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§ 54/2022 

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

Beslut 
  Till justerare utses Martin Högstedt (UP). 

__________ 
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§ 55/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 Tillkommande ärenden 
 

• Information om delegationsbeslut - Granskning för detaljplan för bostad och verksamheter, Lycke-Tofta 
1:9 och del av 1:7 KS2014/2218-45 

• Vändplatser & laddinfrastruktur – övrig fråga från Martin Högstedt (UP), förläggs till 
utskottssammanträde 7 juni. 

Beslut 
  Dagordningen fastställs. 

__________ 
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 § 56/2022 

Information från sektorchefen 
 Anders Holm informerar; 
 

På gång i sektorn 
 

• Status badplatser  
o Inte påbörjat arbetet ännu på grund av sen vår men kommer att påbörjas. 

 
Anders går igenom varje badplats och ger statusuppdatering gällande öppning och renovering. 
Vidare informerar Anders kort om;  
 

• Bollplaner 
• Byggnader 

o Ytterbyskolan ska renoveras i 5 etapper. Elever kommer att vara i moduler då 
etappen är i relativt liten omfattning. 

o Beräknat elevtillskott 15 % fram till 2025. 
• Insamling av återbrukade prylar och textilier på samtliga återvinningscentraler 

o Upphandling tillsammans med Stenungsunds kommun. Krav på statistik och 
rapportering som saknas idag.  

o Insamlingen sköts idag av IK Kongahälla, Björk & Frihet, Myrorna, Heart 
secondhand. 

o Fått möjlighet till att skriva avtal – Heart secondhand har inte valt att skriva 
avtal 

o Avtalet startar efter undertecknande av samtliga parter och gäller i två år. 
• Åtgärder byggnadsbeståndet 

 
 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 57/2022 

Ekonomi, avvikelser och måluppföljning 
• Livsmedelspriser 2022 – ökat 
• Transporter lunchmåltider till mottagningskök prisökning med 9 %. Motsvarar ökad 

kostnad med ca 250 000 kr/år. 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet.  

__________ 
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 § 58/2022 

Information enligt årshjul 
Transporter lunchmåltider till mottagningskök prisökning med 9 %. Motsvarar ökad kostnad 
med ca 250 000 kr/år. 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 59/2022 

Tilläggsavtal till Exploateringsavtal- Marstrands Exploaterings AB. 
 Frida Källberg, Stina Gunnarsson samt Mikael Svensson informerar; 
 

• Exploateringsavtal mellan Marstrands Fastighets AB och kommunen. 
• Förändrade förutsättningar har förändrats sedan dess; 
• Tjuvkil 2:57 har överförts  
• Juridisk bedömning gjord 

 
Ändringar 

• Dike och dagvatten: Exploatören skulle stå för kostnader för befintligt dike och 
dagvattenhantering 

• Ändring: kommunen ska i stället vara huvudman  
Ekonomi 

• Hamnvägen: i det fall kommunen tar över väghållaransvaret för Hamnvägen från 
Trafikverket står exploatören för samtliga kostnader; förprojektering, projektering, 
byggnation fram till 2025-12-31 

• Kostnader efter 2025 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet 

__________ 
Morgan Carlsson (SD) lämnar en anteckning till protokollet 
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 § 60/2022 

Godkännande av avtal för övertagande av väg 612 Tjuvkils Hamnväg  
 

Mikael Svensson, enhetschef på Trafik Gata Park informerar om avtal för övertagande av väg 
612 Tjuvkils hamnväg; 

 
Övertagande av väg 612 ;  
• Trafikverket är väghållare  
• Finns beslut i KF, KS2019/1003 
• Kungälvs kommun äger marken under vägen förutom två remsor 
• Ev ombyggnation av vägen – tre delsträckor 
• Utformning Tjuvkils ängar 
• Tillfällig byggväg sommar 2021 
 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
Morgan Carlsson (SD) lämnar en anteckning till protokollet. 
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 § 61/2022 

Marköverlåtelseavtal Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag Lund 
(Sverigehuset) (Dnr KS2016/2111) 

Sammanfattning 
Förvaltningen fick i april 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen Dnr KS2016/211-7 att 
genomföra en markanvisningstävling för detaljplaneområdet Nordtag, Kastellegården 1:52 i 
Västra Ytterby.  
 
