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§ 321/2022 

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

Beslut 

  Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD). 
__________ 
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§ 322/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 

Inga tillkommande eller utgående ärenden. 

Beslut 

  Dagordningen fastställs. 
__________ 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-12-14 
Sida 6 (29) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 323/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 
Till kommunstyrelsen redovisas en lista med delegationsbeslut som tagits sedan föregående 
sammanträde. Listan är utsänd med kallelsen. Kommunstyrelsens presidium har valt ut fyra 
delegationsbeslut som redovisas under sammanträdet. Följande delegationsbeslut valdes ut för 
redovisning på sammanträdet: 
 
- KS-VR2022/0461-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Byggetablering, Material etablering, 

Parkering vid Vrångholmen 170, 
- KS2022/1627-7 Romelanda s:3, driftavtal avseende Bohusleden till förmån för kommunen 
- KS2022/2130-5 Beslut – säkerhetsprövning 
- KS2022/0002-17 Hamngatan, P-förbud 

Beslut 

  Redovisningen godkänns. 
__________ 
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 § 324/2022 

Information från kommundirektören 
 

Haleh Lindqvist, kommundirektör, informerar om följande: 
- Öppet hus i Stadshuset 
- Budgetarbete på sektornivå  
- Betallösningar och administrativa rutiner för inbetalningar via e-tjänster 
- E-arkiv 
- Julkväll för familjehem 
- Digital justering av ordförandebeslut – samverkansmöte med socialjouren 
- Tillbyggnad av Diserödsskolan – upphandling 
- Samarbete med polisen 
- Incidentrapport från Soltak gällande driftsstörningar i de digitala systemen 11 november 

 
Åsa Berglie, projektchef, och Rickard Holmgren, sektor samhälle och utveckling, informerar 
om följande gällande arbetet med arenaområdet vid yttern: 
- Pågående detaljplanearbete – granskningsförfarandet beräknas kunna starta i 

januari/februari 2023.  
- Tillgång till icke kommunal mark inom planområdet 
- Avveckling av markavvatningsföretag del av Kyrkbäcken 
- Upphandling av konstgräs 
- Omvärldsbevakning av energilösningar 
 
Tanja Tajic Björkman, verksamhetschef kompetenscentrum, informerar om kommunens 
pågående arbete med feriearbeten, främst kring vad som gäller angående annonsering och 
samarbeten med privata företag.  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet.  
__________ 
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 § 325/2022 

Månadsrapport 
 
 Pia Jakobsson, ekonomichef, informerar om följande:  

- Låneskuld  
- Investeringar 
- Prognos, budgetavvikelser, driftsredovisning  
- Resultatprognos 
- Osäkerhetsfaktorer och utmaningar 2023  
- Information om arbetslöshet över tid jämfört med riket samt VGR, inklusive 
arbetslöshetssiffror för unga.  
- Försörjningsstöd 

 
Ann-Charlott Backström, HR-chef, informerar om 
- Sjukfrånvaro, uppdelad på kort och lång sikt, över tid jämfört med riket och VGR. 

Beslut 

  Informationen antecknas.  
__________ 
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 § 326/2022 

Hävning av marköverlåtelseavtal, del av Gärdet 1:3, Liljedal (Dnr 
KS2021/1880) 

 Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i ett separat protokoll. 
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 § 327/2022 

Strategiska fastighetsköp av Rollsbo 3:23 (i arenaområde) Solbräcke 1:10, 
Solbräcke 1:11, samt försäljning av del av Solbräcke 1:11 och försäljning 
genom marköverlåtelseavtal av Kvarter 14 (Dnr KS2022/2363) 
 
Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i ett separat protokoll. 
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 § 328/2022 

Intern Kontrollrapport 2022 (Dnr KS2021/1888) 

Sammanfattning 

Syftet med intern kontroll är att säkra effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. Ett 
systematiskt arbete med intern kontroll bidrar till att verksamheterna utvecklas och bedrivs 
effektivt och säkert, med medborgarens bästa för ögonen.  
 
I enlighet med reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll har förvaltningen 
varje år en plan för intern kontroll för respektive sektor (Bildning och lärande, Trygghet och 
stöd samt Samhälle och utveckling) samt för kommunstyrelsen.  
 
