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§ 133/2021 

Val av justerare 
 Till justerare föreslås Morgan Carlsson (SD). 

Beslut 
  Till justerare utses Morgan Carlsson (SD). 

__________ 
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§ 134/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 Tillkommande ärenden 
 

- Inhyrning av lokal Nordmannatorg för samlokalisering av Stöd i ordinärt boende 
 
 
 Utgående ärenden 

- Samhällsbetalda resor  
 

Beslut 
  Dagordningen fastställs. 

__________ 
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 § 135/2021 

Information från sektorn 
 
Helena Tellberg, ny chef för lokaler och anläggningar presenterar sig för utskottet.  

 
Sektorchef Anders Holm informerar; 
 

• Externa hyresgäster  
• Parkeringsreglering Ytterbyvägen  

o Omreglering för att underlätta för näringslivet 
o Trafik gata park vill reglera om det till hur det var förut. 

• Inhyrda lokaler; 
o Total yta 12 262 
o 10 833 252 kr 
o Total hyra m2 883 kronor 

• E6 Kungälv – Nordre älvbron - Varför inte additionskörfält? 
o Frågor ställd till Trafikverket 
o I dagsläget ser Trafikverket att det är ett kollektivtrafikkörfält som bäst svarar 

på de behov och brister som finns på sträckan. 
• Sammanfattning av utredning av ny utfart från Odlingsgatan  

o Efter omfattande synpunkter och klagomål från boende i området Vena ängar 
har kommunen tagit ett omtag och utrett förutsättningarna för att ordna en ny 
utfart  

o Kristina Hellström, trafikingenjör: Trafikutredning, en konsult har tittat på två 
alternativ till utfart från området och markerat för- och nackdelar med de båda 
alternativen. 

o Alternativ 1a: Utfart mot Sparråsvägen, alternativ 2a: Utfart mot Torsbyvägen 
o Går vidare med alternativ 2a. 

 
Verksamhetbudget 2021 

 
Åsa Berglie, projektchef informerar; 

• Utmaningen i år har varit pandemin samt material som varit svårt att få tag på 
• Strategiska fastighetsinköp störst avvikelse  
• Lokaler och anläggningar + hamn och inventarier 
• Trafik och Gata, många projekt i gång som ska färdigställas 
• Kollektivtrafik; tillgänglighetsanpassning  

 
Upphävd detaljplan genomfart Tjuvkil 

• Preliminär planprocess 
 
Marstrand 6:7 
 

• Hos mark och miljödomstolen 
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• Rangård och domstolens synpunkter 
• Tillkom ingenting nytt. Kompletterat med bilder och ytterligare information 
• Planenheten ska lämna in en komplettering  
• Om det blir problem med hasselsnoken- skyddsbestämmelser i planen 
• Beslut i kommunstyrelsen inom kort. 

 
  

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

_________ 
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 § 136/2021 

Ekonomi, avvikelser och måluppföljning 
 Inget att rapportera. 
 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 137/2021 

Information enligt årshjul 
 Volymer 
 Inget att rapportera. 
 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 138/2021 

Planbesked för bostäder, Torsby 1:9 och Torsby 1:37 (Dnr KS2021/0906) 

Sammanfattning 
Ansökan avser byggnation av cirka 60 bostäder i västra delen av Kärna. Gällande översiktsplan 
anger för den norra delen av det aktuella området bostäder år 2020. Området som helhet ligger 
inom tätortsavgränsningen för Kärna. Den södra delen av det aktuella området är 
detaljplanelagt med markanvändning Skola och Kontor. Ursprungligen var tanken att den nya 
skolan i Kärna skulle uppföras på denna plats. Skolan kommer dock att uppföras på en annan 
plats i Kärna.  
 
Kapaciteten i ledningarna som försörjer Kärna med vatten är begränsad. Inga nya 
påkopplingar kan ske innan detta är löst, vilket i dagsläget bedöms kunna ske tidigast 2023.  
 
Det finns sedan framtagandet av den befintliga detaljplanen för Kärna Västerhöjd avtal som 
rör utbyggnad av en cirkulationsplats på Vedhallsvägen och utbyggnad av gång- och cykelvägar 
mot Kärna centrum. I samband med planläggning bör innehållet i avtalen som rör 
cirkulationsplats och gång- och cykelvägar ses över. Om revideringar sker hanteras dessa 
frågor i ett nytt exploateringsavtal.    
 
