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§ 36/2022 

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

Beslut 
  Till justerare utses Martin Högstedt (UP). 

__________ 
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§ 37/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 Tillkommande ärenden 
 

- Information granskning detaljplan Halltorp 2:4 

Beslut 
  Dagordningen fastställs. 

__________ 
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 § 38/2022 

Information från sektorn 
Gabriella Banehag, ny enhetschef för internservice och kundcenter presenterar sig och sin 
enhet för utskottet. 

 
 Vidare informerar sektorchef Anders Holm; 
 
 Solceller på kommunens lokaler 
 

• Sparråsskolan 
• Stadshuset 
• Diseröds förskola 
• Björkängens förskola 
• Kareby förskola 
• Solängens förskola 
• Kommunen hyr solceller till Ytterby moduler 

 
Status fritidsanläggningar 

• Badstegar/badplatser 
• Fontins motionsslinga 
• Yttern 
• Munkegärdeplan 
• Naturgräsplaner 

 
Anders Holm informerar om vad som är aktuellt i sektorn, och lyfter bland annat; 
 

• Avtal vattenleverans Ale snart klart för politisk behandling 
• Energiplan pågår, klar i maj 
• Parkering koön 
• Pågående säkerhetsuppdatering kommunikation 
• Finansieringsdiskussion GRYAAB angående Nya Rya (avloppsreningsverk) 
• Förberedelse markköp vid Lysegårdens vattenverk 
• Övertagande av hamnvägen i Tjuvkil från TrV pågår, ärenden till USU-KS-KF 
• Ombyggnation Munkegärde ÅVC 
• Återställande av Kungsplan (Marstrand) efter vinterstorm (Nästa bild) 
• Driftstörning soltak 
• Återställning av Kungsplan 
• Kundcenter – Kundo och kommun Kim (chatrobot)  
• Fritid – drift: snön i tidiga april försvårar upprustningen inför sommaren 

(badplatser/idrotssplatser) 
• Företaget som har ansvar för granulat på våra konstgräs har lagt ner företaget. 

Förhandling pågår kring garantiarbetet 
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• Fastighetsprojekt – flyktingboende 
• Övriga byggprojekt 
• Aröd: De boende i området efterfrågar kommunens stöttning att söka statliga medel 

för att stabilisera området i angränsning till havet. 
 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 39/2022 

Ekonomi, avvikelser och måluppföljning 
 Inget att rapportera. 
 
 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 40/2022 

Information enligt årshjul 
 Personalrapportering 
 

• Sjukfrånvaro – kort tid att bli normalläge men sjukskrivningar ökat på grund av folk är 
tillbaka efter hemmajobb 

o Nedåtgående trend nu efter jan-feb 
o Anders går igenom varje enhet i sektorn 

 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 41/2022 

Pågående planer 
Fredric Norrå informerar; 
 

• Uppdatering av webbsida – mer samlad information om pågående planprojekt 
  

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
 
 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-04-12 
Sida  11 (27) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 § 42/2022 

Information projekt Åseberget 
 Lars Pettersson från Bokab informerar; 

• Utdrag ur väsentliga händelser 
• Åseberget  
• Innovationer och inspiration av Chalmers och Göteborgs universitet 

o Ska jobba med olika förslag  
o 7 juni ska studenterna presentera sina förslag och sitt arbete på Mimers 
o Ordförande Ove Wiktorsson (C) föreslår att undersöka om utskottets 

sammanträde som sker samma dag kan förläggas där. 
• Korridor 1 – korridor 4 
• Lutning 
• Gjort naturinventering  
• Håller tidsplanen nu kan första husen stå klara 2027 
• Höjdskillnader 
• Tidsplan 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 43/2022 

Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Dösebacka vattentäkt (Dnr KS2016/1248) 

Sammanfattning 
I Dösebacka finns en kommunal grundvattentäkt med ett vattenskyddsområde och 
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Grundvattnet utgörs av naturligt 
grundvatten. Det finns också möjlighet att infiltrera vatten från Göta älv i konstgjord 
infiltration, men detta görs inte idag. Dösebacka var tidigare Kungälvs huvudvattentäkt och 
den används idag kontinuerligt för råvatten till Kungälvs vattenverk för att bland annat skapa 
redundans i systemet. 
 
Dösebacka har i den regionala vattenförsörjningsplanen från GR pekats ut som viktig och av 
mellankommunal betydelse. I planen beskrivs Dösebacka som en viktig grundvattenförekomst 
(Enligt VISS, Vatteninformationssystem Sverige, kallad Diseröd Södra).   
 
