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Övriga deltagare Haleh Lindqvist, kommundirektör §§ 149-182 
 Helena Tellberg, sektor samhälle och utveckling §§ 149-155, 163 
 Boris Damljanovic, sektor samhälle och utveckling §§ 149-151 
 Åsa Berglie, projektchef §§ 149- 
 Mats Mikulic, kommunjurist §§ 149–151 
 Elias Örjefelt, staben §§ 149–151 
 Joakim Lindström, sektor samhälle och utveckling §§ 149–151 
 Dennis Reinhold, sektor bildning och lärande § 154 
 Amela Filipovic, sektor bildning och lärande § 154 
 Catharina Bengtsson, sektor bildning och lärande § 154 
 Lars-Gunnar Hermansson, sektor bildning och lärande § 154 
 Tanja Tajic Björkman, sektor bildning och lärande § 154 
 Niklas Delander, staben § 154 
 Pia Jakobsson, ekonomichef §§ 152–153, 155-161 
 Ann-Charlott Backström, HR-chef §§ 152–153 
 Frida Källberg, sektor samhälle och utveckling § 155 
 Carl Adiels, staben § 155 
 Håkan Wallentin, sektor samhälle och utveckling § 155 
 Linda Lilja Pedersen, sektor samhälle och utveckling § 155 
 Andreas Blixt, staben §§ 155-161 
 Karolina Lovric, staben § 174 
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§ 149/2022 

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

Beslut 

  Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD). 
__________ 
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§ 150/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Utgående ärenden: 

-  Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning 

Beslut 

  Dagordningen fastställs 
__________ 
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 § 151/2022 

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: 
 
- KS2022/0996-3 Delegationsbeslut - Fullmakt avseende förhandling med Cerner 
- Information om allmän platsmark på Marstrand 2022 
- KS2022/1041-2 Medgivande jakttorn och viltkameror, Mariebergs jaktklubb 
- KS2022/1146-2 Beslut angående anmäld personuppgiftsincident 

Beslut 

  Redovisningen godkänns.  
__________ 
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 § 152/2022 

Information från kommundirektören 
 
 Haleh Lindqvist, kommundirektör, informerar om följande: 

- Statusrapport flyktingmottagande, främst kopplat till invasionen av Ukraina.  

 Åsa Berglie, projektchef, informerar om det pågående arbetet med en Hallarena vid Yttern: 
- Statusrapport detaljplanearbete 
- Synpunkter inkomna vid samråd (samtliga inkomna synpunkter var redan kända och 

behandlas i detaljplanearbetet). 
- Arkeologiska fynd i området (skålgropar med mera). Fynd omhändertas inom ramen för 

projektet.  
- Pågående planering infrastruktur 
- Pågående planering idrottsanläggningarna 

Tomas Hermansson, trygga ungdomsmiljöer, informerar om ung i sommar i Kungälv 2022. 
Bland annat informeras det om över 100 planerade aktiviteter, riktade läger och utflykter och 
fältarbete.  
 
Elias Örjefelt, staben och Joakim Lindström, VA, informerar om informationssäkerhet och 
säkerhetsarbete kopplat till VA-verksamheten.  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 153/2022 

Månadsrapport 
  

Pia Jakobsson, ekonomichef,  
- 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 till protokollet. 
__________ 
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 § 154/2022 

Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 1 (Dnr 
KS2022/0269) 

Skollagen ställer krav på att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen genom ett systematiskt kvalitetsarbete. 

I Kungälvs kommun följs kvaliteten i verksamheten upp vid två tillfällen under läsåret med 
utgångspunkt från centrala områden i skollagen och läroplanerna. Aktuell rapport fokuserar på 
normer och värden, kompensatoriska uppdraget samt ett antal andra områden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 1 
Bilaga Systematiskt kvalitetsarbete läsår 20212022 – Uppföljningsrapport 1 
Bilaga Bildspel huvudmannens rapport 1 SKA 
Bilaga Protokollsutdrag - Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 1 
- Utskottet för Bildning och lärande 

Beslut 

1. Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
För kännedom till: Niklas Delander 
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 § 155/2022 

Tilldelning - Upphandling av idrottshall i Diseröd (Dnr KS2022/0048) 

Sammanfattning 

I enlighet med lokalförsörjningsplan 2022- 2025 (bilaga till budget KS2021-1571) är 
Diserödsskolan i behov av kapacitetsökning med både fler lärosalar och större matsal samt 
kök. Samtidigt planeras omställning och renovering av delar av de befintliga byggnaderna på 
skolområdet. För att tillgodose skolans behov av nya lokaler är en del i projektet med ny 
och- ombyggnationen av Diserödsskolan, att riva den befintliga lilla idrottssalen på 
skolgården och uppföra en ny fullstor idrottshall i Diseröd. I detaljplanen som har tagits fram 
för Diseröds centrum ges det möjlighet för byggnation av en fullstor idrottshall.  
 
Antagen investeringsbudget för perioden 2022- 2025 (KS2021-1571) innehåller en extern 
finansiering av en idrottshall med två teorisalar i Diseröd. Det innebär att en extern byggherre 
bygger och hyr ut idrottshallen till kommunen, liknande den idrottshall som upphandlades i 
Kärna och som just nu är under byggnation. 
 
En upphandling har genomförts och anbud inkom. Förvaltningen gör bedömningen att 
anbudsgivare tilldelas kontraktet. Det möjliggör för att en byggnation ska kunna komma igång 
och en idrottshall kan stå klar till höstterminen 2024. Det möjliggör vidare för en 
ombyggnation av Diserödsskolan i enlighet med beslutad etapputbyggnad.  

 
Anbudet som ligger för beslut har en årshyra på 2 628 000 kronor/år. För nyttjandet på kvällar  
och helger kommer föreningslivet att erlägga taxor i enlighet med de taxenivåer som är 
beslutade i Kommunfullmäktige. Efter tilldelning i enlighet med LoU kommer marköverlåtelse 
samt hyresavtal med Exploatören som har blivit tilldelad att tas upp för separat politiskt beslut.  
 

Förslag som går vidare till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att tilldela den vinnande 
anbudsgivaren uppdraget att hyra ut en idrottshall i Diseröd till Kommunen.  

2. Sektorchef Samhälle och Utveckling ges i uppdrag att underteckna tilldelningen. 
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Tilldelning - Upphandling av idrottshall i Diseröd 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att tilldela den vinnande 
anbudsgivaren uppdraget att hyra ut en idrottshall i Diseröd till Kommunen.  

2. Sektorchef Samhälle och Utveckling ges i uppdrag att underteckna tilldelningen. 
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

__________ 
Sverigedemokraterna lämnar en gemensam anteckning till protokollet. Se bilaga 
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Expedieras till:   
Linda Lilja Pedersen  
Frida Källberg 
Håkan Wallentin 
 
För kännedom till: 
Åsa Berglie 
Rickard Holmgren 
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 § 156/2022 

Svar på granskningsrapport "Rapportering av bokslutsgranskning 2021" 
(Dnr KS2022/0651) 

De förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun har givit EY uppdraget att granska 
Kungälv kommuns bokslut 2021. Granskningen omfattar årsredovisningen med fokus på 
resultat- och balansräkning med nothänvisningar, kassaflödesanalyser, driftredovisning och 
investeringsredovisning samt god ekonomisk hushållning. I bifogad rapport redovisas 
granskningen och gjorda iakttagelser i sin helhet. Syftet med rapporten är att uppmärksamma 
förhållanden som bör åtgärdas samt att ge förslag till förbättringar.  
Baserat på de revisionsåtgärder som genomförts har inget framkommit, med undantag för 
redovisning av pensioner, som tyder på att det skulle föreligga väsentliga brister i kommunens 
årsredovisning. 

Kommunen följer inte Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 6 kap. 4 §, 
Pensionsutbetalningar. Kommunen redovisar 637,4 mkr som avsättning i balansräkningen 
vilket i enlighet med lagstiftningen i stället skall redovisas som en ansvarsförbindelse. 
Kommunen har i årsredovisningen på ett tydligt sätt upplyst om avsteget mot gällande 
lagstiftning och även lämnat upplysning om avstegets effekter på resultat- och balansräkning. 
Kommunens redovisning av pensioner innebär också att årets resultat är 23,6 mkr högre 
redovisat än om lagen efterlevts. Revisionens bedömning är att den felaktiga redovisningen är 
av betydande storlek och att räkenskaperna därför inte ger en rättvisande bild, i enlighet med 
gällande lagstiftning, om inte rättelse sker.  

Revisionen rekommenderar att kommunen till kommande bokslut anpassar redovisningen av 
pensionsåtagandet till vid varje tillfälle gällande regler i den kommunala redovisningslagen och 
rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning (RKR). Revisionen har 
tidigare rekommenderat att kommunen anlitar sakkunnig specialist för att göra en 
dokumenterad bedömning av aktuella hyresavtal/leasingavtal i förhållande till gällande 
redovisningsregler. Kommunen har svarat revisionen att arbetet pågår och kommer vara 
genomfört till delårsbokslut 2022. Revisionen understryker att detta arbete är mycket viktigt. 
Förvaltningens förslag till beslut är att bedömning av aktuella hyresavtal/leasingavtal pågår och 
kommer vara genomfört till delårsbokslut 2022. Frågan om förändring av redovisning av 
pensionsskulden kan bara initieras av kommunfullmäktige och dess ekonomiberedning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på granskningsrapport "Rapportering av bokslutsgranskning 2021" 
Bilaga Granskningsrapport "Rapportering av bokslutsgranskning 20221" 

Beslut 

1. Förvaltningen har en genomförandeplan för bedömning och klassificering av 
aktuella hyresavtal i förhållande till gällande redovisningsregler. Arbetet kommer 
att vara genomfört till delårsbokslutet i augusti 2022. 