Årets plan beskriver vilka områden och processer som har prioriterats och riskanalyserats för 
2022. Med utgångspunkt från resultatet av riskanalyserna identifierades vilka kontrollmoment 
som ska granskas under året för att säkerställa en tillfredställande intern kontroll.  
 
Vid verksamhetsårets slut redovisas resultatet av årets planerade intern kontrollarbete inom 
respektive sektor samt kommunstyrelsen. Arbetet har genomförts enligt plan.  
 
Resultatet från granskningarna redovisas i respektive rapport och visar på avvikelser. Förslag 
på åtgärder för att förebygga avvikelser och genomföra identifierade förbättringar redovisas i 
rapporten. Förvaltningen föreslår att rapporterna godkänns och föreslagna åtgärder med 
tidplaner fastställs 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Intern Kontrollrapport 2022 
Bilaga Intern kontrollrapport 2022 (Samhälle och utveckling) 
Bilaga Intern kontrollrapport 2022 (Bildning och lärande) 
Bilaga Intern kontrollrapport 2022 (Trygghet och stöd) 
Bilaga Intern kontrollrapport 2022 (Kommunstyrelse) 

Beslut 

1. Intern kontrollrapport för kommunstyrelsen (övergripande processer) godkänns  
2. Intern kontrollrapport för sektor Bildning och lärande godkänns  
3. Intern kontrollrapport för sektor Samhälle och utveckling godkänns  
4. Intern kontrollrapport för sektor Trygghet och stöd godkänns  
5. Förslagna åtgärder i rapporterna ska genomföras under 2023 och återrapporteras 
vid uppföljning av intern kontrollplan 2023 

__________ 
 
Expedieras till:   Lena Arnfelt, Dennis Reinhold, Anders Holm, Mats Mikulic,  

Pia Jakobsson, Ann-Charlotte Backström 

För kännedom till: Fredrik Skreberg, Frida Engdal, Niklas Delander,  
Andreas Forsner, Josefin Björkman, Sandra Bozic, Oskar Ivarsson 
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 § 329/2022 

Intern kontrollplan 2023 (Dnr KS2022/2294) 

Sammanfattning 

Syftet med intern kontroll är att säkra effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. Ett 
systematiskt arbete med intern kontroll bidrar till att verksamheterna utvecklas och bedrivs 
effektivt och säkert, med medborgarens bästa för ögonen.  
 
I enlighet med reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll har förvaltningen 
tagit fram en plan för intern kontroll för respektive sektor (Bildning och lärande, Trygghet och 
stöd samt Samhälle och utveckling) samt övergripande stödprocesser (Kommunstyrelsen).  
 
Utifrån inriktningar i förvaltningens verksamhetsplan, genomförda riskanalyser och resultat 
från tidigare internkontroll lämnas förslag på granskningar för 2023. Förslaget redovisas i form 
av en plan för kommunstyrelsen för de övergripande stödprocesserna ekonomi, HR dokument 
och ärendehantering, upphandling och IT samt en plan per sektor - Bildning och lärande, 
Samhälle och utveckling respektive Trygghet och stöd – för de verksamheter och processer 
som varje sektor bedriver.   
 
Vid verksamhetsårets slut redovisas resultatet av årets planerade interna kontroll för respektive 
sektor samt kommunstyrelsen. Förvaltningen förslår att planer för intern kontroll 2023 
fastställs. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2023 
Bilaga Intern kontrollplan 2023 (Samhälle och utveckling) 
Bilaga Intern kontrollplan 2023 (Trygghet och stöd) 
Bilaga Intern kontrollplan 2023 (Bildning och lärande) 
Bilaga Intern kontrollplan 2023 (Kommunstyrelse) 

Beslut 

1. Intern kontrollplan för kommunstyrelsen (övergripande processer) fastställs  
2. Intern kontrollplan för sektor Bildning och lärande fastställs  
3. Intern kontrollplan för sektor Samhälle och utveckling fastställs  
4. Intern kontrollplan för sektor Trygghet och stöd fastställs. 

