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§ 278/2022 

Val av justerare 
 

Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD). 

Beslut 

Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD).  
__________ 
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§ 279/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Tillkommande ärenden: 

-  Programförklaring Kungälv 2023   

 
Utgående ärenden: 
- Revidering av förbundsordningen för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) 

Beslut 

  Dagordningen fastställs.  
__________ 
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 § 280/2022 

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: 
 

- KS2022/1295-10 - Tilldelningsbeslut i upphandling av julgåva till anställda i Kungälvs 
kommun 

- KS-VR2022/0399-2 - TGP på Kungälvs kommun har inget att erinra mot att Filmlance 
Internation AB använder allmän platsmark på Fästningsholmen i samband med en 
filminspelning 19/9-19/10. 

- KS2022/1627-2 Alekärr 1:7, driftavtal avseende Bohusleden till förmån för kommunen 
- KS2022/2051-3 Överklagningsbart beslut – Begäran av allmän handling 

Beslut 

  Redovisningen godkänns. 
__________ 
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 § 281/2022 

Kommundirektörens rapport 
Haleh Lindqvist, kommundirektör, informerar om bland annat följande: 

 
- Arbete med verksamhetsplan samt budget med bilagor 
- Verksamhetsplan och affärsplan för AB Kongahälla 
- Utredning om Bohus Räddningstjänstförbund ska gå in i Räddningstjänst StorGöteborg 
- Kulturnatta 
- Gymnasiemässa på Mimers Hus 
- Samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF) 
- Pilotprojekt Tidigt stöd i samarbete med SKR och Socialstyrelsen 

Åsa Berglie, projektchef, informerar om följande gällande Hallarena vid yttern: 
- Pågående detaljplanearbete 
- Projektering av infrastruktur 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 282/2022 

Månadsrapport 
Pia Jakobsson, ekonomichef, informerar om följande: 
 - Låneskuld  
– Prognos, budgetavvikelser, driftsredovisning  
- Resultatprognos  
- Osäkerhetsfaktorer och utmaningar 2023 
- Befolkningsutveckling  
 - Sjukfrånvaro uppdelat på sektorer samt över tid 

 
Pia Jakobsson, ekonomichef, informerar vidare om kommunrevisionens granskningsrapport 
avseende tertialrapporten som behandlades under det senaste sammanträdet med 
kommunstyrelsen. Granskningsrapporten kom efter det senaste sammanträdet och 
tertialrapporten kommer att kompletteras inför att den behandlas i kommunfullmäktige. 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 283/2022 

Budget 2023 - Fastställande av skattesats (Dnr KS2022/2268) 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande har med anledning av rådande ekonomiska läge bett att 
behandlingen av budget 2023 med verksamhetsplan och tillhörande dokument sker den 1 
december. 
 
Mot bakgrund av att kommunallagen ställer krav på att fastställa skattesatsen i november – 
med möjlighet till förändring i december - föreslås ett fastställande av skattesatsen till 
oförändrad nivå om 21:44 per skattekrona för 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Budget 2023 - Fastställande av skattesats 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Skattesatsen fastställs till 21:44 per skattekrona för 2023 
 

__________ 
 
Expedieras till:  Förvaltningsledningen,  

För kännedom till: Ekonomi- och kvalitetsenheten 
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 § 284/2022 

Inriktningsbeslut gällande investering av kapacitetsutveckling av 
Ryaverket (Nya Rya) (Dnr KS2022/2255) 

Sammanfattning 

Kungälvs kommuns avloppsvatten går till stor del i tunnel till Ryaverket i Göteborg sedan flera 
år. 
 
Ryaverket invigdes 1972 och sedan dess har verket byggts ut ungefär vart tionde år för att 
möta nya krav. Vid årsskiftet 2021 tog Gryaab ett nytt miljötillstånd i anspråk. Det nya 
miljötillståndet är tidsbegränsat till och med 2036 och innehåller villkor på att Gryaab ska 
utreda och ta fram en handlingsplan för hur anläggningen ska anpassas för att i framtiden klara 
skärpta utsläppsvillkor och uppfylla kravet på bästa möjliga teknik samt medverka till att 
miljökvalitetsnormerna för ytvatten kan uppnås. 
 
Verket ska även klara den kapacitetsökning som förväntas med anledning av regionens 
befolkningstillväxt.  
 
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att verka för en utbyggnad och effektivisering av nya Rya.  
2. Kungälvs kommun står bakom den finansieringsmodell som föreslås för 

delägarkommunerna 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut gällande investering av kapacitetsutveckling av Ryaverket 
(Nya Rya) 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Förvaltningen får i uppdrag att verka för en utbyggnad och effektivisering av nya 
Rya.  

2. Kungälvs kommun står bakom den finansieringsmodell som föreslås för 
delägarkommunerna. 

__________ 
Greger Plannthin (SD) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga.  
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 § 285/2022 

Övertagande - del av väg 168 (Dnr KS2022/2036) 

Sammanfattning 

Trafikverket är idag väghållare för väg 168 som sträcker sig från E6, Kungälvsmotet (Mot 
#86), via Ytterby vidare ut till Marstrand.  
 
Trafikverket som väghållare har rätten att bestämma vem som får bygga på statlig väg. 
Trafikverket säger att kommunen bör ta över väghållarskapet innan ny väglänk Ekelöv-Kareby 
är klar, dock finns ingen garanti att väglänken genomförs. I och med utebliven satsning på 
Södra Bohusbanan ställer Västtrafik krav på Trafikverket att bygga kollektivtrafikfält mellan 
Ytterby och Kungälvsmotet för att säkra kollektivtrafikens framkomlighet.  
 
Kommunens bostadsplanering har utgått ifrån att Trafikverket skulle färdigställt väg 168, 
Ekelöv-Kareby innan år 2020.Tyvärr har tidplanen flyttats fram och nu är tidplanen för 
vägprojektet satt till år 2033. Kommunen ser behov av åtgärder i takt med befolkningsökning 
och Marstrands attraktionskraft men inga trafiksäkerhets- eller framkomlighetsåtgärder har 
genomförts av Trafikverket de senaste 10 åren. Trafikverket har låtit meddela att pågående 
eller planerade projekt längs med väg 168 inte får påverka framkomligheten vilket försvårar 
möjligheterna för kommunens exploateringar längs sträckan.  
 
Förvaltningens bedömning är att kommunen är i ett moment 22. Vi ser inte att det är möjligt 
att låta Trafikverket bygga om vägen utan att det kommer skapa både fördyring och försening 
för kommunen i och med att Trafikverkets tidplan och kostnad inte är i linje med kommunens 
för området.  
 
Förvaltningens förslag är att inleda förhandlingar om övertagande av del av väg 168.  
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att inleda förhandling med Trafikverket om övertagande av 
väghållaransvar för väg 168 mellan Sparråsvägen och E6 och återkomma till kommunstyrelsen 
med förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Övertagande - del av väg 168 

Beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att inleda förhandling med Trafikverket om 
övertagande av väghållaransvar för väg 168 mellan Sparråsvägen och E6 och 
återkomma till kommunstyrelsen med förslag till beslut. 

__________ 
 
Expedieras till:  
För kännedom till: 

Anders Holm, Marcus Spovell, Fredric Arpfjord, Åsa Berglie 
TGP Jenny Bjönness Bergdahl, Projektledning Madeleine Wollbrant 
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 § 286/2022 

Hyresavtal Bohus Fästning och nyttjanderättsavtal Fästningsholmen (Dnr 
KS2022/2035) 

Sammanfattning 

Fästningen och Fästningsholmen har länge varit en plats för rekreation och kulturupplevelser 
för Kungälvs kommuns medborgare och besökare. Fästningen och stora delar av 
Fästningsholmen ägs av Statens Fastighetsverk (nedan kallad SFV).  
 
På den statliga marken finns byggnader som står på ofri grund. Byggnaden Vandrarhemmet på 
Gamla Staden 1:12 ägs av Kungälvs kommun. På Gamla Staden 1:11 äger kommunen även en 
kioskbyggnad. Föreningslokalerna nere vid vattnet ägs av Kungälvs Roddklubb, bildad 1931. 
Centralt placerad på fastigheten Gamla Staden 1:11 finns även en byggnad kallad 
”hembygdsgården” som ägs av Föreningen Kungälvs Musei Vänner.  

