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§ 308/2022 

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

Beslut 

  Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD). 
__________  
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§ 309/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Tillkommande ärenden: 

- Förvärv av Intendenten 5, Kvarter 14 (Dnr KS2015/1732-134) 

Beslut 

  Dagordningen fastställs.  
__________ 
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 § 310/2022 

Rapport - Alle man på däck - Om Kungälvs kommuns hantering av 
pandemin (Dnr KS2022/0046) 

 
Gustaf Kastberg Weichselberger och Mikael Löfström från Kommunforskning i väst (KFi) 
informerar om rapporten ”Alle man på däck” – om Kungälvs kommuns hantering av 
pandemin.  

 
Rapporten innehåller följande: 
- Kungälvs kommuns hantering av pandemin 

o Vidtagna åtgärder 
o Krishanteringsförmåga 
o Samarbete 
o Information och kommunikation 

- Analys 
- Slutsatser 

o Råd och rekommendationer 
 

Rapporten i sin helhet finns att läsa på KFI:s hemsida. 

Beslut 

  Informationen antecknas.  
__________ 
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 § 311/2022 

Kexstaden och alternativ till bostadsvolym 
Amela Keserovic och Sandra Vokstrup, sektor samhälle och utveckling, informerar om 
projektet Kexstaden och inom ramen för det informerar om följande: 
 
- Under åren 2022 hölls en medborgardialog 
- Volymstudier  
- Kulturmiljöutredning 
- Kalkyl och ekonomi 
- Exploateringsalternativ 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 312/2022 

Programförklaring Kungälv 2030 strategiska mål, budgetdirektiv 2023-2026 
(Dnr KS2022/2336) 
Kungälv 2030, Miljöpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna vill tillsammans ta hand om 
Kungälv i ett samarbete fram till 2026 med en politik till 2030. 
 
Kungälv 2030 med dess politiska ledning står liksom alla andra kommuner och regioner att 
hantera att det i Europa nu pågår ett fullskaligt krig i Europa med en lågkonjunktur med 
sjunkande intäkter och ökande utgifter. 
 
Programförklaringen utgår från tidigare beslutad rambudget och budgetdirektiv, 
men med justeringar utifrån den ombildade politiska majoriteten och val 2022. 
De flesta uppdrag omhändertas i verksamhetsplan, andra uppdrag får hanteras i beredning 
eller budgetprocess 2024. Politisk styrning utvecklas årligen genom budgetprocessen. 
 
Förslag till beslut är att Programförklaring Kungälv 2030 antas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Programförklaring Kungälv 2030 
Finanspolitiskt ramverk 29 okt. 
Programförklaring Kungälv 2030 strategiska mål, budgetdirektiv 
KD Budgetdirektiv 2023 
KD Rambudget 2023-2026 
C – För Kungälvs bästa 2023-2026 
SD – Ändringsbudget 2023 

Yrkande  
Anders Holmensköld (M): Bifall till Programförklaring 2023.  
Gun-Marie Daun (KD): Bifall till Kristdemokraternas budgetdirektiv och rambudget.  
Ove Wiktorsson (C): Avslag på Anders Holmenskölds (M) yrkande. Bifall till Centerpartiets 
budgetdirektiv 
Greger Plannthin (SD): Bifall till Sverigedemokraternas ändringsbudget. 
Ancy Wahlgren (UP): Bifall till Ove Wiktorssons (C) yrkande. 
Anna Vedin (M): Bifall till Anders Holmenskölds (M) yrkande. Avslag på övriga yrkanden. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
anta Anders Holmensköld (M) yrkande. 

 
Omröstning begärs. Ordföranden utser Anders Holmensköld (M) yrkande till huvudförslag.  
 
Ordföranden ställer övriga yrkanden mot varandra för att utse motförslag och finner att 
kommunstyrelsen utser Ove Wiktorssons (C) förslag till motförslag till huvudförslaget. 
 