2. Kommunstyrelsen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och följer 
kommunfullmäktiges beslut Dnr KS2005/487 om redovisning av pensionsskuld.  
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__________ 
 
Expedieras till:  Kommunrevisionen 
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 § 157/2022 

Svar på granskningsrapport "Grundläggande granskning 2021" (Dnr 
KS2022/0652) 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun genomfört en 
grundläggande granskning. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för 
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 
kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen, 
myndighetsnämnder, valnämnden och beredningar och har genomförts genom 
dokumentstudier och dialoger.  

Revisionens samlade bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt att 
verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Vidare bedömer 
man att kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna i allt väsentligt följer kommunens 
anvisningar avseende uppföljning och rapportering. Det finns dock utvecklingsområden där 
revisonen har tagit fram rekommendationer till kommunstyrelsen och nämnderna.  

Vad gäller kommunfullmäktiges beredningar är revisionens sammanfattande bedömning att 
beredningarna inte till fullo har utövat sitt uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
Granskningen visar att beredningen för samhälle och utveckling samt beredningen för bildning 
inte har färdigställt uppdragen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut samt att samtliga 
beredningar inte har presenterat någon verksamhetsplan för kommunfullmäktige. I 
granskningen har förbättringsområden identifierats.  

Kommunrevisionen önskar senast 22 juni 2022 få ett skriftligt svar på vilka åtgärder som 
kommunstyrelsen, sociala myndighetsnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden planerar att 
vidta med anledning av bifogad rapport.  

Myndighetsnämnderna svarar revisionen var för sig. 

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderas 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.  

 
Förvaltningens föreslår att kommunstyrelsen vidtar följande åtgärder: 

o I samband med bolagsdialoger mellan kommunstyrelsens presidium och bolagen ska 
information om bolagens interna kontroll redovisas. Protokoll från bolagsdialoger ska 
redovisas och protokollföras till kommunstyrelsen.  
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o I Kommunstyrelsens årliga uppföljningsrapport för intern kontroll ska en utvärdering 
av arbetet med intern kontroll ingå. 

o Frågan om roll- och ansvarsfördelning avseende beredning av ärende framgår av 
kommunstyrelsens reglemente. I samband med dialogtillfällen med kommunstyrelsens 
presidium och presidier för beredningar respektive utskott kommer arbetsgången 
klargöras och säkerställas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på granskningsrapport "Grundläggande granskning 2021" 
Bilaga Granskningsrapport "Rapportering av bokslutsgranskning 20221" 

Beslut 

 
Kommunrevisionens rekommendationer hanteras på följande sätt: 

 

1. I samband med bolagsdialoger mellan kommunstyrelsens presidium och bolagen 
ska information om bolagens interna kontroll redovisas. Protokoll från 
bolagsdialoger ska redovisas och protokollföras till kommunstyrelsen.  

2. I Kommunstyrelsens årliga uppföljningsrapport för intern kontroll ska en 
utvärdering av arbetet med intern kontroll ingå 

3. Frågan om roll- och ansvarsfördelning avseende beredning av ärende framgår av 
kommunstyrelsens reglemente. I samband med dialogtillfällen med 
kommunstyrelsens presidium och presidier för beredningar respektive utskott 
kommer arbetsgången klargöras och säkerställas. 

__________ 
 
Expedieras till:  Kommunrevisionen 
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 § 158/2022 

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

Sammanfattning 

Revisionsföretaget EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en 
granskning av delegationsbeslut i Kungälvs kommun. Syftet med granskningen har varit att 
granska om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av 
delegationsbeslut. 

De huvudsakliga resultat som framkommit av granskningen är att: 

- Kommunstyrelsen har antagit en delegeringsordning som anger hur 
delegationsbeslut ska återrapporteras i enlighet med kommunallagens krav. 

- Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen har, genom handlingarna till 
respektive sammanträde, tillgång till sammanställningar över alla delegationsbeslut. 
Sammanställningarna innehåller inte underlag till grund för beslut. 

- Beslutsmeningar i sammanställningarna är inte alltid tydliga vilket medför att det 
ibland är svårt att förstå vad besluten handlar om. 

- Kommunstyrelsen genomför en fördjupad uppföljning och kontroll av ett urval 
av ärenden på varje sammanträde. I den fördjupade uppföljningen föredras ärendet av ansvarig 
tjänsteperson. 
EY:s bedömning är att kommunstyrelsen i stort säkerställer en ändamålsenlig uppföljning och 
kontroll när det gäller delegationsbeslut, men att det finns åtgärder som kan vidtas för att 
stärka den löpande återrapporteringen. Åtgärderna som rekommenderas i rapporten är att 
förtydliga listan över delegationsbeslut samt att noteringar kring beslutsfattare och 
beslutsdatum samt hänvisning till punkt i delegationsordning alltid framgår.  
 
Förvaltningen instämmer i granskningsrapportens resultat och anser att rekommendationerna 
som följer för att stärka den löpande återrapporteringen är rimliga. Förvaltningen föreslår 
därför att kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1. Sammanställning över delegationsbeslut ska, utöver ärendetitel och diarienummer, 

innehålla information om vilken typ av beslut som är taget.  
2. Förvaltningen får i uppdrag att revidera den mall som finns för delegationsbeslut samt 

utföra de interna utbildningsinsatser som krävs för att informera om den reviderade 
mallen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på granskningsrapport "Granskning av delegationsbeslut - Fördjupning 
inom ramen för grundläggande granskning" 
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Bilaga Granskning av delegationsbeslut - Fördjupning inom ramen för grundläggande 
granskning 
Bilaga Granskning av delegationsbeslut_slutversion 

Beslut 

1. Sammanställning över delegationsbeslut ska, utöver ärendetitel och diarienummer, 
innehålla information om vilken typ av beslut som är taget.  

2. Förvaltningen får i uppdrag att revidera den mall som finns för delegationsbeslut samt 
utföra de interna utbildningsinsatser som krävs för att informera om den reviderade 
mallen. 

 
__________ 
 
Expedieras till:   Kommunrevisionen 
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 § 159/2022 

Svar på granskningsrapport "Utökad grundläggande granskning av 
ärendeberedning i tre beslut" (Dnr KS2022/0655) 

Sammanfattning 

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. 
 
Kommunrevisionen bedömning är att kommunstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig kvalitet i 
beredningsunderlagen. Bedömningen grundar sig i beslutsunderlagen för avtalen med Hemsö 
Fastighets AB och dess dotterbolag (Hemsö), avseende tre förskolor samt Ytterbygg AB 
gällande en idrottshall i Kärna. Utifrån granskningen lämnande kommunrevisionen ett antal 
rekommendationer som besvaras av förvaltningen i denna tjänsteskrivelse.  
 
Kommunrevisionen önskar senast 22 juni 2022, få ett skriftligt svar på vilka åtgärder som 
kommunstyrelsen planerar att vidta med anledning av rapporten och kommunrevisionens 
rekommendationer. Tjänsteskrivelse Svar på granskningsrapport "Utökad grundläggande 
granskning av ärendeberedning i tre beslut" föreslås antas som kommunstyrelsen svar och 
översänds till kommunrevisionen.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på granskningsrapport "Utökad grundläggande granskning av 
ärendeberedning i tre beslut" 

Beslut 

1. Tjänsteskrivelse Svar på granskningsrapport "Utökad grundläggande granskning 
av ärendeberedning i tre beslut" antas som kommunstyrelsen svar och översänds 
till kommunrevisionen. 
 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
__________ 
Sverigedemokraterna lämnar en gemensam anteckning till protokollet. Se bilaga 
 
Expedieras till: Kommunrevisionen 

För kännedom till: Åsa Berglie, Andreas Blixt, 
Christina Gunnesby, Pia Jakobsson 
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 § 160/2022 

Revidering av riktlinje Visselblåsarlagen - Intern rapporteringskanal (Dnr 
KS2022/1195) 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-23 (§ 60/2022) att anta riktlinjen Visselblåsarlagen – Intern 
rapporteringskanal. Riktlinjen träder ikraft den 1 juli 2022.  
 
Av riktlinjen framgår att den även gäller för kommunens helägda aktiebolag efter beslut i 
respektive bolag samt att avsikten är att kommunen och dess helägda bolag ska ha en 
gemensam intern visselblåsarkanal.  
 
Det har nu framkommit att riktlinjen behöver revideras då det inte bedöms vara möjligt för 
BOKAB och AB Kongahälla att ha en intern visselblåsarkanal enligt visselblåsarlagens 
bestämmelser eftersom bolagen har färre än 50 arbetstagare.  
 
