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Ej närvarande Erik Andreasson (V)  
 Elisabeth Mattsson (L)  
 Greger Plannthin (SD)  

 

 
  

Övriga deltagare Haleh Lindqvist, kommundirektör §§ 182-198 
 Pia Jakobsson, ekonomichef §§ 182-185 
 Åsa Berglie, projektchef §§ 182-185 
 Ann-Charlott Backström, HR-chef §§ 182-185 
 Karl-Johan Bondesson (MP) § 186 
 Eric Sini, valsamordnare § 186 
 Amanda Stenbom, sektor samhälle utveckling §§ 182–184 
 Elias Örjefelt, kommunkansliet §§ 182–184 
 Katarina Vallström, sektor samhälle och utveckling §§ 182–184 
 Carolina Bodlund, sektor samhälle och utveckling §§ 182–184 
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§ 182/2022 

Val av justerare 
 

Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD). 

Beslut 

  Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD).  
__________ 
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§ 183/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden. 

Beslut 

  Dagordningen fastställs.  
__________ 
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 § 184/2022 

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: 

 
- KS2022/0827-7 Beslut – säkerhetsprövning 
- KS2022/1234-1 Delegationsbeslut: Stöd till bygdegårdar- och hembygdsföreningar, 2022 
- KS-VR2022/0242-2 Delegeringsbeslut - avslås. Upplåtelse av allmän platsmark - Tillfällig 

försäljning, Bohus Fästning, 10 ggr under perioden 2022-06-16--2022-12-31 
- KS2019/1680-20 Tilläggsavtal nr 1 om inkoppling till den allmänna avloppsanläggningen 

Kärna Harestad VA ekonomisk förening 

Beslut 

  Redovisningen godkänns. 
__________ 
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 § 185/2022 

Information från kommundirektören 
Haleh Lindqvist, kommundirektör, informerar om följande: 
 
- Läget i stabsenheterna och sektorerna under sommaren 
- Avtal gällande uthyrning av Kotten, beläget vid motionscentralen i Fontin.  

Åsa Berglie, projektchef, ger en nulägesrapport över den planerade byggnationen av en 
hallarena vid Yttern.  
 
- Granskningshandlingar efter samråd 
- Planprocessen 
- Omvärldsbevakning 
- Dialog med föreningar 
- Preliminär tidplan  

Pia Jakobsson, ekonomichef, informerar om följande: 
- Låneskuld 
- Osäkerhetsfaktorer 
- Utmaningar 2023 
- Arbetslöshet i Kungälv jämfört med regionen och riket i helhet.   

Ann-Charlott Backström, HR-chef, informerar om följande:  
- Sjukfrånvaro i kommunen över tid per månad samt jämfört med tidigare år. Statistiken är 

uppdelad efter lång och kort sjukfrånvaro samt per sektor och staben. 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 186/2022 

Information – Val 2022 
Karl-Johan Bondesson (MP), vice ordförande i valnämnden, och Eric Sini, valsamordnare, 
informerar om följande inför val till riksdag, kommun och regionfullmäktige 2022: 

 
- Omvärldsbevakning och påverkansaktioner  
- Utbildning av röstmottagare 
- Hotbilden inför valet (låg) 
- Genomförd Risk- och sårbarhetsanalys: 

o processer, medvetenhet, sannolikhet och konsekvenser 
- Politiska kampanjer, propaganda och vallokaler - vad gäller? 
- Ambulerande röstmottagning på kommunens äldreboenden 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-08-17 
Sida 9 (24) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 187/2022 

Dialogsammanträde - Nämnder och KS -2022-06-27 
Miguel Odhner (S) informerar efter dialogssammanträde mellan kommunstyrelsen och 
kommunens nämnder som hölls 2022-06-27. Mötesanteckningar från dialogsammanträdet är 
utsänt till kommunstyrelsens ledamöter. 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 188/2022 

Attestförteckning 2022 - 2 (Dnr KS2021/1943) 
Attestförteckningen är en sammanställning av vilka personer som har attesträtt för samtliga 
ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som 
kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta. Förteckningen är en del av kommunens 
internkontrollarbete och syftar till att säkerställa en rättvisande redovisning och inga 
oegentligheter förekommer. Enligt arvodesreglementet avses även attest av arvoden och 
ersättningskrav för den politiska verksamheten. 
 