 
År 2013 tecknade Kungälvs kommun och Statens Fastighetsverk ett lokalhyresavtal för 
Fästningen inklusive statens markområden på Fästningsholmen (KS2011/2431). Hyrestiden 
enligt avtalet är 2013-01-01 tom 2022-12-31. Parterna har varit överens om att förhandla fram 
ett nytt hyresavtal som ska börja gälla när det gamla löper ut.  
 
Förvaltningen har tillsammans med Statens Fastighetsverk (SFV) arbetat fram ett 
nyttjanderättsavtal för Fästningsholmen och ett hyresavtal för Bohus Fästning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Hyresavtal Bohus Fästning och nyttjanderättsavtal Fästningsholmen 
Bilaga O321 Nyttjanderättsavtal utkast 22-10-27 
Bilaga 0321_bilaga1_ritning Nyttjanderättsavtal 
Bilaga O321 Nyttjanderättsavtal bilaga 2 fastighetsskatt 
Bilaga O321 Nyttjanderättsavtal bilaga 3 gränsdragningslista mark 
Bilaga O321 Nyttjanderättsavtal bilaga 4 skötselanvisningar 
Bilaga O321 Lokalhyresavtal UTKAST 221027 
Bilaga O321 Lokalhyresavtal bilaga 1 index 
Bilaga O321 Lokalhyresavtal bilaga 2 Ritningar 
Bilaga O321 Lokalhyresavtal bilaga 3 fastighetsskatt 
Bilaga O321 Lokalhyresavtal bilaga 4 Brandskydd gränsdragningslista 
Bilaga O321 Lokalhyresavtal bilaga 5 gränsdragningslista 
Bilaga O321 Lokalhyresavtal bilaga 6 skötselanvisningar 
Bilaga O321 Lokalhyresavtal bilaga 7 Särskilda bestämmelser 
Bilaga O321 Lokalhyresavtal bilaga 8 Licensavtal 
Bilaga KS2022_2035_ansökan_andrahandsuthyrning_Bohusfästning 
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Yrkande  

Ove Wiktorsson (C): Ärendet återremitteras. 
Miguel Odhner: (S): Ärendet ska avgöras idag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot att avgöra ärendet på sammanträdet och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet under sammanträdet.   
 
Omröstning begärs inte. 
 
Tilläggsyrkande 
William Hult (S): Förvaltningen får i uppdrag att i bilaga 
”KS2022_2035_ansökan_andrahandsuthyrning_Bohusfästning” byta ut namnet på 
kommunens hyresgäst mot X. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på William Hults (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att anta tillägget.  

Beslut 
1. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att teckna 
nyttjanderättsavtal för Fästningsholmen.  
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att teckna 
hyresavtal för Bohus Fästning. 
3. Ansökan till Statens Fastighetsverk om andrahandsuthyrning av Bohus Fästning 
godkänns 
4. Förvaltningen får i uppdrag att i bilaga 
”KS2022_2035_ansökan_andrahandsuthyrning_Bohusfästning” byta ut namnet på 
kommunens hyresgäst mot X. 

__________ 
Ove Wiktorsson (C) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga.  
 
Expedieras till:   Håkan Wallentin, Åsa Berglie, Boris Damljanovic 

För kännedom till: Frida Anderberg, Rickard Holmgren, Mikael Svensson 
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 § 287/2022 

Fördjupad översiktsplan för Kode, beslut om samråd (Dnr KS2020/1689) 

Sammanfattning 

För Kode har ett samrådsförslag på en fördjupad översiktsplan (FÖP) tagits fram. 
FÖPen anger hur kommunen anser att mark- och vattenområden i Kode ska användas, avseende 
exploatering av de centrala delarna och bevarande av de yttre områdena, samt hur samhället ska 
knytas ihop med stråk för gående och cyklister. Den visar på hur grönstrukturen kan utvecklas 
avseende både rekreation, dagvatten/skyfallshantering samt biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster. Den anger även riktlinjer för hur denna utveckling ska genomföras. 
Konsekvenserna av denna utveckling har analyserats ur tre hållbarhetsperspektiv; 
miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och ekonomiska konsekvenser. Den samlade 
bedömningen är att planeringen utgör goda förutsättningar för en hållbar utveckling på lång sikt 
även om ett antal osäkerhetsfaktorer finns. En översiktsplan innebär alltid betydande miljöpåverkan 
men omfattningen behöver hanteras. En utveckling kan få sociala konsekvenser om dessa frågor 
inte hanteras i kommande utveckling. Ett ökat antal invånare innebär kostnader för kommunen där 
behov finns av skolor, äldreboende, gång- och cykelbanor, parkytor m.m. I Kode är även frågan om 
planskildkorsning viktig ur både socialt och ekonomiskt perspektiv. 
 
Viktiga utgångspunkter i planarbetet har varit Medborgardialogen som genomfördes våren 2021, 
den politiska Visionen för Kode samt den s.k. Täthetsanalysen som gjordes i samband med arbetet 
med FÖP Ytterby. Under processens gång har ytterligare underlag tagits fram som ligger som 
bilagor till FÖPen. Det är Grönstrukturplan, Dagvatten/skyfallsutredning, Geoteknisk utredning, 
Landskapshistorisk analys samt en Trafikutredning med fokus på en planskild korsning vid 
Bohusbanan. 
 
I samrådshandlingen anges ett antal mål och riktlinjer på både nationell, regional och kommunal 
nivå som FÖPen förhåller sig till. Det anges ett syfte, målbilder och vision. Det övergripande målet 
kan sägas vara ett hållbart och attraktivt stationssamhälle. 
 
FÖPen innehåller en Strategisk karta över hur Kode kan utvecklas, Mark- och 
vattenanvändningskartan för markanvändningen samt karta över riksintressen och andra skyddade 
områden. Kapitlet ”Förutsättningar och riktlinjer” beskriver tematisk, nuläge samt vilka förändringar som FÖPen 
innebär. 
 
Förvaltningens bedömning är att Kode kan utvecklas till ett hållbart och attraktivt 
stationssamhälle. Genom FÖPen och dess riktlinjer kan kommande arbete med planering och 
exploatering effektiviseras då de övergripande ställningstagandena är gjorda. Stora delar av 
utvecklingen kan styras genom planläggning eller avtal både på kommunal och privat mark. 
Vissa förutsättningar för ett attraktivt samhälle har kommunen inte mandat eller rådighet över, som 
t.ex. utveckling av Bohusbanan, vissa naturområden och stråk, då krävs att kommunen verkar för eller deltar i 
dialoger för att påverka. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd 
Bilaga Medborgardialog FÖP Kode 
Bilaga FÖP Kode samrådshandling 
Bilaga Vision FÖP Kode 
Bilaga Grönstrukturplan Kode 
Bilaga Dagvattenutredning Kode.pdf 
Bilaga landskapshistorisk analys FÖP Kode lätt 
Bilaga Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning 
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Bilaga Miljökonsekvensbeskrivning FÖP Kode 
Bilaga Social konsekvensanalys FÖP Kode 
Bilaga Ekonomisk konsekvensanalys FÖP Kode 
Bilaga Täthetsanalys Hållbar täthet i stationssamhällen 
Bilaga Trafikutredning planskildhet Kode 
 
Yrkande 
Gun-Marie Daun (KD): Ärendet remitteras till Beredningen för samhälle och fritid för vidare 
behandling.  
 
Miguel Odhner (S): Avslag på Gun-Marie Dauns (KD) yrkande. Bifall till förvaltningens 
förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer Gun-Marie Dauns (KD) yrkande mot Miguel Odhners (S) avslagsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.  

 
Omröstning begärs inte. 
 
Beslut  

Fördjupad översiktsplan för Kode i Kungälvs kommun godkänns för samråd 
enligt plan och bygglagen 3 kap 8 §. 

__________ 
Gun-Marie Daun (KD) reserverar sig mot beslutet. 
Elisabeth Mattsson (L) reserverar sig mot beslutet.  
 
Expedieras till:   linda.andreasson@kungalv.se 

 
För kännedom till: ida.brogren@kungalv.se fredric.arpfjord@kungalv.se 
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 § 288/2022 

Besparing vinterbelysning och bastuanläggningar (Dnr KS2022/2184) 
 

Med anledning av en kraftigt ansträngd energisituation i Sverige och Europa samt ökade 
elkostnader föreslås en besparing av el avseende vinterbelysning mm. 
  