Därutöver bör riktlinjen revideras avseende vilka som ingår i visselblåsarfunktionen, närmare 
bestämt att HR-chefen ska ingå i funktionen bland annat i syfte att säkerställa att hänsyn tas till 
de arbetsrättsliga aspekterna.   
 
Det har i riktlinjen även förtydligats hur kommunikationen sker med kommunstyrelsen och 
dess presidium samt med övriga berörda. Även hur ärenden handläggs och beslutas när de 
angår kommunens bolag har tydliggjorts. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinje Visselblåsarlagen - Intern rapporteringskanal 
Bilaga Förslag 2022_06_15 reviderad riktlinje Visselblåsarlagen - Intern rapporteringskanal 

Beslut 

Reviderad riktlinje, Visselblåsarlagen - Intern rapporteringskanal, antas enligt upprätta 
förslag 2022-06-15. 

__________ 
 
Expedieras till:   
BOKAB 
AB Kongahälla 

För kännedom till: 
Kungälv Energi AB 
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 § 161/2022 

Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för 
äldre (Dnr KS2022/0779) 

Sammanfattning 

Kungälvs kommun växer vilket leder till ökat antal barn, unga och äldre. Kommunen har med 
anledning av den ökande befolkningen behov av service, fler platser inom förskola, skola samt 
boenden inom LSS och äldreomsorg. Därmed ökar också investeringsbehoven i nya lokaler i 
de fall kommunens verksamhetsbehov inte kan tillgodoses inom befintliga lokaler. 
Förvaltningen har i uppdrag att svara mot majoritetens finanspolitiska ramverk där det 
fastställs att graden av extern finansiering ska öka för att minska framtida skuldbörda.  
 
Kommunen och fastighetsbolaget Hemsö Fastighets AB (Nedan kallad Hemsö) tecknade i 
december år 2018 en avsiktsförklaring som syftar till att Hemsö ska bidra till att utveckla och 
investera i kommunen genom att fokusera på fastigheter och lokaler för samhällsservice 
(KS2018/1818-6). Parterna tecknade 2019 ett samverkansavtal (KS2018/1818–7).  
 
Sektor Trygghet och Stöd har i sin behovsanalys i lokalförsörjningsplanen (KS2021/1571) 
konstaterat att verksamheten inom äldreomsorgen behöver ca 80-90 nya boendeplatser fram 
till 2024/2025. Därför föreslås att ett nytt äldreboende med 90 lägenheter ska uppföras i 
Ängegärde. Kommunen äger mark på Tveten 1:1 och Ängegärde 5:1 i östra delarna av 
Kungälv. Kommunstyrelsen beslutade om planbesked i december 2020 och 
detaljplaneläggning av området pågår. Detaljplanen har varit på samråd. Förvaltningen har 
upprättat ett utkast till marköverlåtelseavtal för tomten där äldreboendet föreslås byggas av 
Hemsö. Tomten säljs enbart för ändamålet äldreboende och under förutsättning att ett 
hyresavtal tecknas. En oberoende värdering av marken har gjorts. Köpeskillingen är satt till 
34,8 miljoner kronor. 
 
Enligt framtagen arbetsmodell handlar kommunen upp byggnationen enligt lagen (2016:1145) 
om offentlig upphandling och överlåter sedan byggentreprenaden tillsammans med marken till 
Hemsö. Ett förslag till hyresavtal innehållande en rikthyra baserat på det aktuella projektet 
”Ängegärde” har upprättats. Tecknandet av hyresavtalet innebär att Hemsö finansierar och 
bygger äldreboendet och att kommunen hyr det under 15 år med option på 10 år. Förslaget 
innebär att kommunen inte kommer att belastas av investeringskostnader för att bygga ett 
äldreboende. Beräknad objektshyra för Ängegärde äldreboende är 18 874 996 kr år 1. 
Hyresavtalet innehåller en indexklausul, vilket innebär att hyran kommer att indexregleras 
under hyresperioden. I avtalet ingår 90 lägenheter för äldreboende samt en lokal för hemtjänst 
(stöd i ordinärt boende). Kommunen kommer att redovisa en moms om 18% för bostäderna 
vilket innebär att hyran efter avdrag blir ca 15,5 mkr år 1. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att hyra ett äldreboende av Hemsö innebär att kommunen 
inte belastar investeringsramen. Verksamheten får tillgång till moderna och ändamålsenliga 
lokaler vilket ger långsiktiga planeringsförutsättningar för äldreomsorgen. Lokalerna är byggda 
enligt väl beprövade koncept som kommunen får tillgång till i och med inhyrningen. 
Simuleringar visar att hyreskostnaden över tid är något högre än att bygga och äga i egen regi. 
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Genom inhyrning behöver dock inte kommunen förvalta, underhålla och reinvestera i 
byggnaden. Förvaltningen föreslår att ett nytt äldreboende inklusive en hemtjänstlokal hyrs in 
från Hemsö. 
 
Förslag till beslut i Kommunstyrelsen  

1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en upphandling av 
byggentreprenad av äldreboende på fastigheten Tveten 1:1, del av och 
Ängegärde 5:1, del av.  
2. Tilldelningsbeslutet och entreprenadkontraktet samt överlåtelsen av 
detsamma till Hemsö undertecknas av sektorchef Samhälle och Utveckling och 
kommundirektör.  
3. Punkt 1 och 2 gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna köpeavtal för mark och hyresavtal med Hemsö.  
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige  
1. Upprättat förslag till hyresavtal mellan Kungälvs kommun och Hemsö 
godkänns.  
2. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och 
Hemsö godkänns.  
3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna hyresavtal och marköverlåtelseavtal för äldreboende i Ängegärde, 
Tveten 1:1, del av och Ängegärde 5:1, del av.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Tveten 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av särskilt boende för äldre 
Bilaga 0. 51212 0100 00 Fomulär 
Bilaga 1. Särskilda Bestämmelser Bilaga 1 220413 
Bilaga 2. 2022-04-12_Angegarde_ritning_bilaga 2 220413 
Bilaga 3. Gränsdragningslista, Bilaga 3 220413 
Bilaga 4. Gränsdragningslista Brandskydd, Bilaga 4 220413 
Bilaga 5 PGB Hemsö 220601 
Bilaga 5.1 Gränsdragningslista investering Ängegärde 220413 
Bilaga 5.2 RH Rumsbeskrivning 220413 
Bilaga 5.3 ritning med planslösning och situationsplan 220426 
Bilaga 5.4 Översiktlig tidplan med beskedtidplan 220413 
Bilaga 5.5 ÄTA-blankett 
Bilaga SIGNINGSVERSION Marko ̈verlåtelseavtal Ängegärde Hemso ̈ 
Bilaga SIGNINGSVERSION Marko ̈verlåtelseavtal Ängegärde Hemso ̈ 
Bilaga Bilaga 1.1 - Detaljplanen och Området Illustrationskarta 
Bilaga Bilaga 1.2 - Detaljplanen och Området Plankarta 
Bilaga Bilaga 2 - Kommunens VA-ledningar 
Bilaga Bilaga 3 - Fiberledningar 
Bilaga Bilaga 4 - Kungälv Energi ledningar 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-06-22 
Sida 22 (48) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

Beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en upphandling av 
byggentreprenad av äldreboende på fastigheten Tveten 1:1, del av och 
Ängegärde 5:1, del av.  

2. Tilldelningsbeslutet och entreprenadkontraktet samt överlåtelsen av 
detsamma till Hemsö undertecknas av sektorchef Samhälle och Utveckling och 
kommundirektör.  

3. Punkt 1 och 2 gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna köpeavtal för mark och hyresavtal med Hemsö.  

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Förslag till Kommunfullmäktige  

1. Upprättat förslag till hyresavtal mellan Kungälvs kommun och Hemsö 
godkänns.  

2. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och 
Hemsö godkänns.  

3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna hyresavtal och marköverlåtelseavtal för äldreboende i Ängegärde, 
Tveten 1:1, del av och Ängegärde 5:1, del av.  

__________ 
Sverigedemokraterna lämnar en gemensam anteckning till protokollet. Se bilaga 
 
Expedieras till:   Rickard Holmgren, Håkan Wallentin, Åsa Berglie, Pia Jakobsson 

För kännedom till: Carl Adiels, Lena Arnfelt, Andreas Blixt 
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 § 162/2022 

Taxa gällande tillsynsavgifter för serveringstillstånd 2022 (Dnr 
KS2022/1110) 

Sammanfattning 

Göteborg beslutade den 24 februari om att tillsynsavgifter för serveringstillstånd år 2022 i 
Göteborgs kommun fastställs till 0 kr. Enligt samverkansavtalet som Kungälv har med 
Göteborg så är kommunerna som anlitar Göteborg skyldiga att följa deras taxenivåer. 
Göteborgs stad har upprättat ett tilläggsavtal för år 2022 som innebär att det blir upp till 
respektive kommun att besluta om avgifterna ska sänkas eller inte. Avtalet behöver godkännas 
oavsett om Kungälv avser att sänka avgifterna för år 2022 eller inte.   
 
Kommunfullmäktige beslutade våren 2021 om att inte ta ut avgifter för tillsyn eller 
ansökningar för serveringstillstånd år 2021. Ändringen av taxan för kalenderåret 2022 bedöms 
främja näringslivet inom Kungälvs kommun, med anledning av det pågående utbrottet av 
Covid-19. 
 
