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§ 116/2022 

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

Beslut 

  Till justerare utses Elisabeth Mattsson (L). 
__________ 
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§ 117/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Tillkommande ärenden: 

- Beredningsskrivelse – Lokalförsörjning 
- Rapportering enligt visselblåsarlagen 
- Initiativärende (SD) - Kommunala ordningsvakter 

Beslut 

Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 118/2022 

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: 
 
- Säkerhetsprövning – KS2022/0166-8 
- Stöd till Romelanda hembygdsförening – KS2022/0743-2 
- Avtal om lägenhetsarrende med Hermansby IF, Kärna 67.1 ks2022/0660 
- Transportdispenser mars 2022 KS-VR2022/0011-28 

Beslut 

  Redovisningen godkänns. 
__________ 
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 § 119/2022 

Kommundirektörens rapport 
Haleh Lindqvist, kommundirektör, informerar om kommunens besöksnäring och samarbetet 
med Södra Bohusläns Turism AB. 

 
Anniela Forsell, Destinationsutvecklare för Kungälv & Marstrand på Södra Bohuslän Turism 
AB informerar om sig själv, bolaget, dess arbete och om besöksnäringen i Kungälvs kommun. 

 
Tony Övringe, säkerhetsskyddschef, informerar om, krisberedskap och krishantering 
samt evakueringsplaner för boenden inom funktionshinderområdet och skola. 
- Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap 
- Pågående arbete med styrdokumentet anvisning för hantering av kris i Kungälvs skolor. 

Anders Holm, sektorchef samhälle och utveckling, informerar generellt om problematik med 
ventilation och fukt på kommunens skolor och framhäver att inkomna klagomål alltid 
skyndsamt och ses på med allvar. 
 
Åsa Berglie, projektchef, ger en statusrapport över hallarenan på Yttern.  
- Planprocessen  

o Några utvalda synpunkter inkomna vid samrådet redovisas.  
o Nästa steg i planprocessen - Granskning  

- Pågående arbete (föreningsdialog, omvärldsbevakning m.m.) 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 120/2022 

Månadsrapport 
 
 Pia Jakobsson, ekonomichef, informerar om följande: 

- Låneskuld 
- Prognos budgetavvikelser, driftredovisning 2022 
- Resultaträkning prognos 2022 april 
- Utmaningar 2023 
- Försörjningsstöd  
- Nyanlända 
- Befolkningsutveckling 

 

 Ann-Charlott Backström, HR-chef, informerar om följande: 
- Sjukfrånvaro per respektive sektor samt staben sett över kort och lång sikt över tid per 

månad samt jämfört med 2020 och 2021.  

Beslut 

Informationen antecknas.  
__________ 
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 § 121/2022 

Uppföljningsrapport 2021 - Program social hållbarhet 
 

Håkan Hambeson, staben, Michael Wallin, staben, och Lena Arnfelt, sektor trygghet och stöd, 
informerar och följer upp program för social hållbarhet för 2021. Uppföljningen har sin grund 
i de fyra planer som ligger under programmet: 
- Social översiktsplan 
- Äldreplan 
- Funktionshinderplan 
- Trygg i Kungälv 

Förvaltningen informerar om måluppfyllelse indikatorer samt uppföljning av programmets 
prioriterade målområden fördelat på planerna ovan samt mot följande målområden: 
- Tidiga insatser för barn och unga 
- Hälsa 
- Boende 
- Utbildning 
- Arbete och sysselsättning 
- Demokrati och civilsamhälle 
- Trygghet 

Beslut 

Informationen antecknas. 
__________ 
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 § 122/2022 

Godkännande av avtal för övertagande av väg 612 Tjuvkils Hamnväg (Dnr 
KS2019/1003) 

Sammanfattning 

I exploateringsavtalet för detaljplanen Tjuvkils huvud står att exploatören bekostar ombyggnad 
av del av väg 612 under förutsättning att kommunen tar över väghållaransvaret för väg 612 
från Trafikverket.  
Om kommunen inte tar över väghållaransvaret fortsätter vägen att vara statlig och då är 
sannolikheten stor att Trafikverket inte kommer att göra några ombyggnadsåtgärder på vägen.  
Förvaltningen föreslår att Kungälvs kommun godkänner avtalet med Trafikverket och tar över 
väghållaransvaret för vägen för att få rådighet över utformning och framtida åtgärder på och i 
vägen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Godkännande av avtal för övertagande av väg 612 Tjuvkils Hamnväg 
Bilaga Avtal om utökning av VHO Kungälv ver 6 220502 
Bilaga Bilaga 1 Översikt VHO Kungälv 
Bilaga Bilaga 2 Karta väg 612 
Bilaga Bilaga 3 KS2019-1003-5 Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 7 november 2019 
839889_1_1 
 
Yrkande: 
Miguel Odhner (S): Avtalet godkänns ej. Kommunstyrelsens presidium ges i uppdrag att 
omförhandla avtalet. Risker, ansvar och ekonomi ska klargöras i en bedömning över tid. 
 
Propositionsordning 
Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att anta yrkandet. 
 
Beslut 

Avtalet godkänns ej. Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att omförhandla 
avtalet, klargöra risker, ansvar och ekonomi i bedömning över tid. 

