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§ 1/2022 

Val av justerare 
 Till justerare föreslås Martin Högstedt (UP). 

Beslut 
  Till justerare utses Martin Högstedt (UP). 
__________ 
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§ 2/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
  
 Tillkommande ärenden 
  
 - Information om möte med Trafikverket – Information från sektorchefen 
 

Utgående ärenden 
 

- Samhällsbetalda resor 

Beslut 
  Dagordningen fastställs. 

__________ 
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 § 3/2022 

Information från sektorchefen 
Sektorchef Anders Holm informerar om avstämningsmöte Kungälvs kommun och  
Trafikverket 
 

• Utvecklingsplaner och infrastruktur 
• Tjuvkil väg 168 
• Planförslaget remiss till 28 februari 2022 
• Utgångspunkter – transportpolitiska mål, inklusive klimatmål och etappmål 
• Fyrstegsprincipen 
• Regional utveckling, bidra till tillgänglighet 
• Namngivna objekt för prövning i ny plan 
• Hårda prioriteringar krävs 
• Regional plan för västra Götaland 
• VGR är regional planupprättare  
• Väg 168 Ekelöv-Kareby – Utredningsområdet och lokaliseringsalternativ/korridorer 
• Tjuvkil väg 168 finansiering – 126 mkr 44 % regional plan, 66 % Kungälvs kommun, 

nationell plan, tillgänglighetsanpassning 
o Status och nuläge – framtagning av bygghandling med konsult 
o Tidsplan framåt 

• Bohusbanan – lägesrapport 
• Aktuella cykelprojekt  

 
Anders Holm återger även de kommentarer som lyftes från förtroendevalda från mötet med 
Trafikverket.  
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Vattenförsörjning Ale 
 
Ny ledning skall byggas under Göta älv mellan Kungälvs vattenverk och Ale. 
Ärendebehandling USU i mars, KS i april, KF i juni. 

 
Verksamhetschef Lokaler och Anläggningar Helena Tellberg informerar om personalläget 

- Fasighetsprojekt (tillsatt) 
- Fastighet Drift 
- Verksamhetsservice (ej tillsatt) 
- Kundcenter (ej tillsatt) 

 
Vidare informerar Anders och Helena om covidläget i sektorn samt byggnader och lokaler. 
 
 
 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 4/2022 

Ekonomi, avvikelser och måluppföljning 
Sektorchef Anders Holm informerar; 
 
- Ekonomin påverkas fortfarande av pandemin. 

 
  

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 5/2022 

Information enligt årshjul 
 
 Personalrapportering 

 
- Pågående rekryteringar för verksamhetschef VA-teknik 
- Personalrekrytering i Lokaler och Anläggningar 
- Antalet anställda och arbetande timmar 

 
Sjukfrånvaron 
 

- Generellt något nedåtgående trend 
 

Status på uppdrag 
 

- Anders Holm presenterar status på sektorns uppdrag. 
 
  

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 6/2022 

Information Kastellegården 1:33, ändring av arrendeavtal avseende 
område för odlingslotter, Iskällans odlareförening 
 
Mark och exploateringsingenjör Charlotta Lindström informerar om förändringar i 
arrendeavtal. 
 
Bakgrund  
 
Förra styrelsen kontaktade kommunen och ville få utveckla odlingsområdet 
Folk hade redan börjat bygga, vid platsbesök sommaren 2021 
 
Iskällans odlingsområde är beläget vid älven i Komarken 
Området är uppdelat i ca 116 odlingslotter 
 
Gällande avtal om lägenhetsarrende 

• Upprättat 2003 
• 5-åriga upplåtelseperioder 
• Iskällans odlarförening sköter upplåtelse av lotter till enskilda 
• Växthus och andra skydd för odlingar 
• Vindskydd, solskydd, uteplatser, förrådsbodar m.m  
• Gemensam toalett 
• Bikupor, komposter 

 
Besiktning visar att ganska mycket redan är byggt.  
 