Förslaget innebär att färre objekt sätts upp under säsongen och en reducering av tiden som 
objekten lyser. 
 
Lösningen medför en temporär energibesparing utan att helt avstå från den trivsel som 
vinterbelysningen medför samt en kostnadsbesparing. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Besparing vinterbelysning och bastuanläggningar 
Bilaga KS2022_2184-1 Besparing vinterbelysning 1128386_10_0 rev1 bilaga 
 
Tilläggsyrkande 
Gun-Marie Daun (KD): Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en plan och ett 
helhetsgrepp gällande kommunens energiförbrukning och fortsatta energibesparingar. 
 
Miguel Odhner (S): Avslag på tilläggsyrkande. Presidiet återkommer i frågan.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar 
att avslå det.  
 
Omröstning begärs inte. 
 
Beslut  

1. Energibesparingar av vinterbelysningen görs genom att antal objekt som sätts 
upp och antalet dagar som vinterbelysningen lyser reduceras enligt bilaga. 
 
2. Energibesparing på bastuanläggningar görs genom reducering av antal dagar 
respektive anläggning är i drift, samt en reducering av antal timmar respektive 
anläggning är i drift enligt bilaga. 

__________ 
Elisabeth Mattsson (L) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga. Ej inkommen. 
 
 
Expedieras till: Mikael Svensson, Marcus Spovell 
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 § 289/2022 

Riktlinjer för faktisk lokalhyra till huvudmän inom förskola och skola (Dnr 
KS2022/0789) 

Sammanfattning 

Om det finns särskilda skäl kan kommuner frångå huvudregeln om att kommuner ska ersättas 
med kommunens genomsnittliga lokalkostnad och istället ge ersättning för den faktiska 
lokalkostnaden. Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-17 om riktlinjer för faktisk lokalhyra. 
Syftet med beslutet var att säkerställa likvärdig lokalkvalitet i förskolor och skolor. 
Förvaltningen föreslår en uppdatering av befintliga riktlinjer för faktisk lokalhyra till fristående 
huvudmän inom förskola och 
 
skola. Uppdateringen innebär att villkoren tydliggörs och att en huvudman får ersättning för 
sin faktiska lokalhyra. Ersättningen kan inte uppgå till mer än dubbelt så mycket i ersättning 
jämfört med kommunens genomsnittliga lokalkostnad. Beslut om en huvudman har rätt till 
ersättning för faktisk lokalhyra fattas av Kommunstyrelsen i varje enskilt fall. Det uppdaterade 
förslaget innebär även att det blir tydligare att det är Kungälvs kommuns befolkningsprognos 
och behovet av platser framöver som ligger till grund för bedömningen av behovet av antalet 
platser och att ersättningen gäller för ett kalenderår i taget. Koppling till de politiska målen och 
Agenda 2030 föreslås även flyttas från riktlinjerna till tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för faktisk lokalhyra till huvudmän inom förskola och skola 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 17 juni 2020 
Bilaga Styrdokument - Riktlinjer för bidrag till faktisk lokalhyra för huvudmän inom förskola 
och skola 
Bilaga Riktlinjer faktisk lokalhyra 

Yrkande  
Erik Andreasson (V): Avslag på förvaltningens förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
Erik Andreassons (V) yrkande.  Omröstning begärs inte. 

Beslut 

Riktlinjer för ersättning för faktisk lokalhyra för huvudmän inom förskola och 
skola antas och ersätter tidigare antagna riktlinjer om faktisk lokalhyra (Dnr 
KS2020/0964, § 207/2020). 

__________ 
Erik Andreasson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet. Anteckning ej 
inkommen. 
 
För kännedom till: Helena.odinge@kungalv.se, Kerstin.engelin@kungalv.se, 

johanna.rydberg@skola.kungalv.se 
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 § 290/2022 

Revidering - Lokala ordningsföreskrifter (Dnr KS2022/2057) 

Sammanfattning 

En uppdatering av kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter har initierats av 
kommunens säkerhetsenhet som tillsammans med kommunpolisen ansett att paragrafen om 
fyrverkerier och andra pyrotekniska varor behövt en översyn. Detta då det varit upprepade 
incidenter under perioden innan och efter nyår med fyrverkerier som skjutits mot bussar i 
linjetrafik och mot byggnader på Nordmannatorget. I samband med detta arbete har även 
resterande dokument gåtts igenom, språket har setts över och moderniserats/förenklats, 
dessutom har ett antal paragrafer förtydligats. Vidare har paragrafhänvisningarna kontrollerats 
och justerats i den mån det varit nödvändigt. De paragrafer som förtydligats är bland annat 16 
§ gällande camping, 18 – 19 §§ gällande hundar samt 24 § gällande ridning. 
 
Utgångspunkten när det gäller fyrverkerier och andra pyrotekniska varor är att det som 
huvudregel ska råda ett fyrverkeriförbud i kommunen med undantag för kl. 17.00 på påskafton 
till kl. 01.00 på påskdagen samt kl.17.00 på nyårsafton till kl. 01.00 på nyårsdagen. Övriga tider 
krävs således tillstånd från Polismyndigheten för att avfyra fyrverkerier. 
 
Kommunfullmäktige föreslås därför besluta om att upphäva nu gällande allmänna lokala 
ordningsföreskrifter och att anta förslaget till nya allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering - Lokala ordningsföreskrifter 
Bilaga Allmänna lokala ordningsföreskrifter med synliga ändringar 
 
Yrkande 
Ancy Wahlgren (UP): Ärendet återremitteras för att belysa frågan gällande koppling av hundar. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot att avgöra ärendet under sammanträdet och 
finner att ärendet återremitteras.  
 
Tilläggsyrkande 
Ove Wiktorsson (C): § 19 ändras till att ”hundar ska vara kopplade på begravningsplatser, 
lekplatser och offentliga badplatser om inte annat anges”. 
 
Då ärendet återremitteras behandlas inte tilläggsyrkandet.  
 

Beslut 

Ärendet återremitteras. 
__________ 
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 § 291/2022 

Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom 
Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna (Dnr KS2015/880) 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-24 att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja planarbete 
för Klocktornet 1, 34 och 37. Planarbetet påbörjades först i juni 2020.  

Ett planprogram för Kungälvs stadskärna, delen Liljedal, där planområdet ingår, antogs av 
kommunfullmäktige 2017-05-18. Planprogrammet och dess bilagor har utgjort utgångspunkt 
för detaljplanen.  

Syftet med detaljplanen är att komplettera centrumbebyggelsen i Liljedalsområdet genom att 
tillföra ytterligare bebyggelse till ett befintligt centrumkvarter och säkerställa handel eller annan 
centrumverksamhet i bottenvåningen mot Västra Gatan, Västra Tullen och Strandgatan. 
Detaljplanen syftar även till att gestaltningsmässigt bygga vidare på den befintliga miljön i 
centrum (inklusive kulturmiljön utmed Västra gatan) samt att förstärka Strandgatan och Västra 
gatan som centrum- och handelsstråk. Planen ska bidra till att genomföra den vision för 
området som finns i underliggande planprogram. Gestaltningen skall hålla stadsmässigt hög 
nivå vad gäller allt från volymer till detaljer, via materialval och byggteknik. 

Detaljplanen omfattas av fastigheterna Klocktornet 1, 34 och 37 i privat ägo, samt små delar 
av Gärdet 1:1 och Fontin 1:1 som ägs av kommunen.  

Detaljplanen ligger delvis inom riksintresse för kulturmiljövård. Området är utsatt för 
trafikbuller. 

Planförslaget möjliggör två alternativ till utformning av kvarteret. Alternativ 1 innebär att 
befintlig bostadsbyggnad uppförd 1962 i modernistisk stil inom kvarteret bevaras och utgör 
gestaltningsmässig utgångspunkt för tillkommande byggnadsvolymer. Alternativ 2 innebär att 
bebyggelsen inom kvarteret rivs och ersätts med ny bebyggelse i ett kringbyggt kvarter vars 
gestaltning anpassas till den äldre bebyggelsen längs Västra Gatan, huvudsakligen uppförd från 
1800-talets mitt och framåt. Bebyggelsens gatuplan ska användas för centrumändamål.  