Omröstning kan verkställas. 
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Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Anders Holmenskölds (M) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Ove Wiktorssons (C) yrkande. 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för Anders Holmenskölds (M) yrkande och 3 nej-röster för Ove Wiktorssons 
(C) yrkande antar Kommunstyrelsen Anders Holmenskölds (M) yrkande. 5 ledamöter avstod. 
 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Miguel Odhner (S) x   
Anders Holmensköld (M)  x   
Elisabeth Mattsson (L)    x 
Gun-Marie Daun (KD)   x 
Martin Högstedt (UP)  x  
Ove Wiktorsson (C)  x  
Ancy Wahlgren (UP)  x  
Morgan Carlsson (SD)   x 
Pia Gillerstedt (S) x   
Anna Vedin (M) x   
Mats Frisell (S) x   
William Hult (S) x   
Erik Andreasson (V)   x 
Greger Plannthin (SD)   x 
Marcus Adiels (M) x   

Summa: 7 3 5 
 

Förslag till kommunfullmäktige 

 
1. Programförklaring Kungälv 2030 antas. 

__________ 
Samtliga närvarande ledamöter från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet. 
Samtliga närvarande ledamöter från Utvecklingspartiet reserverar sig mot beslutet. 
Samtliga närvarande ledamöter från Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 
Samtliga närvarande ledamöter från Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
Samtliga närvarande ledamöter från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
Samtliga närvarande ledamöter från Liberalerna reserverar sig mot beslutet. 
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 § 313/2022 

Budget 2023 – Förvaltningens verksamhetsplan (Dnr KS2022/1866) 

Sammanfattning 

I föreliggande dokument redovisas Förvaltningens verksamhetsplan 2023. 
 
Förvaltningens verksamhetsplan beskriver hur förvaltningen kommer att disponera den 
ekonomiska ram som förvaltningen har till sitt förfogande för att uppnå de mål, uppdrag och 
riktlinjer som presenteras i majoritetens programförklaring Kungälv 2030. I förvaltningens 
verksamhetsplan presenteras också förutsättningar, arbetssätt och andra dokument som 
förvaltningen har att förhålla sig till 2023.  
 
De ekonomiska förutsättningarna har förändrats jämfört med den rambudget som 
kommunfullmäktige fastställde i april. På uppdrag av den nya majoriteten föreslås en ny ram 
för kommunstyrelsen. Den nya ramen uppgår till 3 234 Mkr för 2023. 
 
Kommunstyrelsen föreslås beslut att fastställa Förvaltningens verksamhetsplan för 2023 
 
Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens nya ram 2023 till 3 234 Mkr, justerade 
strategiska mål och resultatmål enligt majoritetens programförklaring Kungälv 2030 samt 
nyupplåning upp till 400 Mkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Budget 2023 – Förvaltningens verksamhetsplan 
Bilaga Förvaltningens verksamhetsplan 2023 20221116 
Bilaga Kungälv energi Budget 2023 till KK 
Bilaga BOKAB 2023 BUDGET - 2022 PROGNOS 

Beslut 

1. Förvaltningens verksamhetsplan 2023 godkänns. 
 
Förslag till kommunfullmäktige 

 
2. Fastställa kommunstyrelsens nya ram 2023 till 3 234 Mkr enligt majoritetens 

programförklaring Kungälv 2030. 
3. Fastställa kommunfullmäktiges justerade strategiska mål samt 

kommunstyrelsens resultatmål. 
4. Förvaltningens verksamhetsplan 2023 antecknas till protokollet 
5. Upplåningen ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande 

Finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att 
under 2023 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån 
som sägs upp alternativt förfaller till betalning under 2022 samt göra 
nyupplåning upp till 400 Mkr 
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6. Kommunstyrelsen får i uppdrag i enlighet med uppsiktsplikten att följa upp 
hur kommunens bolag medverkar till att kommunfullmäktiges strategiska mål 
samt god ekonomisk hushållning uppnås. 

__________ 
Samtliga närvarande ledamöter från Centerpartiet, Utvecklingspartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot 
beslutspunkt 1–4.  
Samtliga närvarande ledamöter från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutspunkt 1–3. 
Samtliga närvarande ledamöter och ersättare från Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutspunkt 1–3.  
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 § 314/2022 

Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande tidplan, 
lokalförsörjningsplan, va-resursplan (Dnr KS2022/1866) 

Sammanfattning 

I ärendet redovisas Investerings-och driftprogram 2023-2026 med utblick 2027-2030 med 
bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan 2023-2026 samt va-resursplanen. 
 