Efter utvärderingsprocessen av tävlingen tecknades markanvisningsavtal med 
NCC. Detaljplanen för området Nordtag vann laga kraft i december 2018. 
Markanvisningsavtalet gav möjlighet för exploatören att förvärva marken i etapper. 
 
Marköverlåtelseavtal är sedan tidigare tecknat för två bostadsetapper. NCC har sålt tidigare 
bostadsrättsetapper samt kommande bostadsrättsetapp till Sverigehuset i Göteborg AB. 
Sverigehuset i Göteborg AB vill nu teckna marköverlåtelseavtal för den sista etappen. 
Exploatören har bildat ett projektbolag som de önskar teckna marköverlåtelseavtalet med, 
Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag Lund. 

 
Marköverlåtelseavtalet reglerar köpeskilling, marköverlåtelse, fastighetsrättsliga 
frågor med mera. Villkoren i avtalen följer det som tidigare har avtalats i de 
markanvisningsavtal som nu ska ersättas. Marköverlåtelseavtalet reglerar marköverlåtelse för ca 
60 bostäder med upplåtelseform bostadsrätt. 
 
Kommunen äger rätt att kräva vite uppgående till 250 000 kronor per påbörjat kvartal 
om utbyggnaden med inflyttningsbara bostäder inte är genomförd på exploatörens område, 
inom fyra år efter tillträdet av exploateringsfastigheten. Som säkerhet för 
marköverlåtelseavtalet tecknas borgen. 
 
Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas och 
att kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
marköverlåtelseavtalet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag Lund 
(Sverigehuset) 
Bilaga Undertecknat Marköverlåtelseavtal Sverigehuset 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Upprättat marköverlåtelseavtal med Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag 
Lund godkänns.  
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 
underteckna marköverlåtelseavtalet 
 

__________ 
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Expedieras till:   Anna Henriksson, Sverigehuset i Göteborg AB, Östra Hamngatan 19 3 tr.                
411 10 Göteborg 

För kännedom till: Boris Damljanovic Kart och Mark, Fredric Norrå Verksamhetschef 
Planering och Myndighet, Anders Holm Sektorchef Samhälle och 
Utveckling, Frida Källberg Kart och Mark, Stina Gunnarsson Projektenheten 
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 § 62/2022 

Västtrafik Trafikplan 2023 (Dnr KS2021/1063) 

Sammanfattning 

Västtrafiks trafikplan och dialogen kring trafikplanen är en av flera samverkansformer mellan 
Västtrafik och kommunen gällande kollektivtrafikens utveckling. Resultatet av arbetet kan 
exempelvis bli konkreta förändringar i kollektivtrafikutbudet; nya linjesträckningar, fler 
avgångar eller nerlagda linjer.   

Västtrafik redogjorde skriftligen för kommunen 2021-12-21 att de inte har några generella 
besparingskrav i Trafikplan 2023, men heller inte någon utökning av trafikbudgeten. Samtidigt 
kvarstår ett fortsatt osäkert läge, utifrån hur resande och ekonomi påverkats av pandemin. 

I Trafikplan 2023 kommer Västtrafik endast att genomföra de förändringar som bedöms 

som nödvändiga. Eventuella nödvändiga utökningar kommer att behöva finansieras genom 

motsvarande effektivisering, i första hand inom samma geografiska område.  

Västtrafik har samtidigt en beredskap för att förutsättningarna kan komma att ändras, utifrån 
det osäkra läge som fortsatt råder. 

Västtrafik bedömer inte att Kungälvs kommun berörs av några förändringar som bedöms som 
nödvändiga.  
Utifrån ett helhetsperspektiv bedömer förvaltningen Västtrafiks Trafikplan 2023 som positiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Västtrafik Trafikplan 2023 
Bilaga Info från VT om Trafikplan 2023 

Förslag till kommunstyrelsen 
 Informationen antecknas till protokollet 

__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 63/2022 

Samhällsbetalda resor 
 
 Resor – daglig verksamhet 

• Projektet pausas tillsvidare 
• Avtal förlängt med nuvarande entreprenör (Sandarna) 
• Seniorkortsutredning (GR) 

o VT ser över seniorkortsutbudet och prisbilden 
o Utredningen pågår och dialog sker på GR 
o Kommer kallelse med info där VT presenterar kalkylmodell och prisbild 

 
Utskottets ledamöter diskuterar seniorkortsuredning och Amanda ska återkomma nästa 
utskott med mer underlag efter nätverksmöte.  
 

