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§ 198/2022 

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

Beslut 

  Till justerare utses Elisabeth Mattsson (L). 
__________ 
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§ 199/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Tillkommande ärenden: 

- Sammanträdestider 2022 - Kommunfullmäktige november-december 
- Beslut - Antagande detaljplan Lycke-Tofta 1:9 samt del av 1:7 
- Beslut - granskning av detaljplan för äldrebostäder, Ängegärde 5:1 

Beslut 

  Dagordningen fastställs.  
__________ 
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 § 200/2022 

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: 
 

‐ KS-VR2022/0305-4 Upplåtelse av allmän platsmark - Uteservering August Bistro & Co 
Västra Gata  

‐ KS-VR2022/0310-2 Beviljat uppehåll i hämtning av hushållsavfall från fastigheten Åseby 4:9 
‐ KS-VR2022/0322-4 Upplåtelse av allmän platsmark - Byggetablering Instöbron Lycke 
‐ KS-VR2022/0259-19 Anmälan till delegationsbeslut transportdispenser, juli 2022 

Beslut 

  Redovisningen godkänns. 
__________ 
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 § 201/2022 

Kommundirektörens rapport 
 
 Haleh Lindqvist, kommundirektör, informerar om följande: 

- Arbetet med Tertialrapport 2 
- Ekonomisk situation och pågående inflation och räntehöjningar 
- Ökade pensionskostnader 

Åsa Berglie, projektchef, informerar om följande kopplat till hallarenan vid yttern:  
- Anskaffning av marktillgång 
- Pågående utredningar 

o Miljö- och konsekvensbeskrivning 
o Inventering av djur 
o Avfallsutredning 
o Geoteknik 
o Luftinventering 

- Konstgräsplan 
- Tidplan  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 202/2022 

Månadsrapport 
 
 Pia Jakobsson, ekonomichef, informerar om följande: 

- Låneskuld 
- Prognos, budgetavvikelser, driftsredovisning 
- Resultatprognos 
- Osäkerhetsfaktorer och utmaningar 2023 
- Befolkningsutveckling 

 Ann-Charlott Backström, HR-chef, informerar om följande: 
- Sjukfrånvaro uppdelat på sektorer samt över tid  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 203/2022 

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård (Dnr 
KS2022/0674) 
Färdplan-länsgemensam strategi för god och nära vård var ute på remiss under hösten 2021 
(KS 2021/1923-2). Synpunkter skickades in och bearbetades. Den 24 februari 2022 ställde sig 
det Politiska samrådsorganet (SRO) bakom förslaget av Färdplan-länsgemensam strategi för 
god och nära vård och rekommenderade respektive huvudman att besluta i enlighet med 
förslaget. Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra 
Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som 
kommun och region gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, 
förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en 
god och nära vård behöver öka fram till 2030.  
Förvaltningen är positivt till en länsgemensam färdplan men har synpunkter på färdplanens 
delar framför allt när det gäller utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet där 
primärvården beskrivs som den vårdnivå som har patientansvar dygnet runt vilket förvaltning 
ställer sig frågande till. Förvaltningen anser att varje vårdnivå måste bära sitt ansvar, så väl 
ekonomiskt som utifrån verksamheten, under dygnets alla timmar även om vården utförs i det 
egna hemmet. 

Förslag till kommunfullmäktige: 
1. Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård godkänns enligt förslag. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att föra en fortsatt dialog för säkerställande av en god 

samverkan och tydlig ansvarsfördelning mellan kommun och region inom ramen för 
Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård godkänns enligt förslag. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att föra en fortsatt dialog för säkerställande av en god 

samverkan och tydlig ansvarsfördelning mellan kommun och region inom ramen för 
Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård. 

__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 204/2022 

Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 
(Dnr KS2022/0675) 

 
Kungälvs kommun har erhållit förslag på hälso- och sjukvårdsavtal som avser reglera 
samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan länets 49 kommuner och Västra 
Götalandsregionen. Det pågår en förändring av hälso- och sjukvårdssystemet och en 
omställning till en God och nära vård. Omställningen har som syfte att vård ska, i så stor 
utsträckning som möjligt, bedrivas nära patienterna. Förflyttningen från vård på sjukhus till 
första linjens vård är ett gemensamt ansvar för både regioner och kommuner. Hälso- och 
sjukvårdsavtalet mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner beskriver i vilka 
sammanhang som regionen överlåter skyldigheten att erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet 
för patienter med behov av vård i hemmet över tid.  
Västra Götalands 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har sedan 1999 reglerat 
samverkan och ansvarsfördelning för hälso- och sjukvårdsansvar i ett hälso- och 
sjukvårdsavtal. I revidering inför ny avtalsperiod omfattar avtalet även fyra överenskommelser 
som berör områden som huvudmännen enligt lag är skyldiga att samverka/komma överens 
om. Dessa överenskommelser ligger med som bilagor till avtalet. 
 
Nytt i avtalet är att den enskilde lyfts fram utifrån att all hälso- och sjukvård ska utgå från ett 
personcentrerat förhållningssätt. Som innebär att patienten ges möjlighet att vara medskapare i 
sin vård och behandling och det görs bra i avtalet.  
Det framgår även i revideringen att kommunen sedan 2021 utgör en del av primärvården.  
Avtalet öppnar upp för att kommunen kan utföra specialiserad vård där regionen är ansvarig. 
Avtalet beskriver att regionen har ansvar för den specialiserade vården som kräver särskilda 
medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens även som insatsen utförs av 
primärvården. Det är en förändring från tidigare avtal som skapar oro hos kommunerna kring 
vad specialiserade vården i hemmet det skulle innebära för kommunen. 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har kommit ut med en vägledning för att stödja 
samverkan mellan kommun och region i frågan, specialiserad vård i hemmet. De beskriver olika 
former som skulle möjliggöra att kommunen utför specialiserad vård samtidigt som den 
juridiska analysen lyfter fram att det finns begränsningar utifrån lagsstiftning. Viljeinriktning 
kring en God och nära vård och ett avtal som öppnar upp för att mer vård kan ske i den 
enskildes hem innebär troligen en förskjutning av arbetsuppgifter och ansvar, vilket troligtvis 
medför kostnadsökningar samt bemannings och komptensutmaningar för kommunen.  
 