• Byggnader och anläggningar som föreslås byggas 
• Några gemensamma anläggningar föreslås tillåtas 
• Anläggningarna får tillsammans inte uppta mer än 20 % av odlingslottens yta, dvs max 

ca 18 kvm. 
• Åtgärder som inte kommer att tillåtas 

 
Övrigt  

• Lotternas huvudsakliga användning ska vara växtodling 
• Bygglov krävs. Varje odlare måste själv ansöka. Eventuellt kan föreningen samordna 

gemensam ansökning 
• Alla bygglovsansökningar och bygg förslag ska först godkännas av styrelsen 
• Årliga avstämningsmöten mellan styrelsen och kommunen (upplåtaren) 
• Del av området är strandskyddat och får inte bebyggas alls 
• Vissa befintliga saker kommer att behöva rivas/tas bort 
• Området ska se välordnat ut, vissa lotter behöver förbättras. 
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Utskottet ger inspel i ärendet som handläggaren tar med sig. I övrigt står utskottet bakom 
förvaltningens bedömning av ärendet.  
 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet 

__________ 
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 § 7/2022 

Presentation av verksamhet 
Rickard Holmgren, nytillträdd enhetschef presenterar verksamheten fastighetsprojekt.  

 
- Omorganisation från maj – fastighetsteknik blir fastighetsprojekt 
- Ansvarar för nybyggnationer och lokalanpassningar. 

 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 8/2022 

Information kostnader och byggnation, detaljplan för arenaområdet vid 
Yttern 

 Rickard Holmgren och Sara Ekelund informerar om nuläget i Arena-projektet 
 

- Behovsanalyser och kommunikation med föreningar; för BTA. 
- Simhall 
- Idrottshall 
- Kalkyler baserat på data för kvadratmeterpriser 
- Inte ritat anläggningarna i detalj 
- Informerar i utskott innan samrådsskedet och kommunstyrelsen 
- Rollsboområdet behöver ses över gällande dagvatten. 
- Flexibel byggrätt 

 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 9/2022 

Information Beslut om granskning - väg 168 Tjuvkil 
Erik Liedner informerar om väg 168 Tjuvkil som senare ska beslutas om i kommunstyrelsen. 
 

- Planen överklagades 
- Beslutet att anta planen upphävdes i domstol 
- Kommunen bytt planförfarande från samordnat till utökat. 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 10/2022 

Antagande av ändring av detaljplan Rollsbo Västerhöjd (Dnr KS2021/1412) 

Sammanfattning 

Samrådshandlingar har upprättats för ändring av detaljplan för verksamheter Rollsbo 
Västerhöjd (antagen 2020-02-06). Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra en 
utökning av verksamheter i Rollsbo Västerhöjd. 
Ändringsområdet är ca 2 300 m2 stort och utgör del av fastigheten Rollsbo 1:32 som ägs av 
det kommunala bolaget BOKAB samt del av Kondensatorn 3 som ägs av en privat markägare. 

 
I den gällande detaljplanen för Rollsbo Västerhöjd finns bestämmelserna n2 och n3 samt 
prickad mark inom det område där nu planändring görs. Prickad mark innebär att marken inte 
får förses med byggnad. Bestämmelsen n2 anger att slänter ska täckas med mjuka massor och 
vara vegetationsklädda medan bestämmelsen n3 anger att markens höjd inte får ändras och att 
natur-karaktär ska bevaras. Dessa regleringar innebär att marken inte kan användas för 
byggnation eller annan exploatering. Ändringen innebär att förbudet mot att bebygga marken 
tas bort. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Antagande av ändring av detaljplan Rollsbo Västerhöjd 
Bilaga Samrådsredogörelse - Ändring Rollsbo Västerhöjd 
Bilaga Fastighetsförteckning Ändring av detaljplan Rollsbo Västerhöjd 
Bilaga Planbeskrivning Rollsbo Västerhöjd-ändring av detaljplan 
Bilaga Plankarta Ändring av detaljplan Rollsbo Västerhöjd 
 

 

Förslag till kommunstyrelsen 
Ändring av detaljplan för Rollsbo Västerhöjd i Kungälvs kommun antas enligt plan- 
och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27 med stöd av § 14 i kommunstyrelsens 
reglemente. 