En planläggning med grund i ansökan bedöms lämplig. Planläggningens tidplan ska läggas upp 
så att en detaljplan antas först när kapacitet i vattenledningarna säkerställts. Om positivt 
planbesked ges i detta ärende, samt i ärende KS2021/1265, ska planläggning för de två 
områdena ske samtidigt. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Planbesked för bostäder, Torsby 1:9 och Torsby 1:37 
Bilaga Begäran om planbesked Västerhöjden 
Bilaga begaran-om-planbesked blankett 5 maj HO (kopia)-1 (kopia 2) 
Bilaga PastedGraphic-1 
Bilaga VMAB - bil nr1a ansökan 
Bilaga Buraia AB bil nr 1b ansökan 
Bilaga situationsplan 2021 05 07 
Bilaga principskiss 2021 05 12 

 
Utskottet ajournerar sig från 10:30-10:40 

Tilläggsyrkande  
Ove Wiktorsson (C): Vi yrkar på att Torsby 1:8 1:9 och 1:37 planläggs med byggherredriven 
planprocess. Byggnationen får inte starta förrän vattenfrågan är löst för området. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar att anta Ove 
Wiktorssons (C) yrkande.  
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Omröstning begärs inte. 
 

Förslag till kommunstyrelsen  
1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).  
2. Torsby 1:8 1:9 och 1:37 planläggs med byggherredriven planprocess. Byggnationen 
får inte starta förrän vattenfrågan är löst för området.  

__________ 
 

Avgift: 14 280 kr 
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  

  
 Övriga upplysningar  

Detta beslut kan inte överklagas.   
 

 
Expedieras till:   clas@darvik.se 

hakan.olsson@fforum.se 
Gunilla Carlsson Gremner, Planenheten 
 
 

För kännedom till: Ida Brogren, Enhetschef Plan 
Anna Hedlin, Planenheten 
Viktor Heineson, Planenheten 
 

 
 

  

mailto:clas@darvik.se
mailto:hakan.olsson@fforum.se
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 § 139/2021 

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 45 (Dnr KS2013/457) 

Sammanfattning 
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön. Huvudsyftet 
med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga bostadsfastigheter inom de 
tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som klarar krav på tillgänglighet 
föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, jämfört med gällande 
bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta tillåten byggnadshöjd förslås att 
ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till följd av detta föreslås gällande 
bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare 
läggs bestämmelser till för att skydda ny bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser 
justeras även för att vara anpassade till dagens sätt att formulera och presentera 
planbestämmelser på.  

Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 
45 
Bilaga Plankarta ändrad ANTAGANDE 
Bilaga Planbeskrivning ändring aktnr 45 ANTAGANDE 
Bilaga Plankarta original Hermansby 45 
Bilaga Byggnadsplanebestammelser och beskrivning original 
Bilaga Byggnadsplanebestämmelser ändring aktnr45 
Bilaga Samrådsredogörelse aktnr 45 
Bilaga Granskningsutlåtande aktnr 45 
 

Förslag till Kommunfullmäktige 
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 i Kungälvs kommun 
antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27. 
 

__________ 
 
Expedieras till:   Viktor Heineson, Planenheten/Samhälle och utveckling 

Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle och utveckling 
Emelie Skarp, Kart och mark/Samhälle och utveckling 

För kännedom till: Ida Brogren, Planenheten/Samhälle och utveckling 
Fredric Norrå, Samhälle och utveckling 
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 § 140/2021 

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 57 (Dnr KS2019/1131) 

Sammanfattning 
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön. Huvudsyftet 
med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga bostadsfastigheter inom de 
tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som klarar krav på tillgänglighet 
föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, jämfört med gällande 
bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta tillåten byggnadshöjd förslås att 
ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till följd av detta föreslås gällande 
bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare 
läggs bestämmelser till för att skydda ny bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser 
justeras även för att vara anpassade till dagens sätt att formulera och presentera 
planbestämmelser på.  

Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 
57 
Bilaga Byggnadsplanebestammelser och beskrivning original aktnr 57 
Bilaga Byggnadsplanebestämmelser ändring aktnr 57 
Bilaga Plankarta original aktnr 57 
Bilaga Samrådsredogörelse aktnr 57 
Bilaga Granskningsutlåtande aktnr 57 
Bilaga Planbeskrivning ändring aktnr 57 2021-10-15 
Bilaga Plankarta ändrad ANTAGANDE 

Förslag till kommunfullmäktige 
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 57 i Kungälvs kommun 
antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27. 