Totalt ryms 10 400 kvm bruttoarea ovan mark i alternativ 1 där förslaget visar 84 lägenheter 
samt 500 kvm BTA centrumverksamhet inklusive kontor. I alternativ 2 ryms totalt 10 500 kvm 
bruttoarea ovan mark, där förslaget visar 107 lägenheter samt 2 300 kvm BTA 
centrumverksamhet inklusive kontor.   

Kommunens bedömning är att genomförandet av den aktuella detaljplanen inte kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar i sitt yttrande över undersökning av 
betydande miljöpåverkan kommunens bedömning. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Beslut - Samråd om detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom 
Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna 
Bilaga Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Bilaga Miljöteknisk markundersökning 20161027 
Bilaga Miljöteknisk markundersökning 20210330 
Bilaga VA- och dagvattenutredning med bilaga 20211122 
Bilaga Bullerutredning med bilagor 20211217 
Bilaga Vibrationsutredning 20211130 
Bilaga Solljusstudie 20220710 
Bilaga Dagsljusstudie VSC 20210204 
Bilaga Dagsljusstudie VSC 20210324 rev 20220624 
Bilaga DP-Klocktornet 1,34,37 Plankarta 20221116 
Bilaga DP-Klocktornet 1, 34 och 37 planbeskrivning 

Beslut 

1. Detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Klocktornet 1, 34 och 37 m 
fl i Kungälvs stadskärna i Kungälvs kommun godkänns för samråd enligt plan- 
och bygglagen PBL (2010: 900) kap.5 § 11.  

2. Genomförandet av detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom 
Klocktornet 1, 34 och 37 m fl i Kungälvs stadskärna i Kungälvs kommun bedöms 
inte innebära en betydande miljöpåverkan enligt plan- och bygglagen 4 kap 33b-
34§§ och miljöbalken 6 kap 5-7 §§. 

__________ 
 
Expedieras till:   Henrik Nilsson, henrik.nilsson@sigillet-fastighet.se  

Madeleine Wollbrant, Projektenheten/Samhälle och utveckling 
Karin Jern, Handläggare, Plan/Samhälle och utveckling  
Ida Brogren, Enhetschef Plan, Plan/Samhälle och utveckling  
Amanda Staf, Enhetschef Projekt, Projektenheten/Samhälle och utveckling 
Anna Hedlin, Plan/Samhälle och utveckling 
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 § 292/2022 

Planbesked för bostäder, Tjuvkil 3:62 (Dnr KS2021/2208) 

Sammanfattning 

Ansökan avser planläggning nya bostäder Toftebergsområdet i västra Tjuvkil. Ursprungligen 
innehöll ansökan önskemål om planläggning om upp till 38 villor inom det aktuella området. 
Sökanden har inkommit med en komplettering, innehållandes illustration av cirka 80 bostäder, 
med blandade bostadstyper och upplåtelseformer. Bakom ansökan står Rotea 
Fastighetsutveckling AB, fastighetsägare är en privatperson. Den totala ytan på de områden 
som föreslås för exploatering är cirka 40-45 000 kvm.  
 
Gällande översiktsplan (ÖP), antagen 2012, anger för delar av aktuellt område ”möjlig 
förtätning/omvandlingsområde”. Inom dessa områden ger ÖP stöd för prövning av 
komplettering med ny bebyggelse samt ökade byggrätter för befintlig bebyggelse. En större del 
av aktuellt område ligger dock inom områden där ÖP inte ger stöd för ny bebyggelse. Delar av 
det aktuella området kommer enligt karteringar att översvämmas vid framtida stigande 
vattennivåer samtidigt som andra delar ligger i lågpunkter som enligt karteringar översvämmas 
vid kraftiga regn. Exploatering på denna typ av platser bör generellt undvikas. 
 
Den befintliga VA-föreningen inom området kommer att övertas av kommunen och därför 
kan det finnas möjlighet att på sikt koppla in det aktuella området till kommunalt VA. Innan 
nya påkopplingar kan godkännas krävs att överföringsledningar till Ytterby är färdigställda och 
att en ny reservoar i Lycke finns på plats. 
 
En planläggning av ny bebyggelse i begränsad omfattning bedöms kunna prövas i samband 
med att den äldre byggnadsplanen som idag gäller för området ersätts av en ny detaljplan. 
Eventuell exploatering bör minskas i omfattning för att bättre anpassas till platsens karaktär, gå 
i linje med ÖP, planprogram och övriga förutsättningar på platsen. Även det i ÖP utpekade 
området för exploatering söder om aktuellt område kan i en eventuell planläggning studeras.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Planbesked för bostäder, Tjuvkil 3:62 
Bilaga Yttrande - Planansökan del av Tjuvkil 3_62 Tofteberget 
Bilaga Bilaga 3 norra området.pdf 
Bilaga Ansökan planbesked tjuvkil 3_62.pdf 
Bilaga Komplettering Tjuvkil 3_62.pdf 
Bilaga 220420_norra omra ̊det_.pdf 
Bilaga Planbeskedsrapport Tjuvkil 3-62 

Beslut 

1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).  
 

2. Detaljplaneläggningen ska utöver i områdena i aktuell ansökan om planbesked, 
även omfatta bebyggelsen i omkringliggande äldre s k fritidshusplaner. 
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3. Omfattningen i prövningen av nytillkommande bebyggelse ska vara mindre i 
omfattning än den som angivits i aktuell ansökan om planbesked. 
 

4. I samband med start av detaljplanläggning ska om bedöms lämpligt även 
närliggande områden utpekade för nyexploatering i översiktsplanen också ingå i 
planläggningen. 
 

5. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna påbörjas 
tidigast 2025 och detaljplan antas 2027/2028. Denna uppskattning kan ändras. En 
detaljplan ska inte antas innan kapacitet i VA-nätet är säkerställd.  

__________ 
 
Avgift: 19 320 kr 
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  

 
  
Övriga upplysningar  
Detta beslut kan inte överklagas.   

 
 
Expedieras till:   Henrik Haglund, henrik@skeddalen.se 

Anita Gustavsson, gustavssonanita5@gmail.com 
Gunilla Carlsson Gremner, Planenheten 

För kännedom till: Ida Brogren, enhetschef plan 
Anna Hedlin, planenheten 
Viktor Heineson, planenheten  
Fredric Norrå, verksamhetschef planering och myndighet 
Anders Holm, sektorchef samhälle och utveckling 
Amanda Staf, enhetschef projektenheten 
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 § 293/2022 

Länsstyrelsens förslag till beslut om föreläggande enligt lagen om 
allmänna vattentjänster avseende fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn 
(Dnr KS2022/1894) 

Sammanfattning 

Kungälvs kommun har 2022-09-22 erhållit Länsstyrelsens förslag till beslut om föreläggande 
för allmänna vattentjänster för fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn, Dnr 567-39519-2021, 
med möjlighet att senast 2022-10-21 lämna synpunkter på förslaget. Kommunen har 
efterfrågat förlängd tid för att bemöta förslaget och har fått anstånd t.o.m. 2022-11-25. 
Därefter kommer Länsstyrelsen att fatta beslut i ärendet.  
 
Länsstyrelsen gör bedömningen att skäl till föreläggande finns utifrån tillämpliga lagrum i 
vattentjänstlagen (LAV) §§ 6, 17 och 51. Fastigheterna är tätt lokaliserade och omfattas av 
begreppet ”större sammanhang” i 6 § vattentjänstlagen. Området har stora problem med såväl 
dricksvattenkvalitet som vattenkvantitet och avloppssituationen bedöms vara akut. 
Ur hälsoskyddssynpunkt föreligger behov av allmän VA-anläggning. Länsstyrelsens förslag till 
beslut om föreläggande finns i bilaga 1. 
 