__________ 
 
Expedieras till:   Bokab, c/o Lars Pettersson, Trädgårdsgatan 9 442 30 Kungälv, lars.pettersson@kungalv.se  

Gunilla Carlsson Gremner 
Anna Hedlin 
Erik Liedner 

För kännedom till: Ida Brogren, enhetschef Plan 
Fredric Norrå, verksamhetschef 

 
 

  

mailto:lars.pettersson@kungalv.se
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 § 11/2022 

Remissvar Avgränsningssamråd Västvind Vindkraftverk (Dnr 
KS2021/1995) 

Sammanfattning 

Eolus genomför avgränsningssamråd avseende etablering av havsbaserad vindkraft i norra 
Kattegatt och efterfrågar synpunkter på projektet. Samrådet syftar till att vägleda Eolus till 
lämplig omfattning och djup av miljöbedömning och innehåll i projektets MKB, inför 
upprättande av ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon, lagen om 
kontinentalsockeln, miljöbalken samt ellagen för att uppföra och driva en vindkraftpark med 
tillhörande nedläggning av kablar fram till landtagningspunkt. 
 
Bifogad handling utgör Eolus underlag för avgränsningssamråd enligt miljöbalken inför 
miljökonsekvensbeskrivning av den planerade verksamheten, som omfattar etablering, drift, 
underhåll och avveckling av vindkraftsparken samt nedläggning av kablar inom parken och för 
anslutning till land. Samrådsportalen innehåller sammandrag från samrådsunderlaget och 
interaktiva kartor för överblick. https://samrad.sweco.se/vastvind. 
 
Den västsvenska regionen är en viktig del av Sveriges näringsliv, här finns många stora aktörer 
och det finns ett behov av mer kraft till regionen för att kunna fortsätta utveckla industri, 
forskning- och utvecklingsverksamhet samt elektrifieringen av samhället.  
 
Den planerade vindkraftparken är belägen i svenska territorialhavet och Sveriges ekonomiska 
zon ca 20 km nordväst om Göteborg och ca 15 km väster om skärgården i Kungälvs och 
Öckerö kommuner. Delar av området ligger inom Kungälvs kommuns havsvattenområde. 
 
Utredningsområdet för vindkraftparken, som är ca 130 km2 stort, har en potential för upp till 
1 000 MW installerad effekt, vilket innebär ett tillskott på ca 4–4,5 TWh förnybar el in till det 
västsvenska elnätet. Inom detta område planerar Eolus för maximalt 50 vindkraftverk med en 
totalhöjd mellan 280–320 m. För den planerade vindkraftparken bedöms bottenfixerade 
fundament vara aktuella. 
Driften av en havsbaserad vindkraftpark övervakas på distans via en driftcentral.  
Regelbundet underhåll av vindkraftverken kommer att behövas och driftcentralen 
bör etableras lättillgängligt från den planerade vindkraftparken. Vindkraftverkens förväntade 
livstid är cirka 30–35 år. Därefter kan vindkraftparken avvecklas genom att komponenterna 
monteras ned och skickas för återvinning. 
 
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till havsplaner som ska vara vägledande 
för hur Sverige och Sveriges kommuner ska använda sina vatten. Havsplanerna ska bidra till att 
nå samhällsmålet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040. I Västerhavet finns det goda 
förutsättningar för vindkraftverk till havs, tack vare lämpliga djup, goda vindförhållanden och 
närhet till anslutning mot stamnät. Havsplanerna ska vara ett vägledande underlag vid 
tillståndsprövningar och andra ärenden enligt miljöbalken. De slutliga förslagen lämnades till 
regeringen i december 2019 för beslut men har ännu inte antagits och vunnit laga kraft. För 