Grundvattenförekomsten Diseröd Södra, i vilken Dösebacka vattentäkt ingår, är också 
utpekad i länsstyrelsens remissupplaga av sin regionala vattenförsörjningsplan. Syftet med att 
inrätta detta vattenskyddsområde är att skydda Dösebacka vattentäkt i ett långsiktigt 
perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter gör det möjligt att 
reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att vattnet, nu och i framtiden, kan användas 
för sitt ändamål som vattentäkt.  
 
Genom att ett område förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas: 
• stärks skyddet för vattenförekomsten. 
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse. 
• förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken. 
 
Vattenskyddsområde för Dösebacka vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken, 
och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken. 
Föreskrifterna ska gälla omedelbart även om de överklagas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Dösebacka vattentäkt 
Bilaga Bilaga 1 Dösebacka Vattenskyddsområde karta 
Bilaga Bilaga 2 Förslag till förskrifter_Dösebacka_20220319 
Bilaga Dösebacka_TB_20220319 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Vattenskyddsområde för Dösebacka vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 § 
miljöbalken, och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 § 
miljöbalken. 
2. Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas. 

__________ 
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Expedieras till:   

För kännedom till: 
miljoenheten@kungalv.se 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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 § 44/2022 

Markanvisningsavtal för Kungälv Energi AB gällande Värmeverk, 
Munkegärde 1:1 & Munkegärde 3:29 (Dnr KS2020/2066) 

Sammanfattning 
Kungälvs energi AB har inkommit med en planansökan gällande planläggning och utbyggnad 
av fjärrvärmeverket. Kommunen är ägare till marken inom föreslagen placering. 
Kommunstyrelsen har lämnat ett positivt planbesked (KS2020/0823–8). För att genomföra 
detaljplanen sker en direktanvisning till Exploatören och ett markanvisningsavtal skrivs.  
 
Med markanvisning avses en överenskommelse mellan en kommun och en exploatör som ger 
exploatören ensamrätt att under vanligtvis två år och under givna villkor förhandla med 
kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande. Detta 
markanvisningsavtal gäller till 2023-12-31, eller till den tidigare tidpunkt då 
marköverlåtelseavtalet undertecknats av parterna, eller till det blir klarlagt att det inte kan 
träffas avtal mellan parterna, såvida inte parterna kommer överenskommer om ny giltighetstid 
som beslutas av kommunstyrelsen.  

 
Vid upptäckt förorening står Kommunen för kommande kostnader för fördjupade 
undersökningar samt åtgärdsplan och efterbehandling/sanering. Kommunens Miljöenhet 
beslutar om relevant nivå av efterbehandling/sanering.  
 
Om Exploatören inte har erhållit bygglov för fjärrvärmeverket inom den i 
Marköverlåtelseavtalet föreskrivna tidpunkten har Kommunen rätt att häva överlåtelsen och 
Marköverlåtelseavtalet är därmed i sin helhet förfallet.   
 
Exploatören får inte överlåta Markanvisningsavtalet på annan fysisk eller juridisk person, 
annat än helägt bolag inom Kungälv Energi AB, utan Kommunens skriftliga medgivande.   
 
Exploatören ska erlägga 400 kr/kvm till Kommunen såsom ersättning för överförd mark. Om 
marköverlåtelseavtalet inte är undertecknat senast 2022-12-31 kan kommunen omvärdera 
marken. 
 
Förvaltningen föreslår att markanvisningsavtal med tillhörande bilagor ska godkännas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Markanvisningsavtal för Kungälv Energi AB gällande Värmeverk, 
Munkegärde 1:1 & Munkegärde 3:29 
Bilaga 0564_001.pdf 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Upprättat markanvisningsavtal mellan kommunen och Kungälvs Energi AB 

godkänns. 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 

underteckna markanvisningsavtalet.   
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__________ 
 
Expedieras till:  Boris 
Damljanovic  
Kungälvs Energi AB 

För kännedom till: 
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 § 45/2022 

Marköverlåtelseavtal för Kungälv Energi AB gällande Värmeverk, 
Munkegärde 1:1 & Munkegärde 3:29 (Dnr KS2020/2066) 

Sammanfattning 
Kungälvs energi AB har inkommit med en planansökan gällande planläggning och utbyggnad 
av fjärrvärmeverket. Kommunen är ägare till marken inom föreslagen placering. 
Kommunstyrelsen har lämnat ett positivt planbesked (KS2020/0823–8). För att genomföra 
detaljplanen sker en direktanvisning till Exploatören och ett markanvisningsavtal har skrivits.  
 