Investerings- och driftsprogrammet med bilagor beskriver hur 
förvaltningen kommer att disponera den ekonomiska ram som förvaltningen har till sitt 
förfogande för att uppnå de mål, uppdrag och riktlinjer som presenteras i majoritetens 
programförklaring samt vilket arbetssätt och andra dokument och förutsättningar som 
förvaltningen har att förhålla sig till 2023. 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att fastställa  Investerings- och driftsprogram 2023-2026 
med utblick 2027-2030 med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan 2023-2026 
samt va-resursplan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Budget 2023-investeringsprogram med bilagorna övergripande tidplan, 
lokalförsörjningsplan, va-resursplan 
Bilaga Investerings_driftprogram_2023-2026_14nov2022 
Bilaga Bilaga Övergripande projekttidplan till inv. prog. 2023-2026 2022-11-14 
Bilaga VA-resursplan 
Bilaga Lokalförsörjningsplan_2023_2026 

Beslut 

1. Investerings- och driftsprogram 2023-2026 med utblick och bilagorna 
övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan och va-resursplan godkänns. 
 

Förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Investerings- och driftsprogram 2023-2026 med utblick mot 2030 fastställs 
2. Bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan samt va-resursplan 

antecknas till protokollet. 
3. Projekten i tabell 1 under verksamhetens bedömning i tjänsteskrivelsen 

godkänns för start av upphandling och byggnation samt att uppdra till 
sektorchef för Samhälle och utveckling att underteckna avtalen för objekten vid 
kontraktsskrivning. 

4. Projekten i tabell 2 under verksamhetens bedömning i tjänsteskrivelsen får en 
högre budgettilldelning samt uppdra till sektorchef för Samhälle och utveckling 
att underteckna avtalet för objekten vid kontraktsskrivning. 

5. Upplåningen ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande Finanspolicy, 
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antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2023 
omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån som sägs upp 
alternativt förfaller till betalning under 2023. 

__________ 
Samtliga närvarande ledamöter från Centerpartiet, Utvecklingspartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot 
beslutspunkt 1, samt 1–4 med hänvisning till eget budgetförslag. 
Samtliga närvarande ledamöter och ersättare från Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutspunkt 1 samt 1–2. 
Samtliga närvarande ledamöter från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutspunkt 1 samt 1–3.  

 
Expedieras till:   
Pia Jakobsson,  
Åsa Berglie, 
Anders Holm 

För kännedom till: 
Christian Solander, 
Amanda Staf,  
Andreas Blixt,  
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 § 315/2022 

Antagande av Energiplan 2022-2026 (Dnr KS2020/1806) 

Sammanfattning 

Varje kommun ska enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ha en aktuell 
energiplan. Den tidigare energiplanen är från 2010 och är därmed i behov av en aktualisering. 
Förvaltningen har därför tagit fram en ny energiplan med hjälp av miljökonsult från 
Norconsult. Under arbetets gång har beredningen för samhälle och utveckling varit 
referensgrupp och remissinstans. Planen beslutas av Kommunfullmäktige. Energiplanens 
övergripande mål följer det tilläggsmål som Västra Götalandsregionen har till de nationella 
miljömålen samt målet för Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som Kungälvs kommun 
har skrivit under: Utsläppen av växthusgaser i kommunen ska minska med 80 % till år 2030 jämfört med 
1990. 
 
Energiplanen ska fungera som ett vägledande dokument inom kommunens arbete med 
energifrågorna. Fem strategiområden har definierats som extra viktiga att prioritera. Inom 
respektive strategiområde finns insatsområden där arbete och åtgärder bör genomföras.  
Förvaltningen föreslår att upprättat dokument Energiplan 2022-2026 antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Antagande av Energiplan 2022-2026 
Bilaga 20220614_Energiplan Kungälv kommun 
Bilaga Granskningssynpunkter samt sammanställning över involverade personer 
Bilaga Anteckning till protokollet Patrik Renström (C) 
Bilaga Protokollsutdrag - Antagande av Energiplan 2022-2026 - Beredningen för samhälle och 
utveckling 
Bilaga Anteckning till protokollet Henry Larsson (V) 
Bilaga Protokollsutdrag - Antagande av Energiplan 2022-2026 - Utskottet för Samhälle och 
utveckling 
Bilaga Anteckning till protokollet Ove Wiktorsson och Patrik Renström (C) 
 
Yrkande 
Greger Plannthin (SD): Att förvaltningen återkommer med förtydligande rörande hur man ska 
nå målen, samt genomgång av målen så att de ej motsäger varandra. 
 