Förvaltningen gör bedömningen att avtalet är en revidering av befintligt avtal och inte ett nytt 
avtal varför förvaltningen tillstyrker att underteckna det reviderade avtalet. Utvecklingsarbete 
med den specialiserade vården i hemmet kommer fortsätta i samverkan mellan kommun och 
region och förtydligas så att det inte drabbar den enskilde eller leder till otydliga 
gränsdragningar som ska tolkas i varje enskilt fall. Förvaltningen menar att avtalet speglar 
nuvarande arbetssätt och att vissa förtydligande är nödvändiga och kommer kunna underlätta 
den personcentrerade vården i Kungälv.  
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Förslag till kommunfullmäktige 

1. Förslag till reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med VGR med tillhörande 
överenskommelser antas. 

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna avtalet. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Förslag till reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med VGR med tillhörande 
överenskommelser antas. 

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna avtalet. 

__________ 
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 § 205/2022 

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

Sammanfattning 

Kungälvs energi AB har inkommit med en planansökan gällande planläggning och utbyggnad 
av fjärrvärmeverket. Kommunen är ägare till marken inom föreslagen placering. 
Kommunstyrelsen har lämnat ett positivt planbesked (KS2020/0823–8). För att genomföra 
detaljplanen sker en direktanvisning till Exploatören och ett markanvisningsavtal har skrivits. 
 
Detta Marköverlåtelseavtal är det avtal som efter förhandling och upprättande av detaljplan i 
enlighet med markanvisningsavtalet reglerar den aktuella marköverlåtelsen samt därtill hörande 
åtagandena. Villkoren i marköverlåtelseavtalet följer det som tidigare har avtalats i det 
markanvisningsavtal som nu ska ersättas. 
 
Detta Marköverlåtelseavtal får inte helt eller delvis överlåtas på annan utan godkännande av 
kommunstyrelsen i Kungälvs kommun eller den som med stöd av deras delegation har rätt att 
godkänna en sådan överlåtelse. 
 
Exploatören ska erlägga, 400 kr/kvm till Kommunen såsom ersättning för överförd mark. 
 
Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtal med tillhörande bilagor ska godkännas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal för Kungälv Energi AB gällande Värmeverk, 
Munkegärde 1:1 & Munkegärde 3:29 
Bilaga Marköverlåtelseavtal samt bilagor, KEAB 

Beslut 

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

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

3. Beslut om att tidigare Marköverlåtelseavtalet från sammanträde 2022-04-27,  
ärende §104/2022 upphör att gälla. 

__________ 
 
Expedieras till:   
Boris Damljanovic 
Kungälv energi AB 
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 § 206/2022 

Exploateringsavtal för Lycke-Tofta 1:7 och 1:9 detaljplan för bostäder och 
verksamheter (Dnr KS2021/1506) 

Sammanfattning 

Verksamheter inom planområdet utgörs i dagsläget av dels en kursverksamhet med behov av 
ökad möjlighet till övernattning för gäster samt delning av fastighet, dels ett jordbruk/stall 
med behov av främst ökad ekonomibyggnadsvolym. Detaljplanens huvuddrag är att ändra 
användningar och tillskapa byggrätter för byggnader och anläggningar inom vad som i gällande 
detaljplan är dels kvartersmark, dels allmän platsmark. 
 
Förslag till två exploateringsavtal har upprättats för detaljplanens genomförande. 
Exploateringsavtalen reglerar vatten och avlopp, byggnation, fastighetsrättsliga frågor med 
mera. 
 
Exploateringen inom detaljplaneområdet medför inga kostnader för kommunen då 
fastigheterna är privatägda och det är enskilt huvudmannaskap. 
 
Förvaltningen föreslår att exploateringsavtalen ska godkännas och att kommundirektören och 
kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna exploateringsavtalen. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Exploateringsavtal för Lycke-Tofta 1:7 och 1:9 detaljplan för bostäder och 
verksamheter 
Bilaga Exploateringsavtal Lycke-Tofta 1_7 
Bilaga Exploateringsavtal Lycke-Tofta 1_9 
Bilaga Anteckning till protokollet, Morgan Carlsson (SD) 
Bilaga Protokollsutdrag - Exploateringsavtal för Lycke-Tofta 1:7 och 1:9 detaljplan för 
bostäder och verksamheter - Utskottet för Samhälle och utveckling 

Beslut 

1. Upprättat exploateringsavtal med Lillemor Karlander, Lycke-Tofta 1:7, godkänns. 
2. Upprättat exploateringsavtal med Mats-Erik och Camilla Neuendorf, Lycke-Tofta 
1:9, godkänns. 
3. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 
underteckna ovan exploateringsavtal.   

__________ 
 
Expedieras till: 
Jonas Boström, jonas.bostrom@yahoo.se 
Mats Neuendorf, mats@morepr.se 
 
För kännedom till: 
Boris Damljanovic 
Christoffer Bjarneberg 
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 § 207/2022 

Utredning - Framtida utbud inom kulturskolan (Dnr KS2022/0722) 

Sammanfattning 

Sektor Bildning och lärande har fått ett politiskt uppdrag att utreda utbudet inom kulturskolan 
i Kungälvs kommun. Utredningen ska grundas i befintliga nationella utredningar och 
kommunens egna utredningar. Utgångspunkten är hur det framtida utbudet inom kulturskolan 
bör vara utformat samt att belysa på vilket sätt näringslivet skulle kunna bidra till att fler barn 
och unga deltar i ett rikt och aktivt kulturliv.  
 
Utredningen ger en bakgrund kring de kulturpolitiska målen, kulturskolans framväxt samt 
kulturskolans framtid. Den presenterar även hur Kungälvs kommuns kulturskola är 
organiserad. Utredningen visar därefter på vilka utmaningar som Kungälvs kulturskola står 
inför och ger ett antal förslag på hur kulturskolans utbud kan breddas. Utredningen belyser 
även hur samverkan med skolan, studieförbund och näringsliv kan utvecklas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Utredning - Framtida utbud inom kulturskolan 
Bilaga Utredning framtida utbud kulturskolan - aktuell version 
Bilaga Utredning framtida utbud inom kulturskolan - aktuell version 
Bilaga Protokollsutdrag - Utredning - Framtida utbud inom kulturskolan - Utskottet för 
Bildning och lärande 

Beslut 

Utredningen framtida utbud inom kulturskolan godkänns. 
__________ 
Fredrik Daun (KD) reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet. 
 
 
Expedieras till: Dennis Reinhold 
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 § 208/2022 

Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser 
och inom lagens ram (SOU 2022:22) (Dnr KS2022/1251) 

Sammanfattning 

Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet (SOU 2022:22) Vägen 
till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram.  
 
Remissen innehåller förslag och bedömningar gällande uppdragen att utreda för- och 
nackdelar med en utökad vårdgaranti och att stödja regionernas och kommunernas arbete med 
utvecklingen av en nära och tillgänglig vård. Utredningen redogörför arbetet med att stödja 
regionerna i genomförandet av de regionala handlingsplanerna. Utredningen lämnar också 
bedömningar om det fortsatta arbetet med barn och ungas psykiska hälsa och intygs-hantering 
i hälso- och sjukvården.   
 