https://samrad.sweco.se/vastvind
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det aktuella området anger havsplanen generell användning (G) i hela området. Med generell 
användning avses att ingen särskild användning har  
företräde över någon annan. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som tas fram inför de kommande  
tillståndsansökningarna kommer att identifiera, beskriva och bedöma de miljöeffekter som 
verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser. Inom ramen för MKB 
kommer Eolus att redogöra för verksamhetens lokalisering, utformning, omfattning samt 
övriga egenskaper som kan ha betydelse för den miljöbedömning som ska göras. De 
huvudsakliga frågorna som kommer att hanteras i MKB är marina naturvärden, marina 
däggdjur såsom tumlare, grå- och knubbsäl samt fåglar och fladdermöss och marina 
kulturvärden. Dessutom påverkan på friluftsliv och turism. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Remissvar Avgränsningssamråd Västvind Vindkraftverk 
Bilaga Avgränsningssamråd Västvind Vindkraftpark.msg 
Bilaga Samrådsunderlag inklusive bilder 

Yrkande  
Ove Wiktorsson (C): Informationen antecknas i utskottet så att förvaltningen kan utreda om 
punkt 2 och 3 i beslutsformuleringen är aktuella innan beslut i kommunstyrelsen. 

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

Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
Morgan Carlsson (SD) lämnar en anteckning till protokollet. 
Martin Högstedt (UP) lämnar en anteckning till protokollet. 
 
Expedieras till:    

 

För kännedom till: Linda Andreasson Plan/ SoU, Fredric Norrå, Anders Holm SoU,  
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 § 12/2022 

Remiss - Samråd inför tillståndsansökan för vattenverksamhet enligt 
miljöbalken - nya slussar i Trollhätte kanal (Dnr KS2021/2049) 
Sammanfattning 
 
Projektet Slussar i Trollhätte kanal syftar till att säkra Vänersjöfartens framtid, genom att byta  
ut dagens slussar och därmed skapa förutsättningar för en framtida utveckling av sjöfarten i 
Vänerstråket. Slussarna i Trollhättan ingår i Trollhätte kanal där också slussarna i 
Brinkebergskulle och Lilla Edet ingår. De remitterade dokumenten är ett underlag för 
avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för nya slussar i 
Trollhättan. Miljödomsansökan kommer efter genomfört samråd att lämnas in till Mark och 
miljödomstolen. 

 
Samrådshandlingen har tagits fram som ett första steg i processen att söka ett 
tillstånd enligt miljöbalken för de nya slussarna i Trollhättan. 

 
Sjöfartsverket och Trafikverket har ännu inte bestämt vilken placering som är mest 
fördelaktig för slussarna i Trollhättan. Det är anledningen till att det finns två alternativa 
placeringar och beskrivningar av hur verken hittills har bedömt de olika placeringarnas 
för- och nackdelar. 

 
I avgränsningssamrådet önskar Sjöfartsverket och Trafikverket få in synpunkter om de 
föreslagna alternativen. Detta för att efter samrådet få ett bra kunskapsunderlag för 
kommande 
miljökonsekvensbeskrivning och för att kunna ta beslut om var i Trollhättan slussarna 
ska anläggas. Till samrådet har detta samrådsunderlag tagits fram och är den handling 
Trafikverket och Sjöfartsverket vill ha synpunkter på. 

 
Lokaliseringsutredningen tillsammans med synpunkter från samrådet kommer att ligga 
till grund för val av alternativ och den fortsatta projekteringen. 

 
Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet planeras att lämnas in under 2023. Beslut 
från mark- och miljödomstolen väntas under 2024. 

 
Byggstart är planerad till 2025. Byggtiden för nya slussar i alternativ Syd bedöms bli sju 
till åtta år och i alternativ Nord fem år. 

 
Det handlar om stora och riskfyllda arbeten i Göta älv och att dessa genomförs under lång tid. 
Flera moment i projektets genomförande såsom muddring, sprängning, schaktning, pålning 
och så vidare kan innebära risk för försämring av kvaliteten på Göta älvs vatten som råvatten 
för dricksvattenproduktion.  