Miguel Odhner (S): Avslag på återremissyrkandet. Ärendet ska avgöras idag.  

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Upprättat dokument Energiplan 2022–2026 antas. 
__________ 
Elisabeth Mattsson (L) reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga. 
Martin Högstedt (UP) reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga. 
Ove Wiktorsson (C) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga.  
Erik Andreasson (V) lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga. 
Gun-Marie Daun (KD) reserverar sig mot beslutet. 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet och lämnar en gemensam anteckning till protokollet tillsammans 
med Kristdemokraterna. 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-11-23 
Sida 15 (19) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 
 § 316/2022 

Information från 8 fjordar 
 
 Patrik Renström (C), Kungälvs kommuns representant i 8-fjordar, informerar om följande: 
 

- Generellt om 8-fjordar, ett havsmiljöprojekt med över 20 års kunskapsåterföring.  
- Ekonomisk utväxling för projektet 
- Ålgräs och torsk 
- Fisketurism 
- Trålfria zoner 

Beslut 

  Informationen antecknas  
__________ 
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 § 317/2022 

Revidering - Lokala ordningsföreskrifter 
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. 
 
På kommunstyrelsens sammanträde den 16 november 2022 återremitterades ärendet till 
förvaltningen för att frågan gällande koppling av hundar ska belysas ytterligare. 
 
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 efter återremiss 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-11-16 
Lokala ordningsföreskrifter med synliga ändringar 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Nu gällande allmänna lokala ordningsföreskrifter (KS2019/2028) upphör att gälla. 
2. Nya allmänna lokala ordningsföreskrifter (KS2022/2057) antas enligt förslag. 

__________ 
 
 

 Expedieras till Marcus Spovell, Anders Holm, Erika Abrahamsson 
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 § 318/2022   
Justeringar politisk organisation samt revideringar av arbetsordningar och 
reglementen (dnr KS2022/2397) 

 
Med anledning av val 2022 och ny politisk organisation samt utifrån kommunfullmäktigebeslut 
den 1 september 2022 har kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsens presidium 
med samtliga oppositionsråd därtill, samlat ett antal justeringar. Justeringarna rör den politiska 
organisationen utifrån dialog i kommunfullmäktiges valberedning, utifrån behov att revidera 
reglemente och arbetsbeskrivningar, samt mindre arvoderingsjusteringar. Syftet med 
arvodesjustering är att främja oppositionens möjlighet till insyn och påverkan. 
Arvodesnämnden har fått beredningsskrivelse för möjlig beredning, eventuellt yttrande.  
 
Beredningsskrivelsen innehåller förslag till beslut om:  
- Justeringar i den politiska organisationen gällande krisledningsnämnden och 
kommunfullmäktiges beredningar  
- Revideringar av reglementen och arbetsordningar  
- Justeringar arvoden enligt beslut i kommunfullmäktige 2022-09-01 § 94/2022 
 
Beredningsskrivelsen föreslår följande: 

1. Arvoden för myndighetsnämnder och kommunfullmäktiges beredningar 
justeras enligt förslag och tidigare beslut i kommunfullmäktige.  
2. Förslag till revideringar i Arbetsordning för beredningar antas  
3. Förslag till revideringar i Kommunstyrelsens reglemente antas  
4. Förslag till revideringar i Arbetsbeskrivning för presidier antas  
5. Förslag till revideringar i Kommunfullmäktiges arbetsordning antas  
6. Förslag till revideringar i Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor antas  
7. Förslag till revideringar i Kungälvs kommuns pensionärsråd – reglemente 
antas  
8. Förslag till revideringar i Miljö- och byggnadsnämndens reglemente antas  
9. Förslag till revideringar i Reglemente för arvodesnämnden antas  
10. Förslag till revideringar i Reglemente för Sociala myndighetsnämnden antas  
11. Förslag till revideringar i Reglemente för överförmyndarnämnden antas  
12. Förslag till revideringar i reglemente för valnämnden antas  
13. Krisledningsnämnden utökas med tre ersättarplatser  
14. Beredningen för trygghet och stöd, beredningen för samhällsbyggnad och 
fritid samt beredningen för lärande och kultur utökas till 13 ledamöter  