Utredningen berör främst den regionala vården och förvaltningen föreslår i förslaget till beslut 
att Kungälvs kommun har tagit del av remissen och lämnar inga synpunkter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och 
inom lagens ram (SOU 2022:22) 
Bilaga Nytt utskick då inte alla har fått remissen.msg 
Bilaga Remissmissiv SOU 2022.22.pdf 
Bilaga SOU 2022_22 Vägen till ökad tillgänglighet.pdf 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga 
insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22) - Utskottet för Trygghet och stöd 

Beslut 

Kungälvs kommun har tagit del av remissen och lämnar inga synpunkter.  
__________ 
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 § 209/2022 

Svar på remiss - Föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för 
yrkeshögskoleutbildningar med inriktning socialpedagog (Dnr 
KS2022/1306) 

Sammanfattning 

Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på en remiss från Myndigheten för 
yrkeshögskolan gällande föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för 
yrkeshögskoleutbildningar med inriktning socialpedagog. Remissen inkom till kommunen den 
15 juni 2022 och myndigheten önskar svar senast den 30 september.  
 
Berörda verksamheter i förvaltningen har tagit del av remissen och har inga synpunkter på 
förslaget. Med anledning av att remissens innehåll berör både utskottet för trygghet och stöd 
och utskottet för bildning och lärande föreslås remissvaret gå direkt till kommunstyrelsen för 
beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss - Föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för 
yrkeshögskoleutbildningar med inriktning socialpedagog 
Bilaga Remiss - Föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för yrkeshögskoleutbildningar 
med inriktning socialpedagog.msg 
Bilaga Föreskrifter socialpedagog.docx 
Bilaga Konsekvensutredning socialpedagog.docx 

Beslut 

Kungälvs kommun har tagit del av remissen och lämnar inga synpunkter.  
__________ 
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 § 210/2022 

Svar på remiss - förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets 
föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel (Dnr 
KS2022/1765) 

Sammanfattning 

Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på en remiss avseende förslag till 
Läkemedelsverkets föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) 
om förskrivning av vissa livsmedel. 

 
Med stöd av 6 § andra stycket förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. avser 
Läkemedelsverket att meddela föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 
1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel. 
 
Berörda verksamheter inom förvaltningen har tagit del av remissen och har inga synpunkter att 
lämna. Förslaget till kommunstyrelsen är att Kungälvs kommun har tagit del av remissen och 
lämnar inga synpunkter.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss - förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets 
föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel 
Bilaga Förslag till Läkemedelverkets föreskrifter (HSLF-FS 2022-XX) om ändring i 
Läkemedelsverkets föreskrifter om förskrivning av vissa livsmedel.pdf 
Bilaga Konsekvensutredning.pdf 
Bilaga Sändlista utan adresser.pdf 
Bilaga Remiss avseende förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter 
(LVFS 1997_13) om förskrivning av vissa livsmedel, dnr 3.1.1-2022-049250.msg 

Beslut 

Kungälvs kommun har tagit del av remissen och lämnar inga synpunkter.  
__________ 
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 § 211/2022 

Svar på remiss - Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga 
kvalitetskrav och tre bilagor (Dnr KS2022/1490) 

Sammanfattning 

Havs- och vattenmyndigheten har inkommit med en remiss gällande vägledning om förlängd 
tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav. Vägledningen ingår i ett paket av vägledningar som 
remitteras preliminärt under första och andra kvartalet 2022. Detta paket omfattar vägledning 
för förklarande av kraftigt modifierade vatten (KMV), vägledning om annat sätt, vägledning 
för definition av ekologisk potential samt aktuell vägledning om beslut om vägledning om 
förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav. 
Remissen omfattar även tre bilagor: 
1 Orimliga kostnader. 
2 Förlängd tidsfrist med skälet naturliga förhållanden. 
3 Kriterier för bedömning av kulturmiljö vid förklarande av kraftigt modifierade vatten och 
beslut om miljökvalitetsnormer med mindre stränga kvalitetskrav. 
 
Varje vattenmyndighet ska fastställa kvalitetskrav för de ytvattenförekomster och 
grundvattenförekomster, inklusive särskilda krav till följd av skyddade områden, som finns i 
vattendistriktet. Kvalitetskrav ska fastställas så att tillståndet i vattenförekomster inte försämras 
och så att alla vattenförekomster uppnår god status eller potential såvida det inte finns 
förutsättningar för undantag.  
Vägledningen hanterar undantag i form av förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav. 
Förlängd tidsfrist innebär att god status eller potential ska uppnås 2027 eller så snart som de 
naturliga förhållandena tillåter efter 2027. Mindre stränga kvalitetskrav innebär att en sämre 
status eller potential än god accepteras som den nivå som ska uppnås. 

 
Förvaltningen välkomnar vägledningen och har inga synpunkter på förslaget till Vägledning 
om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav och de tre bilagorna.  
 
Förslag till beslut 
Kungälvs kommun lämnar inga synpunkter på remissen gällande vägledning om förlängd 
tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss - Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga 
kvalitetskrav och tre bilagor 

Beslut 

1. Kungälvs kommun lämnar inga synpunkter på remissen gällande vägledning 
om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav. 

__________ 
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 § 212/2022 

Daglig verksamhet på Kottens motionscentral (Dnr KS2022/1767) 

Sammanfattning 

Kungälvs kommun har en prognostiserad volymökning inom daglig verksamhet. I dagsläget 
finns 12 nya beslut som ska verkställas inom tre månader för att hålla sig inom legal tid för 
verkställighet. Förvaltningen ser nu möjlighet att tillgodose dessa behov genom att förlägga 
daglig verksamhet på Kottens motionscentral. Driften av Kottens motionscentral har tidigare 
varit upphandlad av en privat aktör som inte längre ansvarar för driften. Därav finns nu en 
möjlighet för kommunen att ändra inriktning från att upphandla en privat aktör till att 
Trygghet och stöd tar över driften och förlägger daglig verksamhet på Kottens motionscentral. 
 
Förvaltningen ser att om daglig verksamhet kan bedriva verksamhet på Kottens 
motionscentral bidrar detta till att bredda utbudet av inriktningar samt ger brukarna möjlighet 
till en meningsfull sysselsättning i en stimulerande miljö. Det skulle ge verksamheten möjlighet 
att bedriva en innegrupp som ansvarar för caféverksamheten samt motionscentralen och en 
utegrupp som kan arbeta med lättare skötsel runt motionsspåren.  
 