Förslaget är att Kungälvs kommun ska följa Göteborgs stads beslut vilket innebär att 
tillsynsavgifter för serveringstillstånd fastställs till 0 kr under 2022.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Taxa gällande tillsynsavgifter för serveringstillstånd 2022 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Taxa gällande tillsynsavgifter för serveringstillstånd år 2022 i Kungälvs 
kommun fastställs till 0 kr. 
2. Tilläggsavtal om samverkan godkänns av kommunstyrelsen ordförande. 

__________ 
 
Expedieras till:  Miljöenheten, Dag Svensson 
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 § 163/2022 

Infrastrukturplan - Vision 2050 (Dnr KS2019/0191) 
Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt beredningsarbete getts i 
uppdrag att ta fram en infrastrukturplan. Dokumentet infrastrukturplan kan ses som ett 
underlag till kommande uppdatering av översiktsplanen, där transportsystemet kommer att 
beskrivas mer ingående. PM:ets inriktning är att beskriva en ny vision om hur framtida 
transportsystem kan komma att se ut och med en uppskattad ekonomisk bedömning. 
Dokumentet redogör också för nuläget på kommunens objekt i regional 
transportinfrastrukturplan. Dokumentet har tagits fram i samarbete med sektor samhälle och 
utveckling. 
 
Förslaget till kommunfullmäktige är att upprättat dokument Infrastrukturplan – Vision 2050 
antas, och att beredningsuppdraget därmed anses slutfört. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Infrastrukturplan - Vision 2050 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsuppdrag BSU- Kartlägga framtidens infrastrukturbehov, 
förslag till kommunal infrastrukturplan - Beredningen för samhälle och utveckling 
Bilaga Infrastrukturplan Vision 2050 
Bilaga Protokollsutdrag - Infrastrukturplan - Vision 2050 - Utskottet för Samhälle och 
utveckling 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Dokument Infrastrukturplan – Vision 2050 antas. 
2. Beredningsuppdraget anses slutfört. 

__________ 
Sverigedemokraterna lämnar en gemensam anteckning till protokollet. Se bilaga 
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 § 164/2022 

Beredningsskrivelse - Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors skolgårdar (Dnr KS2022/0834) 

 
Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolgårdar för Kungälvs 
kommunala grundskolor. Policy för skolgårdar är en del av arbetet med beredningsuppdraget: 
Politisk inriktning om hur bästa möjliga förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög 
måluppfyllelse. 
 
På varje skola finns en skolgård. Hur stor den bör vara och hur den ser ut kan variera på 
många olika sätt, allt beror på hur behoven och grundförutsättningarna ser ut från början. Det 
finns många saker som en skolgård skall innehålla för att kunna gynna barns hälsosamma 
utveckling och vara en del i skolans verksamhet. 
Sammantaget är ytstorleken en grundförutsättning för utemiljöns kvalitet, för att fullfölja 
skolgårdens potential att gynna barns kognitiva, sociala och fysiska utveckling under rast och i 
undervisning och samtidigt bidra med ekologiska och sociala värden i lokalsamhället. Därför 
behöver rymliga ytstorlekar för utemiljöer i skola och förskola säkras. 
 
Det är tre grundläggande kvaliteter som ska finnas på skolgården 
som alla kräver areal: förutsättningar för fysisk aktivitet, naturkontakt samt socialt liv. 
Dessa tre kvaliteter är helt grundläggande för att en skolgård ska vara välfungerande för de 
många olika funktioner som skapar kvalitet för alla barn samt för skola och samhälle. 
Det finns flera studier som visar på de positiva fördelarna av uteundervisning. Klassrum med 
himlen som tak visar att utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för elever  
i grundskoleålder. Därför är det av stor vikt att kommunen tänker in ett utrymme på 
skolgården som kan fungera i uteundervisningen. 
 
Beredningen för bildning och lärandes framtidsvision om skolgårdar i Kungälvs 
kommunala 
skolor är att: 
 
● Ytan ska vara tillräckligt stor utifrån forskningsresultat så att kvalitén blir 
ändamålsenlig 
● Skolgården ska bidra till fysisk aktivitet, naturkontakt och social samvaro 
● Ytan ska vara varierad 
● Möjlighet till utomhusundervisning ska beaktas 
● Barnen bör involveras i framtagandet av utformningen så att de känner sig involverade 
och skadegörelse minskar 
● Skolgårdarna skall vara inkluderande för alla elever. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors 
skolgårdar 
Bilaga Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar 
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Bilaga Protokollsutdrag-Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors skolgårdar 
Bilaga Förvaltningens bedömning 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Policy för Kungälvs kommuns kommunala 
grundskolors skolgårdar - Utskottet för Bildning och lärande 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Upprättat dokument: Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors 
skolgårdar antas. 

__________ 
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 § 165/2022 

Beredningsskrivelse - Framtidens LSS-boende (Dnr KS2022/0840) 
Policy för framtidens LSS-boende syftar till att skapa förutsättningar för bra och 
ändamålsenliga bostäder för de kommuninvånare som omfattas av Lagen om Stöd och Service 
till vissa funktionshindrade (LSS). 
 
Vi vill skapa möjligheter för anpassat boende inom i flera av våra kommundelar för 
människors olika behov, olika driftsformer och med varierande utformning. Gruppen som 
behöver särskilt boende utifrån biståndsbeslut är inte homogen och håller dessutom på att 
förändras både ur perspektiv av ålder och former av funktionsnedsättning. 
Framtidens LSS-boende behöver därför utifrån demografin planeras på ett flexibelt sätt för att 
passa de individuella behov individerna har under sin livscykel. Redan när fördjupade 
översiktsplaner och detaljplaner görs ska framtidsbehovet av anpassade och smarta (hållbara, 
bekväma, innefattande god digitaliseringsgrad samt planerad funktionalitet som möjliggör olika 
lösningar och tjänster) bostäder planeras in i samverkan mellan kommunens olika 
verksamheter. 
 
Yrkanden 
Ancy Wahlgren (UP): Ärendet återremitteras för att ge alla i beredningen möjlighet att arbeta 
med denna policy och göra de justeringar som behövs för att den ska bli tydligt vad politiken 
vill. Samt att man ser över så att man säkerställer att man följer LSS lagar i texten. 
 
Anders Holmensköld (M): Ärendet avgörs idag.  
 
Beslutsunderlag 
Policy för framtidens LSS-boende 
Beredningsskrivelse 

Förslag till kommunfullmäktige 

  Upprättat dokument: Framtidens LSS-boende antas. 
__________ 
Ancy Wahlgren (UP) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga. 
Sverigedemokraterna lämnar en gemensam anteckning till protokollet. Se bilaga 
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 § 166/2022 

Beredningsskrivelse – Besöksnäringen i Kungälvs kommun (Dnr 
KS2022/0868) 

 
I Kultur- och fritidsberedningens arbetsordning framgår att beredningen ska jobba med 
besöksnäringens långsiktiga styrdokument. 
 
Beredningen har tagit del av underlag från Göteborgs stad, Västsvenska turistrådet och 
regionen 
med flera, även agenda 2030 har inkluderats i underlaget. 
 
Beredningens rekommendation: 
Det övergripande målet för arbetet med besöksnäringen är att öka dess ekonomiska 
omsättning. 
Detta till gagn för kommunens invånare och näringsliv. Beredningen föreslår att omsättningen 
fördubblas till 2035. 
 
Arbetet ska ske inom ramen för hållbarhetsklivet som tagits fram at turistrådet i Västsverige. 
 
Det betyder: 
a. Bra för besökare och dem som bor i Kungälv 
b. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 
c. Fler besökare när och där det inte är fullt 
d. Fler heltidsjobb och mer robust verksamhet 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse – Besöksnäringen i Kungälvs kommun 
Bilaga Förvaltningens bedömning 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Beredningsskrivelsen antas i sin helhet. 
2. Kommunstyrelsen uppdras att vidareutveckla arbete med besöksnäringen i 

enlighet med beredningens skrivelse.  
__________ 
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 § 167/2022 

Antagande av åtgärder i det nya regionala åtgärdsprogrammet för 
miljömålen 2022-2025 (Dnr KS2022/0172) 

Sammanfattning 

Ett regionalt åtgärdsprogram kopplat till de regionala miljömålen har antagits av Länsstyrelsen, 
Västra Götalandsregionen och Skogsstyrelsen. Programmet har reviderats och nu startar en ny 
programperiod för perioden 2022 – 2025. Kommunerna erbjuds i en remiss möjlighet att åta 
sig åtgärder att arbeta med för att vi gemensamt ska nå miljömålen. Alla åtaganden har lagts 
upp på en nationell åtgärdswebb. Här blir det synligt vilka aktörer som arbetar med vilka 
åtgärder och hur det går. Åtgärdswebben är också ett verktyg för årlig uppföljning. 
 
Efter förankring inom förvaltningen har ett förslag till enkätsvar fyllts i rörande vilka åtgärder 
som förvaltningen föreslår att åta i åtgärdsprogrammet. Ifylld svarsenkät framgår i bilaga 1. 
Förvaltningens beslutsunderlag och förslag framgår i bilaga 2. 