__________ 
 
Expedieras till:   Lena Arnfelt, Dennis Reinhold, Anders Holm, Mats Mikulic, Pia Jakobsson, Ann-Charlotte 

Backström 

För kännedom till: Fredrik Skreberg, Frida Engdal, Niklas Delander, Andreas Forsner, Josefin Björkman, Sandra Bozic, 
Oskar Ivarsson 
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 § 330/2022 

Budget 2023 - Sektorernas verksamhetsplaner (Dnr KS2022/1866) 

Sammanfattning 

I föreliggande dokument redovisas sektorernas verksamhetsplaner för 2023. Dokumenten 
innehåller sektorernas verksamhetsplanering tillsammans med ekonomisk ram och har sin 
utgångspunkt i Förvaltningens verksamhetsplan 2023 (KS2022/1571–1) 
 
Kommunstyrelsen föreslås anteckna sektorplanerna för 2023.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Budget 2023 - Sektorernas verksamhetsplaner 
Bilaga Sektorplan 2023 Samhälle och utveckling 
Bilaga Sektorplan 2023 Bildning och lärande - uppdaterad version 
Bilaga Sektorplan 2023 (Trygghet och stod) 

Beslut 

1. Sektorernas verksamhetsplaner för 2023 antecknas till protokollet  
__________ 
 
Expedieras till:   Sektorchefer 

För kännedom till: Ekonomi- och kvalitetsenheten 
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 § 331/2022 

Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2021/2022 – Uppföljningsrapport 2 (Dnr 
KS2022/0270) 
Skollagen ställer krav på att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen genom ett systematiskt kvalitetsarbete. 
 
I Kungälvs kommun följs kvaliteten i verksamheten upp vid två tillfällen under läsåret med 
utgångspunkt från centrala områden i skollagen och läroplanerna. Denna rapport är den andra 
för året och fokuserar på kunskap, betyg och undervisningens kvalitet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Rapport utskott 
Rapport KS 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 332/2022 

Övertagande av väg 612, Tjuvkil - efter återremiss (Dnr KS2019/1003) 

Sammanfattning 

I exploateringsavtalet för detaljplanen Tjuvkils huvud står att exploatören bekostar ombyggnad 
av del av väg 612 under förutsättning att kommunen tar över väghållaransvaret för väg 612 
från Trafikverket.  
Om kommunen inte tar över väghållaransvaret fortsätter vägen att vara statlig och då är 
sannolikheten stor att Trafikverket inte kommer att göra några ombyggnadsåtgärder på vägen.  
Förvaltningen föreslår att Kungälvs kommun godkänner avtalet med Trafikverket och tar över 
väghållaransvaret för vägen för att få rådighet över utformning och framtida åtgärder på och i 
vägen.  
 
På kommunstyrelsens möte 2022-05-18 Kommunstyrelsen § 122/2022 Godkännande av avtal för 
övertagande av väg 612 Tjuvkils Hamnväg (Dnr KS2019/1003) fattades följande beslut: 
Avtalet godkänns ej. Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att 
omförhandla avtalet, klargöra risker, ansvar och ekonomi i bedömning över tid. 
 
Presidiet återremitterade ärendet till förvaltningen och förvaltningen fick i uppdrag att 
förhandla bättre villkor för övertagande av aktuell väg. Förvaltningen har haft ytterligare dialog 
med Trafikverket men utfallet blev detsamma som tidigare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Övertagande av väg 612, Tjuvkil - efter återremiss 

Yrkande  
Elisabeth Matsson (L): Avslag på förvaltningens förslag till beslut. 
Miguel Odhner (S): Ärendet återremitteras. Avtalet godkänns ej. Kommunstyrelsens presidium 
får i uppdrag att omförhandla avtalet, klargöra risker, ansvar och ekonomi i bedömning över 
tid samt krav på standardnivåhöjning vid eventuellt övertagande.  

 
Beslut 

Ärendet återremitteras. Avtalet godkänns ej. Kommunstyrelsens presidium får i 
uppdrag att omförhandla avtalet, klargöra risker, ansvar och ekonomi i 
bedömning över tid samt krav på standardnivåhöjning vid övertagande.  