Förvaltningens förslag till beslut är att attestförteckningen fastställs. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Attestförteckning (KS2021/1943) - förslag 

Beslut 

Attestförteckning (KS2021/1943) fastställs. 
__________ 
 
 

 Expedieras till Susanne Levin 
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 § 189/2022 

Intresseanmälan till Räddningstjänsten Storgöteborg (Dnr KS2022/1348) 

Enligt lag (2003:778) ansvarar alla kommuner för räddningstjänsten inom kommunen. Med 
räddningstjänst avses de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid 
olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, 
egendom eller miljö. 
 
Idag är det kommunalförbundet Bohus Räddningsförbund (BORF) genom ett samarbete med 
Ale Kommun som ansvarar för räddningstjänsten i Kungälv och Ale, där personalläget i 
organisationen är ansträngt. 

 
Inom räddningstjänsterna i Sverige pågår en process att bygga större regionala kluster för att 
klara av ett alltmer komplicerat och omfattande uppdrag. En större regional organisation är på 
väg att utvecklas i Västsverige med Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) som bas. Ett antal 
av de kommuner som idag ingår i södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) kommer 
att integreras i den större regionala räddningstjänstorganisationen. Till följd av det ser 
direktionen för BORF det som viktigt att utreda vilka konsekvenser som finns genom att ingå i 
det större förbundet alternativt fortsätta som det ser ut nu via ett samarbete genom BORF.   
 
För att utreda frågan krävs att kommunen skickar in en intresseanmälan till RSG. 
 
En inskickad intresseanmälan innebär endast att förutsättningarna utreds och inte att 
kommunen anmäler att gå med i RSG och inte heller som ett utträde ur BORF.  
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att: 

1. Intresseanmälan om medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Storgöteborg, godkänns.  

2. Beslutet gäller under förutsättning att Ale kommun beslutar detsamma.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Intresseanmälan till Räddningstjänsten Storgöteborg 
Bilaga Intresseanmälan om medlemskap i kommunalförbund Räddningstjänsten Storgöteborg 

Beslut 

1. Intresseanmälan om medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Storgöteborg, godkänns.  

2. Beslutet gäller under förutsättning att Ale kommun beslutar detsamma.  

__________ 
 
Expedieras till:   
 
 

Räddningstjänsten Storgöteborg 
Ale kommun 
Bohus Räddningstjänstförbund 

 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-08-17 
Sida 12 (24) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 190/2022 

Svar på remiss - Stenungsunds kommun Bostadsförsörjningsprogram 
2022-2025 (Dnr KS2022/1314) 

Sammanfattning 

Stenungsunds kommun har inkommit med en remiss rörande deras kommande 
bostadsförsörjningsprogram. Utifrån Stenungsunds övergripande vision, Vision 2035, mål och 
översiktsplan, ÖP20, har beredningen för miljö och fysisk planering reviderat Stenungsunds 
kommuns senaste bostadsförsörjningsprogram (Bostadsförsörjningsprogram 2017–2020). Det 
har resulterat i framtagandet av Bostadsförsörjningsprogram 2022–2025 som beskriver hur 
Stenungsunds kommun ska verka i syfte att stödja kommunens långsiktiga mål för 
bostadsförsörjning.  
 
