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 UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 vx 
FAX 0303-132 17  
E-POST kommun@kungalv.se 
HEMSIDA www.kungalv.se  

 

Plats och tid Stadshuset plan 2, sammanträdesrum Bohusrummet 
 Tisdagen den 8 mars 2022 klockan: 09:00-14:00 

  
Beslutande Ove Wiktorsson (C) Ordförande 
 Martin Högstedt (UP) Vice ordförande 
 Charlotta Windeman (M)  
 Mats Frisell (S)  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf 20-32 
 Karin Ek Thorbjörnsson  
   

Ordförande 
  

 Ove Wiktorsson (C)  
   
Justerande   
 Martin Högstedt (UP)  

 
Ej närvarande Morgan Carlsson (SD)  

 

 
  

Övriga deltagare   
 Anders Holm §§ 20-32 
 Fredric Norrå §§ 20-32 
 Ida Brogren §§ 20-29 
 Frida Källberg § 28 
 Åsa Johansson § 28 
 Dan Gorga § 29 
 Stina Gunnarsson § 30 
 Sandra Vokstrup § 30 
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§ 20/2022 

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

Beslut 
  Till justerare utses Martin Högstedt (UP). 

__________ 
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§ 21/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 Tillkommande ärenden 
 

- Beslut om ett extra utskottssammanträde 

  

Beslut 
  Dagordningen fastställs. 

__________ 
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 § 22/2022 

Information från sektorn 
 Sektorchef Anders Holm informerar om; 
 

• Volymer 
• Marstrandsfärjan 
• Planuppdrag 
• VA-utbyggnad 

 
  

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 23/2022 

Ekonomi, avvikelser och måluppföljning 
 Inget att rapportera innan bokslut. 
  
  

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 24/2022 

Information enligt årshjul 
 

 Volymer 
 
 Anders Holm presenterar volymtal för; 
 

• Specialkost 
• Antal vattenläckor  
• Föreningar som erhåller föreningsbidrag 
• Antal besök i simhallen 
• Antal besökande båtar i gästhamnen Marstrand 
• Antal resor på marstrandsfärjan - antal sålda biljetter 
• Antal invånare i Kungälv (48 271) 
• Bygglov 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
 
 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-03-08 
Sida  8 (18) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 § 25/2022 

Fördjupning Marstrandsfärjan 
Anders Holm ger information om marstrandsfärjan. 

 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 26/2022 

VA-utbyggnad 
 Anders Holm ger fördjupning i pågående VA-utbyggnaden. 
 

• Pågående överföringsledningar VA-kustzon 
• Pumpstationer 
• Planerade överföringsledningar: 

o Vävra – Marstrand Etapp 1-3 
o Vävra- Marstrand Etapp 4-10 

Överföringsledningarna möjliggör även; 
o Nya anslutningar till VA-nätet 
o Nya exploateringsområden 

• Föreläggande 
o Aröd 
o Tofteberget 
o Klåverön 
o Nereby/Harestad 

• Pågående ”Nycklar” 
o ÖFL Olseröd – Bredsten Sträcka E 
o ÖFL Olseröd – Bredsten sträcka F 
o Tryckstegring Räfsal 
o Reservoar Munkegärde 

• Projekttidplan 
• Möte med Länsstyrelsen 

 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 27/2022 

Status på planuppdrag 
 Fredric Norrå informerar;  
 
 ”Balansräkning” – Plan 2021 

• 15 nya uppdrag, varav tre planer antogs 
• Tid från planstart till antagande 

o Kungälv mediantid 25 månader 
o Ligger bra till i jämförelse med andra pendlingskommuner nära storstäder 

• Jobba på flera stt för att möte beslut angående stadsplanerig/exploatering 
• Planberedskap 
• Planeringsberedskap 
• Planintressenters medverkan (byggaktörsdrivna) 

Aktuella planbesked 
 

• Kondensatorn 6 
• Gärdet 1:1 
• Kärna verksamhetsområde 
• Rollsbo Ryr 
• Tjuvkil 3:62 
• Kastellegården (1:569) 
• Halltorp 1:64 och 1:19 

 
Vidare visar Fredric Norrå påbörjade planuppdrag. 
 