• Kollektivtrafiksåtgärd: Kode station 
o Syfte att samla k-trafik i stationssamhället 
o Tydligare för medborgare och resenärer 
o Åtgärd inför nytt avtal augusti 2023 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 64/2022 

Revidering av avfallsföreskrifter inför antagande (Dnr KS2022/0331) 
 Avfallsföreskrifter  

• Regler och ansvar för avfallshanteringen i kommunen, en del av renhållningsordningen so 
består av  

• Samråd: inga synpunkter  
• Antagande: kommunstyrelsen 18 maj för beslut 
• Kommunfullmäktige 30 juni 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 65/2022 

Investeringsprojekt, Trafik 
 Ann-Charlotte Stålhandske från trafik gata park informerar om investeringsprojekt; 
 

• Kareby  
o Den blå sträckningen kommer att bli 4,5 m bred gång och cykelväg 
o Vi ökar tryggheten i området när vi nu lägger GC-vägen närmare Karebyvägen 
o Under kvällennätter väljer en del att gå/cykla på Karebyvägen istället för att 

gå/cykla genom skogsdungen 
o Denna del som går via skogsdungen kommer att vara kvar 
o Arbetet börjar troligtvis att byggas under juni månad. Klart i november 2022. 

• Ytterbystigen 
• Lekmannagatan/Ytterby 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 66/2022 

Samråd detaljplan för Tveten 1:1 m fl "Nytorgstaden" (Dnr KS2020/1064) 

Sammanfattning 
Kommunen beslutade 2016-04-27 att upprätta ett planprogram för Nytorgstaden. Programmet 
godkändes av Kommunfullmäktige 16 maj 2019. Planprogrammet tog fram förslag på 
utvecklingen av Nytorgstaden som en sammanbindande länk i stadskärnan med målsättningen 
att Nytorgstaden ska bli en attraktiv levande, stadsdel med tydlig identitet.  
 
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny 
detaljplan för Nytorgstaden, del av Tveten 1:1 mfl. Detaljplanearbetet utgår från 
planprogrammet för Nytorgstaden. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Kungälv att få 
en mer sammanhängande stadskärna. Avsikten är att markområdet längs Uddevallavägen 
utvecklas till en stadsmässig länk mellan den gamla stadskärnan i sydost och den nyare i 
nordväst. Detaljplanen ska även möjliggöra en förtätning som främjar levande stadsmiljöer 
med platser för socialt umgänge, aktivitet, och grönska.  
 
Förslaget innebär en funktionsblandad bebyggelse som möjliggör för ca 700 nya bostäder, 
platser för verksamheter, servicefunktioner, grönska och offentliga ytor. Föreslagen förtätning, 
med nya byggnader och påbyggnationer adderade till befintliga, sker i huvudsak i markområdet 
längs och kring Uddevallavägen. Våningsantalet här tillåts bli högre än i resten planområdet. 
Avsikten i den nordöstra, större delen av planområdet är att utveckla bostadsbeståndet. 
Förslaget avser uppnå effektivare nyttjandet av centralt belägen markresurs i närhet till handel, 
service, nöjen och kollektivtrafik. Funktioner till stöd för boende och besökare möjliggörs, 
som förskola och förbättrade gång- och cykelbanor, och tilltagen, omsorgsfullt ordnad 
grönska.  
 
Förslaget avser tillskapa ca 700 nya bostäder – med ungefär fördelning 50% hyresrätter och 
50% bostadsrätter inom planområdet. Det finns idag en majoritet hyresrätter Inom 
planområdet, den tillkommande bebyggelsen kommer därför ha en större andel bostadsrätter 
för att uppnå ungefärlig fördelning av 50% hyresrätter och 50% bostadsrätter inom hela 
planområdet.  

 
En undersökning av betydande miljöpåverkan har genomförts 2021. Genomförandet av 
detaljplanen bedöms av förvaltningen inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Utförda 
utredningar visar att den nya detaljplanen inte medför risk för påtaglig skada för berörda 
riksintressen enligt miljöbalken 3 och 4 kap, eller risk för överskridande av beslutade 
miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap. En miljökonsekvensbeskrivning har därför inte 
upprättats. Planens konsekvenser bedöms kunna hanteras inom ramen för den ordinarie 
planprocessen. 
 