Ett förslag till bemötande av länsstyrelsens beslutsförslag har tagits fram, bilaga 2, och 
fokuserar på att prioritera kommunalt VA till fastigheter med sämst förutsättningar för enskilt 
VA i Kovikshamn och därefter Sjöhåla, samtidigt som efterföljande utbyggnadsetapper inom 
Nordkroken beaktas för att åstadkomma en helhetsplanering och varaktig allmän VA-
anläggning inom hela området. 
Bemötandet syftar till att ge en förtydligande bild av kommunens förmåga att utföra VA-
utbyggnader i området kopplat till pågående, planerade och redan förelagda VA-
utbyggnadsområden i kommunen. 
 
Förvaltningen vill förtydliga de ekonomiska och personella utmaningar som finns, men ser 
möjligheten att revidera utbyggnadsetapperna, vilket kan innebära att projekterings- och 
utbyggnadsprocesserna kan optimeras och göra det möjligt att till december 2032 vara klara 
med VA-utbyggnaden för aktuellt område. 
 
I bemötandet lyfts också fram en mindre gruppering av fastigheter som man argumenterar för 
att de inte faller under begreppet större sammanhang enligt vattentjänstlagen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Länsstyrelsens förslag till beslut om föreläggande enligt lagen om allmänna 
vattentjänster avseende fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn 
Bilaga Förslag till beslut, LAV-område Vårt Dnr 39519-2021.msg 
Bilaga Bilaga 1_Länsstyrelsens Förslag till beslut Sjöhåla,Kovikshamn 
Bilaga Bilaga 3_Tjänsteskrivelse Miljöenheten Remiss - Vattenförsörjning och 
avloppshantering Sjöhåla Kovikshamn 
Bilaga Bilaga 4_Remissvar Beslutsversion KS2021-1518 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-11-16 
Sida 24 (39) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

Bilaga Bilaga 2_Synpunkter på länsstyrelsens förslag till beslut Sjöhåla Kovikshamn 

Beslut 

Kommunen översänder bilaga 2 till länsstyrelsen som synpunkter på länsstyrelsens 
förslag till beslut om föreläggande enligt vattentjänstlagen (bilaga 1). 

__________ 
 
Expedieras till:   Anders Holm, Marcus Spovell 

För kännedom till: Rebecka Stomvall Gill 
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 § 294/2022 

Inriktningsbeslut insamling av förpackningar Kungälvs kommun (Dnr 
KS2022/2151) 

Sammanfattning 

För förpackningar finns ett lagstiftat producentansvar. Detta innebär att producenten ska ta ansvar för 
det som sätts på marknaden samt att materialet samlas in och återvinns. Regeringen beslutade om nya 
regler i förordning om producentansvar för förpackningar. Syftet med de nya reglerna är att göra det 
enklare för hushållen att sortera sitt förpackningsavfall. Alla hushåll ska få insamling av plast, papper, 
glas och metall i närheten av hemmet. Förordningen innebär att kommuner och producenter får nya 
roller. Från den 1 januari 2024 har kommunerna det operationella ansvaret för att samla in hushållens 
förpackningsavfall och senast 2027 ska förpackningsavfall samlas in fastighetsnära.  
 
Det är positivt med ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall. En viktig aspekt är att  
rest- och matavfall liksom förpackningsavfall har samma krav avseende borttransporten så att 
borttransporten kan samordnas. Det är då det blir mest rationellt och också mest rationellt  
utifrån den samlade miljö- och samhällsnyttan. 
 
Nuvarande insamlingssystem som producenterna tillhandahåller för hushåll är återvinningsstationer  
(ÅVS). Att ta över detta system som FTI bygg upp under långt tid är både kostsamt och tidskrävande.  
Systemet med återvinningsstationer kommer inte uppfylla lagkraven som kommunen har fått med det  
nya ansvaret. Förvaltningen bedömning är att kommunen gör lämpligast i att skynda sig med att  
införa annat system för förpackningsinsamlingen än återvinningsstationerna. 
 
Då kommunens ansvar för insamling av förpackningar ska ske redan 1 januari 2024 är det knappt med 
tid. Avfallsverksamheten står inför flera viktiga upphandlingar/tilldelningar för verksamheten 
kommande år. Förvaltningen arbetar intensivt med planering av kommande insamlingsansvar för 
förpackningar. För att kommande insamlingsansvar ska fungera på ett tillfredställande sätt behöver 
upphandlingar och avtal ske snarast möjligt och utan fördröjning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut insamling av förpackningar Kungälvs kommun 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att införa fastighetsnära insamling 
(FNI) för förpackningar om möjligt med start från 1 jan 2024. Kommunstyrelsen 
ska informeras löpande hur arbetet fortskrider.  

2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att upphandla, tilldela, teckna 
avtal, förlänga avtal för förpackningsavfall samt för kärl och övrig utrustning.  

3. Kommunstyrelsen delegerar till Sektorchef för Samhälle och utveckling rätten att 
besluta om att tilldela, anta, teckna och förlänga avtal enligt ovan.  

__________ 
Expedieras till:  Anders Holm, Marcus Spovell, Dan Gorga 
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 § 295/2022 

Svar på remiss om föreskrifter gällande ersättning till kommuner för 
insamling av förpackningar (Dnr KS2022/2203) 

Sammanfattning 

Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på en remiss om föreskrifter gällande 
ersättning till kommuner för insamling av förpackningar.  
 
Regeringen beslutade om Förordningen (2022:1274) om producentansvar för 
förpackningar den 30 juni 2022. I förordningen finns ett bemyndigande för Naturvårdsverket 
att meddela föreskrifter om ytterligare grunder till ersättning som en kommun har rätt till. 
Naturvårdsverket har remitterat ett förslag på föreskrifter om ersättning till 
kommunerna för insamling av förpackningar som omfattas av producentansvar 
 
Svar på remissen lämnas senast den 9 december 2022.   
 
Förvaltningen välkomnar förslaget, men vissa justeringar bör göras för att kompensera  
för kostnadsökningar, samt öka ersättningarna kopplat till återvinningscentralerna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss om föreskrifter gällande ersättning till kommuner för insamling 
av förpackningar 
Bilaga Remiss om föreskrifter gällande ersättning till kommuner för insamling av 
förpackningar.msg 

Beslut 

Tjänsteskrivelsen antas som Kungälv kommuns svar på remissen. 
__________ 
 
Expedieras till:   
registrator@naturvardsverket.se 
Ange diarienummer NV-01468-22 i ämnesraden 

För kännedom till: 
Dan Gorga 
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 § 296/2022 

Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i 
vård och omsorg för äldre personer (Dnr KS2022/1493) 

Sammanfattning 

Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet Nästa steg – Ökad 
kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41). 
Socialdepartementet önskar svar senast den 15 november 2022. Kungälvs kommun har fått 
anstånd med svar till den 16 november med anledning av tidpunkt för kommunstyrelsens 
sammanträde. 
 
Ett nytt förslag till en äldreomsorgslag har tagits fram för att komplettera socialtjänstlagen och 
sammanfattningsvis anges bland annat i utredningen att: 
 
- Lagen syftar till att stödja en äldreomsorg med likvärdigt god kvalitet och en äldreomsorg 

som utgår från individens förutsättningar, behov och delaktighet. 
- Utöver äldreomsorgslagen har utredningen också tagit fram förslag på hur hälso-och 

sjukvårdslagstiftningen kan förstärkas så att kvalitet och tillgänglighet förbättras för 
personer som får kommunal hälso-och sjukvård, däribland personer som har stöd och 
hjälp från äldreomsorgen.  

- Utredningens förslag tar avstamp i strukturella problem och utmaningar för vården och 
omsorgen till äldre personer. Förslagen avser också tillvarata de möjligheter som finns i att 
utveckla såväl äldreomsorg som kommunal och regional primärvård, och inte minst det 
hälsofrämjande, förebyggande och personcentrerade förhållningssättet. 