__________ 
Anders Holmensköld (M) deltar ej i handläggning eller beslut i ärendet på grund av jäv. 
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 § 123/2022 

Tilläggsavtal till Exploateringsavtal- Marstrands Exploaterings AB. (Dnr 
KS2015/106) 

Sammanfattning 

2015-04-21 tecknades exploateringsavtal mellan Marstrands Fastighets AB och kommunen.  
Sedan det ursprungliga exploateringsavtalet tecknades har vissa förutsättningar förändrats och 
nya överväganden gjorts. Bland annat har Tjuvkil 2:67 ombildats och området övergått till 
Tjuvkil 2:174 och därmed bytt ägare från Marstrands Fastighets AB till Marstrands 
Exploaterings AB. Marstrands Exploaterings AB ska ta över samtliga avtalsvillkor i dessa avtal, 
det ursprungliga exploateringsavtalet och detta tilläggsavtal. Vidare har det konstaterats att 
enskilt huvudmannaskap för dagvattenhantering inte är lämpligt inom detaljplanen.   
 
Tilläggsavtalet syftar till att justera de beslut som fattats efter signeringen av det ursprungliga 
exploateringsavtalet som inte längre är aktuella. I övrigt gäller tidigare tecknat 
exploateringsavtal. 
 
I ursprungligt exploateringsavtal (KS2015/106-10) angavs att exploatören skulle stå för 
kostnader kopplat till åtgärder på befintligt dike. Det har sedan dess beslutats att kommunen 
ska vara huvudman för dagvattenhanteringen inom området och det är istället kommunen som 
ska stå för kommande kostnader för genomförande av åtgärder på befintligt dike. 
 
Kommunen kommer att utföra byggnationen av Hamnvägen, under förutsättning att 
väghållaransvaret övergår till kommunen från Trafikverket. Exploatören står kommunens 
samtliga kostnader berörande Hamnvägens förprojektering, projektering och byggnation fram 
till 2025-12-31. Hamnvägen ska utföras med en ca 3m bred GC-väg och belysning på södra 
sidan. Eller enligt överenskommelse om likvärdig funktion. Hamnvägen skall vara av BK1 
standard. 
 
Förvaltningen föreslår att tilläggsavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas och att 
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
tilläggsavtalet. 
 
Skoltomten som utgjort säkerhet för exploatörens åtaganden enligt exploateringsavtalet har 
ersatts, av en annan säkerhet i samband med att köpeskillingen erlades och köpet av 
skoltomten fullbordats. Exploatören har nu istället ställt en säkerhet på 4,5 Mkr genom en 
moderbolagsborgen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Tilläggsavtal till Exploateringsavtal- Marstrands Exploaterings AB. 
Bilaga Undertecknat exploaeringsavtal Tjuvkil - Bilaga 1 
Bilaga Undertecknat tilläggsavtal Tjuvkil 
Bilaga Undertecknad förlängning av moderbolagsgaranti 
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Beslut 

1. Upprättat tilläggsavtal med Marstrands Exploaterings AB godkänns.  
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 
underteckna marköverlåtelseavtalet 

__________ 
Anders Holmensköld (M) deltar ej i handläggning eller beslut i ärendet på grund av jäv. 
 
 
Expedieras till:   Ingemar Bengtsson, Marstrands Exploaterings AB  

För kännedom till: Boris Damljanovic Kart och Mark, Fredric Norrå Verksamhetschef 
Planering och Myndighet, Anders Holm Sektorchef Samhälle och 
Utveckling, Frida Källberg Kart och Mark, Stina Gunnarsson Projektenheten 
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 § 124/2022 

Samråd detaljplan för Tveten 1:1 m fl "Nytorgstaden" (Dnr KS2020/1064) 

Sammanfattning 

Kommunen beslutade 2016-04-27 att upprätta ett planprogram för Nytorgstaden. Programmet 
godkändes av Kommunfullmäktige 16 maj 2019. Planprogrammet tog fram förslag på 
utvecklingen av Nytorgstaden som en sammanbindande länk i stadskärnan med målsättningen 
att Nytorgstaden ska bli en attraktiv levande, stadsdel med tydlig identitet.  
 
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny 
detaljplan för Nytorgstaden, del av Tveten 1:1 mfl. Detaljplanearbetet utgår från 
planprogrammet för Nytorgstaden. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Kungälv att få 
en mer sammanhängande stadskärna. Avsikten är att markområdet längs Uddevallavägen 
utvecklas till en stadsmässig länk mellan den gamla stadskärnan i sydost och den nyare i 
nordväst. Detaljplanen ska även möjliggöra en förtätning som främjar levande stadsmiljöer 
med platser för socialt umgänge, aktivitet, och grönska.  
 