__________ 
 
Expedieras till:   Viktor Heineson, Planenheten/Samhälle och utveckling 

Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle och utveckling 
Emelie Skarp, Kart och mark/Samhälle och utveckling 

För kännedom till: Ida Brogren, Planenheten/Samhälle och utveckling 
Fredric Norrå, Samhälle och utveckling 
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 § 141/2021 

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, 
aktnr 245 (Dnr KS2019/1132) 

Sammanfattning 
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön. Huvudsyftet 
med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga bostadsfastigheter inom de 
tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som klarar krav på tillgänglighet 
föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm, jämfört med gällande 
bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta tillåten byggnadshöjd förslås att 
ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till följd av detta föreslås gällande 
bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare 
läggs bestämmelser till för att skydda ny bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser 
justeras även för att vara anpassade till dagens sätt att formulera och presentera 
planbestämmelser på.  

Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 
245 
Bilaga Plan- och genomförandebeskrivning original aktnr 245 
Bilaga Plankarta original aktnr 245 
Bilaga Samrådsredogörelse aktnr 245 
Bilaga Granskningsutlåtande aktnr 245 
Bilaga Planbeskrivning ändring aktnr 245 2021-10-15 
Bilaga Plankarta ändrad ANTAGANDE 

Förslag till kommunfullmäktige 
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 245 i Kungälvs 
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27. 

__________ 
 
Expedieras till:   Viktor Heineson, Planenheten/Samhälle och utveckling 

Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle och utveckling 
Emelie Skarp, Kart och mark/Samhälle och utveckling 

För kännedom till: Ida Brogren, Planenheten/Samhälle och utveckling 
Fredric Norrå, Samhälle och utveckling 
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 § 142/2021 

Planbesked för bostäder, Torsby 1:8 (Dnr KS2021/1265) 

Sammanfattning 
Ansökan avser cirka 20 småhus i västra delen av Kärna. Bakom ansökan står Bokab, lagfaren 
ägare till fastigheterna är Kungälvs kommun. Gällande översiktsplan anger för större delen av 
aktuellt område bostäder 2020. Bebyggelsen i slutet av gatan i nordväst ligger utanför 
tätortsavgränsningen för Kärna. Området omfattas inte av någon gällande detaljplan.  
 
Kapaciteten i ledningarna som försörjer Kärna med vatten är begränsad. Inga nya 
påkopplingar kan ske innan detta är löst, vilket i dagsläget bedöms kunna ske tidigast 2023.  
 
En prövning av villabebyggelse på platsen bedöms möjlig. Lämplig omfattning får utredas i 
detaljplaneläggningen, särskilt lämpligheten av bebyggelse i nordvästra delen av området, 
vilken ligger högt och sannolikt kommer att få stor påverkan på landskapsbilden. 
Planläggningens tidplan ska läggas upp så att en detaljplan antas först när kapacitet i 
vattenledningarna säkerställts. Om positivt planbesked ges i detta ärende, samt i ärende 
KS2021/0906, ska planläggning för de två områdena ske samtidigt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Planbesked för bostäder, Torsby 1:8 
Bilaga Skiss Torsby 1-8 211011 Model (1).pdf 
Bilaga Begäran om planbesked del av Torsby 1_8.pdf 

Tilläggsyrkande  
Ove Wiktorsson (C): Vi yrkar på att Torsby 1:8 1:9 och 1:37 planläggs med byggherredriven 
planprocess. Byggnationen får inte starta förrän vattenfrågan är löst för området. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar att anta Ove 
Wiktorssons (C) yrkande.  
 
Omröstning begärs inte. 
 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).  
2. Torsby 1:8 1:9 och 1:37 planläggs med byggherredriven planprocess. Byggnationen 
får inte starta förrän vattenfrågan är löst för området.  

__________ 
 

Avgift: 14 280 kr 
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  
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 Övriga upplysningar  
Detta beslut kan inte överklagas. 