Berörda verksamheter inom kommunen har tagit del av remissen och delar i likhet med flera 
av de särskilda yttrandena i remissen att utredningen redogjort för äldreomsorgens villkor samt 
beskrivit de behov och brister som äldreomsorgen och den kommunala hälso-och sjukvården 
står inför i dag, såväl som framtidens utmaningar. Mer detaljerade synpunkter lämnas direkt 
under förslaget till beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i 
vård och omsorg för äldre personer 
Bilaga Ökad kvalitet och jämlikhet i vården - remiss 
Bilaga Remiss av SOU 2022_41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg 
för äldre personer - Svar senast 15_11 2022.msg 
Bilaga Remissmissiv SOU 2022-41.pdf 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och 
jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer - Utskottet för Trygghet och stöd 

Beslut 

1. Kungälvs kommun har tagit del av remiss av SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad 
kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer och lämnar följande 
synpunkter: 
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 Det saknas en tydlighet i förslaget till ny Äldreomsorgslag, utifrån 
socialtjänstens perspektiv, liknande den ändring som föreslås i 4 kap 4 § 
Hälso- och sjukvårdslagen ”om en verksamhetschef enligt….inte har den 
kompetens och erfarenhet som krävs för…..ska en kvalitetsansvarig för 
omvårdnad och en kvalitetsansvarig för rehabilitering utses för att stödja 
verksamheten inom kompetensområdet….saknar även samma tydlighet i 
förslaget se 11 kap 4 § ”i kommunen ska det finnas en ledningsansvarig 
som kan säkerställa huvudmannens ansvar för planering, samordning och 
uppföljning av kommunens primärvård. Det borde finnas en liknande 
utifrån uppföljning av socialtjänsten delar.  
 

 Den nya äldreomsorgslagen lägger ett större fokus på innehållet i hälso-och 
sjukvården och inte så tydligt i den dagliga omsorgen/sociala perspektivet 
tex psykisk ohälsa, ensamhet m.m. Du har tex rätt att träffa en läkare men 
inte en kurator eller psykolog. Inte rätt till dagliga aktiviteter m.m.  

 
 Förslaget om en nationell ordning för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen 

(NOK) är bra.  
 

 Den kommunala hälso- och sjukvården arbetar inte bara inom äldreomsorg 
utan vårdar människor i alla åldrar. Det kan leda till svårigheter sett ur ett 
styrnings- och ledningsperspektiv, men också ur den enskilde 
medarbetarens perspektiv, vilket lagrum som gäller vid möte med patienter 
i det dagliga arbetet.  

 
 Det saknas rekommendationer kring antal patienter per legitimerad 

sjuksköterska.  
 

 Det kan uppstå svårigheter för kommunerna att uppfylla lagkravet att 
ledningsansvarige ska vara läkare eller sjuksköterska om denne samtidigt 
ska ha specialistkompetens.  

 
 Förslaget om stärkt medicinsk kompetens inom rehabilitering vill Kungälvs 

kommun lyfta fram som bra.   
 

 Kungälvs kommun delar synpunkter som framförs i flera av de särskilda 
yttrandena om att en ny lagstiftning med krav på tillgång till medicinsk 
kompetens kommer sannolikt föranleda behov av ökade resurser hos 
kommunerna för att tillgodose kraven, med ökade kostnader till följd. Ett 
mer utvecklat resonemang kring sådana ekonomiska konsekvenser hade 
varit önskvärt för att fullt ut förstå effekterna av förslaget.  

 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.   

__________ 
Expedieras till: s.remissvar@regeringskansliet.se (Ange dnr S2022/03277) 
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 § 297/2022 

Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 (Dnr KS2022/0293) 

Sammanfattning 

En dokumenthanteringsplan är ett styrdokument som ger arkivmyndigheten, som i Kungälvs 
kommun är kommunstyrelsen, en överblick över sina allmänna handlingar och förbättrar 
allmänhetens möjlighet till insyn i kommunens verksamhet. Det finns fyra 
dokumenthanteringsplaner i Kungälvs kommun, och de innefattar även arkivbeskrivning samt 
en dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning för AB Kongahälla.  
 
Varje år revideras dokumenthanteringsplanerna vilket föranleder ett kontinuerligt arbete med 
att se över förändringar i hur verksamheterna ska hantera sina handlingar. 
Dokumenthanteringsplanerna har reviderats motsvarande de förändringar av 
dokumenthantering som har skett under tidsperioden 2021–2022. 
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen: 

1. Reviderad dokumenthanteringsplan för sektor Trygghet och stöd antas enligt 
förslag. 

2. Reviderad dokumenthanteringsplan för sektor Samhälle och utveckling antas 
enligt förslag. 

3. Reviderad dokumenthanteringsplan för sektor Bildning och lärande antas 
enligt förslag.  

4. Reviderad dokumenthanteringsplan för Kommunkansli, Hr-enheten och 
ekonomi och kvalitet antas enligt förslag. 

5. Dokumenthanteringsplan för Aktiebolaget Kongahälla godkänns enligt 
förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Styrdokument - Dokumenthanteringsplaner 2023 
Bilaga Förslag - revidering av dokumenthanteringsplan Samhälle och utveckling, SoU 
Bilaga Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Trygghet och stöd 
Bilaga Förslag till revidering - dokumenthanteringsplan Ekonomi och kvalitet, HR-enheten 
och Kommunkansliet 
Bilaga Förslag - revidering av dokumenthanteringsplan Bildning och lärande, BoL 
Bilaga Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för AB Kongahälla 

Beslut 
1. Reviderad dokumenthanteringsplan för sektor Trygghet och stöd antas enligt förslag. 
2. Reviderad dokumenthanteringsplan för sektor Samhälle och utveckling antas enligt förslag. 
3. Reviderad dokumenthanteringsplan för sektor Bildning och lärande antas enligt förslag.  
4. Reviderad dokumenthanteringsplan för Kommunkansli, Hr-enheten och Ekonomi och 

kvalitet antas enligt förslag. 
5. Dokumenthanteringsplan för Aktiebolaget Kongahälla godkänns enligt förslag.  

__________ 
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 § 298/2022 

Svar på remiss - promemorian Säkerheter enligt miljöbalken (Dnr 
KS2022/1839) 

Sammanfattning 

Miljödepartementet har inkommit med en remiss om promemorian Säkerheter enligt 
miljöbalken. I promemorian lämnas förslag som syftar till att utveckla miljö-balkens 
bestämmelser om säkerheter. 
 
Det föreslås ändringar i bestämmelserna om säkerhet vid deponering av avfall och vid 
utvinningsavfallsverksamhet som innebär att staten, kommuner, regioner och 
kommunalförbund inte ska behöva ställa säkerhet. 
 
Det föreslås också att Riksgäldskontorets roll vid bedömning av säkerheter för tillstånd till 
utvinningsavfallsverksamheter ska utvecklas genom att ge myndigheten rätt att överklaga och 
begära omprövning och genom att tillsynsmyndigheten ska underrätta Riksgäldskontoret om 
förhållanden som kan vara skäl för omprövning. 
 
Vidare föreslås att bestämmelsen om skyldighet för tillsynsmyndigheten att underrätta andra 
myndigheter om förhållanden som kan vara skäl för förbud eller återkallelse av tillstånd, 
dispens eller godkännande eller omprövning ska kompletteras med Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. 
Det föreslås att en säkerhet enligt miljöbalken ska ställas till länsstyrelsen om inte annat anges i 
lag eller förordning och att säkerheten får ska få tas i anspråk av den myndighet som 
säkerheten har ställts till. 
Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. 
 
Förslag till beslut 
Kungälvs kommun har tagit del av remissen och lämnar inga synpunkter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss - promemorian Säkerheter enligt miljöbalken 
Bilaga Remiss av promemorian Säkerheter enligt miljöbalken - Svar senast 6_12 2022.msg 
Bilaga Remiss M2022_01822 Säkerheter enligt miljöbalken.pdf 
Bilaga PM remiss säkerheter enligt miljöbalken.pdf 

Beslut  

1. Kungälvs kommun har tagit del av remissen och lämnar inga synpunkter.  
__________ 
 
Expedieras till: 
m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
m.kemikalieenheten@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2022/01822 
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 § 299/2022 

Svar på remiss - Remittering av Kemikalieinspektionens förslag om 
ändringar i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel (Dnr 
KS2022/1807) 

Sammanfattning 

Kemikalieinspektionen har inkommit med en remiss om förslag om ändringar i avgifter för 
allmänkemikalier och bekämpningsmedel. Kemikalieinspektionen har under en lång tid haft 
problem med ett ackumulerat överskott för avgiftsfinansierad verksamhet kopplat till 
allmänkemikalieavgifter och ett ackumulerat underskott för avgiftsfinansierad verksamhet 
kopplat till bekämpningsmedelsavgifter. På grund av den finansiella obalansen har 
Kemikalieinspektionen fått i uppdrag av regeringen att se över avgifterna för 
bekämpningsmedel och allmänkemikalier och lämna förslag på nya avgifter samt hur över- och 
underskotten som ackumulerats över tid kan reduceras till noll. 
 