  
Beslutsunderlag 
Beredningsskrivelse – Justeringar politisk organisation samt revideringar av arbetsordningar 
och reglementen 
Arbetsordning för beredningar 
Kommunstyrelsens reglemente 
Arbetsbeskrivning för presidier 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 
Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor 
Kungälvs kommuns pensionärsråd – reglemente 
Miljö- och byggnadsnämndens reglemente 
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Sammanträdesdatum  2022-11-23 
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Reglemente för arvodesnämnden 
Reglemente för Sociala myndighetsnämnden 
Reglemente för överförmyndarnämnden 
Reglemente för pensionärsrådet 
Protokollsutdrag arvodesnämnden 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Arvoden för myndighetsnämnder och kommunfullmäktiges beredningar 
justeras enligt förslag och tidigare beslut i kommunfullmäktige.  
2. Förslag till revideringar i Arbetsordning för beredningar antas  
3. Förslag till revideringar i Kommunstyrelsens reglemente antas  
4. Förslag till revideringar i Arbetsbeskrivning för presidier antas  
5. Förslag till revideringar i Kommunfullmäktiges arbetsordning antas  
6. Förslag till revideringar i Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor antas  
7. Förslag till revideringar i Kungälvs kommuns pensionärsråd – reglemente 
antas  
8. Förslag till revideringar i Miljö- och byggnadsnämndens reglemente antas  
9. Förslag till revideringar i Reglemente för arvodesnämnden antas  
10. Förslag till revideringar i Reglemente för Sociala myndighetsnämnden antas  
11. Förslag till revideringar i Reglemente för överförmyndarnämnden antas  
12. Förslag till revideringar i reglemente för valnämnden antas  
13. Krisledningsnämnden utökas med tre ersättarplatser  
14. Beredningen för trygghet och stöd, beredningen för samhällsbyggnad och 
fritid samt beredningen för lärande och kultur utökas till 13 ledamöter  

__________ 
 
 

 Expedieras till Kommunkansliet, Förvaltningsledningen 
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§ 319/2022 
 
Förvärv av Intendenten 5, Kvarter 14 (Dnr KS2015/1732-134) 

  
Ett förslag till köpekontrakt för Intendenten 5 är upprättat. Fastigheten utgörs av kvarter 14 
som är en del av Kongahällaområdet och ägs av GROAB Aktiebolag. Kommunen sålde 
kvarter 14, år 2016, genom det ursprungliga marköverlåtelseavtalet med City i Kungälv 
Fastighetsförvaltning KB, ett bolag inom samma koncern som GROAB. 

 
GROAB har under en längre tid arbetat med projektering och utveckling av fastigheten men 
på grund av konjunkturläget ser de inte längre möjlighet att själva kunna genomföra projektet. 
Kommunen har nu möjlighet att förvärva fastigheten till den summa som kommunen sålde 
fastigheten för, inklusive de värdehöjande kostnader GROAB lagt ner under de år de ägt 
fastigheten. Kommunen och GROAB har kommit överens om en köpeskilling på drygt 17,3 
MSEK. Ett återköp ger kommunen en ökad rådighet och kontroll över kvarter 14. 
Kommunen kommer att sälja vidare byggrätten när möjlighet uppstår. 

 
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Upprättat köpekontrakt för Intendenten 5 godkänns. 
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna 
köpekontraktet. 
3. Kommundirektören ges i uppdrag att underteckna de handlingar i övrigt som 
är 
nödvändiga för att genomföra förvärvet av Intendenten 5. 
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Förvärv av Intendenten 5, Kvarter 14 
KS2015-173-135 Köpekontrakt Intendenten 5 
Avtal 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Upprättat köpekontrakt för Intendenten 5 godkänns. 
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna köpekontraktet. 
3. Kommundirektören ges i uppdrag att underteckna de handlingar i övrigt som 
är nödvändiga för att genomföra förvärvet av Intendenten 5. 