 
Det är viktigt för Kungälvs kommun, som har intaget till sin huvudvattenförsörjning i Göta 
älv endast cirka fem mil nedströms de planerade åtgärderna att åtgärderna genomförs med 
största säkerhet och kontroll. 
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Kungälvs kommun ser det som högst angeläget att få vara en del i arbetet med framtagande 
av kontrollprogram för de planerade verksamheterna. 

 
Kungälvs kommun ser det även som högst angeläget att de platsansvariga för arbetena har en 
kontinuerlig och tät kontakt med de ansvariga för Kungälvs vattenproduktion, både inför 
uppstart av arbetena, löpande under arbetets gång och framförallt vid avvikelser som riskerar 
att påverka älvvattnets kvalitet som råvatten för dricksvattenproduktionen. 

 
Kungälvs kommun anser inte att det räcker att Trafikverket eller platsansvarig kontaktar 112 i 
samband med olycka som riskerar att försämra råvattenkvaliteteten. 

 
Direktkontakt i samband med arbeten som riskerar att påverka Göta älv som råvattentäkt ska 
tas med driftansvarig på Kungälvs vattenverk via beredskapsnummer. 

  

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Kungälvs kommun, som har intaget till sin huvudvattenförsörjning i Göta älv 

endast cirka fem mil nedströms de planerade åtgärderna anser att åtgärderna ska 
genomförs med största säkerhet och kontroll. 

2. Kungälvs kommun ska vara delaktig i arbetet med framtagande av 
kontrollprogram för de planerade verksamheterna.  

3. Kungälvs kommun ser det som högst angeläget att de platsansvariga för arbetena 
har en kontinuerlig och tät kontakt med de ansvariga för Kungälvs 
vattenproduktion, både inför uppstart av arbetena, löpande under arbetets gång 
och framför allt vid avvikelser som riskerar att påverka älvvattnets kvalitet som 
råvatten för dricksvattenproduktion. 

4. Kungälvs kommun anser inte att det räcker att Trafikverket eller platsansvarig 
kontaktar 112 i samband med olycka som riskerar att försämra 
råvattenkvaliteteten. Direktkontakt i samband med arbeten som riskerar att 
påverka Göta älv som råvattentäkt ska tas med driftansvarig på Kungälvs 
vattenverk via beredskapsnummer. 

__________ 
 
Expedieras till:   
Ange ärendenummer TRV 2021/8065 
investeringsprojekt@trafikverket.se  
mikael.rintala@trafikverket.se 

 

För kännedom till: 
hans.liljered@kungalv.se 
andrew.homes@kungalv.se 
miljoenheten@kungalv.se 
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 § 13/2022 

Svar på remiss vägledningar för kraftigt modifierade vatten (KMV) och 
annat sätt (Dnr KS2021/2197) 

Sammanfattning 
Havs och vattenmyndigheten har inkommit med en remiss gällande vägledning för förklarande 
av kraftigt modifierade ytvattenförekomster (KMV) och bedömning av annat sätt. 
 
Bedömningen för förklarande av KMV görs av vattenmyndigheterna med hjälp av 
länsstyrelserna. Kommunerna är därmed inte en direkt målgrupp för vägledning och påverkar 
inte förklarandet av KMV. Kommunen förhåller sig till klassningen efteråt i de fall vi har en 
bebyggelse eller verksamhet som kan komma att påverka aktuell vattenförekomst. KMV ska 
ligga till grund för planering och vid prövning och tillsyn av enskilda verksamheter. 
 
I Kungälvs kommun är Göta älv förklarat som KMV.  
 
Då kommunen inte är direkt berörd av vägledningarna lämnar vi inga synpunkter på remissen.   
 
Kungälvs kommun har mottagit remissen och lämnar inga synpunkter.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på remiss vägledningar för kraftigt modifierade vatten (KMV) och annat 
sätt 

Förslag till kommunstyrelsen 
Kungälvs kommun har mottagit remissen och lämnar inga synpunkter.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 14/2022 

Beslut - Samråd detaljplan för del av Ytterby-Tunge 2:72 och 2:73 m.fl. 
(Dnr KS2020/1532) 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked för aktuellt område 2014. Planområdet är 
idag obebyggd åker- och skogsmark och inte planlagt sedan tidigare.  