 
Kungälvs kommun antar åtgärder enligt svarsblankett (bilaga 1). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Antagande av åtgärder i det nya regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen 
2022-2025 
Bilaga Bilaga 1 Enkätsvar åtaganden KUNGÄLV Åtgärdsprogrammet 2022 - 2025 
Bilaga Bilaga 2 Beslutsunderlag åtaganden KUNGÄLV Åtgärdsprogrammet 2022-2025 
Bilaga Protokollsutdrag - Antagande av åtgärder i det nya regionala åtgärdsprogrammet för 
miljömålen 2022-2025 - Utskottet för Samhälle och utveckling 

Beslut 

Kungälvs kommun antar åtgärder enligt svarsblankett (bilaga 1). 
__________ 
 
Expedieras till:   Skicka in som bifogad fil till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange ärendenummer 501-

54100-2021 i ämnesraden. Bifoga även underlag som bekräftar beslutet, exempelvis ett 
sammanträdesprotokoll om det finns. 

För kännedom till: Amanda Stenbom amanda.stenbom@kungalv.se  
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 § 168/2022 

Beslut - Antagande av detaljplan för industri, Arntorp 2:12, Solbräcke 
verksamhetsområde (Dnr KS2019/1283) 

Exploatören har fått positivt planbesked 2020-05-13 §150/2020 där även beslutet att planen 
ska vara med byggherredriven planprocess. Exploatören har i och med detta tagit fram 
samrådshandlingar och utredning. 

Ändringen av detaljplanen görs väsentligen inom ett naturområde utmed E6:an som omgärdas 
av industriområde. Förslaget har inte bedömts som av principiell betydelse eftersom endast en 
mindre del av naturområdet klassas som naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde.  

Ändringen av detaljplan har varit på samråd under tiden 3 mars 2021 till 21 april 2021 och 
granskning under tiden 31 mars 2022 till 21 april 2022. Inkomna synpunkter har föranlett 
följande förändringar av planförslaget: nya utredningar/revideringar för geoteknik, dagvatten 
och riskanalys har gjorts. Utifrån dessa har nya planbestämmelser för friskluftsintag, 
evakueringsmöjligheter och dagvattenhantering tillkommit. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beslut - Antagande av detaljplan för industri, Arntorp 2:12, Solbräcke 
verksamhetsområde 
Bilaga Detaljplan för Solbräcke verksamhetsområde antagande 
Bilaga Granskningsutlåtande 
Bilaga Planbeskrivning ändring Solbräcke verksamhetsområde antagande 
Bilaga Detaljplan för Solbräcke verksamhetsområde antagande 
Bilaga Planbeskrivning ändring Solbräcke verksamhetsområde antagande 
Bilaga Protokollsutdrag - Beslut - Antagande av detaljplan för industri, Arntorp 2:12, Solbräcke 
verksamhetsområde - Utskottet för Samhälle och utveckling 

Beslut 

Detaljplanen för industri, Arntorp 2:12, Solbräcke Verksamhetsområde i Kungälvs 
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27. 

__________ 
 
Expedieras till:   BOKAB 

För kännedom till: Gunilla Carlsson Gremner, registrator Plan 
Anna Hedlin, administratör Plan 
Ida Brogren, enhetschef Plan 
Fredric Norrå, verksamhetschef planering & myndighet 
Johan Hellborg, planarkitekt plan 
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 § 169/2022 

Planbesked för Kastellegården 1:569 (Dnr KS2022/0430) 

Sammanfattning 

Ansökan avser bostäder inom fastigheten Kastellegården 1:569. Området är inte 
detaljplanelagt. 
 
Området ingår i ett större område som i fördjupad översiktsplan för Ytterby (FÖP Ytterby), 
antagen 2021, benämns som nr. 6 Lilla Smällen. Lilla Smällen avses bebyggas med blandad 
bebyggelse främst bostäder men även skolor, förskolor och mindre störande verksamheter och 
service samt natur och rekreation och gång- och cykelhuvudstråk. Aktuell ansökan 
överensstämmer med FÖP Ytterby. 
 
Innan eventuell detaljplan påbörjas bör ett planprogram för Lilla Smällen tas fram där ny gatu-, 
bebyggelse- och grönstruktur beskrivs. 
  
Känt i nuläget är att arkeologi, naturvärden, groddjur och fåglar, förorenad mark, trafik, 
dagvatten och VA kommer att behöva utredas under planarbetet.  
 
Antalet bostäder behöver prövas i detaljplanen för att se hur många bostäder som är lämpligt 
på platsen bland annat utifrån ett trafikperspektiv. 

 
Befintlig vändslinga som utgör angöringsväg till området väster ifrån, är smal och ej anpassad 
för att hantera ett större tillskott av bostäder. Delar av befintlig cykelväg (Västra Porten) 
kommer därför att behöva breddas och göras om till gata för att få till en gatuanslutning i norr.  
 
En ny gång- och cykelväg genom området bör byggas vilken kopplas på det befintliga 
huvudstråket för gång- och cykel öster ut mot Ytterby centrum och järnvägsstationen.  

 
Öster om området för planansökan ligger fornlämningsområdet Smällen vilket är riksintresse 
för kulturmiljövården. Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande för FÖP Ytterby daterat 
2020-10-16, gjort bedömningen att byggnation inom området för planansökan kan innebära 
påtaglig skada på riksintresset och är olämplig ur kulturmiljösynpunkt. Om Länsstyrelsen 
bedömer att framtida detaljplan orsakar påtaglig skada på riksintresset har Länsstyrelsen 
möjlighet att upphäva beslutet att anta detaljplanen. Detaljplanens utformning behöver därför 
anpassas efter riksintresset. Av ovanstående anledning bör detaljplanen handläggas med utökat 
förfarande. 
 
Luftledningar finns öster om området vilka avger strålning. För att frigöra mark för byggnation 
inom angränsande kommunal mark i enlighet med FÖP Ytterby behöver kraftledningarna 
grävas ner. En förstudie för att undersöka möjligheten och kostnaden att gräva ner ledningarna 
har gjorts våren 2022 vilken visar att det är möjligt att gräva ner ledningarna.  
 
Ett positivt planbesked föreslås för byggnation inom fastigheten Kastellegården 1:569, enligt 5 
kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL). 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Planbesked för Kastellegården 1:569 
Bilaga Komplettering KG_220419_sitplaner_A_B 
Bilaga Begäran om planbesked Kungälv Kastellegården 1_569.msg 
Bilaga Begäran om planbesked Kungälv Kastellegården 1.569 inkl bilaga.pdf 
Bilaga Fullmakt - ansökan om planbesked (Kungälv Kastellegården 1.569)  - # 101756 
v1.DOCX - signerat.pdf 
Bilaga Protokollsutdrag - Planbesked för Kastellegården 1:569 - Utskottet för Samhälle och 
utveckling 

Beslut 

1. Ett positivt planbesked ges för byggnation inom fastigheten Kastellegården 1:569, 
enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL). 
2. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna påbörjas 
2028 och detaljplan antas 2030. Denna uppskattning kan ändras.  

__________ 
 

Avgift: 19 320 kr 
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  
 
Övriga upplysningar  
Detta beslut kan inte överklagas. 

 
 
Expedieras till:  
Bonava, mikaela.ropel@bonava.com 
Gunilla Carlsson Gremner, Plan/Samhälle och Utveckling 
Anna Hedlin/Plan, Samhälle och utveckling 
Ida Brogren, Plan/Samhälle och utveckling 
Fredric Norrå, planering och myndighet/Samhälle och Utveckling 
Anders Holm, Samhälle och utveckling 
Amanda Staf, Projektenheten/Samhälle och utveckling 
Sara Ekelund, Plan/Samhälle och Utveckling 
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 § 170/2022 

Svar på remiss - Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för 
Västra Götaland 2021 (Dnr KS2022/0598) 

Sammanfattning 

En remiss har inkommit från Västra Götalandsregionen via Göteborgsregionens 
kommunalförbund.  
Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland ska Västra 
Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med implementeringen av 
trafikförsörjningsprogrammet och redovisa uppföljning av de mål som satts upp. 
Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala kollektivtrafikråden lämna yttranden på 
arbetet med att utveckla kollektivtrafiken. 
 
Förslag till beslut kommer att beredas via GR:s kollektivtrafiknätverk inför beslut i 
förbundsstyrelsen/ delregionala kollektivtrafikrådet 30 september 2022. Kommunernas 
synpunkter lämnas till GR via kollektivtrafiknätverket senast 30 juni 2022. Inspelet från 
Kungälvs kommun kommer tillsammans med de andra GR-kommunernas svar bearbetas till 
ett gemensamt svar till Västra Götalandsregionen.  
 
Svar på frågorna i remissen ges i Bilaga 1 Kungälv kommuns svar på årlig avstämning av 
trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland 2021.  
 