__________ 
Ancy Wahlgren (UP) reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet. 
 

 Expedieras till Anders Holm, Mats Mikulic, Haleh Lindqvist 

 För kännedom till  

 
 



Anteckning till protokollet Punkt energiplan

Trots att nästan allt finns med så lyckas konsulten missa måltavlan med utkastet till 
energiplan 2022-2026.

Utöver detta så anges fel siffra för Kungälvs växthusgaser 1990 den skall vara 
177 000 ton CO2ekv. Framtill idag har vi reducerat till 127 440 ton CO2 ekv. 2030 är 
målet 35 500. 

Vidare saknas ett av Kungälvs kommunala strategiska mål at den personer och företag 
som vill minska sina klimatutsläpp. Det är ett mycket framsynt mål som Kungälv nog 
är ensam om. I texten står däremot väldigt tydligt att kommunen inte har full rådighet 
över majoriteten av de kvarvarande klimatutsläppen. Denna analys gjorde vi redan för 
fyra år sedan, och satte vårt mål. Den klokskapen kan vi gott bjuda konsulaten på så 
att de kan sprida detta vinnande koncept. 

Utkastet är fullt av krav och bakgrund, men är till lite hjälp för att förstå en bra väg för  
Kungälv. Vid mötet fans fler ledamöter som tydlig kände klimat ångest och inte kunde 
se hur det skulle kunna vara möjligt att nå målen.  Målen går inte att nå genom 
utövning av myndighets makt. Frihet och samspel med medborgarna krävs. 

Jag saknar en summering på enkel svenska som gör att man förstår vad som kan 
göras.

Ungefär så här:

Kungälv hade 1990 klimatutsläpp om 177 000 ton CO2ekv. Fram till nu har vi 
reducerat till 127 744 ton CO2ekv. Fram till 2030 behöver vi komma ner till 35 500 ton 
CO2ekv. 

Den här bilden är för hela Västra Götaland och visar hur bortom det är att ta tag i 
problemet för att kunna motsvara de som måste göras och Kungälv  via att anta 
Agenda 2030 som mål.



Figuren gäller hela Västra Götaland. Utsläppsbudgeten ser hissnande ut. Den gå at t nå
om man siktar på precis rät t åtgärder.

Bensin, diesel och olja är dominerande källan t ill utsläppen. Personbilar är den ensk ilt

största källan. Som tur är har nybilsköparna redan upptäck t det ta och över 40% är

ladd bara fordon som ej är fossil beroende.

Annatalet snabbladdare behöver ökas i komm unen för at t öka andelen hel elbilar.

/ / Hinner inte utveckla det ta nu återkom mer/ /

Klippt ur utkastet

Efter at t lagen skrevs har en hel del hänt klimat påverkan väger lika tungt som energi
besparing. Då både el och fjärrvärme har m ycket liten k lim at påverkan så behöver

man tex inom f järrvärme om råden omvärdera at t t illäggsisoler ing eftersom det inte

leder t ill reducering av klim atavt rycket . Här kan Agenda 2030: s krav på ekonom iskt

överkomliga priser vägas in och leda t ill at t m an undviker den kostnaden och
miljöbelastningen v id t illverkning.

Den andra delen är elekt r ifier ingen.

Det nya värm everket behöver väljas ut ifrån helt nya spelregler och ha en hög

elprodukt ions kapacitet för at t kunna balansera elsystemet.

Elekt r ifier ingen och solcellerna har stor påverkan på elnätet . En prelim inär beräkning

som v i gjort visar at t små solcellsanläggningar typ på villor och norm al nat t laddning av
elbilar inte stör elnätet .

Stora solcellsanläggningar komm er därem ot at t ha påverkan. Det vore ju tex naturligt

at t alla nya tak i Rollsbo västerhöjd förr eller senare får solceller på taken. Normal

dim ensionerade El- ledningarna för denna typ av indust r iområden k larar inte solenergin
som kan genereras. Lite grovt 30 -50 MW. Grov uppskat tning är at t området

dim ensionerats för stor leksordningen 5 MW

Skulle befint liga indust r itak i cent rala Kungälv få solceller så vore det önskvärt m en

skulle nog stoppas av att m an inte planerat elnätet för det ta.



Slutord

Utkastet behöver revideras och vi förutsätter att detta görs innan redovisning.