I förslaget redovisas hur Kemikalieinspektionen ämnar gå till väga för att reducera över- och 
underskotten. Förvaltningen har tagit del av förslaget och lämnar inga synpunkter.   
 
Förslag till beslut 
Kungälvs kommun har tagit del av förslaget om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och 
bekämpningsmedel och lämnar inga synpunkter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss - Remittering av Kemikalieinspektionens förslag om ändringar 
i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel 
Bilaga Remittering av Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter för 
allmänkemikalier och bekämpningsmedel (svar senast 9 december 2022).msg 
Bilaga Bilaga I - Ändringsförklaringar.pdf 
Bilaga Bilaga II - PM.pdf 
Bilaga Rapport RU avgiftsöversyn.pdf 
Bilaga Remissbrev dnr M2022-00436.pdf 

Beslut 

Kungälvs kommun har tagit del av förslaget om ändringar i avgifter för 
allmänkemikalier och bekämpningsmedel och lämnar inga synpunkter. 

__________ 
 
Expedieras till:  
m.remissvar@regeringskansliet.se 
m.ke@regeringskansliet.se 
Ange dnr M2022/00436 
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 § 300/2022 

Granskningsrapport - Uppföljning av 2020 års granskningar (Dnr 
KS2022/2298) 

 
De förtroendevalda revisorerna i Kungälv har gett KPMG i uppdrag att genomföra en 
uppföljning av 2020 års fördjupade granskningar. Syftet med uppföljningen har varit att följa 
upp om kommunstyrelsen hanterat de synpunkter som framkom i de granskningar revisionen 
genomförde under 2020 samt vilka åtgärder som vidtagits.  
 
I bifogad rapport har det lämnats en beskrivning av gjorda iakttagelser. Utifrån uppföljningen 
är kommunrevisionens bedömning att kommunstyrelsen i allt väsentligt har vidtagit tillräckliga 
åtgärder i anledning av revisionens rekommendationer.  

Beslut 

  Rapporten antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 301/2022 

Granskningsrapport - Rapportering av granskning av delårsbokslut per 
2022-08-31 (Dnr KS2022/2299) 

 
De förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun har gett KPMG uppdraget att genomföra 
en översiktlig granskning av delårsrapport per augusti 2022.  
 
I bifogade granskningsrapport lämnas beskrivning av gjorda iakttagelser. Revisorerna 
översänder här rapporten till kommunstyrelsen samt till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Som framgår av granskningsrapporten redovisas inte kommunens pensionsåtagande i enlighet 
med lag om kommunal bokföring och redovisning.  
 
Kommunrevisionen noterar att i reglementet för kommunstyrelsen beslutat av 
kommunfullmäktige 2019-03-07 anges i punkt 5 § punkt 7 att kommunstyrelsen ska upprätta 
årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal redovisning. I bl.a. 
kommunrevisionens brev till kommunstyrelsen, daterat 2022-03-25, rekommenderade 
kommunrevisionen att kommunen i kommande bokslut skulle anpassa redovisningen av 
pensionsåtaganden till vid varje tillfälle gällande regler i den kommunala redovisningslagen. 
Kommunrevisionen vill återigen understryka vikten av att kommunstyrelsen följer gällande lag 
och redovisningsregler samt av kommunfullmäktige fastställt reglemente vid upprättande av 
kommande bokslut. Inte minst utifrån att det är ett betydande belopp som felaktigt redovisas i 
balansräkningen, i jämförelse med gällande lagstiftning. 
 
Kommunrevisionen noterar även att verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning 
inte har fastställts för kommunens bolag. 
 
Kommunrevisionen önskar, senast den 28 december 2022, kommunstyrelsens skriftliga 
kommentarer till KPMG:s granskningsrapport och våra synpunkter enligt ovan. 

Beslut 

1. Rapporten remitteras till förvaltningen för vidare behandling. 
2. Rapporten översänds till kommunfullmäktige för kännedom.  

__________ 
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 § 302/2022 

Bildande av två nya dotterbolag till Kungälv Energi AB (Dnr 
KS2022/2214) 

Sammanfattning 

Ändringarna har sin bakgrund i EU:s elmarknadsdirektiv och Energimarknadsinspektionens 
rapport Ren energi inom EU- Ett genomförande av fem rättsakter (Ei R2020:02). I korthet 
innebär lagförändringen skärpta krav på renodling av elnätsverksamheten. De nya reglerna i 
ellagen påverkar Kungälv Energis verksamhet väsentligt då vi idag bland annat har 
elnätsverksamhet och produktion av fjärrvärme i samma bolag. Elnätsföretag har till den 31 
december 2023 att renodla verksamheten.  

 
För att möjliggöra att skapa en effektiv och lagenlig bolagsstruktur behöver Kungälv Energi-
koncernen två nya dotterbolag. Bolagen behöver av skattetekniska skäl finnas och ägas av 
Kungälv Energi senast 2022-12-31. Under år 2023 kommer Kungälv Energis VD att arbeta 
fram förslag på bolagsstruktur samt organisation och presentera denna för bolagets styrelse 
som i sin tur informerar styrelsen i AB Kongahälla. 
 
Bolagets revisorer har som en alternativ lösning lyft fram att bilda ett till två nya dotterbolag. 
Bolagen måste ägas per 2022-12-31 för att möjliggöra koncernbidrag under år 2023. 
Verksamheten behöver inte vara i gång i detta nya bolag per 2022-12-31 utan kan flyttas över 
under 2023. Förslaget till beslut bedöms vara i enlighet med bolagskoncernens strategiska 
ändamål och är förenligt med kommunkoncernens perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Bildande av två nya dotterbolag till Kungälv Energi AB 
Bilaga TU KE - Bildande av två dotterbolag till Kungälv Energi 20221024 (002) 
Bilaga 2. Protokoll_KE_9-2022 
Bilaga 3. Kungälv Energi Entreprenad och Service AB bolagsordning 
Bilaga 4. Kungälv Energi Produktion AB bolagsordning 
Bilaga Protokoll extra styrelsemöte ABK 2 november - Signerat 
Bilaga kungalv-energi-ab-agardirektiv- revidering 

Förslag till kommunfullmäktige 

AB Kongahälla föreslår kommunfullmäktige:  
1. Bildande av två nya dotterbolag tillstyrks.  
2. Bolagsordning godkänns enligt förslag. 
3. Reviderat ägardirektiv beslutas enligt förslag.  
4. Ombud vid bolagsstämma i Kungälv Energi AB ges i instruktion att besluta om att anta 

bolagsordning samt fastställa ägardirektiv i enlighet med punkterna 1-3 ovan.  
 
AB Kongahälla beslutar att kalla till extra bolagsstämma för att fatta beslut med anledning av 
ovanstående.  
__________ 
 
Expedieras till: Kungälv Energi AB, AB Kongahälla 
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 § 303/2022 

Bildande av två nya dotterbolag (dotterdotterbolag) till Bokab (Dnr 
KS2022/2215) 

Sammanfattning 

Bokab har inkommit med förfrågan om att bilda två nya avyttringsbolag i syfte att genomföra 
försäljning av fastigheter i bolagsform, så kallade paketerade fastighetsförsäljningar, i likhet 
med tidigare beslut (KF§55/2021 Dnr KS2021/0328). Dessa är Solbräcke Kullen 1 AB och 
Rollsbo Västerhöjd 120 AB och kommer att ligga under dotterbolaget Bohusläns Förvaltning 
AB (Bofab).   