Kungälvs kommun ser det som positivt att Stenungsunds mål och riktlinjer för tillkommande 
bostäder förordar byggande i lägen nära service och kollektivtrafik. En eventuell 
bostadsutbyggnad som genererar stora mängder biltrafik söderut på E6, skapar negativa 
konsekvenser för Kungälvs kommun. Detta gäller särskilt genom centralorten, där trafikbuller 
luftkvalitet påverkar en stor mängd boende och besökare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss - Stenungsunds kommun Bostadsförsörjningsprogram  2022-
2025 
Bilaga Bostadsförsörjningsprogram 2022-2025  remissversion.docx 
Bilaga Remissbrev bostadsförsörjningsprogram Stenungsunds kommun.pdf 

Beslut 

1. Kungälvs kommun ser positivt på att Stenungsund planerar bostadsutbyggnad i 
kollektivtrafiknära lägen, i enighet med Göteborgsregionens strukturbild. 
Kungälvs kommun lämnar inga synpunkter på Stenungsunds kommuns förslag 
till nytt Bostadsförsörjningsprogram. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
__________ 
 
Expedieras till:   kommun@stenungsund.se märk mail med dnr 2021/183 

För kännedom till: viktor.heineson@kungalv.se 
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 § 191/2022 

Svar på remiss - Förslag till ändringar i förordningen (2018:213) om bidrag 
för skredsäkring vid Göta älv (Dnr KS2022/1388) 

Sammanfattning 

Regeringskansliet har inkommit med en remiss om förslag till ändringar i förordningen 
(2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv.  
 
Statens geotekniska institut, SGI, har identifierat ett behov av ändringar i förordningen 
(2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv för att öka tydligheten i tillämpningen. SGI 
har utifrån detta lämnat ett förslag till förordningsändringar som myndigheten anser behöver 
göras. 
 
Förvaltningen bedömer ändringen i förordningen som positiv. Skredsäkring av Göta älv är av 
stor vikt för Kungälv, då ett skred framför allt kan få stor påverkan på kommunens 
dricksvattenförsörjning.   
 
Förslag till beslut: 
Kungälvs kommun tillstyrker förslaget till ändringar i förordningen (2018:213) om bidrag för 
skredsäkring vid Göta älv. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss - Förslag till ändringar i förordningen (2018:213) om bidrag för 
skredsäkring vid Göra älv 
Bilaga Förslag till ändringar i förordningen (2018_213) om bidrag för skedsäkring vid Göra älv 
- Svar senast 1_9 2022.msg 
Bilaga SFS förslag till förordningsändringar i förordning om bidrag för skredsäkring vid Göta 
älv.pdf 
Bilaga Skrivelse ang förordningsändringar.pdf 

Beslut 

1. Kungälvs kommun tillstyrker förslaget till ändringar i förordningen (2018:213) om 
bidrag för skredsäkring vid Göta älv. 

__________ 
 
Expedieras till:  Andreas Forsner 
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 § 192/2022 

Svar på remiss - vägledning för definition av ekologisk potential (Dnr 
KS2022/1122) 

Sammanfattning 

En remiss har inkommit från Havs- och vattenmyndigheten om en vägledning för definition 
av ekologisk potential.  
 
Vägledningens huvudsakliga målgrupp är vattenmyndigheterna som gör bedömningarna av 
ekologisk potential samt länsstyrelsernas beredningssekretariat som tar fram underlagen till 
bedömningarna. Även prövnings- och tillsynsmyndigheter, andra myndigheter, kommuner, 
organisationer, vattenråd, enskilda och verksamhetsutövare som kan ha behov av, eller bistå 
med, information på regional och lokal nivå kan ha användning av vägledningarna. 
 
Denna vägledning ingår i ett paket av vägledningar som remitteras preliminärt under första 
och andra kvartalet 2022. Detta paket omfattar följande vägledningar: 
• vägledning för förklarande av KMV, 
• vägledning för beslut om undantag 
• vägledning om bedömning av annat sätt samt 
• aktuell vägledning för definition av ekologisk potential innefattande två fallstudier. 
 
Svar på remiss för vägledning för förklarande av KMV samt om bedömning av annat sätt har 
tidigare beslutats i kommunstyrelsen 2022-02-01. 
 
Sista svarsdatum till Havs och vattenmyndigheten är 31 augusti. Svaret ges via ett 
excelformulär, se bilaga 1.  
 