__________ 
Anders Holmensköld (M) deltar inte handläggning eller beslut i ärendet på grund av jäv. 
Elisabeth Mattsson (L) lämnar en anteckning protokollet. Se bilaga. Ej inkommen 
 
Expedieras till:  Marcus Spovell, Anders Holm  
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 § 333/2022 

Svar avseende väg 168 Ekelöv-Kareby, val av lokaliseringsalternativ (Dnr 
KS2013/563) 

Sammanfattning 

Väg 168 förbinder Marstrand med Kungälv och på sträckan mellan Ytterby och Kungälv är 
framkomligheten i dag begränsad. Den nya väglänken, väg 168 Ekelöv-Kareby ökar 
robustheten för hela trafiksystemet både nationellt och regionalt samtidigt som den bidrar till 
att översiktsplanens intensioner om en tvärförbindelse mellan E6 och Kornhall. Ny väglänk 
ger också möjlighet att utveckla det strategiska utvecklingsområdet mellan E6 och väg 168 och 
realisera sammanlänkningsstråket Ytterby och Kungälv.  

 
Under samrådsperioden i september 2022 presenterades fem lokaliseringsalternativ men 
Trafikverket ser att alternativen 1 och 4 är mest troliga. Trafikverket beslutar om val av slutligt 
alternativ vid årsskiftet 2022/2023.  
Målet och syftet med ny väglänk är bland annat förbättrad kapacitet i Kungälvsmotet och 
Rollsbomotet genom att omfördela trafiken till fler trafikplatser, vilket avlastar Kungälvsmotet 
och Rollsbomotet. 
  
Förvaltningens bedömning är att samtliga alternativ gör intrång på jordbruks- och 
kulturlandskapet och landskapsbilden. Kommunen anser det viktigt att minimera påverkan på 
landskapsbild och att det redogörs för eventuella kompensationsåtgärder för exempelvis 
artskydd. 

 
I bedömningen val av alternativ är överflyttningspotential en viktig parameter. Om en högre 
avlastning av väg 168 genom Ytterby kan uppnås ger det positiva effekter som lägre 
belastning, minskade bullernivåer och bättre luftmiljö på sträckan. Det innebär att kommunal 
exploatering i sammanläkningstråket Ytterby och Kungälv kan fortgå.  
Gällande placering av ny trafikplats bedöms att alternativ Grokareby är mest lämplig.  
 
Den samlade bedömningen är att väg 168 Ekelöv-Kareby, lokaliseringsalternativ 4 uppfyller 
merparten av de kommunala intressena. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar avseende väg 168 Ekelöv-Kareby, val av lokaliseringsalternativ 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar avseende väg 168 Ekelöv-Kareby, val av lokaliseringsalternativ - 
Utskottet för Samhälle och utveckling 

 
Yrkande 
Miguel Odhner (S): Kungälvs kommun har i grunden ett avtal med staten sedan 2009 om 
behovet av ny infrastruktur Ekelöv-Kareby, ett statligt lett projekt som redan fördyrats med 
flera 100 miljoner och nu åter kommer skjutas fram i genomförandeplan till 2033.  
  

Staten har genom Trafikverket lyft fram 2 av totalt 5 lokaliseringsalternativ, alternativ 1 & 4.  
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Kommunstyrelsen har utöver detta tagit del av statlig inlaga i form av Länsstyrelsens yttrande 
kring lokaliseringsalternativ som med utgångspunkt från största möjliga miljö-, art- och 
kulturhänsyn förespråkar lokaliseringsalternativ 1 utifrån de nationella miljömålen med krav på 
kompensationsåtgärder.   
  

Kungälvs kommun växer och behöver hållbara infrastruktursatsningar. Kommunstyrelsen har 
tidigare år yttrat sig kring exempelvis olika korridorsval utan att projektet för den delen 
kommit vidare. 
  

Kommunstyrelsen väljer därför att inte yttra sig mer än att vi förväntar oss att Trafikverket 
tillsammans med övriga aktörer på statlig och regional nivå gör allt för att säkerställa framdrift 
på ett ur alla perspektiv hållbart sätt. 

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

Omröstning begärs inte.  