 
Den 18 oktober fattade Bokabs styrelse följande beslut:  
a) Styrelsen beslutar föreslå till KF att få bilda två nya försäljningsbolag: Solbräcke Kullen 1 
AB och Rollsbo Västerhöjd 120 AB. 
b) Styrelsen beslutar föreslå till KF att Styrelse i bägge bolagen tillsätts lika Bokabs tidigare 
dotterdotterbolag enligt följande: Till ledamot för de nybildade dotterbolagen Solbräcke 
Kullen 1 AB och Rollsbo Västerhöjd 120 AB utse Lars Pettersson, vd i Bokab med Claes 
Hellström, försäljningsansvarig i Bokab som suppleant. Firman tecknas av ledamot och 
suppleant jämte Bokabs Ordförande Lennart Kristiansson, med extern firmateckningsrätt, två i 
förening. (Jämför bifogat stämmobeslut 2021-07-02 för gamla bolag). 
c) Styrelsen beslutar föreslå till KF att bifogade bolagsordningar beslutas lika Bokabs tidigare 
dotterdotterbolag.(se bifogade bolagsordningar för nya bolag samt protokoll 2022-04-07 för 
gamla). d) Styrelsen beslutar föreslå till KF om att lekmannarevisor tillsätts lika Bokabs tidigare 
dotterdotterbolag. (Se bifogad Protokollsutdrag - Val av lekmannarevisor) 

 
Kommunallagens 10:e kapitel behandlar överlämnande av kommunala angelägenheter. Detta 
styr vad som kan hanteras av kommunala bolag: 

2 § Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller regionen 
direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. 

 
Med ett delägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag eller handelsbolag där kommunen eller 
regionen bestämmer tillsammans med någon annan. Lag (2019:835). 
 
Överlämnande till helägda bolag 

3 § Om en kommun eller en region med stöd av 1 § lämnar över skötseln av en kommunal 
angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige: 
1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna 
som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 
3. utse samtliga styrelseledamöter, 
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
innan de fattas, 
5. utse minst en lekmannarevisor, och 
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas 
över till privata utförare. 
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Förslaget till beslut bedöms vara i enlighet med bolagskoncernens strategiska ändamål och är 
förenligt med kommunkoncernens perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Bildande av två nya dotterbolag till Bokab 
Bilaga TU Bokab - Bildande av två nya dotterbolag till Bokab 
Bilaga 2. Styrelsebeslut för bildande av bolag 
Bilaga 3. Bolagsordning för Rollsbo Västerhöjd Tomt 120 AB 
Bilaga 4. Bolagsordning för Solbräcke Kullen 1 AB 
Bilaga 5.PROTOKOLL Extra bolagsstämma 2021-07-02 
Bilaga 6. Protokollsutdrag - Val av lekmannarevisorer till Bokabs dotter- och dotterdotterbolag 
- Kommunfullmäktige 
Bilaga 7. protokoll-kommunfullmaktige-2022-04-07-omedelbar-justering-p-40 
Bilaga Protokoll extra styrelsemöte ABK 2 november - Signerat 

Förslag till kommunfullmäktige 

AB Kongahälla föreslår kommunfullmäktige:  
1. Bildande av två nya dotterbolag tillstyrks.  
2. Bolagsordning godkänns enligt förslag. 
3. Ombud vid bolagsstämma ges i instruktion att besluta om att anta bolagsordning 

samt fastställa ägardirektiv i enlighet med punkterna 1-2 ovan.  
 
AB Kongahälla beslutar att kalla till extra bolagsstämma för att fatta beslut med anledning 
av ovanstående.  

__________ 
 
Expedieras till: BOKAB, AB Kongahälla 
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 § 304/2022 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2022 (Dnr SMN2022/0034) 

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.   
 
Kvartal 2, 2022, rapporterades 53 individärenden till IVO varav en rapport för avbrott i verkställighet och 52 för 
ej verkställda beslut. 31 av besluten avser kvinnor och 22 av besluten avser män. 16 av besluten är äldre än ett år. 
Avbrottet i verkställighet avser beslut om kontaktperson. Av 52 inrapporterade ej verkställda beslut rapporterades 
16 beslut som verkställda, sju beslut som avslutade utan verkställan och 29 beslut som ej verkställda. I de 29 ej 
verkställda besluten fanns det i fem beslut annat skäl till dröjsmål med verkställan och i 12 beslut har personerna 
blivit erbjudna plats men tackat nej. I resterande 12 beslut saknas plats. Besluten avser fyra beslut om bostad för 
vuxna i form av servicebostad (LSS), fem beslut om bostad med särskild service (SoL) och tre beslut om socialt 
kontrakt/tränings- och referensboende.  
 
Under kvartal 2 har IVO bedömt att en enskild fått vänta oskäligt länge avseende ett beslut om bostad för vuxna i 
form av serviceboende (LSS) och IVO har således ansökt till Förvaltningsrätten om att utdöma Kungälvs 
kommun en särskild avgift.  
 
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 2, 2022 
Bilaga Statistikrapport kvartal 2 2022 
Bilaga PM underlag Bostäder LSS 
Bilaga Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2022 - Utskottet för Trygghet och stöd 

Förslag till Kommunfullmäktige 

Statistikrapport ”Ej verkställda beslut för kvartal 2, 2022”, antecknas till protokollet. 
__________ 
 
Expedieras till:  Kommunrevisionen 
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 § 305/2022 

Revidering av förbundsordning för Bohus Räddningstjänstförbund 
(BORF) (Dnr KS2022/2277) 

 
Ärendet utgår.  
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 § 306/2022 

Rapport från ledamöter med regionala och/eller bolagsuppdrag 
Miguel Odhner (S) informerar efter möte med  
- Orkla 

o Personalsituation, arbete, utbildning och arbetslöshet 
o Bevarande av fabrikens historia 

- Västtrafik 

Mats Frisell (S) informerar efter möte med Göteborgsregionens (GR) styrgrupp för miljö och 
samhällsbyggnad. Protokoll från mötet är utskickat utsänt till kommunstyrelsen.  
 
Pia Gillerstedt (S) informerar efter möte med Göteborgsregionsnes (GR) styrgrupp för social 
välfärd.  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
 
 
 
 



 
 
 

 

___________________________________________________________________________ 
Sverigedemokraterna Kungälv 

Box 2089  442 02  Ytterby  
Tel: 0731-410521 | E-post: kungalv@sd.se | Hemsida: kungalv.sd.se 

Kungälv, 2022-11-16 
 

 

 

 

Anteckning till Inriktningsbeslut av kapacitetsutveckling av 

Ryaverket (Nya Rya), KS2022/2255–1 
 
Sverigedemokraterna inser, och håller med om, behovet av en 

kapacitetsutveckling av Ryaverket.  
 

Det är visserligen bra att intäkter från den sidoordnade verksamheten förslås 
komma VA-kollektivet till del, men det är olyckligt att taxorna kommer att öka 

med 20% när investeringen är klar.  
 

Det är överväldigande ofta som investeringar och reinvesteringar i t ex VA-
verksamheten innebär kraftiga avgiftshöjningar och detta tyder på att befintlig 

avgifts-, befolknings- och volymutveckling inte täcker verksamhetens kostnader 
på sikt, och detta är oroande med tanke på de gigantiska investeringar inom 

detta område som hela samhället står inför. 
 

 
Sverigedemokraterna Kungälv  
 

Greger Plannthin & Morgan Carlsson 

https://kungalv.sd.se/


Anteckning till protokollet DnrKS 2022/2035‐1 
 
Hyresavtal Bohus fästning 
 
 
I det stora hela är det bra att kommunen fått till ett långsiktigt hyresavtal av Fästningsholmen, flera 
föreningar och kommuninvånare har nytta av detta. 
 
Det som är viktigt är att vidareuthyrnings avtalet blir konkurrens utsatt, för att öka kommunens 
förtroende bland våra medborgare. Mycket möjligt att samma entreprenör vinner upphandlingen, 
men då har det gått rätt till i alla fall. Vi har haft några avtal tidigare som varit ifrågasatta medialt. 
Därför otroligt viktigt att göra rätt denna gång. I det förra avtalet med entreprenören ingick även 
parkeringsplatser utan extra betalning, på Fästningsholmen har kommunen ansvarat för en parkering 
och en yta för husbilsplatser, och entreprenören för två parkeringar. Det har gjort parkerings 
situationen rörig både för turister och kommuninvånare. Och med de tankar som den nya budgeten 
har om kommunalt parkeringsbolag, är det ingen bra affär för kommunen att lägga med parkeringar i 
hyresavtalet. 
 
 
Ove Wiktorsson Centerpartiet  
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