Överlag ser förvaltningen att vägledningen är väl genomarbetad, strukturerad och uppfyller 
syftet att förtydliga arbetsprocessen runt ekologisk potential.  
 
Förslag till beslut: 
Bilaga 1 ges som svar på remissen om vägledning för definition av ekologisk potential.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss - vägledning för definition av ekologisk potential 
Bilaga Bliaga 1 Synpunkter ekologisk potential Kungälvs kommun 
Bilaga Remiss vägledning för definition av ekologisk potential.msg 
Bilaga Missiv vägledning definition av ekologisk potential.pdf 
Bilaga Remiss - Fallstudie 1 - Uppdämning av ett vattendrag (referensmetod och 
åtgärdsmetod).pdf 
Bilaga Remiss - Fallstudie 2 - Vattendrag som påverkas av dränering (referensmetoden).pdf 
Bilaga Remiss - Åtgärdsbibliotek vattendrag, sjö och kust.xlsx 
Bilaga Remiss - vägledning Definition av ekologisk potential.pdf 
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Beslut 

1. Bilaga 1 ges som svar på remissen om vägledning för definition av ekologisk   
potential.  

__________ 
 
Expedieras till:  Havs- och vattenmyndigheten 
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 § 193/2022 

Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR)” (Dnr KS2022/1209) 

 
Ekonomiberedningen har reviderat styrdokumentet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och resultatutjämningsreserv (RUR). Den tidigare definitionen av god ekonomisk hushållning 
hade ett kortsiktigt, ettårigt perspektiv och förmådde inte fånga behovet av utveckling och 
förändring.  
 
Den nya definitionen fångar på ett bättre sätt långsiktigheten och behovet av utveckling och 
förändringstryck. Den inkluderar även verksamheternas grunduppdrag och vikten av 
ekonomins hållbarhet över tid. 
 
Definitionen är bredare formulerad. 
Ekonomiberedningen anser den nya formuleringen tillsammans med omgivande texter bör 
bidra till större långsiktighet och en bättre ekonomisk hushållning över tid. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR)” 
Bilaga Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och resultatutjämningsreserv 
(RUR)” 
Bilaga Protokollsutdrag - Revidering av riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR)” – Ekonomiberedningen 
 
Förslag till kommunfullmäktige 

Förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR) antas. 

__________ 
 
Expedieras till: Förvaltningsledningen 
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 § 194/2022 

Modell för styrningen i Kungälvs kommun – Från demokrati till effekt och 
tillbaka (Dnr KS2022/1210) 

 
Ekonomiberedningen har fått kommunfullmäktiges uppdrag att revidera Policyn Modell för 
styrningen i Kungälvs kommun – Från demokrati till effekt och tillbaka (KS2022/1210). 
 
Beredningen har reviderat policyn i syfte att modernisera och aktualisera den samt skapa en 
bättre överensstämmelse med den utveckling som skett sedan policyn senast uppdaterades. 
Dokumentet har också fått en bättre struktur och ett uppdaterat språk i syfte att öka 
förståelsen och göra dokumentet mer lättläst, sammanhängande och tydligt. 
 
Grunderna för styrmodellen har inte förändrats i och med den här revideringen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Modell för styrningen i Kungälvs kommun – Från demokrati till effekt och 
tillbaka 
Bilaga KS2022_1210–1 Modell för styrningen i Kungälvs kommun Från demokrati till effekt 
och ti 1112351_858499_0 
Bilaga Protokollsutdrag - Modell för styrningen i Kungälvs kommun – Från demokrati till 
effekt och tillbaka - Ekonomiberedningen 

Förslag till Kommunfullmäktige 

Reviderad policy Modell för styrningen i Kungälvs kommun – Från demokrati till 
effekt och tillbaka antas. 