Förslaget innebär en funktionsblandad bebyggelse som möjliggör för ca 700 nya bostäder, 
platser för verksamheter, servicefunktioner, grönska och offentliga ytor. Föreslagen förtätning, 
med nya byggnader och påbyggnationer adderade till befintliga, sker i huvudsak i markområdet 
längs och kring Uddevallavägen. Våningsantalet här tillåts bli högre än i resten planområdet. 
Avsikten i den nordöstra, större delen av planområdet är att utveckla bostadsbeståndet. 
Förslaget avser uppnå effektivare nyttjandet av centralt belägen markresurs i närhet till handel, 
service, nöjen och kollektivtrafik. Funktioner till stöd för boende och besökare möjliggörs, 
som förskola och förbättrade gång- och cykelbanor, och tilltagen, omsorgsfullt ordnad 
grönska. Förslaget avser tillskapa ca 700 nya bostäder – med ungefär fördelning 50% 
hyresrätter och 50% bostadsrätter inom planområdet. Det finns idag en majoritet hyresrätter 
Inom planområdet, den tillkommande bebyggelsen kommer därför ha en större andel 
bostadsrätter för att uppnå ungefärlig fördelning av 50% hyresrätter och 50% bostadsrätter 
inom hela planområdet.  

 
En undersökning av betydande miljöpåverkan har genomförts 2021. Genomförandet av 
detaljplanen bedöms av förvaltningen inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Utförda 
utredningar visar att den nya detaljplanen inte medför risk för påtaglig skada för berörda 
riksintressen enligt miljöbalken 3 och 4 kap, eller risk för överskridande av beslutade 
miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap. En miljökonsekvensbeskrivning har därför inte 
upprättats. Planens konsekvenser bedöms kunna hanteras inom ramen för den ordinarie 
planprocessen. 
 
Undersökning av betydande miljöpåverkan har besvarats av länsstyrelsen 2021-08-31, där det 
framkommer att de delar kommunens ställningstagande om att planen inte kan antas medföra 
någon betydande miljöpåverkan. Detaljplanen är av betydande intresse för allmänheten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Samråd detaljplan för Tveten 1:1 m fl "Nytorgstaden" 
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Bilaga Plankarta - Förslag till beslut - Samråd detaljplan för Tveten 11 m fl Nytorgstaden 
Bilaga Illustrationskarta - Förslag till beslut - Samråd detaljplan för Tveten 11 m fl 
Nytorgstaden 
Bilaga Planbeskrivning - Förslag till beslut - Samråd detaljplan för Tveten 1 1 m fl 
Nytorgstaden 
Bilaga Anteckning till protokollet, Martin Högstedt (UP) 
Bilaga Anteckning från majoritetsledamöter 
Bilaga Protokollsutdrag - Samråd detaljplan för Tveten 1:1 m fl "Nytorgstaden" - Utskottet för 
Samhälle och utveckling 
Bilaga Anteckning till protokollet Morgan Carlsson (SD) 

Yrkande  
Gun-Marie Daun (KD): Avslag på utskottet förslag till beslut. 
Morgan Carlsson (SD): Avslag på utskottet förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsen ajournerar sig 14:58-15:03 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att anta 
förvaltningens förslag till beslut yrkande. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag till beslut och  
Nej-röst för bifall till avslagsyrkandet. 

Omröstningsresultat 
Med 9 ja-röster för förvaltningens förslag och 6 nej-röster för avslag antar Kommunstyrelsen 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
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  
Morgan Carlsson (SD)  X  
Pia Gillerstedt (S) X   
Charlotta Windeman (M) X   
Mats Frisell (S) X   
William Hult (S) X   
Erik Martinsson (MP) X   
Greger Plannthin (SD)  X  
Gun-Marie Daun (KD)  X  
Marcus Adiels (M) X   

Summa: 9 6  
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Beslut 

1. Detaljplan för Nytorgstaden Tveten 1:1 m fl godkänns för samråd enligt
plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap.5 § 11.
2. Parkeringar till bostäder ska lösas enligt gällande parkeringsnorm inom
planområdet.
3. Uddevallavägen ska vara anpassad för alla trafikslag, och utföras med materiel
som är hållbart över tid.

__________ 
Samtliga närvarande ledamöter från Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna lämnar en gemensam anteckning 
till protokollet. Se bilaga.  
Martin Högstedt (UP) och Ancy Wahlgren (UP) lämnar en gemensam anteckning till protokollet. Se bilaga. 
Erik Martinsson (MP) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga.  
Elisabeth Mattsson (L) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga
Samtliga närvarande ledamöter från majoritetspartierna S, M och C lämnar en gemensam anteckning till protokollet. 
Se bilaga.  

Expedieras till: Oskar Mikaelsson 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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 § 125/2022 

Kommunernas klimatlöften Klimat 2030 Enkätsvar (Dnr KS2022/0889) 

Sammanfattning 

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om är en regional satsning som drivs av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. Kungälvs kommun har vid starten av 
Klimat 2030 åtagit sig att nå 60 % CO2 utsläpp per invånare till 2030. Hösten 2021 antog 
Kungälvs kommun åtta nya klimatlöften i det reviderade listan över löften. Kungälvs kommun 
angav även att man arbetar med totalt 15 klimatlöften under året 2022.  
 
Regionen vill ha svar på huruvida förvaltningen ställer sig till ett fortsatt deltagande i 
Klimat2030 i framtiden och medsänder svarsenkät (bilagd) med åtta frågor.  
 
Kungälvs kommun fortsätter delta i Klimat 2030 och önskar prioritera de fokusområden som 
anges enligt bilaga. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kommunernas klimatlöften Klimat 2030 Enkätsvar 
Bilaga Enkät Kommunernas klimatlöften våren 2022 ifylld 
Bilaga Upplägg av ärende - Klimat 2030.msg 
Bilaga Enkät Kommunernas klimatlöften våren 2022.docx 

Beslut 

 
Kungälvs kommun fortsätter delta i Klimat 2030 och önskar prioritera de 
fokusområden som anges enligt bilaga. 