Beslut 

Kungälvs kommun har i grunden ett avtal med staten sedan 2009 om behovet 
av ny infrastruktur Ekelöv-Kareby, ett statligt lett projekt som redan fördyrats 
med flera 100 miljoner och nu åter kommer skjutas fram i genomförandeplan 
till 2033.  
  

Staten har genom Trafikverket lyft fram 2 av totalt 5 lokaliseringsalternativ, 
alternativ 1 & 4.  
  

Kommunstyrelsen har utöver detta tagit del av statlig inlaga i form av 
Länsstyrelsens yttrande kring lokaliseringsalternativ som med utgångspunkt från 
största möjliga miljö-, art- och kulturhänsyn förespråkar lokaliseringsalternativ 1 
utifrån de nationella miljömålen med krav på kompensationsåtgärder.   
  

Kungälvs kommun växer och behöver hållbara infrastruktursatsningar. 
Kommunstyrelsen har tidigare år yttrat sig kring exempelvis olika korridorsval 
utan att projektet för den delen kommit vidare. 
  

Kommunstyrelsen väljer därför att inte yttra sig mer än att vi förväntar oss att 
Trafikverket tillsammans med övriga aktörer på statlig och regional nivå gör allt 
för att säkerställa framdrift på ett ur alla perspektiv hållbart sätt. 

__________ 
 
Expedieras till:   Anders Holm, Fredric Arpfjord, Trafikverket 
För kännedom till: Jenny Bjönness Bergdahl 
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 § 334/2022 

Svar till föreläggande i mål nrP4853-22, KS2014-987 (Överklagande av 
detaljplan) (Dnr KS2014/987) 
Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i ett separat protokoll. 
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 § 335/2022 

Markanvisningsavtal avseende detaljplan för handel på del av Gärdet 1:1. 
(Dnr KS2022/2283) 

Sammanfattning 

Biltema Real Estate Sweden AB org.nr. 556297-3338 (nedan kallad bolaget) har inkommit med 
ansökan om planbesked för handel inom del av Gärdet 1:1. Positivt planbesked erhölls genom 
beslut i Kommunstyrelsen 2022-04-27 (§106/2022). Handläggningen av detaljplanearbetet har 
ännu inte påbörjats.  
 
En förutsättning för att bolaget ska kunna driva detta projekt på markområdet, som ägs av 
Kommunen, är att bolaget markanvisas området genom en direktanvisning. Ett förslag på 
markanvisningsavtal har tagits fram mellan bolaget och kommunen. Markanvisningen ger 
bolaget ensamrätt att under 24 månader förhandla med kommunen om överlåtelse av 
markområdet. Markanvisningsavtalet kommer i samband med antagande av detaljplanen, om 
parterna kommer överens om det, att ersättas av ett marköverlåtelseavtal. Värdering och 
prissättning kommer att göras inför tecknande av kommande marköverlåtelseavtal 
 
Markanvisningen ger en intäkt i form av 500 000 kr som bolaget erlägger för denna 
markanvisning. 

Förslag till beslut 

1. Upprättat markanvisningsavtal med Biltema Real Estate Sweden AB godkänns. 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 

underteckna upprättat markanvisningsavtal. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Markanvisningsavtal avseende detaljplan för handel på del av Gärdet 1:1. 
Bilaga Avtal - Markanvisningsavtal, undertecknat av Bolaget 
Bilaga Protokollsutdrag - Markanvisningsavtal avseende detaljplan för handel på del av Gärdet 
1:1. - Utskottet för Samhälle och utveckling 

Beslut 

1. Upprättat markanvisningsavtal med Biltema Real Estate Sweden AB godkänns. 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 

underteckna upprättat markanvisningsavtal. 
__________ 
 
Expedieras till: Biltema Real Estate Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 3TR, 254 66 Helsingborg 
 
För kännedom till:  
Frida Anderberg  
Enheten Kart och Mark 
Boris Damljanovic – Enheten Kart och Mark 
Fredric Arpfjord – Verksamhet Plan och Myndighet 
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 § 336/2022 

Riktlinjer för skolplaceringar (Dnr KS2022/0807) 

Sammanfattning 

Riktlinjer för skolplaceringar är framtagna för att tydliggöra processen för vårdnadshavare vid 
önskemål om skolplacering samt att säkerställa en likvärdig och rättssäker hantering av 
skolplaceringar.  
 