__________ 
 
Expedieras till: Förvaltningsledningen 
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 § 195/2022 

Hyra och taxa för kommunens kök och matsal(ar) i samband med idrotts- 
eller föreningsevent (Dnr KS2022/1474) 

Sammanfattning 

Föreningslivet i Kungälvs kommun anordnar ett flertal idrottscuper för barn och ungdomar 
som är aktiva inom olika ideella idrottsföreningar. Flera av arrangemangen anordnas över 
helger och det förekommer vid ett flertal tillfällen övernattning och servering av måltider i ett 
antal av kommunens skolor och matsalar. Måltidsleveranser och servicetjänster i kök och 
matsal har anordnats via kommunens måltidsverksamhet utanför ordinarie uppdrag för 
kärnverksamheterna i kommunen. 
 
Föreningar som anordnar idrottscuper för barn och ungdomar önskar lägre kostnader för 
måltider som serveras vid dessa tillfällen. Genom att kunna hyra kök och matsal kan de 
påverka kostnadsbilden för måltider genom egna inköp och föreningarnas ideella 
arbetsinsatser. Övrigt önskemål från föreningarna är också att kunna använda sig av andra 
måltidsleverantörer i kommunens restaurangmatsalar. Beställning och leverans av måltider och 
servicetjänst har kommunens måltidsverksamhet utfört till självkostnadspris. Föreningarna har 
också haft ett antal ideella resurser på plats för servicetjänster vid måltidsserveringar. 
Föreningarna har inte tidigare haft möjlighet att hyra några av kommunens kök utan har 
hänvisats till leverans från måltidsservice eller annan leverantör. Totalkostnad för utförd tjänst 
(måltider, transporter, personal på plats med helgersättning, övrigt) anses från föreningarna 
vara kostsam, även om de enbart är baserade på självkostnadspris. 
 
Medarbetare anställda i kommunens måltidsrestauranger arbetar med måltidsleveranser och 
servicetjänster till kommunens kärnverksamheter. Vid cuper och arrangemang påverkar det 
ordinarie arbetstid och schema. Brist på arbetskraft(vikarier) medför ett pressat läge på 
ordinarie verksamhet vilket påverkar arbetsbelastning, arbetsmiljö och sjukfrånvaro. 
 
Göteborgs Stad har ingen cateringverksamhet av måltider från kommunens 
måltidsverksamheter. De hyr ut vissa av kommunens kök och matsalar i samband med 
idrottsevent för barn och unga. Arrangörerna hänvisas till olika verksamma aktörer som 
levererar catering av måltider till föreningar och arrangörer av idrottscuper och större event. 
Genom att möjliggöra uthyrning av vissa av kommunens kök och matsalar till föreningar med 
ideell verksamhet utifrån Göteborgs Stads modell, får varje arrangör av idrottscuper en större 
valfrihet och påverkan vad gäller upplägg måltider (egen servering, laga mat själva, alternativt 
köpa in måltider från näringslivets aktörer) 
 
Förslaget är att Kungälvs kommun inför möjlighet för föreningar med ideell verksamhet för 
barn och unga att i samband med att föreningen hyr andra lokaler i kommunen för 
idrottsarrangemang samtidigt har möjlighet att kunna hyra anvisat storkök och matsal för 
måltidsservering i egen regi.  
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I samband med att föreningarna får möjlighet att hyra kök och matsal kommer catering av 
måltider ej erbjudas av kommunens måltidsverksamhet (jämför Göteborgs Stads modell för 
måltidsservering i samband med idrottscuper)  
 
Förslag på kök som är tillgängliga för uthyrning i samband med idrottscuper för barn 
och ungdomar: 
 
Anvisad del av Mimers restaurangdelskök (kök som använts av restaurangprogrammet på 
gymnasiet). Uthyrning sker under förutsättning att det inte finns ett restaurangprogram på 
Mimers gymnasieskola. Startas restaurangprogrammet på Mimers gymnasieskola på nytt utgår 
möjlighet till hyra av Mimers restaurangdelskök. 