__________ 
 
Expedieras till: Västra Götalandsregionen via webbenkät   

För kännedom till: Amanda Stenbom  

 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-05-18 
Sida 17 (30) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 126/2022 

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

Sammanfattning 

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 220504 Utkast ÖK värdkommun Kungälv Kn Fästningsholmen. Vers. 1.1 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Överenskommelse om långsiktig samverkan godkänns. 
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att teckna 

överenskommelsen om långsiktig samverkan med Statens Fastighetsverk 
__________ 
 
Expedieras till:   
Åsa Berglie 

För kännedom till: 
Håkan Wallentin, Boris Damljanovic 
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 § 127/2022 

Redovisning av uppdrag - Förutsättningar för ungdomsbostadskö (Dnr 
KS2021/1744) 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har i Förvaltningens verksamhetsplan för 2021 – 2022 gett förvaltningen i 
uppdrag att utreda de juridiska och ekonomiska förutsättningarna för att det ska införas en 
ungdomsbostadskö. Detta ska ske tillsammans med Stiftelsen Kungälvsbostäder och Förbo 
AB. 
 
Att ha en bostadskö särskilt avsedd för ungdomar bedöms vara juridiskt möjligt. Införandet av 
en sådan bostadskö bedöms vidare ha begränsade ekonomiska och praktiska konsekvenser för 
Kungälvsbostäder och Förbo. Redan i dagsläget har Kungälvsbostäder och Förbo viss del av 
bostadsbeståndet avsett för ungdomar. 
 
För att nå de satta målen i Agenda 2030, samt målen i kommunfullmäktiges Program för social 
hållbarhet – ökat innanförskap, bör kommunstyrelsen vidare ge i uppdrag till förvaltningen att 
informera personer som kommer i kontakt med kommunen om att Kungälvsbostäder och 
Förbo redan i dagsläget har viss del av sitt bostadsbestånd avsett för ungdomar. 
 
Utredningsuppdraget är därmed genomfört. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Redovisning av uppdrag - Förutsättningar för ungdomsbostadskö 

Beslut 

1. Uppdraget till förvaltningen att utreda de juridiska och ekonomiska 
förutsättningarna för att införa en ungdomsbostadskö är genomfört. 
 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att informera berörda personer som kommer i 
kontakt med kommunen att Stiftelsen Kungälvsbostäder och Förbo AB har 
bostadsbestånd avsett för ungdomar. 

__________ 
 
Expedieras till:  Daniel Botéus 

För kännedom till: 
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 § 128/2022 

Revidering av styrande dokument; BORF:s reglemente och 
förbundsordning (Dnr KS2022/1015) 

Sammanfattning 

Ale och Kungälvs kommuners räddningstjänst är organiserade i ett kommunalförbund, Bohus 
Räddningstjänstförbund (BORF). Reglemente och förbundsordning för BORF är reviderades 
2016 och då reglementet klargör uppgiftsfördelningen och förbundsordningen beskriver hur 
medlemmarna ska samarbeta inom ramen för förbundet behöver dokumenten nu aktualiseras.  
 
Förslagen till reviderat reglemente och förbundsordning som ligger för beslut i detta ärende 
ämnar till att klargöra skillnaden mellan de styrande dokumentens innehåll, uppdatera 
innehållet utifrån dagens förutsättningar och skapa en ökad tydlighet mellan ägarkommunerna 
och förbundsdirektionen.  

 
Den 18 maj 2022 kommer förbundsdirektionen för BORF att ha ett extrainsatt sammanträde 
där de beslutar om förslag till förbundsordning samt reglemente och därmed bereder ärendet 
till kommunfullmäktige som tar slutgiltigt beslut. För att båda styrande dokumenten ska gälla 
måste de bli godkända av Ale och Kungälv kommuners kommunfullmäktigeförsamlingar. 
 
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att: 
 

1. Reviderat reglemente och förbundsordning för Bohus 
Räddningstjänstförbund antas enligt förslag. 

2. Beslutet gäller under förutsättningarna att Bohus Räddningstjänstförbunds 
direktion samt kommunfullmäktige i Ale kommun beslutar detsamma.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av styrande dokument; BORF:s reglemente och förbundsordning 
Bilaga Revidering regelemente BORF 2022  - 2.0 
Bilaga Revidering Förbundsordning Borf 2022  - förslag 3.0 
Bilaga Protokoll Direktionssammanträde 2022-05-16 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Reviderat reglemente och förbundsordning för Bohus 
Räddningstjänstförbund antas enligt förslag. 

__________ 
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 § 129/2022 

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

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. 
 
Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter har ställts ut till och funnits tillgängligt för 
allmänheten under perioden 25 mars - 24 april 2022. Förvaltningen har inte mottagit några 
invändningar eller synpunkter mot förslaget. 
 
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). 