Med utgångspunkt i ovan förslås kommunstyrelsen besluta att sektor trygghet och stöd 
förlägger daglig verksamhet på Kottens motionscentral.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Daglig verksamhet på Kottens motionscentral 

Beslut 

Sektor Trygghet och stöd förlägger daglig verksamhet på Kottens 
motionscentral. 

__________ 
Ove Wiktorsson (C) lämnar en anteckning till protokollet. 

 
  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-09-21 
Sida 21 (45) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 213/2022 

Svar på förberedande frågeställningar inför höstens dialogmöten, 
Västtrafik AB (Dnr KS2022/1079) 

Sammanfattning 

Västtrafiks trafikplan och dialogen kring trafikplanen är en av flera samverkansformer mellan 
Västtrafik och kommunen gällande kollektivtrafikens utveckling. Resultatet av arbetet kan 
exempelvis bli konkreta förändringar i kollektivtrafikutbudet; nya linjesträckningar, fler 
avgångar eller nerlagda linjer. 
 
Västtrafik redogjorde skriftligen för kommunen att de inte har några generella 
besparingskrav i Trafikplan 2024 för Kungälv, men heller inte någon utökning av 
trafikbudgeten. Samtidigt kvarstår ett fortsatt osäkert läge, utifrån hur resande och ekonomi 
påverkats av pandemin. 

 
I Trafikplan 2024 kommer Västtrafik endast att genomföra de förändringar som bedöms 
som nödvändiga. Eventuella nödvändiga utökningar kommer att behöva finansieras genom 
motsvarande effektivisering, i första hand inom samma geografiska område. 
Västtrafik har samtidigt en beredskap för att förutsättningarna kan komma att ändras, utifrån 
det osäkra läge som fortsatt råder. 
 
Västtrafik bedömer inte att Kungälvs kommun berörs av några förändringar som bedöms som 
nödvändiga. Utifrån ett helhetsperspektiv bedömer förvaltningen Västtrafiks Trafikplan 2024 
som positiv i och med att det inte planeras försämringar i kollektivtrafikutbudet i Trafikplan 
2024. Informationen antecknas till protokollet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på förberedande frågeställningar inför höstens dialogmöten, Västtrafik 
AB 
Bilaga Svar från Kungälvs kommun inför dialogmöte om Trafikplan 2024 bilaga 1 
Bilaga ~ KS2022_1079-1 Frågor att besvara inför dialogmötet 1107778_1_1 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på förberedande frågeställningar inför höstens dialogmöten, 
Västtrafik AB - Utskottet för samhälle och utveckling 

Yrkande  

Miguel Odhner (S):  
 
- Utifrån ett helhetsperspektiv bedömer kommunstyrelsen att det krävs nödvändiga 

förändringar i Trafikplan då Kungälvs kommun har en högre befolkningstillväxt än många 
andra kommuner och eftersläpande regionala infrastruktursatsningar.  

- Därför önskar kommunstyrelsen en fördjupad politisk dialog inför Västrafiks beredning 
och kommande beslut kring Trafikplan 2024.  

- I övrigt antecknas information. 
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Proposition 

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

Beslut 

o Utifrån ett helhetsperspektiv bedömer kommunstyrelsen att det krävs nödvändiga 
förändringar i Trafikplan då Kungälvs kommun har en högre befolkningstillväxt 
än många andra kommuner och eftersläpande regionala infrastruktursatsningar.  

o Därför önskar kommunstyrelsen en fördjupad politisk dialog inför Västrafiks 
beredning och kommande beslut kring Trafikplan 2024.  

o I övrigt antecknas information. 
__________ 
 
Expedieras till: 
kommun@vasttrafik.se 
 
För kännedom till: 
Amanda Stenbom, 
amanda.stenbom@kungalv.se 
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 § 214/2022 

Svar på förslag om ytterligare mål och åtgärder till Göteborgs Stads 
avfallsplan (Dnr KS2022/1354) 

Sammanfattning 

Göteborgs Stad har inkommit med en remiss gällande förslag till ytterligare mål och åtgärder 
till stadens Avfallsplan.   
 
Kretslopp och vattennämnden i Göteborg har beslutat om att skicka Göteborgs förvaltnings 
utredning inklusive förslag om tillägg till avfallsplanen på samråd. Utredningen föreslår mål 
och åtgärder för masshantering men inga ytterligare mål för farligt avfall eller deponier.  
 
Samrådstiden pågår fram till den 30 september 2022. 
 
Kommunen ser det som positivt att mål för masshantering, samt att förslag på åtgärder anges. 
Kommunen förespråkar ett mellankommunalt samarbete och anser att Kungälvs kommun 
skulle kunna medverka i detta arbete.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på förslag om ytterligare mål och åtgärder till Göteborgs Stads avfallsplan 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på förslag om ytterligare mål och åtgärder till Göteborgs Stads 
avfallsplan - Utskottet för Samhälle och utveckling 

Beslut 

1. Kungälvs kommun ser det som positivt att mål för masshantering, samt att förslag 
på åtgärder anges.  

2. Kungälvs kommun förespråkar ett mellankommunalt samarbete och anser att 
Kungälvs kommun skulle kunna medverka i detta arbete.  

__________ 
 
kretsloppochvatten@kretsloppochvatten.goteborg.se 
märkt med diarienummer 0382/22 

 
För kännedom till: 
dan.gorga@kungalv.se 
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 § 215/2022 

Idrottspolitisk plan 2022-2023 (Dnr KS2022/1415) 

Sammanfattning 

Under 2018–2019 arbetades det Idrottspolitiska programmet fram av Kultur- och 
fritidsberedningen. I detta program, står beredningen fast vid att syftet med programmet är att 
”utveckla idrotten genom samverkan mellan idrotten, kommunen och näringslivet”. Vidare 
sattes mål och viljeinriktning samt ett antal områden identifierades att samverka kring.  
 
Efter att programmet antagits, fick utskottet för bildning och lärande uppdrag av 
Kommunfullmäktige att ta fram en plan av det idrottspolitiska programmet. Utskottet har gett 
förvaltningen i uppdrag att tillsammans med synpunkter från Idrottsrådet arbeta fram en 
idrottspolitisk plan för kommande år.  
 
Det upprättade dokumentet ”Idrottspolitisk plan” konkretiserar och kommer med ett antal 
aktiviteter under varje identifierat område som berör idrotten, kommunen och näringslivet.  
 