 
Mimers gymnasieskola storkök och diskrum (större arrangemang) 
Anvisad del av kök Munkegärde skola 
Anvisad del av kök Olseröds skola 
 
Vid eventuellt tillkommande behov av att hyra någon av kommunens övriga storkök eller 
matsalar kan det göras i samråd med ansvarig för område Service. Vissa av kommunen övriga 
storkök eller matsalar kan komma att inkluderas om behov finns i samband med större 
idrottsarrangemang för barn och ungdomar i kommunen. Detta samordnas med beställningar 
av övernattningar i kommunens lokaler eller i samband med hyra av idrottshallarna. Uthyrning 
av storkök och matsalar följer de regler som finns i samband med hyra av kommunens lokaler. 
Fastställd taxa, hyra av storkök gäller vid dessa tillfällen. Städavgift för lokal tillkommer enligt 
separat uppgift vid bokning.  
 
Matsalar: 
 
Mimers gymnasium  matsal 
Munkegärde skola  matsal 
Olseröd skola   matsal 
Kastellegårdens skola   matsal 

 
Hyrda lokaler städas enligt anvisad rutin för respektive lokal. Städ av golvyta och andra ytor 
kan i samband med uthyrning behöva utföras av lokalvårdverksamheten eller av extern 
leverantör som har upphandlat uppdrag i kommunen. Städuppgift utförs enligt beskrivning. 
Prisuppgift för städ av lokal och utrymmen lämnas i samband med beställning av matsal eller 
kök.  

 
Förslag till taxenivå 
 
Hyra och taxor av kök och matsalar avser idrottsarrangemang som anordnas för barn och 
ungdomar av föreningar med ideell verksamhet. Föreningarna har måltidsservering både del av 
dag eller kväll, och heldagar i samband med idrottscuper. Därav två förslag. Två anpassade 
prissättningar medför ökad flexibilitet och anpassning av taxa utifrån lokalens nyttjandegrad. 
Förslag till beslut är att båda förslagen fastställs. 
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Taxa 1: Separata dygnshyror för matsal respektive kök  
Dygnshyra i samband med idrottscuper (pris baserat på servering flertal måltidstillfällen under 
dygnet) Städ av lokal ingår ej i priset. 
 
Pris per dygn hyra av kök 2500 kr 
Pris per dygn hyra av matsal 1500 kr 
 
 
Taxa 2:  Vid hyra del av dag 
Pris vid arrangemang vid mindre del av dag eller enbart kväll, 300 kr/timme. Städ av lokal 
ingår ej i priset. 

                  
Förslag till kommunfullmäktige 

1. Hyra och taxa för kommunens lokaler kök och skolmatsalar antas enligt förslag. 
2. Beslutet gäller from 2022-09-01. 
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 (följer beslut för 
ärende KS2022/1170 – 1.Hyra och taxa av kommunens lokaler) 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Hyra och taxa för kommunens kök och matsal(ar) i samband med idrotts- 
eller föreningsevent 

Förslag till kommunfullmäktige  

 
1. Hyra och taxa för kommunens lokaler kök och skolmatsalar antas enligt förslag. 
2. Beslutet gäller from 2022-09-01. 
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 (följer beslut för 
ärende KS2022/1170 – 1.Hyror och taxor av kommunens lokaler) 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

__________ 
 
Expedieras till:  Annelie Thronsen 
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 § 196/2022 

Medgivande till upphävande av antagande för Detaljplan för väg 168 
genom Tjuvkil (Dnr KS2015/2077) 

Sammanfattning 

Ett formaliafel har begåtts i processen inför antagande av Detaljplan för väg 168 genom 
Tjuvkil. En detaljplan behöver kommuniceras till sakägare innan antagande och det har inte 
gjorts i rätt ordning. Kommunfullmäktige behöver därför meddela Mark- och miljödomstolen 
ett medgivande om upphävande för att kunna anta detaljplanen efter kommunicering skett. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Medgivande till upphävande av antagande för Detaljplan för väg 168 genom 
Tjuvkil 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Medgivande till att upphäva kommunfullmäktiges beslut om att anta Detaljplan 
för väg 168 genom Tjuvkil den 30 juni 2022 §85 godkänns och skickas till Mark- 
och miljödomstolen. 