 
Föreslagna avfallsföreskrifter föreslås därför träda i kraft och ersätta nuvarande föreskrifter 
från 1 augusti 2022.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun 
Bilaga Bilaga 1 Avfallsföreskrifter 
Bilaga Bilaga 2 Nuvarande avfallsföreskrifter med ändringar 

Förslag till kommunfullmäktige 

Avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun (bilaga 1) antas och börjar gälla från 
och med den  
1 augusti 2022. 
 
Avfallsföreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2015-09-10 (§241/2015) och 
Renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige 5 november 2020  
(§151/2020) upphör att gälla från och med den 31 juli 2022. 

 
Renhållningsordning för Kungälvs kommun innehållande; antagna 
Avfallsföreskrifter och tidigare antagen Avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar 
avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030” av kommunfullmäktige 5 
november 2020 (§151/2020) antas att gälla från och med den 1 augusti 2022. 

__________ 
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 § 130/2022 

Beredningsskrivelse - Uppdrag från Kommunfullmäktige, studera 
samhällsbyggnadsprocessen (Dnr KS2022/0836) 

 
Ekonomiberedningen har studerat samhällsbyggnadsprocessen, med fokus på 
bygglovsverksamheten, ur ett ekonomiskt perspektiv i enlighet med uppdrag från 
kommunfullmäktige. Den övergripande slutsatsen är att vi ligger på en rimlig nivå gällande 
våra nettokostnader inom området. Vi ser inte heller något behov av att föreslå förändrade 
avgifter eller taxor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse - Uppdrag från Kommunfullmäktige, studera 
samhällsbyggnadsprocessen 
Bilaga Förvaltningens bedömning 

Förslag till Kommunfullmäktige 

1.  Ekonomiberedningens uppdrag, EB5, anses avslutat 
__________ 
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 § 131/2022 

Marköverlåtelseavtal Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag Lund 
(Sverigehuset) (Dnr KS2016/2111) 

Sammanfattning 

Förvaltningen fick i april 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen Dnr KS2016/211-7 att 
genomföra en markanvisningstävling för detaljplaneområdet Nordtag, Kastellegården 1:52 i 
Västra Ytterby.  
 
Efter utvärderingsprocessen av tävlingen tecknades markanvisningsavtal med 
NCC. Detaljplanen för området Nordtag vann laga kraft i december 2018. 
Markanvisningsavtalet gav möjlighet för exploatören att förvärva marken i etapper. 
 
Marköverlåtelseavtal är sedan tidigare tecknat för två bostadsetapper. NCC har sålt tidigare 
bostadsrättsetapper samt kommande bostadsrättsetapp till Sverigehuset i Göteborg AB. 
Sverigehuset i Göteborg AB vill nu teckna marköverlåtelseavtal för den sista etappen. 
Exploatören har bildat ett projektbolag som de önskar teckna marköverlåtelseavtalet med, 
Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag Lund. 

 
Marköverlåtelseavtalet reglerar köpeskilling, marköverlåtelse, fastighetsrättsliga 
frågor med mera. Villkoren i avtalen följer det som tidigare har avtalats i de 
markanvisningsavtal som nu ska ersättas. Marköverlåtelseavtalet reglerar marköverlåtelse för ca 
60 bostäder med upplåtelseform bostadsrätt. 
 
Kommunen äger rätt att kräva vite uppgående till 250 000 kronor per påbörjat kvartal 
om utbyggnaden med inflyttningsbara bostäder inte är genomförd på exploatörens område, 
inom fyra år efter tillträdet av exploateringsfastigheten. Som säkerhet för 
marköverlåtelseavtalet tecknas borgen. Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalet med 
tillhörande bilagor ska godkännas och att kommundirektören och kommunstyrelsens 
ordförande får i uppdrag att underteckna marköverlåtelseavtalet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag Lund 
(Sverigehuset) 
Bilaga Undertecknat Marköverlåtelseavtal Sverigehuset 
Bilaga Protokollsutdrag - Marköverlåtelseavtal Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag 
Lund (Sverigehuset) - Utskottet för Samhälle och utveckling 

Beslut 

1. Upprättat marköverlåtelseavtal med Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag 
Lund godkänns.  
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 
underteckna marköverlåtelseavtalet 

__________ 
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Expedieras till:   Anna Henriksson, Sverigehuset i Göteborg AB, Östra Hamngatan 19 3 tr.                411 10 
Göteborg 

För kännedom till: Boris Damljanovic Kart och Mark, Fredric Norrå Verksamhetschef 
Planering och Myndighet, Anders Holm Sektorchef Samhälle och 
Utveckling, Frida Källberg Kart och Mark, Stina Gunnarsson Projektenheten 
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 § 132/2022 

Dataöverföring till tredje land för StudyAlong (Dnr KS2022/0426) 
Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i ett separat protokoll.  
__________ 
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 § 133/2022 

Svar på remiss - Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom 
äldreomsorgen (Dnr KS2022/0527) 

Sammanfattning 

Kungälvs kommun har inbjudits att svara på remissen Ökade möjligheter till användning av 
välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Promemorian innehåller förslag till en ändring i social-
tjänstlagen (2001:453) som innebär att socialnämnden får rätt att använda digital teknik när 
bistånd ges i form av hemtjänst eller boende i särskilt boende. Exempel på digital teknik är 
trygghetslarm med gps-funktion, läkemedelsrobotar och kamera för tillsyn i bostaden. Den 
digitala tekniken ska bara få användas utanför den mänskliga kroppen.  
 