I och med antagande av riktlinjen kommer vårdnadshavare ges möjlighet att söka skolplacering 
under ett tillfälle per termin och skolbyten sker i mån av plats med start kommande termin.   
 
Förvaltningen föreslår att riktlinje för skolplaceringar antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för skolplaceringar 
Bilaga Riktlinje för skolplaceringar 

Beslut 

Riktlinjer för skolplaceringar antas. 
__________ 
 
Expedieras till:   Anna Bengtsson 

Kajsa Danesjö 

För kännedom till: Lars-Gunnar Hermansson 
Catharina Bengtsson 
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 § 337/2022 

Barn- och ungdomskulturplan (Dnr KS2022/1808) 

Sammanfattning 

Enligt skolans och förskolans läroplaner är tillgång till kultur, eget skapande, kreativitet och 
estetiska lärprocesser viktiga, för elevernas allsidiga personliga utveckling. Kulturenheten i 
Kungälvs kommun har i samarbete med bibliotek, kulturskola, skola, förskola och trygga 
ungdomsmiljöer skapat Barn- och ungdomskulturplanen för Kungälvs kommun. 
 
Västra Götalandsregionen stödjer, genom kultursamverkansmodellen, kommunerna i 
regionen med bidrag för professionell barn- och ungkultur.  
För att en kommun i Västra Götalandsregionen ska kunna ta del av regionalt arrangörsstöd 
finns det ett krav på en aktuell barn- och ungdomskulturplan. 
 
Planen tar fasta på fyra verksamhetsmål och beskriver på vilket sätt Kungälvs kommun 
arbetar för att uppfylla och utvärdera dessa mål. 
 
Förvaltningen föreslår att barn- och ungdomskulturplanen antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Barn- och ungdomskulturplan 
Bilaga Barn- och ungdomskulturplan 
Protokollsutdrag utskottet för bildning och lärande 

Beslut 

 Barn- och ungdomskulturplan för Kungälvs kommun antas 
__________ 
 
Expedieras till:   
 
Kajsa Persson 
AnnMari Davidsson 
Kajsa Danesjö 
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 § 338/2022 

Remiss - samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande 
verksamheter i VGR (Dnr KS2022/1623) 

Sammanfattning 

På uppdrag av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har ett förslag på ett Samverkansavtal 
för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland tagits fram. 
Berörda nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner kan 
komma med synpunkter på avtalet fram till den 10 december 2022. Ale, Alingsås, Härryda, 
Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal och Öckerö är de kommuner som har valt att svara på 
remissen i samverkan och med stöd av Göteborgsregionens kommunalförbund. 
 
Förslag till beslut:  
 

Kungälvs kommun ställer sig bakom samlat remissvar från Göteborgsregionens 
kommunalförbund.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Remiss - samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande 
verksamheter i VGR 
Bilaga Remissmissiv Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande 
verksamhet i Västra Götaland (3) 
Bilaga Samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter_ Synpunker 
GR_2022 
Bilaga Samverkansavtal familjecentraler remissversion (5) 
Bilaga Protokollsutdrag - Remiss - samverkansavtal familjecentraler och 
familjecentralsliknande verksamheter i VGR - Utskottet för trygghet och stöd 

Beslut 

Kungälvs kommun ställer sig bakom samlat remissvar från Göteborgsregionens 
kommunalförbund. 

__________ 
 
Expedieras till:  Handläggare 
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 § 339/2022 

Attestförteckning 2022-3 (Dnr KS2021/1943) 
 

Attestförteckningen är en sammanställning av vilka personer som har attesträtt för samtliga 
ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som 
kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta. Förteckningen är en del av kommunens 
internkontrollarbete och syftar till att säkerställa en rättvisande redovisning och inge 
oegentligheter förekommer. Enligt arvodesreglementet avses även attest av arvoden och 
ersättningskrav för den politiska verksamheten. 

 
Förvaltningens förslag till beslut är att attestförteckningen fastställs. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse attestförteckning 2022–3 
Attestförteckning 2022–3 

Beslut 
Attestförteckning (KS2021/1943-5) fastställs. 