Identifierade områden att samverka kring: 
- Idrott – skola 
- Idrott – idrott 
- Idrott – social hållbarhet 
- Idrott – näringsliv 
- Idrott – bidrag 
- Idrott – anläggning, drift och skötsel 
 
Förvaltningens förslag till beslut:  
 
1. Den upprättade Idrottspolitiska planen antas och gäller till och med 2023-12-31 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Idrottspolitisk plan 2022-2023 
Bilaga Idrottspolitisk plan 2022 
Bilaga Protokollsutdrag - Idrottspolitisk plan 2022-2023 - Utskottet för Bildning och lärande 

Beslut 

1. Den upprättade Idrottspolitiska planen antas och gäller till och med 2023-12-
31 

__________ 
 
Expedieras till: Katarina Vallström 
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 § 216/2022 

Remissvar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av 
ändrade havsplaner (Dnr KS2022/1489) 

Sammanfattning 

Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till avgränsningssamråd för strategisk miljöbedömning 
med miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner. Samrådsperioden är 8 juli till 10 
oktober 2022. 
Avgränsningssamrådet är första momentet i den strategiska miljöbedömningen och följs av de 
formella skedena, samråd cirka juni – november 2023 och granskning cirka maj – augusti 2024. 

Den 10 februari 2022 beslutade regeringen om Sveriges första havsplaner. Havsplanerna visar 
den mest lämpliga användningen av Sveriges hav och baseras huvudsakligen på förslag som tas 
fram av Havs- och vattenmyndigheten i en flerårig dialogprocess. I samband med beslutet om 
havsplaner gav regeringen i uppdrag till flera myndigheter att verka för att möjliggöra för 
ytterligare 90 TWh havsbaserad elproduktion per år. Nuvarande havsplaner ger förutsättningar 
för ca 60 TWh, varav ca 20–30 TWh bedöms bli aktuella i slutändan. Havs- och 
vattenmyndigheten har därför på regeringens uppdrag inlett en ny havsplaneringprocess för att 
möjliggöra för ytterligare energiproduktion i havet. Senast 24 december 2024 ska förslag till 
ändrade havsplaner inklusive miljökonsekvensbeskrivningar levereras till regeringen. 

Energimyndigheten samordnar en inledande process där myndigheter tillsammans ska ta fram 
förslag på nya områden för energiutvinning. Förslag till regeringen ska redovisas senast 31 
mars 2023. 
Förvaltningens bedömning är att kommunen inte har några kommentarer eller synpunkter på 
avgränsning av Strategisk miljöbedömning avseende Miljökonsekvensbedömning ändrade 
havsplaner enligt bifogat remissvar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Remissvar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade 
havsplaner 
Bilaga Missiv Avgränsningssamråd MKB ändrade havsplaner 220708.pdf 
Bilaga Bilaga Remissvar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade 
havsplaner                HaV dnr 02340 
Bilaga Avgränsningssamråd_miljökonsekvensbeskrivning_ändrade_havsplaner-
Remissversion_220708.pdf 
Bilaga Protokollsutdrag - Remissvar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av 
ändrade havsplaner - Utskottet för Samhälle och utveckling 

Beslut 

Kungälvs kommun har inte några kommentarer eller synpunkter på avgränsning av 
Strategisk miljöbedömning avseende Miljökonsekvensbedömning ändrade havsplaner 
enligt bifogat remissvar. 

__________ 
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 § 217/2022 

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning (Dnr KS2019/0225) 

Sammanfattning 

Kommunkansliet ser regelbundet över kommunstyrelsens delegeringsordning och nuvarande 
version behöver revideras med anledning av önskemål om mindre justeringar från 
verksamheterna. Förändringen i delegationsordningen krävs då bland annat 
säkerhetsskyddsförordningen uppdaterats.  

 
Upprättat förslag till ny delegeringsordning föreslås antas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning 
Bilaga Kommunstyrelsens delegeringsordning - förslag på ändringar 

Beslut 

Upprättat förslag till delegeringsordning antas.  
 

__________ 
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 § 218/2022 

Svar på motion från Liberalerna om Kungälv kommuns Klimat- och 
miljöpris (Dnr KS2021/1934) 

Sammanfattning 

 
Liberalerna har inkommit med en motion om att införa ett klimat- och miljöpris för företag i 
Kungälvs kommun. Motionen behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 
december 2021 och remitterades till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
 
Förvaltningens bedömning är att nuvarande stipendium för hållbar utveckling redan uppfyller 
syftet med föreslaget klimat- och miljöpris.  
 
Förvaltningen föreslår att motionen anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion från Liberalerna om Kungälv kommuns Klimat- och miljöpris 
Bilaga Motion - Kungälvs Klimat- och miljöpris 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på motion från Liberalerna om Kungälv kommuns Klimat- och 
miljöpris - Utskottet för Bildning och lärande 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad. 
__________ 
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 § 219/2022 

Diseröd 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av idrottshall (Dnr 
KS2022/0048) 

Sammanfattning 

Diserödsskolan är i behov av kapacitetsökning av sina lokaler. Projektet med att bygga till 
skolan ska genomföras i etapper. En av etapperna är att uppföra en ny fullstor idrottshall som 
ska stå klar till höstterminen 2024. Antagen investeringsbudget för perioden 2022- 2025 
(KS2021-1571) innehåller en extern finansiering av en idrottshall i Diseröd. Det innebär att en 
extern byggherre bygger och hyr ut idrottshallen till kommunen.  
 
En upphandling av hyra av en idrottshall i Diseröd genomfördes under våren 2022 och beslut 
om tilldelning fattades av kommunstyrelsen den 22 juni 2022. Anbudet tilldelades till ABCD 
Bygg AB. Idrottshallen har en årshyra på 2 628 000 kronor/år. Förslag till marköverlåtelseavtal 
och lokalhyresavtal har upprättats med exploatören. Hyresperioden är satt till 15 år och 
därefter möjlighet till förlängning med 5 år i taget. 
 
Försäljningen av marken där idrottshallen kommer att byggas kommer generera en intäkt om 
1.400.000kr, vilket påverkar kommunens likviditet positivt.  
 
Förvaltningen gör bedömningen att inhyrning av en ny idrottshall i Diseröd innebär att 
skolverksamheten får tillgång till moderna och ändamålsenliga lokaler för idrottsundervisning 
och idrottsföreningarna får tillgång till mer halltider. Det bedöms ge långsiktiga 
planeringsförutsättningar. En inhyrning innebär att kommunen inte behöver investera, 
förvalta, underhålla eller reinvestera i byggnaden. Förvaltningen föreslår att upphandlat 
hyresavtal för idrottshall samt marköverlåtelse till ABCD Bygg AB beslutas. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Upprättat förslag till hyresavtal mellan Kungälvs kommun och ABCD Bygg 
AB godkänns.  

2. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och 
ABCD Bygg AB godkänns.  