Tjänsteskrivelse ” Svar på remiss - Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom 
äldreomsorgen” föreslås antas som kommunstyrelsens svar och översänds till 
Socialdepartementet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss - Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom 
äldreomsorgen 
Bilaga Ds Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen_webb.pdf 
Bilaga Svar på remiss - UTS 2022-05-03 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på remiss - Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik 
inom äldreomsorgen - Utskottet för Trygghet och stöd 

Beslut 

Tjänsteskrivelse ” Svar på remiss - Ökade möjligheter till användning av 
välfärdsteknik inom äldreomsorgen” antas som kommunstyrelsens svar och 
översänds till Socialdepartementet.  

__________ 
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 § 134/2022 

Remiss av promemoria Etableringsstopp för fristående skolor och 
fristående fritidshem med konfessionell inriktning (Dnr KS2022/0805) 

 
Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i ett separat protokoll. 

 
__________ 
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 § 135/2022 

Rapport från ledamöter med regionala och/eller bolagsuppdrag 
 
 Ledamöter med uppdrag i regionen eller bolag rapporterar enligt följande: 
 

- Miguel Odhner (S) informerar efter sammanträde med Göteborgsregionen (GR). 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 136/2022 

Beredningsskrivelse – Lokalförsörjning 
Anders Holmensköld, 1e vice ordförande i kommunstyrelsen, fick av kommunstyrelsen i 
uppdrag att undersöka processerna kring kommunens lokalanskaffning och hur olika val påverkar 
kommunens kostnader. I uppdraget ingick också att eventuellt föreslå ändringar i våra styrande 
dokument. Avstämning i styrelsen skedde 15 november där partierna inbjöds att komma med 
kompletteringar i uppdraget och Vänsterpartiet och sverigedemokraterna lade till följande:  
 
V: lagstiftning, kommunalt fastighetsbolag, kommunens agerande vid hyrestidens slut.  
SD: Gränssnitten i åtaganden mellan kommunen som hyresgäst och fastighetsägaren. 

Beslut 

• Kommunen ska vid framtida inhyrningar säkerställa konkurrens genom att det 
alltid finns flera intressenter. 

• Kommunen ska vid allt byggande i egen regi säkerställa konkurrensen genom 
att det finns fler av anbudsgivare. 

• Kommunen ska göra driftskostnadsberäkningar utifrån gällande arbetssätt och 
värdera kostnaden/brukare och kostnaden/kvadratmeter. 

• Kommunen ser över kommunens och externa fastighetsägares åtaganden vid 
inhyrningar för att få ett enhetligt och optimalt förhållningssätt utifrån 
totalekonomi och organisation. 

 
• Kommunen redovisar årligen alla externa hyreskontrakt med uppsägningstider 
samt eventuella behovsförändringar. 

__________ 
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 § 137/2022 

Rapportering enligt visselblåsarlagen (KS2022/0986) 
Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden 
(visselblåsarlagen) började att gälla den 17 december 2021. Lagen ålägger verksamhetsutövare, 
både privata och offentliga, att ha en rapporteringskanal, genom vilken en bestämd 
personkrets (anställda, konsulter m.m.) ska kunna rapportera misstänkta missförhållanden i ett 
arbetsrelaterat sammanhang. Visselblåsarlagen ger även rapportande personer ett skydd mot 
repressalier. 
 
Onsdagen den 4 maj 2022 träffade kommunjuristerna en person (visselblåsaren) som 
rapporterade ett misstänkt missförhållande. Rapporten om det påstådda missförhållandet 
föredrogs för kommunstyrelsens presidium måndagen den 9 maj 2022. Presidiet gav 
förvaltningen i uppdrag att anlita advokatbyrå för att utreda och skriva en rapport utifrån den 
redogörelse som lämnats av visselblåsaren. Uppdraget avsåg att närmare beskriva om det skett 
någon överträdelse av gällande författning eller något av kommunens interna styrdokument. 
 
Advokatbyrån lämnade sin bedömning den 12 maj, och föredrog sina slutsatser dagen efter för 
kommunstyrelsens presidium. Advokatbyråns bedömning är att det inte har framkommit att 
överträdelse av gällande författning eller internt styrdokument har skett. Genom antecknandet 
av informationen i utredningen bör ärendet därmed avslutas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Rapport - Advokatbyrå 

Beslut 

  1. Informationen i utredningen antecknas. 
2. Ärendet avslutas. 

__________ 
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 § 138/2022 

Initiativärende (SD) – Kommunala ordningsvakter 
Morgan Carlsson (SD) har väckt ett ärende gällande kommunala ordningsvakter, där förslag till 
beslut lyder som följer: 

 
  Kommunstyrelsen ger Kommunstyrelsens presidium i uppdrag att:  

1. ansöka om ordningsvakt enligt lag om ordningsvakt i samråd med polisen  
2. i samråd med berört lokalpolisområde analysera fram de geografiska gränserna för LOV 3 
bevakningsområde  
3. i samråd med Lokalpolis och andra berörda funktioner inom polisen ansöka om tillstånd 
för kommunala ordningsvakter att verka inom det framanalyserande bevakningsområdet  
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende (SD) – Kommunala ordningsvakter 
 
Yrkanden 
Miguel Odhner (S): Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens presidium i uppdrag att bereda 
ärendet. 