Undersökning av betydande miljöpåverkan har besvarats av länsstyrelsen 2021-08-31, där det 
framkommer att de delar kommunens ställningstagande om att planen inte kan antas medföra 
någon betydande miljöpåverkan.  
 
Detaljplanen är av betydande intresse för allmänheten.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samråd detaljplan för Tveten 1:1 m fl "Nytorgstaden" 
Bilaga Plankarta - Förslag till beslut - Samråd detaljplan för Tveten 11 m fl Nytorgstaden 
Bilaga Illustrationskarta - Förslag till beslut - Samråd detaljplan för Tveten 11 m fl 
Nytorgstaden 
Bilaga Planbeskrivning - Förslag till beslut - Samråd detaljplan för Tveten 1 1 m fl 
Nytorgstaden 

Tilläggsyrkande  
Ove Wiktorsson (C): Parkeringar till bostäder ska lösas enligt gällande parkeringsnorm inom 
planområdet. Uddevallavägen ska vara anpassad för alla trafikslag, och utföras med materiel 
som är hållbart över tid. 
  
Utskottet ajournerar sig mellan 14:41-14:49 
 
Morgan Carlsson (SD) och Martin Högstedt (UP) ajournerar sig 14:56-15:02 

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

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Detaljplan för Nytorgstaden Tveten 1:1 m fl godkänns för samråd enligt plan- och 
bygglagen PBL (2010: 900) kap.5 § 11. 
2. Parkeringar till bostäder ska lösas enligt gällande parkeringsnorm inom 
planområdet. 
3. Uddevallavägen ska vara anpassad för alla trafikslag, och utföras med materiel som 
är hållbart över tid. 
 

__________ 
Martin Högstedt (UP) lämnar en anteckning till protokollet. 
Ledamöterna från majoritetspartierna (C), (M) och (S) lämnar en gemensam anteckning till 
protokollet. 
Morgan Carlsson (SD) lämnar anteckningar till protokoll 
 
Expedieras till:
  

Oskar Mikaelsson Plan/samhälle och utveckling 

För kännedom 
till: 
 

Ida Brogren, Plan/Samhälle och utveckling 
Fredric Norrå, Planering och myndighet/Samhälle och utveckling 
Anders Holm Sektorchef samhälle och utveckling 
Anna Hedlin, Plan/Samhälle och utveckling 
Gunilla Carlsson Gremner, Plan/Samhälle och utveckling 
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 UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 
 
§ 67/2022 

Övriga frågor 
 Inga övriga frågor anmäls till sammanträdet. 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 
§ 68/2022 

Information om delegationsbeslut om granskning för detaljplan för bostad 
och verksamheter, Lycke-Tofta 1:9 och del av 1:7 
Kristina Stenström, planarkitekt informerar om ett delegationsbeslut om granskning i Lycke-
Tofta.  

• Stallbyggnad avses byggas 
• Kommunens område för kamomillkulla, fridlyst art och som enbart finns i Kungälv. 
 
 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

Anteckning till protokollet Morgan Carlsson (SD) §59/2022 Tilläggsavtal 
till Exploateringsavtal- Marstrands Exploaterings AB (Dnr KS2015/106) 

  
Utskottet fick handlingar presenterade på sittande möte då dessa saknades helt i 
dagordningens kallelse. Det som bekymrar oss i SD mest, är den arrogans som speglas av i 
hanteringar av handlingar till oss förtroendevalda i många sammanhang. Detta syns i nästan 
alla kallelser att det finns punkter i dagordningen som saknar underlag. Under denna 
mandatperiod har SD lagt 2 motioner som berör detta, den sista ännu ej besvarade. Men 
någon förändring vill vi påstå inte har skett. Just i detta ärende, som också var ett 
beslutsärende, gör det ännu värre. Nu blev detta omvandlat till ett anteckningsärende under 
sittande möte, just pga. detta. 