 
 
Expedieras till:   daniel.Ahman@kungalv.se  

lars.pettersson@kungalv.se 
Gunilla Carlsson Gremner, Planenheten 
 

För kännedom till: Ida Brogren, Enhetschef Plan 
Anna Hedlin, Planenheten 
Viktor Heineson, Planenheten 
 

 
 

  

mailto:lars.pettersson@kungalv.se
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 § 143/2021 

Samhällsbetalda resor 
Ärendet utgår. 
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 § 144/2021 

Nyttjanderättsavtal avseende aktivitetspark (Dnr KS2020/0681) 

Sammanfattning 
Kungälvs kommun arbetar med en detaljplan för Hållbara Björkås i samarbete med Förbo.  
Syftet med detta avtal är att skapa möjligheter för att förbättra den offentliga miljön kring 
Björkås.  
 
Nyttjanderättsområdet utgörs av den del av fastigheten Kungälv Ytterby-Tunge 2:88 som är 
markerad med röd kantlinje på kartbilaga A.  
 
Nyttjanderättsområdet upplåts i 15 år och utan avgift. 
 
Verksamheten bedömer att aktivitetsparken med fördel kan upplåtas med nyttjanderätt. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Nyttjanderättsavtal avseende aktivitetspark 
Bilaga Kartbilaga A 
Bilaga Nyttjanderättsavtal Förbo 

Beslut 
1. Upprättat förslag till nyttjanderättsavtal godkänns av Utskottet för samhälle och 
utveckling. 
2. Utskottets ordförande får i uppdrag att underteckna nyttjanderättsavtal för 
aktivitetspark. 

__________ 
 
Expedieras till:   
Malin Augustsson, Förbo AB 
Fredric Norrå, Planering och myndighet 
Ann-Sofie Sjögren, Kart och Mark 
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 § 145/2021 

Svar på remiss från Sveriges geologiska undersökning (SGU) gällande 
ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln (Dnr 
KS2021/1697) 

Sammanfattning 
Eolus Vind AB har ansökt om tillstånd enligt 3 § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att 
utforska kontinentalsockeln inom svensk ekonomisk zon och svenskt territorialvatten i norra 
Kattegatt inför vidare projektering av en havsbaserad vindkraftpark. 
 
Regeringen har beslutat att ge Sveriges geologiska undersökning (SGU) i uppdrag att bereda 
ansökan genom att inhämta underlag och remittera ansökan samt avge ett förslag till beslut till 
regeringen. 
 
Underlaget och SGU:s förslag till beslut ska vara regeringen tillhanda senast den 15 april 2021. 
SGU önskar senast den 3 november 2021 remissinstansernas synpunkter på bifogade 
ansökningshandlingar. Prövningen omfattar endast allmänt vattenområde.  
 
Förvaltningen har i detta skede av processen inga synpunkter och föreslår i förslaget till beslut 
att kommunen tagit del av remissen utan att lämna några synpunkter. Kommunen har begärt 
anstånd till och med den 19 november 2021 för att utskottet för samhälle och utveckling ska 
kunna bereda ärendet och kommunstyrelsen ska hinna behandla remissen. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på remiss från Sveriges geologiska undersökning (SGU) gällande ansökan 
om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln 
Bilaga Remiss avseende ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln.msg 
Bilaga Missiv.docx 
Bilaga 989635-v0.3-Bilaga 1 - Karta och koordinater.pdf 
Bilaga 989679-v0.2-Bilaga 3 - Eolus Vind ABs årsre.pdf 
Bilaga 990599-v0.1-Eolus Vind AB - Ansökan.pdf 
Bilaga 990620-v0.2-Bilaga 2 - Teknisk Beskrivning.pdf 

Förslag till kommunstyrelsen  
1. Kungälvs kommun har tagit del av remissen och lämnar inga synpunkter.  
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   
sgu@sgu.se (SGU:s dnr 
324-2045/2021) 
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 § 146/2021 

Godkännande av Planprogram Aröd (Dnr KS2019/0414) 

Sammanfattning 
Planprogram Aröd har tagits fram som ett fortsatt arbete med utgångspunkt i Översiktsplan 
2010 (Antagen 2012). Planprogrammet ger en övergripande inriktning för kommande 
detaljplaner i området.  
 
Planprogrammet utgör ett underlag och en inriktning för kommande detaljplaneläggning och 
hållbar utveckling av området. I enlighet med gällande översiktsplanen (ÖP2010) och 
kommunala mål, kan utvecklingen av området möjliggöra för fler åretruntboende och besökare 
samt stärka Aröds funktion som grannby till serviceorten Kode. Vidare ska planprogrammet 
ge en inriktning för utveckling av området och underlätta i efterföljande detaljplaner. 
Planprogrammet visar möjlig utveckling av bostäder med utgångspunkt i regionala och 
kommunala strategier, natur och kulturmiljö.  
 