Förslag till beslut 
Upprättat förslag till svar i bilaga 1 Kungälv kommuns svar på årlig avstämning av 
trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland 2021 antas som Kungälv kommuns svar på 
remissen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss - Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för Västra 
Götaland 2021 
Bilaga Bilaga 1 Kungälv kommuns svar på årlig avstämning av trafikförsörjningsporgrammet 
för Västra Götaland 2022 
Bilaga Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland.msg 
Bilaga Remissbrev årlig avstämning om trafikförsörjningsprogrammet 2021.pdf 
Bilaga ~ KTN 2022-00032-2 Bilaga Aktualisering av Miljö- och klimatstrategi för 
kollektivtrafiken i Väs 2981152_5_1.pdf 
Bilaga Uppföljning TFP 2021.PDF 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på remiss - Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 
för Västra Götaland 2021 - Beredningen för samhälle och utveckling 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på remiss - Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 
för Västra Götaland 2021 - Utskottet för Samhälle och utveckling 

Beslut 

1. Upprättat förslag till svar i bilaga 1 antas som Kungälv kommuns svar på remissen.  
__________ 
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 § 171/2022 

Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil (Dnr 
KS2015/2077) 

Sammanfattning 

Väg 168 passerar genom Tjuvkils samhälle. Vägen fungerar som genomfartsväg för trafikanter 
mellan Marstrand och Kungälv och som lokal länk mellan olika delar av Tjuvkil. 
 
Det saknas vägren, gång- och cykelväg, övergångställen och ståytor för väntande resenärer på 
busshållplatser längs sträckan. För oskyddade trafikanter innebär det säkerhetsrisker och att 
vägen har en barriäreffekt. För biltrafiken håller vägen i vissa avseenden otillräcklig standard. 
Vidare beräknas att riktvärdena för buller utomhus överskrids vid ett trettiotal bostäder längs 
vägen. 
 
För att åtgärda bristerna håller Trafikverket på att ta fram en vägplan för väg 168 genom 
Tjuvkil. I samband med detta har Trafikverket pekat på behovet att en detaljplan tas fram för 
samma område. Syftet med detaljplanen är att ersätta delar av befintliga detaljplaner så att 
lämplig markanvändning möjliggörs för den vägplan som tas fram i en parallellt pågående 
planeringsprocess. De åtgärder vägplan och detaljplan som möjliggör är gång- och cykelväg, 
ståytor för busshållplatser, gångpassager tvärs vägen, breddad körbana, säkrade sidoområden 
och bullerskydd. 
 
Under 2021 antogs ett tilläggsavtal mellan Trafikverket, VGR och Kungälvs kommun gällande 
”Gång - och cykelväg, Väg 168 Kungälv Delen Tjuvkil”. I avtalet beskrivs att ny totalkostnad 
för objektet är 126 miljoner kronor och att Kungälvs kommun finansierar med ca 83 miljoner 
kronor. Utöver dessa kostnader tillkommer kostnader för lantmäteriförrättningar och inlösen 
av privatägd mark inom detaljplanens allmänna platsmark. Dessa kostnader är svårbedömda 
men förväntas uppgå till (exkl tomtanläggningar) omkring 1,5-2 miljoner kronor. 
 
Detaljplanen har tidigare antagits av kommunfullmäktige (2021-01-28) men antagandet 
överklagades och i en dom (2021-09-23) beslöt mark- och miljödomstolen att antagandet av 
detaljplanen skulle upphävas. Kommunen beslöt därefter att göra ett omtag i planprocessen 
samt att omtaget skulle inledas med att ta fram granskningshandlingar. Den nya granskningen 
ägde rum 4-25 mars 2022. Nu har antagandehandlingar tagits fram. 
 
Förvaltningens bedömning är att förslaget kan antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil 
Bilaga Fastighetsförteckning Tjuvkil DP väg 168 
Bilaga Planbeskrivning antagande 
Bilaga 2022-05-24 Plankarta 1 av 5 
Bilaga 2022-05-24 Plankarta 2 av 5 
Bilaga 2022-05-24 Plankarta 3 av 5 
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Bilaga 2022-05-24 Plankarta 4 av 5 
Bilaga 2022-05-24 Plankarta 5 av 5 
Bilaga Fastighetskonsekvenskarta Antagande 
Bilaga Granskningsutlåtande_Tjuvkil 
Bilaga Protokollsutdrag - Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - 
Utskottet för Samhälle och utveckling 

 
    Förslag till Kommunfullmäktige 

Detaljplanen för väg 168 genom Tjuvkil i Kungälvs kommun antas enligt plan- och 
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27 med stöd av § 14 i kommunstyrelsens 
reglemente. 

__________ 
 
Expedieras till:   Gunilla Carlsson Gremner 

För kännedom till: Erik Liedner 
Ida Brogren 
Fredric Norrå 
Jenny Bjönness Bergdahl 
Boris Damljanovic 
Anna Hedlin 
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 § 172/2022 

Samverkansavtal avseende öppenvårdsmottagning Mini-Maria mellan 
Kungälvs kommun och Mölndals stad (Dnr KS2022/1003) 

Sammanfattning 

Kommunen har tillsammans med Hälso-sjukvården ett gemensamt ansvar för missbruks- och 
beroendevården vilket regleras bland annat i socialtjänstlagen (2002:453) och i Hälso-
sjukvårdslagen (2017:30). Sedan 1 juli 2013 finns även en gemensam lagstadgad skyldighet för 
kommuner och landsting att ingå överenskommelser om samarbete kring personer med 
missbruk och beroende av alkohol, narkotika och andra beroende framkallande medel. 
 
2019-12-05 beslutade Kommunstyrelsen efter förvaltningens förslag att anta en 
modellbeskrivning för Livsstilsmottagningar i SIMBA-området (Dnr KS 2019/1357–2). 
Intentionen var att västra hälso-sjukvårdsnämnden tecknar samverkansavtal med berörda 
kommuner när berörda verksamheter inom SIMBA området enats om hur de skall samarbeta 
för att uppfylla modellen. Detta utvecklingsarbete avstannade på grund av att Regionens 
finansieringsförutsättningar förändrades.  
 
Västra hälso-sjukvårdsnämnden har gemensamt med kommunerna i nämndområdet fört 
dialoger under delar av åren 2020/2021 om Mini-Maria mottagningar i 
vårdsamverkansstrukturer, kommundialoger och socialchefsnätverk.  
 
Mini-Maria är en mellan kommun och region integrerad öppenvårdsmottagning för ungdomar 
upp till 21 år som riskerar att utveckla ett beroende eller skadligt bruk av alkohol, droger eller 
spel om pengar. En utgångspunkt för Mini-Maria ska vara att nå unga människor i ett tidigt 
skede av riskbruk och/ eller skadligt bruk för att förhindra att detta utvecklas till ett beroende 
och allvarlig psykisk ohälsa. Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande utifrån en 
tvärprofessionell ansats. Mottagningen skall vända sig till ungdomar, närstående samt 
professionella som kommer i kontakt med målgruppen. Lättillgänglighet till mottagningen skall 
ge möjligheter till tidig upptäckt och därmed tidiga och förebyggande insatser för att minska 
risken för beroende, omfattande social problematik och större vårdbehov.  
 
Nio kommuner i västra hälso-sjukvårdsnämndens geografiska område deltar i uppstarten av 
verksamheten; Mölndal, Härryda, Kungälv, Stenungssund, Ale, Lilla Edet, Partille, Lerum och 
Alingsås. Avsikten är att utbudspunkter eller så kallade närmottagningar bör finnas i alla 
kommuner. 
Några av kommunerna kommer att gå ihop och samverka sinsemellan.  
Samverkansavtal avses tecknas mellan västra hälso-sjukvårdsnämnden och följande sex 
kommuner: Mölndal, Ale, Lilla Edet, Partille, Lerum och Alingsås.  
 
Härryda, Kungälv och Stenungssund ingår samverkansavtal med Mölndals stad för en 
gemensam Mini-Maria mottagning där huvudmottagningen kommer att ligga i Mölndal och 
närmottagningar i Härryda och Kungälv. Kungälv har fått en förfrågan från Stenungssunds 
kommun om en gemensam närmottagning i Kungälv vilket bidrar till ökad tid för lokal 
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tillgänglighet. Detta innebär inte några ökade krav på lokal utformningen eller merkostnader. 
Planerad uppstart av verksamheten är september 2022. 
I nuläget pågår rekrytering inom hälso-sjukvården samt att det är svårigheter att lösa 
lokalfrågan. Detta har skapat viss försening av uppstart. 
 
Mini-Maria mottagningen kommer att innebära ett ”resurstillskott” genom att vara en 
lättillgänglig resurs som man kan kontakta själv som ungdom och förälder/anhörig samt vara 
ett viktigt komplement till redan befintliga professioner och verksamheter inom socialtjänsten 
och skolan. 
Mini- Maria mottagningen kommer att finansieras inom sektors befintliga budgetram. 
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att: 

1. Beslut från 2019-11-13 (Dnr KS 2019/1357–2) att anta modellbeskrivning för 
Livsstilsmottagningar i SIMBA-området upphävs. 