 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ca 360 bostäder i flerbostadshus samt 
parkeringshus. Syftet är även att möjliggöra för uppförandet av en ny förskola med sex 
avdelningar.  
 
Planförslaget har stöd i den fördjupade översiktsplanen för Ytterby (2021), som dock medger 
en lägre exploatering än nu framlagt förslag.  

 
Förslag till beslut är att detaljplan godkänns för samråd.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beslut - Samråd detaljplan för del av Ytterby-Tunge 2:72 och 2:73 m.fl. 
Bilaga Illustrationsplan Västra Tunge 2021-12-21 
Bilaga Undersökning av betydande miljöpåverkan Västra Tunge 2020-11-10 
Bilaga Volymstudie Västra Tunge 2021-12-21 
Bilaga Planbeskrivning samråd Västra Tunge 2022-02-16 
Bilaga Plankarta Västra Tunge 2022-02-16 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Detaljplan för bostäder och förskola, del av Ytterby-Tunge 2:72 och 2:73 ”Västra Tunge”, i 

Kungälvs kommun godkänns för samråd enligt plan och bygglagen PBL (2010: 
900) kap.5 § 11. 

2. Undersökning av betydande miljöpåverkan för detaljplan för bostäder och 
förskola, del av Ytterby-Tunge 2:72 och 2:73 ”Västra Tunge”, i Kungälvs 
kommun godkänns.  

 
__________ 
Martin Högstedt (UP) lämnar en anteckning till protokollet. 
 
Expedieras till:   Ida Andersson, Plan/Samhälle och utveckling 

För kännedom till: Ida Brogren, Plan/Samhälle och utveckling 
Fredric Norrå, Planering och myndighet/Samhälle och utveckling 
Anna Hedlin, Plan/Samhälle och utveckling  
Gunilla Carlsson Gremner, Plan/Samhälle och utveckling 
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 § 15/2022 

Svar på remiss Nya statistiska tätorter efter SCB:s tätortsavgränsning 2020 
(Dnr KS2022/0088) 

Sammanfattning 
Lantmäteriet har inkommit med en remiss där de anhåller om att berörda kommuner yttrar sig 
om deras förslag till beteckningar på nya statistiska tätorter.  
 
I samband med 2020 års tätortsavgränsning har Statistiska centralbyrån (SCB) urskilt 52 nya 
statistiska tätorter, två av dem ligger i Kungälvs kommun. Lantmäteriet fastställer beteckningar 
för de statistiska tätorterna. Innan beslut om beteckningarna fattas inhämtas yttranden från 
berörda kommuner och länsstyrelser. Dessutom ges Institutet för språk och folkminnen samt 
Riksantikvarieämbetet möjlighet att yttra sig över beteckningarna för de nya tätorterna.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kungälvs kommun föreslår att ny statistisk tätort, 1482TB123, som Lantmäteriet benämnt 
Bremnäs i stället benämns Lycke. 
 
Kungälvs kommun tillstyrker benämningen Hålta för den nya statistiska tätorten 1482TB133.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på remiss Nya statistiska tätorter efter SCB:s tätortsavgränsning 2020 
Bilaga 0220_001.pdf 
Bilaga 0221_001.pdf 
Bilaga 0222_001.pdf 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Kungälvs kommun föreslår att ny statistisk tätort, 1482TB123, som Lantmäteriet 

benämnt Bremnäs i stället benämns Lycke. 
2. Kungälvs kommun tillstyrker benämningen Hålta för den nya statistiska tätorten 

1482TB133.  
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 16/2022 

Svar 2021 på rapportering till vattenmyndigheterna om genomförandet av 
åtgärdsprogram 2016-2021 (Dnr KS2020/1959) 

Sammanfattning 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2016–2021 riktar åtgärder till 11 nationella  
myndigheter och samtliga länsstyrelser och kommuner. Utöver att genomföra de  
myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheter och kommuner, enligt åtgärd 1 i  
åtgärdsprogrammet, årligen rapportera till vattenmyndigheterna om genomförandet av sina  
respektive åtgärder.  
 