3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna hyresavtal och marköverlåtelseavtal för idrottshall i Diseröd 1:1, del 
av under förutsättning 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Diseröd 1:1, del av, marköverlåtelse och inhyrning av idrottshall 
Bilaga Diseröd idrottshall_hyresavtal 
Bilaga Brandskyddsklasul Kungälv 
Bilaga Marköverlåtelseavtal idrottshall Diseröd 
Bilaga Avtal Diseröd Idrottshall_undertecknat 
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Förslag till kommunfullmäktige 

1. Upprättat förslag till hyresavtal mellan Kungälvs kommun och ABCD Bygg 
AB godkänns.  

2. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och 
ABCD Bygg AB godkänns.  

3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna hyresavtal och marköverlåtelseavtal för idrottshall i Diseröd 1:1, del 
av. 

__________ 
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 § 220/2022 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 (Dnr KS2022/0220) 

Sammanfattning 

Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska 
Sociala myndighetsnämnden varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) de gynnande beslut om insats eller bistånd som inte har kunnat verkställas inom tre 
månader från dagen för beslutet. Rapporteringen omfattar även avbrott i verkställighet om 
avbrottet är längre än tre månader. Rapporteringen sker via e-tjänst på IVO:s webbsida. Ny 
version av e-tjänsten började gälla den 1 april 2022 och innebar en del ändringar av 
benämningar på inriktningar, insatser och orsaker. Nytt är också att det finns tre huvudsakliga 
skäl till dröjsmål med verkställan vilka utgår från var skälet finns; hos kommunen, hos annan 
eller hos den enskilde. Under respektive huvudsakligt skäl väljs sedan orsak.  

 
Kvartal 1, 2022, rapporterades 59 individärenden till IVO. 26 av besluten avser män och 33 
beslut kvinnor. 18 av besluten är äldre än 1 år. Av de 59 inrapporterade besluten rapporterades 
16 beslut som verkställda, 7 beslut som avslutade utan verkställan och 36 beslut som ej 
verkställda. I de 36 ej verkställda besluten fanns det i 7 beslut annat skäl till dröjsmål med 
verkställan och i 5 beslut har personerna blivit erbjudna plats men har ännu inte svarat. I resterande 
20 ej verkställda beslut har personerna tackat nej till erbjuden plats.  

 
En statistikrapport har sammanställts till Kommunrevisionen över de individrapporter som 
anmälts till IVO. Samma rapport redovisas till Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 
Bilaga Statistikrapport kvartal 1 2022 
Bilaga Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 - Sociala 
myndighetsnämnden 
Bilaga Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 - Utskottet för 
Trygghet och stöd 
Bilaga PM underlag Bostäder LSS 

Förslag till Kommunfullmäktige 

Statistikrapport ”Ej verkställda beslut för kvartal 1, 2022”, antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 221/2022 

Upprättande av verksamhetsområde för övertagande av Lycke-Kroken 
VA-samfällighetsförening (Dnr KS2022/0751) 

Sammanfattning 

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta 
verksamhetsområden när behov av vattenleverans och omhändertagande av spillvatten finns. 
Kommunen har fått in en begäran om övertagande av Lycke-Krokens va-samfällighets 
ledningsnät och bedömer att det är rimligt att gå föreningen till mötes och kommer upprätta 
ett övertagandeavtal som båda parter skall godkänna. Ett godkänt övertagandeavtal innebär att 
kommunen med stöd av vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för tillhandahållande av 
vattentjänsterna vatten och spillvatten för 53 fastigheter. I enlighet med vattentjänstlagen ska 
det klart framgå vilka fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA 
samt vilka vattentjänster som avses. De fastigheter som föreslås ingå i kommunalt VA-
verksamhetsområde framgår av bifogad karta i bilaga 1. I bilaga 2 listas de fastigheter som 
föreslås ingå i verksamhetsområdet tillsammans med vattentjänster för respektive fastighet 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Upprättande av verksamhetsområde för övertagande av Lycke-Kroken VA-
samfällighetsförening 
Bilaga Bilaga 1 Verksamhetsområde_A3 Lycke-Kroken 
Bilaga Bilaga 2 Lycke-Kroken 
Bilaga Protokollsutdrag - Upprättande av verksamhetsområde för övertagande av Lycke-
Kroken VA-samfällighetsförening - Utskottet för Samhälle och utveckling 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten upprättas, i enlighet 
med vattentjänstlagen för fastigheter angivna i bilaga 2. 

__________ 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-09-21 
Sida 32 (45) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 222/2022 

Beredningsskrivelse - Policy för elevhälsan (Dnr KS2022/1027) 
 

Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för elevhälsan för 
Kungälvs kommunala grundskolor. Policy för elevhälsan är en del av arbetet med 
beredningsuppdraget: Politisk inriktning om hur bästa möjliga 
förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse. 
 
Beredningen föreslår att upprättat dokument: policy för elevhälsan antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan 
Bilaga Policy för Kungälvs kommuns elevhälsa 
Bilaga Anteckning till protokollet- Annica Börstell (SD) 
Bilaga Anteckning till protokollet- Matilda Jansson (L) 
Bilaga Anteckning till protokollet- Per Garelius (KD) 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan - Beredningen för bildning 
och lärande 
Bilaga Förvaltningens bedömning 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Policy för elevhälsan - Utskottet för Bildning 
och lärande 

Förslag till Kommunfullmäktige 

 Upprättad dokument: Policy för elevhälsan antas. 
__________ 
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 § 223/2022 

Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag (Dnr KS2022/1299) 
 
 Beredningen för bildning och lärande har inkommit med ett svar på ett beredningsuppdrag:  
 

o En politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en 
kunskapsskola med hög måluppfyllelse. 

Beredningens förslag är att kommunfullmäktige antecknar svaret.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag 
Bilaga Politiskt uppdrag- Bildning och lärande 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag - Beredningen för bildning och 
lärande 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Svar på uppdrag - Utskottet för Bildning och 
lärande 

Förslag till Kommunfullmäktige 

Svar på uppdraget: En politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en 
kunskapsskola med hög måluppfyllelse antecknas till protokollet. 