__________ 
 
 

 Expedieras till Susanne Levin, ekonomi 

 För kännedom till  
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 § 340/2022 

Fördelning av riksnormen för försörjningsstöd 2023 (Dnr KS2022/2296) 

Sammanfattning 

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på  
försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller  
som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Riksnormen grundar sig på  
Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar. Fram till och med 2011  
fördelade Socialstyrelsen riksnormen i delposter som då var lika över riket. Sedan 2012 är det  
upp till varje kommun att själv fördela totalbeloppet i riksnormen i de olika delposter som  
framgår av socialtjänstförordningen (2001:937). Denna fördelning ska beslutas om årligen.  
I riksnormen 2023 har normens samtliga poster räknats upp med 8,6 procent jämfört med  
riksnormen för 2022.  
 
Kommunstyrelsen föreslås att anta förvaltningens förslag om fördelning av delposter 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Fördelning av riksnormen för försörjningsstöd 2023 
Bilaga Riksnorm 2023 

Beslut 

Fördelning av riksnormen för försörjningsstödets delposter för 2023 antas i enlighet 
med förvaltningens förslag och gäller från och med den 1 januari 2023 

__________ 
 
Expedieras till:   
Enhetschef Stöd och försörjningsenheten 

För kännedom till: 
Verksamhetschef 
Myndighet 
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 § 341/2022 

Planeringsstrategi (Dnr KS2022/2329) 
Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i ett separat protokoll.  
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 § 342/2022 

Införande av avgift för användning av kommunens elleveranspunkter 
avsedda för fordon och fartyg - efter återremiss (Dnr KS2022/1891) 
Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i ett separat protokoll.  
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 § 343/2022 

Koncerndialog och bolagsinformation - 5 oktober (Dnr KS2021/0542) 
Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande, informerar efter koncerndialog och 
bolagsinformation som ägde rum den 5 oktober. Handlingar från mötet som sändes ut till 
kommunstyrelsen är uppradade nedan. 

 
Beslutsunderlag  

 Mötesanteckningar koncerndialog och bolagsinformation 5 oktober 2022 
1. ABK – VD:s rapport styrelsemöte, koncerndialog, bolagsinformation samt koncerndialog 5 
oktober  
2. Kungälv Energi - Bolagsinformation samt koncerndialog 2022-10-05 
3. Bokab – koncerndialog, bolagsinformation 5 oktober 2022 
4. Kungälvs kommun prel. uppföljning T2 5 oktober. 
5. Kungälvsbostäder – Bolagsinformation 5 oktober 2022 
6. ABK – Ekonomibolagsinformation-koncerndialog 2022-10-05 
Protokoll styrelsemöte ABK 5 oktober – signerat 
Protokoll extra styrelsemöte ABK 2 november - signerat 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 344/2022 

Koncerndialog och bolagsinformation - 7 december (Dnr KS2021/0542) 
Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande, informerar efter koncerndialog och 
bolagsinformation som ägde rum den 7 december. Handlingar från mötet som sändes ut till 
kommunstyrelsen är uppradade nedan. 

Beslutsunderlag 

Mötesanteckningar koncerndialog och bolagsinformation 7 december 2022 
1. Kungälv Energi Koncerndialog 2022-12-07 
2. Bokab T3 2022-10-07 
3. Bolagsdialog 20221210 
4. Förvaltningens verksamhetsplan 2023 till bolagsdialog 2022-12-07 
5. Presentation bolagsdialog 2022-12-07 
6. Kungälv Energi bolagsinformation 2022-12-07 
Protokoll styrelsemöte ABK 7 december – Signerat 
Affärsplan 2023-2026 AB Kongahälla – antaget dokument 
Verksamhetsplan 2023 AB Kongahälla – antaget dokument 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 345/2022 

Rapporter från ledamöter med regionala och/eller bolagsuppdrag 
 
 Miguel Odhner (S) informerar efter möten med Polisen i Kungälvs kommun. 
 
 Anders Holmensköld (M) informerar efter ägarråd med regionala bolag.  
 
 Anna Vedin (M) informerar efter möte med SIMBA.  

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 
 
 