  
Sverigedemokraterna 
Morgan Carlsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-05-03 
Sida  21 (24) 
 
 

 UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
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Anteckning till protokollet Morgan Carlsson (SD) §60/2022 Godkännande 
av avtal för övertagande av väg 612 Tjuvkils Hamnväg (Dnr KS2019/1003-
6) 

 
Utskottet fick handlingar presenterade på sittande möte då dessa saknades helt i 
dagordningens kallelse. Det som bekymrar oss i SD mest, är den arrogans som speglas av i 
hanteringar av handlingar till oss förtroendevalda i många sammanhang. Detta syns i nästan 
alla kallelser att det finns punkter i dagordningen som saknar underlag.  
Under denna mandatperiod har SD lagt 2 motioner som berör detta, den sista ännu ej 
besvarade. Men någon förändring vill vi påstå inte har skett. 
Just i detta ärende, som också var ett beslutsärende, gör det ännu värre. Nu blev detta 
omvandlat till ett anteckningsärende under sittande möte, just pga. detta. 
 
Sverigedemokraterna 
Morgan Carlsson 
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Anteckning till protokollet Morgan Carlsson (SD) § 66/2022 Samråd 
detaljplan för Tveten 1:1 m fl "Nytorgstaden" (Dnr KS2020/1064) 

 
I handlingarna finns uttryckligen beskrivet att Uddevallavägen skall förvandlas till en gata med 
fokus på kollektivtrafik, cykel och gångtrafik. 

Detta fick man intrycket av att man tänkt sig en ”Älvbacken 2.0” med gång fart och allehanda 
hinder på gatan. Nu sades under mötet att det var en olycklig formulering, men ändå. Här har 
man inte tänkt vad Uddevallavägen är för strategisk gata. Detta är den enda alternativa vägen 
om motorvägsbron över Nordeälv är avstängd pga. olycka eller annat. Denna gata måste vara 
utan hinder och istället vara en effektiv och framkomlig gata som den är idag, gärna bättre. 

Parkeringar i kommande Nytorgstaden för den nu kraftigt utökade antalet lägenheter känns 
långt ifrån betryggande. Här på mötet har det framkommit att Nytorgstadens kommande 
parkeringsbehov till stor del ska tillgodoses i andra stadsdelar utanför det projekterade 
området. 

Detta kan inte accepteras, Nytorgstadens behov av p-platser måste till största delen lösas inom 
projekterad mark. 

Sverigedemokraterna 

Morgan Carlsson 
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 UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 

Anteckning till protokollet Martin Högstedt § 66/2022 Samråd detaljplan 
för Tveten 1:1 m fl "Nytorgstaden" (Dnr KS2020/1064) 
Inplanerat 16 våningshus i denna planen som vätter mot det vi kallar i dagligt tal ”den gamla 
delen av Kungälv” Det anser vårat parti är på tok för högt. Vad sen gäller trafiksituationen 
med ett ökat flöde på bilar mm. 
 
Hur mycket tål vår stadskärna? Här ställde jag frågor på detta och önskar att det kan redogöras 
bättre då ärendet når Kommunstyrelsen. 

 
Martin Högstedt  
Gruppledare UP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-05-03 
Sida  24 (24) 
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Anteckning till protokollet majoritetsledamöterna § 66/2022 Samråd 
detaljplan för Tveten 1:1 m fl "Nytorgstaden" (Dnr KS2020/1064) 
 
I från planprogrammet har man gått från en förtätning på mellan 300-400 hundra bostäder till 
att i samrådet föreslå en föreslå en fördubbling av antalet bostäder till 700 nya bostäder. I sig 
inget fel, men när fordonsflottan förnyas och el bilen är starkt på fram mars behöver ladd 
infrastrukturen och parkeringsmöjligheterna följa med.  
Inom planområdet måste parkeringsnormen uppfyllas för både befintliga och nybyggda 
bostäder, det är inte rimligt att skjuta dessa problem framför sig, eller till andra delar av staden.  
 
Det hänvisas till parkeringsytor på Liljedal som ska bebyggas framöver och parkeringshuset 
Tre kungar som bör bli fult med redan tänkta och planerade byggnationer.  
Den största planerade gatuförändringen i planområdet gäller Uddevallavägen. I Planförslaget 
står det att focus kommer att vara på kollektivtrafiken, planteringar och tillgänglighets 
anpassade gång och cykelstråk.  
 
Det kan väl tyckas bra, men i en stad som växer och med de få möjligheter som Kungälv har 
att passera älven och att ta sig igenom stadens olika delar måste Uddevallavägen vara anpassad 
för alla trafikslag. Därför måste även gatubeläggningen vara så slitstark och tyst som möjligt, 
och ej förorsaka buller och vibrationer i närliggande fastigheter.  
 
För Kungälvstrion Ove Wiktorsson (C) 
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