Planer som ska påbörjas snart 

• Kongahälla kvarter 7 
• Förskola/skola Koön 
• Lokaliseringsstudie förskola Ytterby 
• Byggaktörsdrivna planer 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 28/2022 

Upphandling, hyra av idrottshall i Diseröd (Dnr KS2022/0048) 

Sammanfattning  
I enlighet med lokalförsörjningsplanen för 2022- 2025 är Diserödsskolan i behov av 
kapacitetsökning med både fler lärosalar och större matsal samt kök. Samtidigt planeras 
omställning och renovering av delar av de befintliga byggnaderna på skolområdet. Arbetet med 
att tillgodose skolans behov av nya lokaler planeras att genomföras i etapper. En etapp är att 
uppföra en ny fullstor idrottshall i Diseröd. 
 
Behovet av kommunala investeringar i lokaler är stora de kommande åren. En del lokalbehov 
inom kärnverksamheten föreslås därför lösas genom att extern part som bygger lokaler och hyr 
ut till kommunen. I antagen investeringsbudget (KS2021-1571) finns idrottshallen i Diseröd 
planerad som en inhyrning. 
 
Förvaltningen föreslås få i uppdrag att genomföra en upphandling av hyra av en idrottshall i 
Diseröd. I det fall att för höga hyresnivåer inkommer i anbuden och/eller anbudsgivarna inte 
lever upp till kriterierna kan upphandlingen komma att avbrytas/göras om. Efter genomförd 
upphandling ska tilldelning, marköverlåtelse och hyresavtal beslutas politiskt. 
 
Förslag till beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandling för inhyrning av en 
idrottshall i Diseröd. 

2. Efter genomförd upphandling ska tilldelning, marköverlåtelseavtal och hyresavtal 
beslutas politiskt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Upphandling, hyra av idrottshall i Diseröd 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandling för inhyrning av en 

idrottshall i Diseröd. 
2. Efter genomförd upphandling ska tilldelning, marköverlåtelseavtal och hyresavtal 

beslutas politiskt.  

__________ 
Martin Högstedt (UP) lämnar en anteckning till protokollet. 
 
Expedieras till:   
Frida Källberg 
Rickard Holmgren 
Håkan Wallentin 

För kännedom till: 
Pia Jakobsson 
Åsa Berglie 
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 § 29/2022 

Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun (Dnr KS2022/0331) 

Sammanfattning 
Gällande avfallsföreskrifter är i behov av uppdatering för att anpassas till dagens 
avfallshantering och ändringar i lagstiftningen samt för att kunna möta de nya avfallstjänster 
som erbjuds via avfallstaxan för 2022. 
 
Ett förslag till nya avfallsföreskrifter för fastställande av kommunfullmäktige har upprättats. 
Innan förslaget kan antas ska det vara utställt för granskning under minst 4 veckor och 
inkomna synpunkter ska beaktas.  
 
Revideringen av avfallsföreskrifterna medför inte några större förändringar för de flesta 
abonnenter. Förändringarna ger inte ökade krav på de flesta fastighetsägarna. Största 
förändringen sker inom hämtningsområde 2 (öar utan fast landförbindelse). 
 
Utställningstiden föreslås vara 25 mars till 24 april. Förslaget ställs ut runt om i kommunen, 
samt på kommunens webbplats. Efter utställningstiden kommer förslag till reviderade 
föreskrifter att tas upp för beslut och antagande till kommunfullmäktige innan sommaren.  
 
Föreslagna avfallsföreskrifter föreslås därför träda i kraft och ersätta nuvarande föreskrifter 
från juni 2022.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun 
Bilaga Avfallsföreskrifter 2022 
Bilaga Nuvarande avfallsföreskrifter med ändringar 

Förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till reviderade avfallsföreskrifter. 
Reviderade avfallsföreskrifter ställs ut för granskning under perioden 2022-03-25 – 
2022-04-24 
 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 30/2022 

Information markanvisning Nytorgstaden 
 Stina Gunnarsson och Sandra Vokstrup informerar om pågående projekt Nytorgstaden 

- Värden som ska bevaras 
- Övergripande tidsplan 
- Ny parkeringsstrategi till detaljplanens samråd Nytorgstaden 

o All handels/restaurang/kontors P-platser ska P-friköpas för samnyttjande 
kommunala P-platser i stället för parkering på kvartersmark 

o Diskussion pågår (kommer fortsätta till detaljplanens granskning) angående även 
en viss andel bostadsparkeringar i gemensamma P-anläggningar -> P-friköp 

- Markägare inom planområdet; Kungälvs kommun, HSB, Kungälvsbostäder, Sigillet 
Fastigheter AB, Bostadsrättsföreningen 