__________ 
 
Expedieras till:  
Mark- och miljödomstolen 
 
  

För kännedom till: 
Anders Holm 
Fredric Arpfjord 
Ida Brogren 
Erik Liedner 
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 § 197/2022 

Överenskommelse om politisk organisation mandatperioden 2023-2026 
(Dnr KS2022/1121) 

 
Demokratiberedningen i Kungälvs kommun fick i samband med att budget 2019 antogs den 
6 december 2018 uppdrag från kommunfullmäktige. Ett av uppdragen var att se över den 
politiska organisationen inför kommande mandatperiod: 

 
- Demokratiberedningen får i uppdrag att under mandatperioden 2019–2022 göra en översyn av den 
politiska organisationen med målet att stärka kommunfullmäktiges roll. 
 
Översynen ska resultera i ett förslag till ny politisk organisation. Målet är att 
organisationen ska vara effektiv samt att det ska finnas en bred samsyn kring 
organisationsstrukturen. 
 
Arbetet inleddes i början av 2021 med hjälp en organisationskonsult, 
som genomfört intervjuer med politiker och tjänstemän. Sven-Martins översyn, inklusive 
intervjuer och omvärldsbevakning, mynnade ut i en rapport i november 2021. 
 

I rapporten konstaterar organisationskonsulten att en stor majoritet av de som intervjuats är i 
grunden positiva till den utvecklings som skett i Kungälv avseende den politiska 
organisationen men att det fortsatt finns utrymmer för utveckling. Vidare framkommer det att 
är en bra grundtanke med beredningar som jobbar långsiktigt, att nuvarande organisation blir 
bättre och bättre och att det finns en bra grundläggande dialog och ett bra samarbetsklimat. 
Sammantaget ligger allt detta till grund för ett stärkt kommunfullmäktige. 
 
Med rapporten som grund har sedan representanter från samtliga partier med mandat i 
kommunfullmäktige träffats för att komma överens om hur den politiska organisationen ska 
se ut i Kungälvs kommun under mandatperioden 2023–2026. Gruppen har diskuterat 
förändringar inom följande områden: 

 
- Antal fullmäktigeberedningar 
- Antal ledamöter totalt i den politiska organisationen 
- Kopplingar mellan olika uppdrag 
- Arvoden och ersättningar 
- Kostnader för den politiska organisationen 
- Partistöd 
- Arbetsordning för beredningar 
 
Dialogen mellan partierna har mynnat ut i förslag på förändringar rörande bland annat 
kommunfullmäktiges beredningar, ersättningar och arvoden och kommunstyrelsens storlek. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om politisk organisation mandatperioden 2023-2026 
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Förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Överenskommelse om politisk organisation mandatperioden 2023–2026 antas. 
2. Kommunstyrelsen utökas med fyra ledamöter och ska bestå av 17 ledamöter och 7 
ersättare. 
3. Demokratiberedningen och Ekonomiberedningen kvarstår. Partier som av egen 
kraft inte får en plats i Ekonomiberedningen har rätt till en adjungerad plats. 
4. Kultur-och fritidsberedningen, beredningen för samhälle och utveckling, 
beredningen för trygghet och stöd samt beredningen för bildning och lärande 
avvecklas. 
5. Tre nya beredningar bildas: 

• beredningen för samhällsbyggnad och fritid (BSF) 
• beredningen för lärande och kultur (BLK) 
• beredningen för trygghet och stöd (BTS) 

   De tre nya beredningarna består vardera av 10 ledamöter samt ordförande och 
vice ordförande. 

6. Baslinjen för arvoden är 100 % av riksdagsledamöternas månadsarvode. 
7. Arbetsordningar och reglementen revideras i enlighet med överenskommelse om 
politisk organisation 2023–2026. 
__________ 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-08-17 
Sida 24 (24) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 198/2022 

Redovisning av ordförandebeslut - avseende Head-sublease av skoldatorer 
(Dnr KS2022/1475) 

 
Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande, informerar om ett ordförandebeslut - 
avseende Head-sublease av skoldatorer (Dnr KS2022/1475). 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 
 
 

 