Rapporteringen utgör underlag för uppföljning av genomförda åtgärder, för att bedöma  
huruvida fastställda miljökvalitetsnormer för vatten kommer att uppnås eller inte. 
Rapporteringen utgör även underlag för revideringen av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 
2021–2027. Frågorna är generellt samma som tidigare år eftersom vi närmar oss slutet på 
förvaltningscykeln och vill kunna jämföra återrapporteringssvaren för 2021 med tidigare år. 
 
Årets rapportering ger genom utökade svarsalternativ möjlighet för länsstyrelser och 
kommuner att med egna ord beskriva eventuella begränsningar i arbetet med genomförandet 
av åtgärderna. Det har tillkommit två frågor där man välkomnar tips och idéer inför 
kommande återrapportering samt om det är något man önskar lyfta fram i det arbete vi 
genomfört inom vattenförvaltning under perioden 2016–2021.  
 
Kommuner och länsstyrelser besvarar frågor via unika webbformulär, och alla svar ska vara 
vattenmyndigheterna tillhanda senast den 28 februari 2021.  
 
Förvaltningen föreslår att svar (enligt bilaga) på frågor till kommunerna för rapportering av 
genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2021 godkänns och rapporteras 
in av förvaltningen via webbformuläret. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar 2021 på rapportering till vattenmyndigheterna om genomförandet av 
åtgärdsprogram 2016-2021 
Bilaga Kommunens rapportering av Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för vatten 
Bilaga Frågor till kommunerna för rapportering av genomförda åtgärder i 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2021 

Förslag till kommunstyrelsen 
Förvaltningens förslag till svar (enligt bilaga) på frågor till kommunerna för 
rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 
2020 godkänns och rapporteras in av förvaltningen via webbformuläret. 

__________ 
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Expedieras till:  Amanda.stenbom@kungalv.se 

För kännedom till: 

 
 

  

mailto:Amanda.stenbom@kungalv.se
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 § 17/2022 

Inhyrning av moduler för sammanhållen särskola till Sandbackaskolan 
(Dnr KS2022/0074) 

Sammanfattning 
I Kungälvs kommun är grundsärskolan årskurs 1–6 förlagd på två skolor, Sandbackaskolan 
och Kullens skola. Tidigare indelades grundsärskolan i två separata undervisningsformer, 
grundsärsärskolan och träningsskolan. De hade två olika läroplaner. 
En förändring i nationella styrdokument ger eleverna en större möjlighet att undervisas utifrån 
de två kursplanerna parallellt. Förvaltningen har utifrån denna förändring utrett i vilken 
utsträckning den nuvarande organisationen möter de nya förutsättningarna och kraven och 
föreslår därmed att grundsärskolan årskurs 1–6 ska organiseras på en enhet. I nuläget är 
grundsärskoleverksamheten framförallt uppdelad på två skolenheter. Förvaltningen bedömer 
att det finns pedagogiska och lokalmässiga fördelar att förlägga verksamheten på en enhet. 
Under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner en sammanhållen grundsärskola, föreslår 
verksamheten att förvaltningen får i uppdrag att upphandla och hyra in moduler för att 
tillgodose grundsärskolans behov av lokaler. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Inhyrning av moduler för sammanhållen särskola till Sandbackaskolan 

Beslut 
1. Förvaltningen får i uppdrag att upphandla och hyra in moduler för att tillgodose 
grundsärskolans behov av lokaler. 
2. Verksamhetschef lokaler och anläggningar får i uppdrag att underteckna 
hyresavtalet.  
 

__________ 
 
Expedieras till:  
Helena Tellberg /LoU 

För kännedom till: 
Johanna Rydberg 
Anders Holm 
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 § 18/2022 

Samhällsbetalda resor 
Ärendet utgår. 
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 § 19/2022 

Övriga frågor 
 Inga övriga frågor anmäls till sammanträdet. 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokoll. 

__________ 
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