Beslut 

  Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att bereda ärendet.   
__________ 
 
 
 
 



Anteckning till protokollet Martin Högstedt § 66/2022 Samråd detaljplan 
för Tveten 1:1 m fl "Nytorgstaden" (Dnr KS2020/1064‐10) 
 
Vi ser att det inplaneras ett 16 våningshus i denna planen som vätter mot det vi kallar i dagligt tal 
”den gamla delen av Kungälv” Det anser vårat parti är på tok för högt att bygga på denna plats. 
När Nytorgsstaden var i sin linda så pratade man om en volym på ca 300 bostäder, nu är det ca 700 
bostäder man pratar om.  
Vad sen gäller trafiksituationen med ett ökat flöde på bilar mm, frågan är hur mycket tål vår 
stadskärna. 
Sen när det gäller parkering för funktionsnedsättning så anser vi att det skall säkerställas med 
kortaste och bästa placering av dessa parkeringar.  
I denna planen så saknas den överenskomna lek och rekreationsområde värd namnet.  
Tidigare majoritet hade sett till att detta skulle stå klart våren 2019, men nuvarande majoritet 2018‐
2022 rev detta beslut direkt efter man tillträdde. Riktigt tråkigt. 
 
Parkeringsfrågan är i denna planen en stor utmaning, med ett planerat dubbelt byggande så vill vi se 
en  hållbar lösning av parkeringar inom den planerade Nytorgsstaden. 
 
 
 
Martin Högstedt och Ancy Wahlgren  
Utvecklingspartiet 
 
Mvh Martin Högstedt UP 
 
 
 



Anteckning KS 2022-05-18 Beslut om samråd för detaljplan för bostäder och 
centrumverksamheter Tveten 1:1 m fl, "Nytorgsstaden", dnr KS 2020/1064-10 
  
Miljöpartiet i Kungälv är positiva till förtätning i anslutning till befintlig kollektivtrafik öh övrig 
infrastruktur.  
Behovet av fler bostäder är odiskutabelt. 
Nytorgsstadens tänkta fördelning 50 % hyresrätter 50 % bostadsrätter är rimlig. 
Dock vänder sig Miljöpartiet mot att Kungälvs kommen delvis parallellt initierar stora om- 
och tillbyggnadsprojekt i stadens centrala delar. 
F n pågår om- och tillbyggnad längs västra Gatan liksom byggnation mellan Vita Fläcken och 
Kongahälla Center. Höghus ska byggas vid korsningen Uddevallavägen Trollhättevägen. 
Liljedal ska bebyggas med ett stort antal bostäder. Tillkommer den här aktuella 
byggnationen Nytorgsstaden. Något utanför centrum ska Biltema bygga en stor anläggning, 
Åseberget  ska bebyggas, och en stor idrottsarena projekteras. 
Sammantaget kommer Kungälv de närmaste åren att likna en gigantisk byggarbetsplats med 
stora effekter på lokaltrafiken, bullernivåer och infrastruktur som erfarenhetsmässigt brukar 
släpa efter. 
Miljöpartiet anser att om- och tillbyggnadstakten bör bromsas. Det finns inget egenvärde i 
att Kungälv ska växa i denna historiskt sett unika takt. 
  
  
  
2022-05-20 
  
  
Miljöpartiet de gröna 
  
Erik Martinsson  
 



KUNGÄLV 2022-05-18 Dnr KS 2020/1064-10  

Beslut om samråd för detaljplan för bostäder Nytorgstaden m.f 
 

 

Anteckning till protokoll     
      

Kommunen beslutade 2016 att upprätta en plan för Nytorgstaden där en förtätning med cirka 350 bostäder skulle 

binda samman centrum. För Kommunstyrelsen presenterades en samrådshandling som dubblerade förslaget till 

700 bostäder! Vi frågar oss: hur mycket tål vår stadskärna? I förslaget placeras även ett 16-våningshus som pekar 

mot Västra gatan och den gamla delen av staden. Att upprätta ett höghus på denna plats skulle vara att våldföra 

sig på den gamla stadens estetik. Kommunen borde istället värna arkitektonisk kvalité och estetiska värden i 

samhällsplaneringen. 

 

I förslaget nämns också att Uddevallavägen i framtiden kan fungera mer som en gång- och cykelgata. Ur ett 

säkerhetsperspektiv och trafikflödesperspektiv är detta en mycket oklok idé! När E6:an har trafikstopp är 

Uddevallavägen det enda närliggande alternativ som finns. Det betyder att vägen måste planeras för att klara tung 

trafik vid kris. Dessutom är vägen redan idag hårt trafikerad under rusningstrafik en helt vanlig dag – detta innan 

dessa flera hundra nya bostäder har upprättats. 

I debatten framförde Liberalerna och Miljöpartiet att de ville ha färre parkeringsplatser, i syfte att minska antalet 

bilköp. Detta håller KD och SD inte med om och det går också stick i stäv med gällande lagstiftning samt 

kungälvs parkeringsnorm (0,7). Vi tror också att detta kommer bli ett hinder för bostadsaktörers förmåga att 

tillgodose äldre och handikappade parkeringsbehov.  KD och SD anser att normen vid nybyggnation ska vara att 

det upprättas en parkeringsplats per hushåll. 