I kommunfullmäktige kommer vi inte att kunna släppa igenom en energiplan som inte 
lever upp till lagen syften och inte ger kommunen ett stöd i att nå målen. 

Vi kommer att yrka på att en klimatbudget upprättas.

Utkastet skapar bara klimatångest och saknar helt plandelen i utkastet.  

Med hopp om en bättre framtid

Patrik Renström

Centerpartiet Kungälv



Anteckning ärende 200/22 Antagande av Energiplan 2022-2026 
 
Sällan har en text med så mycket ord saknat vederhäftigt innehåll. 
Namnet till trots (Energiplan) saknas det just en plan. Texten innehåller mål, men inga 
medel att nå målen. Dessutom är flera av målen motsägelsefulla eller saknar ramar. 
Vissa av målen är på tok för lågt satta. Denna plan kommer tyvärr att förbli ett 
dokument som inte leder till handling, vilket är tragiskt inom ett sådant viktigt 
område.  
 
Det förvånar oss att den nya majoriteten, där numera Miljöpartiet ingår, har så lågt 
ställda krav och förväntningar inom energiområdet för hållbar klimatutveckling som i 
skrivandets stund är högst aktuell med tanke på situationen i världen med höga 
energipriser och utmaningarna som brutalt drabbat såväl länder som enskilda 
medborgare. I Kungälv kan vi bättre. 
 

För Liberalerna 
 
Elisabeth Mattsson 
 

 
 



  
 
 

 

___________________________________________________________________________ 
Sverigedemokraterna Kungälv 

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

Kungälv, 2022-11-23 
 

Anteckning energiplan, KS2020/1806-4 
 
Punkt 9 
 
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna anser att antagen energiplan inte 
är tillräckligt konkret för att på ett trovärdigt sätt kunna ge önskad effekt, varken 
ekonomiskt eller för klimatet. 
 
Vi yrkade på återremiss där förvaltningen skulle ha fått uppdrag att återkomma 
med förtydligande rörande hur energibesparingsmål faktiskt uppnås, samt 
revideringar av de mål som i den antagna planen motsäger varandra, så att de 
harmonierar. 
 
Vi kan bara beklaga att återremissyrkandet avslogs av majoriteten. 
 
 
Sverigedemokraterna Kristdemokraterna   
 
Morgan Carlsson (SD) 
Greger Plannthin (SD) 
Gun-Marie Daun (KD) 
Fredrik Daun (KD) 



Anteckning till Ärende KS2015/1732‐134 

Återigen har ledamöterna fått handlingarna i elfte timmen. 

Dessa handlingar kom 19:15 kvällen innan mötet, vi har under hela mandatperioden påpekat att det 

inte är ok att få handlingar på kvällen dagen innan möte eller på sittande möte som också hänt. 

Men majoriteten fortsätter att göra på detta sätt det är endast majoriteten som ges förutsättningar 

att diskutera dessa olika handlingar. 

Demokratin i Kungälv är borta! 

Vi ges inte möjlighet att diskutera ärendena med våra partier därav reserverar jag mig i detta ärende. 

 

Ancy Wahlgren 

Utvecklingspartiet 



Protokollsanteckning  Vänsterpartiet Kungälv

Ärende: KS 9
Dnr: KS2020/1806-4
Datum: 2022/11/23

Antagande av Energiplan 2022–2026

Vi tycker att energiplanen 2022-2026 är omfattande och den pekar mot möjliga
åtgärder för att minska kungälvs kommun klimatpåverkan. Vi anser dock att vi i
kommunen behöver öka elproduktionen inom kommunen där det finns flera tänkbara
metoder men vi anser att Havsbaserad vindkraft bör lyftas in på ett mer tydligt sätt i
energiplanen.

Jag lägger till Henry Larssons anteckning från beredningen:

Komplettering av Energiplanen för Kungälvs kommun

Vänsterpartiet vill öppna för möjligheten att, inom kommunens mark/vattenområde,
tillåta och underlätta etablering av havsbaserad vindkraft. Detta kan framgå i
energiplanen som ytterligare en möjlig åtgärd för att kunna tillgodose det alltmer
ökande elbehovet i Sverige, fr.a. i elområdena 3 och 4

Henry Larsson Vänsterpartiet Kungälv

Erik Andreasson Vänsterpartiet Kungälv 20221123