2. Samverkansavtal avseende öppenvårdsmottagning Mini-Maria mellan Kungälvs 
kommun och Mölndals stad godkänns. 

3. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna samverkansavtalet. 
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Samverkansavtal avseende öppenvårdsmottagning Mini-Maria mellan 
Kungälvs kommun och Mölndals stad 
Bilaga Avtal-Mölndal och kommunerna GÄLLANDE (003) 
Bilaga Avtal om Mini-Maria mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Mölndals stad 
(003) 
Bilaga Verksamhetsbeskrivning Mini-Maria HSNV 2022-02-14 (002) (003) 
Bilaga Kopia av Ekonomisk kalkyl MiniMaria 2022 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 13 november 2019 

Beslut 

1. Beslut från 2019-11-13 (Dnr KS 2019/1357–2) att anta modellbeskrivning för 
Livsstilsmottagningar i SIMBA-området upphävs.  

2. Samverkansavtal avseende öppenvårdsmottagning Mini-Maria mellan 
Kungälvs kommun och Mölndals stad godkänns. 

3. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna samverkansavtalet. 
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

__________ 
 
Expedieras till:  Lena Arnfelt 
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 § 173/2022 

Svar på remiss - förslag lokala sjötrafikföreskrifter i Kungälvs kommun 
(Dnr KS2022/1150) 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen har inkommit med en remiss för yttrande om förslag till lokala 
sjötrafikföreskrifter i Kungälvs kommun. Länsstyrelsen har fått in ett önskemål om lokala 
sjötrafikföreskrifter vid Lilla Fjellsholmen. Sökanden är ordföranden i Lilla Fjellsholmens 
Samfällighetsförening.  
 
Önskemålet är en fartbegränsning i sundet mellan Lilla och Stora Fjellsholmen där båtar 
passerar i hög fart i anslutning till badplats, bryggor och båtplatser. Det finns risk för olyckor 
och svallet bidrar till hårt slitage på bryggor och båtar. 
 
Förvaltningen bedömer att det finns behov av lokal sjötrafikföreskrift i form av 
fartbegränsning och uppmuntrar förslaget.  
 
Förslag till beslut 
Kungälvs kommun tillstyrker förslaget om lokala sjötrafikföreskrifter 
Ärendet justeras omedelbart 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss - förslag lokala sjötrafikföreskrifter i Kungälvs kommun 
Bilaga Begäran om yttrande, sjötrafik i Kungälvs kommun 26997-2021.msg 
Bilaga Fartbegränsning.msg(17853766) (0)_TMP.pdf 

Beslut  

1. Kungälvs kommun tillstyrker förslaget om lokala sjötrafikföreskrifter 
2. Ärendet justeras omedelbart 

__________ 
 
Expedieras till:  Andreas Forsner 
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 § 174/2022 

Hyror och taxor för kommunens lokaler 
 

Idag saknar kommunen ett enhetligt system för hantering av hyror och taxor i kommunens 
lokaler. Föreningar inom kommunen hyr lokaler på mycket olika villkor, det råder dessutom 
oklarheter i vilka ytor som ingår i avtalen: 
- Hyresavtal som ger hyresgästen allt ansvar för skötsel, underhåll och drift med en mycket 
låg hyra eller helt hyresfritt. 
- Hyresavtal som är baserade på en marknadshyra. 
- Helt hyresfria lokaler. 
- Mediakostnader ingår i vissa avtal medan det i andra avtal ligger helt utanför och 
hyresgästen skall själv svara för kostnaderna. 
 
Uppdrag (dnr KS2022/0360): 
Den 13 december 2021 fick kommundirektören i uppdrag utifrån behovet av ett samlat 
system för hyror och taxor, kommunfullmäktiges mål, resultatmål och lagda befintliga 
uppdrag och åtaganden: 
 
att återkomma till kommunstyrelsen med en samlad redovisning och förslag till ett mer 
samlat system av hantering gällande såväl föreningar som företag som hyr eller arrenderar 
eller på annat sätt nyttjar kommunens fastigheter, lokaler för sin verksamhet över tid 
att återkomma med mer samlat och tydligt stöd som i dessa falla kan hanteras eller 
behövs, inte minst för att säkra de verksamheter som kan betecknas som särdeles av stark 
ideell art och bedrivs i föreningsverksamhet. Inom ramen för detta arbete har förvaltningen 
tagit fram förslag på principer och hyresnivåer för taxor. Det bör noteras att arrenden ej 
hanteras i taxor och hyror för lokaler och byggnader. 
 
Förslagen är i enlighet med kommunallagens likställighets- och självkostnadsprinciper. Syftet 
med det enhetliga systemet för föreningshyror och taxor skapar tydlighet och en hållbar och 
effektiv användning av lokalerna för dem som hyr kommunens lokaler. Vidare skapas även 
transparens i likvärdighet avseende kostnader för de olika föreningarna. Förslaget är 
framtaget i dialog med föreningar. 
 
Genom införande av nya modellen för hyror och taxor för ideella föreningar fasas tidigare 
modell för marknadsmässiga hyror ut i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Bilagor 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Hyra och taxa för kommunens lokaler antas enligt förslag. 
2. Beslutet gäller från och med 2022-07-01. 
3. Från och med 1 januari 2024 indexuppräknas hyror och taxor enligt KPI:s 
fastställda tal 1980 lika med 100 och oktober månad är basmånad. 
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4. Beslut Nya taxor fritidsanläggningar, dnr KS2018/1546 (beslut KF § 275/2018) 
upphör att gälla. 
5. Taxa Kvarnkullen, dnr KS2018/1366 (beslut KF § 209/2018) upphör att gälla. 
6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 175/2022 

Återrapportering: Framtidens allmännytta 
 

Miguel Odhner (S) återrapporterar kring ett uppdrag kommunstyrelsen fick 2020-11-05 från 
kommunfullmäktige i samband med beslut om koncernutredning. Uppdraget lyder enligt 
följande: 

 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta dialogen med Stiftelsen Kungälvsbostäder kring framtidens allmännytta 
och återkomma till Kommunfullmäktige under 2022 med ett förslag om hur den bäst är organiserad i framtiden. 
Uppdraget skall ske i dialog med Ekonomiberedningens presidium.  

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 176/2022 

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning 
Ärendet utgår. 
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 § 177/2022 

Information: Ägarsamråd Bohus Räddningstjänstförbund 
 

Miguel Odhner (S), informerar efter ägarsamråd med Bohus Räddningstjänstförbund. Haleh 
Lindqvist, kommundirektör, ger en lägesbild.  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-06-22 
Sida 44 (48) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 178/2022 

Rapport från bolagsdialog 
 

Miguel Odhner (S), informerar efter dialog med bolagen. Anteckningar från dialogen har 
utsänts till kommunstyrelsens ledamöter innan sammanträdet. 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 179/2022 

Rapporter från ledamöter med regionala- och/eller bolagsuppdrag 
 

Miguel Odhner (S), informerar efter möte med styrgrupp för Västsvenska Paketet samt möte 
med Göteborgsregionen. 

 
Mats Frisell (S) informerar efter möte med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad i GR 
(Göteborgsregionen).  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 180/2022 

Information: Årsstämma AB Kongahälla (Dnr ABK2021/0001) 
 

Miguel Odhner (S) informerar efter årsstämma med AB Kongahälla. Protokoll och handlingar 
för årsstämman har utsänts till kommunstyrelsens ledamöter innan sammanträdet. 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 181/2022 
 
Marköverlåtelseavtal Bostadsrättsföreningen Sverigehuset 
Nordtag Lund (Sverigehuset) (Dnr KS2016/2111-195) 
 
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 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Upprättat marköverlåtelseavtal med Bostadsrättsföreningen Sverigehuset 
Nordtag Lund godkänns. 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 
underteckna marköverlåtelseavtalet 
3. Beslut §131/2022 i Kommunstyrelsen 2022-05-18 upphör att gälla.  

__________ 
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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 
 
 
 
 



 
 

Anteckning ”Utökad grundläggande granskning av ärendeberedning i tre beslut”  

(Dnr KS2022/0655–2) 

 

I granskningsrapporten rekommenderar kommunrevisionen bl.a. att Kommunstyrelsen ska 
säkerställa att relevanta underlag för jämförelse mellan att äga och hyra verksamhetslokaler finns. 
Dessutom rekommenderar revisionen att den hyra som är att betrakta som finansiell leasing ska 
inkluderas i kommunens investeringsbudget.  

I svaret till Kommunrevisionen så bedöms detta redan sker i och med att en jämförelse görs mellan 
den egna organisationens hyror med andra lokaler som anses vara jämförbara samt i 
driftkostnadsbudgeten. 

Sverigedemokraterna håller med revisionen om att relevanta underlag för beslut saknas och vi har i 
samband med bl.a. rambudgetar lämnat reservationsanteckning om att vi anser att hyror som 
betraktas som finansiell leasing ska inkluderas i investeringsbudgeten och att vi anser att det är fel 
att runda investeringsbudgeten genom att inte göra så.  

Hyror av andra lokaler som bedöms som liknande det aktuella objektet, är inte tillräckligt för att 
kunna bedöma om skattebetalarnas pengar används på effektivast sätt genom att hyra eller äga själv. 
För detta behövs en riktig investeringskalkyl för båda alternativen, hyra/äga.  

I tillägg till förvaltningens svar om att framtida analyser ska innehålla kalkyler inklusive räntor och 
inflation, så bör analysen även innehålla grundinvestering, restvärden och betalningsflöden till 
nuvärden m.m. 

