfullmäktige godkänner förslag till reviderad organisation. 
 
Förvaltningen föreslår att den reviderade förbundsordningen godkänns. 
 

Förslag till kommunfullmäktige 

Upprättat förslag till reviderad förbundsordning godkänns.  
__________ 
 
 
 
 