 

Vi kan bara beklaga att majoritetens politik fortsätter att ha ett brutalt fokus på att bygga bostäder i syfte att öka 

tillväxten. Det krävs nu är ett omtag i samhällsplaneringen för hela Kungälv. Vitala samhällsdelar – exempelvis 

parker, lekplatser, förskolor, skolor, LLS-bostäder, äldreboenden, parkeringsplatser och vägar – kan inte fortsätta 

att underdimensioneras. Majoritetens fartblindhet bygger ett Kungälv i obalans som inte är hållbart. 

 

Gun-Marie Daun (KD)   Fredrik Daun (KD) 

 

Morgan Carlsson (SD)   Greger Plannthin (SD) 

 

 



Anteckning ärende 15/22 Beslut om samråd detaljplan för Nytorgsstaden Tveten 
 
En stad måste utvecklas och anpassas efter den tid vi lever i och för att vara funktionell för 
kommande generationer. Om än att vi kan se många goda intentioner i det förslag som föreligger 
lämnar det en del övrigt att önska därav säger Liberalerna i Kungälv nej till det förslag till samråd 
som finns idag. 
 
Vi förstår behovet av att knyta samman Kungälvs olika delar men det måste ske med varsamhet och 
respekt för blandning mellan gammalt och nytt. En alldeles för dramatisk förändring av det centrala 
Kungälv kring Nytorget som nu föreligger förändrar stadskärnan på ett sätt som gör den alldeles för 
kompakt. Istället för att utvecklas utifrån det som finns vill man riva så gott som allt gammalt och 
bygga nytt med väsentligt högre huskroppar. Detta är inte något som de flesta människor upplever 
som positiv. Vi vill se vår stad utvecklas utifrån sina förutsättningar, inte raseras och sedan byggas 
upp helt ny. 
 
Kungälvs kommun växer kraftigt och kommer definitivt att fortsätta att göra detta.  
I varje stad brukar finnas en unik central plats där medborgarna kan samlas.  
Det sker en kraftig förtätning av centrum nu som delvis är nödvändig av flera skäl. 
Denna förtätning får dock inte "kväva" de centrala delarna av Kungälv.  
 
Nuvarande Nytorget ser ut att bli klart mindre än det nuvarande. Dessutom kommer ett hus att 
byggas mot Uddevallagatan, 4-6 våningar högt som effektivt blockerar eftermiddagssolens ljus och 
värmande av människor som rör sig på torget eller som sitter på uteserveringarna. Vi behöver inte ett 
mindre torg i Kungälv, vi behöver ett större torg med tanke på Kungälvs framtid med växande 
invånarantal både i centrum och i kommunen.  
 
Även om biltrafiken inte ska dominera i centrum som nu så behövs ändå korttidsparkeringar, på- och 
avsläpp för besökarna, tillsammans med breda gång- och cykelvägar utefter Uddevallagatan för att de 
som inte bor på gångavstånd skall kunna nyttja området. 
 
Bilarna blir allt mer elektriskt drivna, men de försvinner inte helt och med en begränsad hastighet på 
30 km genom centrum kan en bra samverkan ske mellan gående, cyklister, förare av fordon på 2-4 
hjul och bussar. Infrastrukturen för elbilar måste byggas ut. 
Med ett bättre helhetsperspektiv kan man också se det nya torgområdet som ett nav mellan 
Kongahällaområdet och Västra Gatan/Strandvägen. 
 
Vi hoppas att samrådet ska vara tydligt och inbjudande så att det engagerar medborgarna i Kungälv 
som är de som ska visa vilken slags stad de vill ha. 
 
För Liberalerna 
 
Elisabeth Mattsson 
 

 



Anteckning Nytorgsstaden 

I från planprogrammet har man gått från en förtätning på mellan 300-400 hundra bostäder till att i 
samrådet föreslå en föreslå en fördubbling av antalet bostäder till 700 nya bostäder. I sig inget fel, 
men när fordonsflottan förnyas och el bilen är starkt på fram mars behöver ladd infrastrukturen och 
parkeringsmöjligheterna följa med.  

Inom planområdet måste parkeringsnormen uppfyllas för både befintliga och nybyggda bostäder, det 
är inte rimligt att skjuta dessa problem framför sig, eller till andra delar av staden. Det hänvisas till 
parkeringsytor på Liljedal som ska bebyggas framöver och parkeringshuset Tre kungar som bör bli fult 
med redan tänkta och planerade byggnationer.  

Den största planerade gatuförändringen i planområdet gäller Uddevallavägen. I Planförslaget står det 
att focus kommer att vara på kollektivtrafiken, planteringar och tillgänglighets anpassade gång och 
cykelstråk.  

Det kan väl tyckas bra, men i en stad som växer och med de få möjligheter som Kungälv har att 
passera älven och att ta sig igenom stadens olika delar måste Uddevallavägen vara anpassad för alla 
trafikslag. Därför måste även gatubeläggningen vara så slitstark och tyst som möjligt, och ej förorsaka 
buller och vibrationer i närliggande fastigheter. 

För Kungälvstrion Ove Wiktorsson (C) 

 

 