Detta Marköverlåtelseavtal är det avtal som efter förhandling och upprättande av detaljplan i 
enlighet med markanvisningsavtalet reglerar den aktuella marköverlåtelsen samt därtill hörande 
åtagandena. Villkoren i marköverlåtelseavtalet följer det som tidigare har avtalats i det 
markanvisningsavtal som nu ska ersättas. 

 
Detta Marköverlåtelseavtal får inte helt eller delvis överlåtas på annan utan godkännande av 
kommunstyrelsen i Kungälvs kommun eller den som med stöd av deras delegation har rätt att 
godkänna en sådan överlåtelse.  

 
Exploatören ska erlägga, 400 kr/kvm till Kommunen såsom ersättning för överförd mark. 

 
Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtal med tillhörande bilagor ska godkännas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal för Kungälv Energi AB gällande Värmeverk, 
Munkegärde 1:1 & Munkegärde 3:29 
Bilaga Bilaga 1. Marköverlåtelseavtal KEAB (1) Plankarta 
Bilaga Bilaga 2, Marköverlåtelseavtal KEAB (1) 
Bilaga Marköverlåtelseavtal KEAB Tippen 1 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Upprättat marköverlåtelseavtal mellan kommunen och Kungälvs Energi AB 

godkänns. 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 

underteckna marköverlåtelseavtalet.    
 

__________ 
 
Expedieras till:  Boris 
Damljanovic  
Kungälvs Energi AB 

För kännedom till: 
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 § 46/2022 

Antagande av detaljplan för Värmeverk, Tippen 1 mfl (Dnr KS2020/0823) 

Sammanfattning 
Planen syftar till att möjliggöra utbyggnad av Munkegärde fjärrvärmeverk för att Kungälv 
Energi ska kunna producera trygg, hållbar och kostnadseffektiv fjärrvärme. Planen syftar 
vidare till att bekräfta och möjliggöra viss utbyggnad av befintlig återvinningsverksamhet på 
platsen. Detaljplanen ska dessutom säkerställa hantering av dagvatten och skyfall, liksom risker 
för översvämning, buller och andra störningar. 
Detaljplanen kommer att genomföras med utökat förfarande och miljökonsekvensbeskrivning 
kommer att göras i enlighet med ”undersökning av betydande miljöpåverkan”.  
 
Förvaltningens bedömning är att förslaget kan antas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan för Värmeverk, Tippen 1 mfl 
Bilaga PK_Munkegärde_Antagande 2022-03-25 
Bilaga MKB_Tippen1_2022-03-25 
Bilaga PB_Munkegärde_Antagande 2022-03-25 
Bilaga Granskningsutlåtande_Munkegärde_2022-03-25 

Förslag till Kommunfullmäktige 

Detaljplanen för Värmeverk, Tippen 1 m.fl. i Kungälvs kommun antas enligt plan- 
och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27. 

__________ 
 
Expedieras till:   Kungälv Energi AB 

Renhållningsenheten 
 
Gunilla Carlsson Gremner 
Anna Hedlin 

För kännedom till: Ida Brogren, Enhetschef Plan 
Fredric Norrå, Verksamhetschef planering & myndighet 
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 § 47/2022 

Planbesked för handel, Gärdet 1:1 (Dnr KS2021/2015) 

Sammanfattning 
Ansökan avser byggnation av cirka 8 600 kvm handel, det tillkommer parkering för ändamålet. 
Totalt behövs ca 25 000 kvm yta. Det aktuella området är delvis inventerad jordbruksmark och 
delvis en kulle. Området sluttar mot E6. Höjdskillnaden inom området är 7-12 meter, från 
lägsta nivå utmed utfarten till E6 till högsta mot skogen till norr samt toppen på kullen. 
Området ligger 400-700 meter nordväst om Kongahälla/Gärdet med bl.a. bostäder, handel, 
service och skola. 

I området finns fjärrvärmeledning, vatten- avlopps- och dagvattenledningar som kommer att 
behöva flyttas vid exploatering. Det kan eventuellt även finnas andra ledningar i området. 
En prövning av handel på platsen bedöms möjlig att pröva med detaljplan. Lämplig 
omfattning och placering får utredas i detaljplaneläggningen. Planläggningen innebär att 
fastighetsreglering mellan kommunen och sökande behöver ske. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Planbesked för handel, Gärdet 1:1 
Bilaga Ritningsförteckning A 210824.pdf 
Bilaga A40.2-101_FSL_A1L_210824.pdf 
Bilaga begaran-om-planbesked_påbörjad (Nyköping).pdf 
Bilaga M00-01-00_FSL_A1_210824.pdf 
Bilaga M00-01-01_FSL_A1_210824.pdf 
Bilaga M00-01-02_FSL_A1_210824.pdf 
Bilaga Mailkommunikation, ansökan 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).  
2. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna påbörjas 
2023 och detaljplan antas 2025. Denna uppskattning kan ändras. 