Sverigedemokraterna har också i de senaste rambudgetarna reserverat oss för att hyror som anses 
vara finansiell leasing inte redovisas i boksluten på samma sätt som om vi gjort investeringen själva. 

  

 

Sverigedemokraterna Kungälv 

Greger Plannthin Morgan Carlsson 

   



 
 

Anteckning Infrastrukturplan – Vision 2050 (Dnr KS2019/0191–13) 

Sverigedemokraterna anser att den främsta prioritering av infrastruktursatsning bör ligga på att få till 
en betydligt effektivare överfart vid Kornhall över Nordre älv.  

Idag byggs det väldigt frekvent med nya bostäder i Kärna, Tjuvkil, Lycke och vidare ut till Marstrand 
som exempel. Den befintliga färjan har inte den kapaciteten att klara rusningstrafiken morgon och 
eftermiddag och utgör en av tre möjliga överfarter från Kungälvs kommun till Göteborgs kommun.   

 

Sverigedemokraterna 

Greger Plannthin Morgan Carlsson 

   



 
 

Anteckning Beredningsskrivelse – Policy för framtidens LSS-boende (Dnr KS2022-0840-1) 

 

Sverigedemokraterna anser att framställningen i ett remissvar från FUB och Folkhälsorådet inte har 
tillvaratagits på ett bra sätt. Där finns också en skrivning som uppfattas som att det är föräldrar till 
barn med funktionshinder som har ett krav på sig att söka bostad i kommande vuxenliv. 

Det har också kommit till vår kännedom om att beredningen inte jobbat på ett demokratiskt sätt 
under framställningen av denna policy.  

Av detta skäl kommer vi att i kommande Kommunfullmäktige att yrka på återremiss av förslaget.  

 

 

 

Sverigedemokraterna 

Greger Plannthin Morgan Carlsson 

   



Anteckning till protokollet Ancy Wahlgren (UP) §62/2022                                           
Beredningsskrivelse- Framtidens LSS-boende (Dnr KS2022/0840)

Jag ställer mig inte bakom denna policy då den innehåller felaktigheter samt att den inte är 
framtagen av en hel beredning. Det är tydligen ett majoritets dokument som till största del 
arbetats med av två personer.

En beredning ska jobba framåtsyftande och ha fokus på många år framöver, det innebär för 
mig att en policy skall hålla över mer än en mandatperiod oavsett vilka som styr. Att man inte 
kan vara helt överens i en policy är självklart, men man ska kunna stå för huvuddelen och 
sedan gå in och revidera utifrån den majoritet som styr.

Om man ska lägga arbete, arvode, tjänstemannatid (våra Kommuninvånares pengar) att arbeta 
fram olika policys så ska dom hålla över tid med vissa reviderngar.

Om man inte arbetar så är att slösa med Kommuninvånares pengar!

En policy skall ge inriktning för våra tjänstemän och medborgare att se långsiktigt vilken 
viljeinriktning politiken har. Hur ska tjänstemän kunna planera långsiktigt om vi i politiken 
arbetar på detta sätt.

Ett jättebra exempel på slöseri med medborgarnas pengar är Världsfärdspolicyn som en hel 
beredning arbetade med under en lång tid. Det var en enig beredning samt att KF ställde sig 
bakom den. Men av någon anledning blev den inte implementerad och när den nuvarande 
majoriten tillträdde så tog man bort denna för att ersätta med flera olika policys.

Det är våra kommuninvånares pengar vi använder till sådant här, då borde vi som politiker ta 
ansvar för hur vi använder dessa! Nu är det dessutom val om några månader, ska man anta en 
sådan policy som inte är framtagen på rätt sätt och riskera att den kanske tas bort om några 
månader igen?!

Ni har säkert läst policyn allihopa men lite nedan varför jag tycker som jag gör.

Det står i policyn att:

”Den enskilde och dennes anhöriga ska så långt det är möjligt, med valfrihet och på eget 
initiativ söka efter eget boende. För att uppnå bästa möjliga lösning bör planering för eget 
boende ske i god tid före att själva flytten ska ske. I samverkan med den enskilde och / eller 
deras anhöriga ska kommunen för de personer som inte själva klarar att hitta eget boende, 
inom rimlig tid på individuell grund erbjuda passande boende för den enskilde.”

Policy gäller för LSS-bostäder!

Enligt lag har kommunen skyldighet att tillhanda hålla dessa och inte lägga över ansvaret på 
anhöriga (dom har det tufft redan). Det står också att man ska ha ”samutnyttjande ihop med 
andra verksamheter” som klart strider mot intentionerna i LSS. Tar vi inte hänsyn till 
intentionerna?

Sen undrar jag över BOENDEKJEDJA är detta verkligen rätt målgrupp att prata om sådant?!

Sen att man inte kan säga något om att inom vilken tid en brukare kan få ett boende kan ju 
tyckas lite märklig formulering. Vite kan ju komma att uppstå!



Denna policy är inte tydlig vad det är vi vill och menar!

Nedan ser ni hur arbetet gått till och det är fler i oppositionen som bekräftat detta.

”Som vice ordförande i beredningen för trygghet och stöd borde jag opponerat mig!

Jag skulle sagt till Britta (ordförande) att jag inte stod bakom policyn för framtidens LSS-
boende när hon frågade alla ledamöter på senaste mötet.

Men vad hade det spelat för roll? Denna policy är ett tvåmansarbete mellan Britta och 
tjänstemannen Rolf Fransson. De har haft sina egna träffar och skrivit ihop denna policy. De 
säger sig ha ändrat en hel del, men exakt vad vet vi inte.

Fast flera sakkunniga opponerade sig mot vissa formuleringar, skulle de vara kvar.

Det var inte så jag tänkte mig när jag föreslog att vi inte skulle ha en arbetsgrupp denna gång. 
Jag berättade tydligt att jag blev imponerad av en annan beredning som delade upp arbetet 
mellan alla i beredningen för att alla skulle kunna delta och känna att de medverkat.

Dessa fyra år har varit helt olika de fyra åren innan, säger de som suttit med båda 
mandatperioderna. Perioden innan var ordföranden mycket mån om att alla skulle delta och 
kunna stå bakom en skrift eftersom det är ett långsiktigt arbete vi utför. Nu får vi höra att allt 
är ”majoritetens dokument”.

Likaså har ingen innan varit med om att en majoritet ajournerat sig tre gånger under sittande 
möte för att de ska bestämma formuleringen i policyn utan oss i oppositionen.

Så varför skulle jag opponera mig, när ordförande far fram som en bulldozer och ändå inte 
bryr sig om vad oppositionen säger?”

Sammanfattning

Så sammantaget av allt detta så kommer jag i KS att yrka på att denna remitteras tillbaka till 
beredningen. Detta för att ge alla i beredningen möjlighet att arbeta med denna policy och göra 
de justeringar som behövs för att den ska bli tydligt vad politiken vill. Samt att man ser över så 
att man säkerställer att man följer LSS lagar i texten.

Ancy Wahlgren
Oppositionsråd
Utskottet Trygghet och stöd
Utvecklingspartiet



 
 
Anteckning Tveten 1:1 marköverlåtelse (Dnr KS2022/0779–1) 
	
Vi är glada att de finansiella analyserna avseende alternativen hyra/äga nu äntligen 
har tagit ett steg framåt, där skuld och ”investering” i hyresavtal synliggörs, även om 
det fortfarande krävs en del utveckling för att få en fullödig analys inkl. 
grundinvestering, restvärden och diskonterade kassaflöden i stället för avskrivningar.  
 
Detta är ett viktigt steg för att på ett riktigt sätt visa kommunens skuld och att den 
därmed inkluderas i analysen för att undvika beslut som påverkar skattebetalarna 
negativt. Dessutom är det ett steg framåt för att kunna inkludera även hyresavtal 
inom investeringsbudgeten.  
 
Det var också bra med en icke finansiell analys med för- och nackdelar avseende 
hyra/äga så att man får ett mer komplett underlag för att kunna ta ett medvetet 
beslut.  
 
 
Sverigedemokraterna 
 
Greger Plannthin Morgan Carlsson 



 
 

Anteckning ”Tilldelning-Upphandling av idrottshall i Diseröd” (Dnr KS2022/0048-9) 

Sverigedemokraterna anser att relevanta underlag för att göra en finansiell jämförelse mellan att äga 
och att hyra idrottshallen i Diseröd saknas.  

Jämförelser mellan hyror av olika lokaler som bedöms som liknande det aktuella objektet, är inte 
tillräckligt för att kunna bedöma om skattebetalarnas pengar används på effektivast sätt genom att 
hyra eller äga själv. För detta behövs en riktig investeringskalkyl för båda alternativen. Att besluta 
genom att hävda att det är en fördel att slippa belasta investeringsbudgeten är inte relevant då 
extern finansiering är att likställa med egen finansiering, vilket även revisorerna framhåller.  

Som ytterligare kommentar så vill Sverigedemokraterna påpeka att försäljning av mark till 
entreprenör som ska bygga en byggnad som kommunen sedan ska hyra, inte är en vinst för 
kommunen på lång sikt såvida det inte är så att markvärdet inte ingår i hyresavtalet. 

  

Sverigedemokraterna 

Greger Plannthin Morgan Carlsson 

   