__________ 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-09-21 
Sida 34 (45) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 224/2022 

Utbyte av elmätare Kungälv Energi (Dnr KS2022/1615) 
Den 1 november 2018 införde regeringen nya krav i förordningen (1999:716) om mätning, 
beräkning och rapportering av överförd el (mätförordningen) som gäller från 2025. De nya 
kraven gäller funktioner i elmätare, mätsystem och mätutrustning. 
Energimarknadsinspektionen (Ei) fick samtidigt uppdraget att ta fram föreskrifter med 
ytterligare krav EIFS 2019:5.  
Sju nya funktionskrav:  
 
1. Elmätaren ska kunna mäta både uttag och inmatning i varje fas av ström, aktiv effekt och 
reaktiv effekt, mäta spänningen i varje fas samt mäta och registrera den totala aktiva energin 
vid uttag och inmatning av el.  
2. Elmätaren ska utrustas med ett kundgränssnitt som stöds av en öppen standard som 
möjliggör för kunden att ta del av mätuppgifterna i nära realtid.  
3. Elmätaren ska möjliggöra avläsning av mätdata och uppgifter om elavbrott på distans.  
4. Elmätaren ska kunna registrera mängden överförd energi per kvart  
5. Elmätaren ska kunna registrera uppgifter om tidpunkt för början och slut på elavbrott längre 
än tre minuter.  
6. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att uppgradera och ändra inställningar i elmätaren på 
distans.  
7. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att via elmätaren kunna spänningssätta och 
frånkoppla elanläggningar på distans.  
 
Kungälv Energi AB måste byta ut samtliga elmätare för att uppfylla de nya kraven i förordning 
(1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. De nya kraven börjar gälla 
1 januari 2025.  
Kungälv Energi AB bedriver Eldistribution i enlighet med:  
• Ellagen (1997:857)  
• Elsäkerhetslag (2016:732)  
 
Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.  
Kungälv Energi AB genomförde 2018 tillsammans med Härryda Energi AB och Ale El en 
upphandling av nytt mätsystem och mätutrustning som skall uppfylla de nya kraven. Ett 
successivt utbyte och nyinstallation till de nya mätarna har pågått sedan 2019. Kungälv Energi 
har ca 2 000 mätare som uppfyller de nya funktionskraven installerade. Det totala behovet av 
mätarbyten är ca 23 500. 
 
Beslut från Kungälv Energis styrelse onsdagen 15 juni 2022: 
Styrelsen ger VD i uppdrag att inhämta beslut från bolagsstämman som innebär att styrelsen 
för 
Kungälv Energi får mandat att besluta om föreslagen investering. 
 
Förslaget till beslut bedöms vara i enlighet med bolagskoncernens strategiska ändamål och är 
förenligt med kommunkoncernens perspektiv. 
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Förslag till kommunfullmäktige 

1. AB Kongahälla föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka att investeringen om 
ca 70 miljoner i elmätare genomförs.  
2. AB Kongahällas ombud uppdras att i extra bolagsstämma för Kungälv Energi 
AB föreslå och rösta för att ge styrelsen för Kungälv Energi AB mandat att 
besluta om utbyte av elmätare, under förutsättningen att kommunfullmäktige 
har tillstyrkt investeringen i enlighet med punkt 1.  

__________ 
 
Expedieras till:  Karin Almgren, VD Kungälv 

Energi  
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 § 225/2022 

Information om inkomna skrivelser avseende Byggnation av vindkraftverk 
i Rämma (Dnr KS2021/0320) 

Sammanfattning 

Till kommunen har inkommit en skrivelse med ca 30 namnpåskrifter mot byggnation av 
vindkraftverk vid Rämma. Där utöver har ytterligare ett 30-tal skrivelser inkommit med 
synpunkter samt frågor kring hur politiken avser att svara. Dessutom finns ett stort antal 
digitala underskrifter. 
 
Skrivelser och yttranden avser oro över hur människor och djur kan påverkas negativt av de 
föreslagna vindkraftverken samt även hur dessa kan påverka huspriserna i området negativt. 
Dessutom efterfrågas svar från politiken hur de avser att bemöta skrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Information om inkommna skrivelser avseende Byggnation av vindkraftverk i 
Rämma 
Bilaga ~ KS2021_0320-6 upprop_mot_vindkraft_i_Rämma 1103270_1_1 
Bilaga ~ KS2021_0320-6 ang Tekniskaka verken i Linköpings ansökan att bygga vindkraft i 
Rämma 1103269_1_1 
Bilaga Synpunkt VKV Rämma 
Bilaga Synpunkt VKV Rämma 2 
Bilaga Synpunkt VKV Rämma 3 
Bilaga Bilaga 1. DECIBEL_Huvudresultat 
Bilaga Bilaga 2. SHADOW_Huvudresultat 

Yrkande  

Miguel Odhner (S):  
‐ Kommunstyrelsen vill utifrån det nya säkerhetspolitiska läget Sverige befinner sig i till 

Länsstyrelsen påtala att det aktuella området i kommunens Vindbruksplan är ett 
reservområde (T) för vindkraft, då det vid framtagandet av Vindbruksplan stod i konflikt 
med totalförsvarets intressen.  

‐ Kommunstyrelsen vill inför Länsstyrelsens eventuellt fortsatta hantering av ärendet för 
kännedom översända från medborgare samtliga av medborgare handlingar och synpunkter i 
ärendet.   

‐ Kommunen avvaktar fortsatt eventuell hantering av ärendet från Länsstyrelsens sida. 

Proposition 

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

‐ Kommunstyrelsen vill utifrån det nya säkerhetspolitiska läget Sverige befinner sig i till 
Länsstyrelsen påtala att det aktuella området i kommunens Vindbruksplan är ett 
reservområde (T) för vindkraft, då det vid framtagandet av Vindbruksplan stod i konflikt 
med totalförsvarets intressen.  

‐ Kommunstyrelsen vill inför Länsstyrelsens eventuellt fortsatta hantering av ärendet för 
kännedom översända från medborgare samtliga av medborgare handlingar och synpunkter i 
ärendet.   

‐ Kommunen avvaktar fortsatt eventuell hantering av ärendet från Länsstyrelsens sida. 
__________ 
 
Expedieras till:   

 
 

 

För kännedom till: Fredric Arpfjord, Linda Andreasson planering och myndighet 
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 § 226/2022 

Rapport efter möte med Trafikverket samt svar på initiativärende från 
Sverigedemokraterna 

 
 Miguel Odhner (S) informerar om följande efter möte med ett dialogmöte med Trafikverket: 

 
‐ Kungälv och Ytterbys tillväxt 
‐ Väg 168 Ekelöv-GroKareby 
‐ Väg 168 Förbifart Tjuvkil  
‐ Väg 612 Tjuvkil 
‐ Bohusbanan 
‐ Kode  
‐ Kornhalls färja 

 
Vidare informerar Miguel Odhner (S) om att det fördes en dialog kring bro i Kornhall och 
ersättning för Kornhalls färja, något Sverigedemokraterna tagit upp i ett initiativärende tidigare 
under mandatperioden.  