- Kvarter Köpmannen:  
o Bostäder i framtiden 

- Gamla busstorget 
o 70 nya bostäder framöver 
o Lokaler mot västra parken 

Nya torget 
- Mindre byggnad för verksamhet 
- Byggnaden viktig för att skapa torg 

 
Nytt förslag upplägg markanvisning 

• Senarelägga markförsäljningen till när detaljplanen vunnit laga kraft 
• Utvärdering marktilldelning komemr att ske utifrån önskade kvaliteter 

(Gestaltning/hållbarhet/värden) 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
Mats Frisell (S) och Martin Högstedt (UP) lämnar en anteckning till protokollet. 
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 § 31/2022  

Övriga frågor 
 Inga övriga frågor anmäls till sammanträdet.  

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 32/2022  

Beslut om ett extra utskottssammanträde 
Utskottet behöver ha ett extra sammanträde för att behandla ärende gällande byggnation av 
Arenahallen i Ytterby. Ordförande föreslår att utskottet sammanträder för extra utskott 
måndag den 14 mars klockan 15:00 i sammanträdesrum Verkstaden.  

 

Beslut 
1. Utskottet för samhälle och utveckling sammanträder den 14 mars klockan 

15:00.  

__________ 
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Anteckning till protokollet Upphandling, hyra av idrottshall i Diseröd 
(Dnr KS2022/0048) 
 
Det har länge varit så att vi som kommun skall äga de lokaler vi bedriver vår kärnverksamhet i. 
Att nu låta någon extern bygga, för att vi sen som kommun skall hyra denna byggnad som är 
avsedd åt just kärnverksamhet. Det finns inga fel i detta, däremot så bör det vara så att vi som 
Kommunstyrelse skall på ett lätt sätt få se ett eller fler alternativ på vad driftskostnader blir om 
vi tex bygger i egen regi. Vi får dessutom full rådighet över fastigheten. Lagen om offentlig 
upphandling är byggd på att just se på olika offerter för att kunna fatta rätt beslut efter 
kostnad, kvalite och behov. Att plagiera detta arbetssätt till Kommunstyrelsen kan inte vara fel 
på något sätt. 

 
Martin Högstedt  
Gruppledare Utvecklingspartiet 
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Anteckning till protokollet ärende Information markanvisning 
Nytorgstaden 
 
När man bygger nytt centrum och samtidigt utvecklar ett äldre bostadsområde, är det viktigt 
att behålla och utöka hyresrätter, gärna 50/50 eller mer. Behovet är tydligt med 1000-tals i kö 
för en hyresrätt och Kommunfullmäktiges styrande dokument är tydliga om krav på 
kommunstyrelsen att bygga blandat och för alla grupper av medborgare med olika behov. Här 
finns kollektivtrafik och affärer på gångavstånd. Samtidigt bör man se över kommande 
trafiklösningar så inte hela staden korkar igen. Se även över parkeringslösningar. 

  
För Socialdemokraterna 
Mats Frisell 
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Anteckning till protokollet ärende Information markanvisning 
Nytorgstaden 

 
När vi får denna informationen så var det väldigt påtagligt att parkeringsplatser inte var så 
informativt som vi hade önskat. För att jämföra med tex området kring kexstaden/liljedal där 
vi fick en långt mer noggrann föredragning om just parkeringsplaneringen. 
Skickar med att det skulle vara mycket intressant att få en bättre analys på behov och planering 
i parkeringmöjligheter för Nytorgsstaden 

 
Martin Högstedt 
Gruppledare Utvecklingspartiet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Val av justerare
	Beslut

	Tillkommande och utgående ärenden
	Beslut

	Information från sektorn
	Beslut

	Ekonomi, avvikelser och måluppföljning
	Beslut

	Information enligt årshjul
	Beslut

	Fördjupning Marstrandsfärjan
	Beslut

	VA-utbyggnad
	Beslut

	Status på planuppdrag
	Beslut

	Upphandling, hyra av idrottshall i Diseröd (Dnr KS2022/0048)
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till kommunstyrelsen

	Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun (Dnr KS2022/0331)
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till kommunstyrelsen

	Information markanvisning Nytorgstaden
	Beslut

	Övriga frågor
	Beslut

	Beslut om ett extra utskottssammanträde
	Beslut

	Anteckning till protokollet Upphandling, hyra av idrottshall i Diseröd (Dnr KS2022/0048)
	Anteckning till protokollet ärende Information markanvisning Nytorgstaden
	Anteckning till protokollet ärende Information markanvisning Nytorgstaden