__________ 
 
Avgift: 19 320 kr 

Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  
  

Övriga upplysningar  

Detta beslut kan inte överklagas. 
 
Expedieras till:   Biltema Real Estate Sweden AB  

Gunilla Carlsson Gremner, Planenheten 
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För kännedom till: Fredric Norrå, Planering och myndighet/Samhälle och utveckling  
Ida Brogren, Plan/Samhälle och utveckling  
Amanda Staf, Projektenheten/Samhälle och utveckling 
Anna Hedlin, Plan/Samhälle och utveckling  
Johan Hellborg, Plan/Samhälle och utveckling 
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 § 48/2022 

Vision FÖP Kode (Dnr KS2020/1689) 
Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt arbete med beredningsuppdrag 
att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode, tagit fram en vision för Kode. Visionen är en 
politisk viljeinriktning i arbetet med översiktsplan samt fördjupad översiktsplan, och ska 
fungera vägledande i utvecklingen av Kode. I arbetet med den fördjupade översiktsplanen 
kommer beredningen och förvaltningen att arbeta tillsammans för att nå visionen.  
 
Bedömningen är att visionen antas. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Vision FÖP Kode 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för samhälle och utveckling - 26 maj 2021 
Bilaga Protokollsutdrag - Vision Kode - Kommunstyrelsen 
Bilaga Protokollsutdrag - Vision Kode - Beredningen för samhälle och utveckling 
Bilaga Politisk vision FÖP Kode - Visionsdokument 
Bilaga Förvaltningens bedömning 
Bilaga Protokollsutdrag - Vision FÖP Kode - Beredningen för samhälle och utveckling 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Visionsdokument Vision FÖP Kode antas. 

__________ 
Morgan Carlsson (SD) och Martin Högstedt (UP) lämnar en gemensam anteckning till 
protokollet. 
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 § 49/2022 

Samhällsbetalda resor 
 Marielle Månskär informerar  

• Pågående X4 – pågående arbete 
o Kollektivtrafikåtgärder 2022-2023 
o 2 alternativa sträckningar är föreslagna av VT 
o VT har bett kommunen att redogöra för konsekvenser av alternativen 
o Konsekvenserna är redovisade på tjänstemannanivå 
o Västtrafik kommer bjuda in till möte med anledning av deras förslag 

• Kollektivtrafikåtgärder 22-23 
o Trafikplan 1 juni 2023 – Västtrafik presenterar förutsättningar och 

förändringar för kollektivtrafiken 2023 
• Remiss årlig avstämning Trafikförsörjningsprogram 

o Sista svarsdatum 30 juni 
o Beredningen för samhälle och utveckling 27 april 2022 
o USU 3 maj 
o KS 22 juni 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
Martin Högstedt (UP) lämnar en anteckning till protokollet. 
 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-04-12 
Sida  22 (27) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 § 50/2022 

Återkoppling medborgardialog 
 Ida Andersson ger återkoppling och sammanställning av medborgardialogen för ”Kexstaden”. 
  
 Deltagare, fördelning 

• Kön och ålder 
”Hur kommer området se ut om ca 15 år?” 

• 377 stycken svar – låg svarsfrekvens generellt men högre än väntat bland unga 
• Stora förväntningar, Kungälvs ansikte utåt 
• En plats för liv, rörelse och interaktion 
• Levande stad året om och platsen lockar turister  
• Relativt låg trähusbebyggelse med innegårdar 
• Blandning av bostadstyper och smakfull arkitektur 
• Farhågor: överexploaterat, mycket betong, avsaknad av hyresrätter och variation i 

bostadstyper, bristfällig koppling till äldre bebyggelse och historia 
 

Andra frågor som ställdes; 
• Hur vill medborgare använda den nya stadsdelen? 
• Positivt med utvecklingen 
• Negativt med utvecklingen 

 
Vidare presenterar Ida Andersson tidsplanen.  