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 227/2022 

Rapport från Bohus Räddningstjänstförbund 
 

Miguel Odhner (S), informerar efter möte med Bohus Räddningstjänstförbund (BORF). Till 
grund för dialogen låg den intresseanmälan Kungälvs kommun och BORF Storgöteborgs 
Räddningstjänstförbund (SRG) angående att gå med i SRG. 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 228/2022 

Information: Protokoll AB Kongahälla 
 
 Kommunstyrelsen tar del av protokollet från AB Kongahällas senaste styrelsemöte.  

Beslut 

  Informationen antecknas.  
__________ 
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 § 229/2022 

Information efter yrkesdialog 
 

Anders Holmensköld (M), informerar efter en yrkesdialog som hölls den 29 augusti. Totalt 
fördes dialog med cirka 60 medarbetare som representerar en mängd olika professioner i 
kommunen. 

Beslut 

  Informationen antecknas. 
__________ 
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 § 230/2022 

Rapporter från ledamöter med bolags- eller regionala uppdrag 
 
 Anders Holmensköld (M) informerar efter strategimöte med Södra Bohuslän Turism AB.  
 
 Morgan Carlsson (SD) informerar inför styrelsemöte med Gryaab.  

Beslut 

  Informationen antecknas.  
__________ 
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 § 231/2022 

Sammanträdestider 2022 - Kommunfullmäktige november-december 
 
Sammanträdestiderna för den politiska organisationen fastställs årligen av respektive instans. 
Planeringen av sammanträdesdagarna utgår från förvaltningens årshjul och ärendeflödet mot 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Hänsyn tas till den ekonomiska boksluts- och 
budgetprocessen. Med anledning av ökad ekonomisk osäkerhet med bland annat ökad 
inflation som konsekvens ser förvaltningen ett behov av att justera sammanträdestiderna för 
kommunfullmäktige under hösten 2022. I samråd med kommunfullmäktiges presidium 
föreslår förvaltningen följande justeringar:  
 
Nuvarande sammanträdesdatum 
- 10 november 
- 1 december 
- 08 december 

Förslag på nya sammanträdesdatum: 
- 24 november  
- 15 december 

Förslaget innebär att två möten flyttas framåt i tiden något för att underlätta arbetet med 
budget, skattesats och verksamhetsplaner. Kommunfullmäktige rekommenderas att anta 
förslaget till sammanträdestider. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige sammanträde den 10 november flyttas till den 24 november. 
2. Kommunfullmäktige sammanträde den 1 december ställs in. Ärendena behandlas på 

mötet den 24 november.  
3. Kommunfullmäktige sammanträde den 8 december flyttas till den 15 december. 

__________ 
Gun-Marie Daun (KD) lämnar en anteckning till protokollet.  
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 § 232/2022 

Beslut - Antagande detaljplan Lycke-Tofta 1:9 samt del av 1:7 
KS2014/2218-62 
Förslag till beslut gäller antagande av detaljplan, vars syfte är att möjliggöra utveckling av 
pågående verksamheter och samtidigt värna områdets höga kulturmiljö-, natur- och 
friluftsvärden. Pågående verksamheters nuvarande utbredning stöds dåligt av gällande 
detaljplan, varför aktuell detaljplan även syftar till att ge planstöd åt befintliga åtgärder. Därtill 
syftar detaljplanen till att ge planstöd åt en befintlig tillbyggnad av ett enbostadshus. 
 
Verksamheter inom planområdet utgörs i dagsläget av dels en kursverksamhet med behov av 
ökad möjlighet till övernattning för gäster samt delning av fastighet, dels ett jordbruk/stall 
med behov av främst ökad ekonomibyggnadsvolym. Detaljplanens huvuddrag är att ändra 
användningar och tillskapa byggrätter för byggnader och anläggningar inom vad som i 
gällande detaljplan är dels kvartersmark, dels allmän platsmark.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beslut - Antagande detaljplan Lycke-Tofta 1:9 samt del av 1:7 
Bilaga Illustrationskarta_Lycke_Tofta_220602-A1-L 
Bilaga Plankarta_Lycke_Tofta_220714-A1-L 
Bilaga Granskningsutlåtande DP Lycke-Tofta 2022-08-22 
Bilaga Planbeskrivning DP Lycke-Tofta, 2022-08-22 

Beslut 

Detaljplanen för Lycke-Tofta 1:9 samt del av 1:7 i Kungälvs kommun antas 
enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27 med stöd av § 14 i 
kommunstyrelsens reglemente. 

__________ 
 
Expedieras till: 
Jonas Boström, jonas.bostrom@yahoo.se 
Mats Neuendorf, mats@morepr.se 
 
För kännedom till: 
Gunilla Carlsson Gremner 
Ida Brogren 
Anna Hedlin 
Kristina Stenström 

 Christoffer Bjarneberg 
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 § 233/2022 
Beslut - granskning av detaljplan för äldrebostäder, Ängegärde 5:1 (Dnr 
KS2020/1425)  
 
Syftet med planen är att tillskapa byggrätt för vård- och omsorgsboende, med 90st 
boendeplatser. Efter samråd för detaljplan Ängegärde 5:1 m.fl. har planområdet, under våren 
2022, delats till att innefatta enbart äldrebostäder, ”etapp 1” som samrådshandlingen redovisar 
för äldrebostäder. 
 
Resterande del av samrådshandling kommer att ingå i en senare detaljplaneläggning då många 
ouppklarade frågor kommer att bearbetas vidare med för etapp 2 och 3. 
Aktuell detaljplan innefattar enbart äldrebostäder. Parkering löses med tillfälligt lov. För att i 
nästa detaljplan inbegripa dessa parkeringsplatser då även en anmälan om vattenverksamhet 
kommer att göras. 
 
Dagvattenutredning, riskutredning, översiktligt miljöteknisk markundersökning samt 
komplettering av geoteknisk utredning har tagits fram till granskningshandlingarna. 
Granskningshandlingar för detaljplan äldrebostäder för del av Ängegärde 5:1 är klara för att 
samrådas med remissinstanser, sakägare och allmänhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beslut - granskning av detaljplan för äldrebostäder, Ängegärde 5:1 
Bilaga Illustrationsplan, DP Ängegärde 1_5, etapp 1, 22-08-16 
Bilaga Planbeskrivning - Dp Ängegärde 1_5, etapp 1. 22-08-24 
Bilaga Samrådsredogörelse - Dp Ängegärde 1_5, etapp 1. 22-08-24 
Bilaga Plankarta, DP Ängegärde, Etapp 1, 220825 

Beslut 

Detaljplan för äldrebostäder del av Ängegärde 5:1 i Kungälvs kommun 
godkänns för granskning enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 §18. 

__________ 
 
Expedieras till: 
Gunilla Carlsson Gremner 
Anna Hedlin 
Ida Brogren 
Kristina Stenström 
Denis Nähring 
 
 