Planprogrammet har tagits fram inom ramen för sektorns driftsbudget för översiktlig 
planering. I programmet föreslås en etappindelning för genomförandet  
av detaljplaneläggning som har samordnats med pågående och framtida VA-utbyggnad i 
området. Detta leder till att projektet uppfyller kommunfullmäktiges mål om ökad samordning 
mellan infrastruktur och byggnation. Kommande detaljplaner bekostas av  
exploatörer/fastighetsägare genom plankostnadsavtal/planavgift. Kommunen ansvarar för 
utbyggnad av kommunalt VA i området men äger ingen mark och ansvarar inte för vägar.  
 
Planprogrammet var ute på samråd under tiden 1a mars och 30e april. De inkomna 
synpunkterna har hanterats av förvaltningen i tillhörande samrådsredogörelse och aktuellt 
planprogram har reviderats i enlighet med detta.  
 
Förvaltningen rekommenderar att det reviderade planprogrammet godkänns.  
 
Planprogrammet har tagits fram enligt plan och bygglagen, PBL (2010:900).  
Förvaltningens bedömning är att samråda planprogrammet Aröd enligt plan- och bygglagen 
PBL (2010: 900) kap 5 § 11. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Godkännande av Planprogram Aröd 
Bilaga Programrapport Planprogram Aröd 
Bilaga Rev. Planprogram Aröd 

Tilläggsyrkande  
Ove Wiktorsson (C): Vi yrkar på att Dalsberg som är utpekat för tillkommande bebyggelse i 
översiktsplanen återigen lyfts in i det fortsatta arbetet med planarbetet i Aröd. 
Området köptes in av kommunen för att möjliggöra fler villatomter, och skapa fler 
kostnadsbärare för VA-utbyggnaden i området.  
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Enligt kommunfullmäktiges mål nr.6 En ökad samordning mellan infrastruktur och 
byggnation i hela kommunen. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för samhälle och 
utveckling beslutar att anta Ove Wiktorssons (C) yrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Planprogram för Aröd i Kungälvs Kommun godkänns. 
2. Dalsberg som är utpekat för tillkommande bebyggelse i översiktsplanen återigen 

lyfts in i det fortsatta arbetet med planarbetet i Aröd. 
Området köptes in av kommunen för att möjliggöra fler villatomter, och skapa 
fler kostnadsbärare för VA-utbyggnaden i området.  
Enligt kommunfullmäktiges mål nr.6 En ökad samordning mellan infrastruktur 
och byggnation i hela kommunen 

__________ 
 
Expedieras till:   Erik Liedner 

Anna Hedlin 
 

För kännedom till: Gunilla Carlsson Gremner 
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 § 147/2021 

Övriga frågor 
• Protokoll för styrgrupp för stadsutveckling 

  

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 148/2021 

Inhyrning av lokal Nordmannatorg för samlokalisering av Stöd i ordinärt 
boende (Dnr KS2021/1792-1) 

Sammanfattning 
För att möta framtida utmaningar och de krav som ställs på verksamheten, stöd i ordinärt 
boende (hemtjänst) måste en omstrukturering ske av nuvarande struktur.  
Idag bedrivs verksamheten genom lokalisering av mindre enheter i olika kommundelar vilket 
gör verksamheten sårbar vilket innebär en minskad brukarsäkerhet.  
 
Genom en samlokalisering av verksamheten ”stöd i ordinärt boende” skapas förutsättningar 
för kompetensutbyte samt ökad trygghet för brukarna. Samlokaliseringen innebär också att 
verksamheten kan möta kommande myndighetskrav för nära vård. 
 
Verksamheten föreslår att utskottet godkänner hyresavtalet för lokalen på Nordmannatorg 
som löper på 5 år med 3 års förlängningstid och 9 månaders uppsägningstid. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
 
Beslut 

1. Hyresavtalet för lokal på Nordmannatorg godkänns. 
2. Ordföranden för utskottet för samhälle och utveckling får i uppdrag att 

underteckna avtalet.  
 
 
Expedieras till:    

För kännedom till:  Päivi Jaloma, Håkan Wallentin 
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