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 51/2022 

Revidering av trafikplan 2017 
 Jenny Bjönness Bergdahl och Andreas Rutgersson informerar; 
  

• Målår 2030 
• Skapa en balans mellan den tillgänglighet och som transportsystem ger, och de effekter 

som transporter är på samhället 
• Samla alla övergripande mål/strategier 
• Hur och vad 
• Planen i korta drag  

o Avgränsningar  
o Bred målgrupp och pedagogiskt grepp 
o Målet är ett kortfattat, luftigt dokument med få bilagor 

• Beskriver 3 scenarier, genomförande & konsekvenser 
o Hållbar stad – Mål, hit vi vill 
o Engagerad stad – vi genomför vissa åtgärder med samma planerade 

stadsutveckling  
o Bakåtsträvande stad – om vi fortsätter som idag med samma planerade 

utveckling  
• Nuvarande plan: revidering/aktualisering? 
• Utmaningar i stadskärnan – trängsel och långa köer i samband med Kexstadens 

byggnation. 
 

Utskottets ledamöter lyfter potentiella problem med stopp i trafiken. 
Även att se över parkeringsnormen – matchar inte hur staden ser ut 
 
Vad är problemet? 

• Förvaltningen arbetar för att minska markparkering i centrum (varför har vi denna 
riktlinje?) 

• Kommunen vill bygga bostäder, parker, lekplatser etcetera.  
• Exploatörer vill ej bygga stora dyra garage 
• Förhandling om antal/pris uppstår då alltid kring p-norm/p-friköp 
• Risken är låg för exploatör och hög för kommunen då det spiller över på våra 

anläggningar 
o Publika parkeringar hamnar på gatan. 

• Kommunen behöver höja avgiften/bygga anläggningar utan tillskottspengar. 
• I dagsläget 10 minuters gångavstånd 

o Medborgare vill bara gå 5 minuter 
• Standardutformningar enligt VGU (vägar och gators utformning) 
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Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 52/2022 

Övriga frågor 
 Inga övriga frågor behandlas vid sammanträdet. 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 53/2022 

Information granskning detaljplan för Halltorp 2:4 
Kristina Stenström informerar om ett delegationsbeslut som tagits av planchef. 

 
• Preliminär granskningstid 26 april – 10 maj 
• Dagvattenutredning och geoteknisk utredning sedan samrådet, som var i september 

2021 
 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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Anteckning till protokoll samhällsbetalda resor §49 
 
 Anteckning till protokoll  

Utskottet för samhälle o utveckling 2022-04-12 
 

Samhällsbetalda resor är något vi med en bred politisk enighet kommit överens om att detta 
skall upp som en stående punkt på våra utskottsmöten. 
Vid granskning av protokoll det senaste halvåret (ca), kunde jag till min största förvåning se 
att: 
Samhällsbetalda resor som punkt utgick 1/2, 30/11-2021, 2/11, Dragning 5/10 av Ann-Sofie 
Carlberg och den 7/9 Marielle Månskär. 
Det följer följaktligen inte det vi på bred front har kommit överens om. 
Vill inte rikta den minsta kritik till förvaltningen utan detta måste vi ta på oss som ett politiskt 
ansvar. Riktar då den kritiken mot ordförande i utskottet samt till mig själv som vice 
ordförande i detsamma. Med denna anteckning så hoppas o räknar jag med bättre utfall i 
frågan 

 
Martin Högstedt UP 
Vice ordförande i utskottet för samhälle och utveckling  

 



 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Kungälv, 2022-04-12 
 

 

 

Anteckning till Vision FÖP Kode, KS2020/1689-2 
 
 
Under framtagning av Vision Kode i beredningen BSU framförde 

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna brister i visionsarbete. Detta 
framgår av bifogat inlägg ”Diskussionsunderlag Vision Kode ” till beredningen 
BSU. 

 
Anmärkningsvärt, som också förvånade sittande ledamöter i utskottet USU, att 

dokumentet som arbetats fram ”Politik vision FÖP Kode” saknar underskrifter av 
ledamöterna i beredningen. Detta är brukligt när man lägger fram ett färdigt 
förslag, säger de övriga i utskottet med stor erfarenhet av beredningsarbete.  

 
En av de stora bristerna i framtaget dokument är att Kodeborna inte har fått 

komma till tals i visionen. Hur man i en beredning i Kungälv ska jobba styrks av 
det utdrag från arbetsordningen för beredningar i KF som finns i bifogat inlägg.  
 

Citat ”Beredningarna ska arbeta utåtriktat med medborgaradialog och medverka 
till att utveckla denna inom beredningens område”. Slut citat. 

 
Eftersom denna beredning lyder under KF så kan inte utskottet återremittera 

ärendet, utan bara konfirmera att vi tagit del av förslaget. 
 
 

 
 

 
Sverigedemokraterna   Utvecklingspartiet 
 

Morgan Carlsson   Martin Högstedt 
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