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§ 87/2022 

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

Beslut 
  Till justerare utses Martin Högstedt (UP). 

__________ 
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§ 88/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 Tillkommande ärenden 
 

• KS2022/1079-3 - Svar på förberedande frågeställningar inför höstens dialogmöten, Västtrafik AB 

Beslut 
  Dagordningen fastställs. 

__________ 
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 § 89/2022 

Information från sektorn 
 

 Presentation av ny verksamhetschef, teknik 
 
 Marcus Spovell presenterar sig för utskottets ledamöter. 
 
 
 Information om kommunens fordon 
 
 Jörgen Hedin presenterar information om kommunens fordon; 
 

• Tillsammans med tre andra kommuner 
• Effektiviserar kostnader 
• Personbilar, lätta lastbilar. 

 
 Information invasiva arter 
 
 Andreas Dahlqvist informerar om invasiva arter; 
 

• Hot mot biologisk mångfald 
• Växer tidigt och tar över områden 
• Producerar mycket nektar 
• EU:s förordning om invasiva främmande arter 
• Kommunens arbete;  

o EU-listade: jättebalsamin, jätteloka, gulskunkkalla 
o Inte EU-listade. Parkslide, blomsterlupin, kanadensiskt gullris, vresros 

• Resultat av inventering på kommunal mark 
 
 
 Information enligt årshjul; volymer 
 

• Bostäder i beviljade bygglov 
• Antal bostäder som fått slutbesked 
• Pågående planprojekt 
•  

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
Martin Högstedt (UP) lämnar en anteckning till protokollet. 
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 § 90/2022 

Svar på förslag om ytterligare mål och åtgärder till Göteborgs Stads 
avfallsplan (Dnr KS2022/1354) 

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har inkommit med en remiss gällande förslag till ytterligare mål och åtgärder 
till stadens Avfallsplan.   
 
Kretslopp och vattennämnden i Göteborg har beslutat om att skicka Göteborgs förvaltnings 
utredning inklusive förslag om tillägg till avfallsplanen på samråd. Utredningen föreslår mål 
och åtgärder för masshantering men inga ytterligare mål för farligt avfall eller deponier.  
 
Samrådstiden pågår fram till den 30 september 2022. 
 
Kommunen ser det som positivt att mål för masshantering, samt att förslag på åtgärder anges. 
Kommunen förespråkar ett mellankommunalt samarbete och anser att Kungälvs kommun 
skulle kunna medverka i detta arbete.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på förslag om ytterligare mål och åtgärder till Göteborgs Stads avfallsplan 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Kungälvs kommun ser det som positivt att mål för masshantering, samt att förslag 

på åtgärder anges.  
2. Kungälvs kommun förespråkar ett mellankommunalt samarbete och anser att 

Kungälvs kommun skulle kunna medverka i detta arbete.  
__________ 
 
Expedieras till:  
kretsloppochvatten@kretsloppochvatten.goteborg.se 
märkt med diarienummer 0382/22 
 
 
  
För kännedom till: 
dan.gorga@kungalv.se 

 
 

  

mailto:kretsloppochvatten@kretsloppochvatten.goteborg.se
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 § 91/2022 

Remissvar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av 
ändrade havsplaner (Dnr KS2022/1489) 

Sammanfattning 

Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till avgränsningssamråd för strategisk miljöbedömning 
med miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner. Samrådsperioden är 8 juli till 10 
oktober 2022. 
Avgränsningssamrådet är första momentet i den strategiska miljöbedömningen och följs av de 
formella skedena, samråd cirka juni – november 2023 och granskning cirka maj – augusti 2024. 

Den 10 februari 2022 beslutade regeringen om Sveriges första havsplaner. Havsplanerna visar 
den mest lämpliga användningen av Sveriges hav och baseras huvudsakligen på förslag som tas 
fram av Havs- och vattenmyndigheten i en flerårig dialogprocess. I samband med beslutet om 
havsplaner gav regeringen i uppdrag till flera myndigheter att verka för att möjliggöra för 
ytterligare 90 TWh havsbaserad elproduktion per år. Nuvarande havsplaner ger förutsättningar 
för ca 60 TWh, varav ca 20–30 TWh bedöms bli aktuella i slutändan. Havs- och 
vattenmyndigheten har därför på regeringens uppdrag inlett en ny havsplaneringprocess för att 
möjliggöra för ytterligare energiproduktion i havet. Senast 24 december 2024 ska förslag till 
ändrade havsplaner inklusive miljökonsekvensbeskrivningar levereras till regeringen. 

Energimyndigheten samordnar en inledande process där myndigheter tillsammans ska ta fram 
förslag på nya områden för energiutvinning. Förslag till regeringen ska redovisas senast 31 
mars 2023. 
Förvaltningens bedömning är att kommunen inte har några kommentarer eller synpunkter på 
avgränsning av Strategisk miljöbedömning avseende Miljökonsekvensbedömning ändrade 
havsplaner enligt bifogat remissvar. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Remissvar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade 
havsplaner 
Bilaga Bilaga Remissvar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade 
havsplaner HaV dnr 02340 
Bilaga Missiv Avgränsningssamråd MKB ändrade havsplaner 220708.pdf 
Bilaga Avgränsningssamråd_miljökonsekvensbeskrivning_ändrade_havsplaner-
Remissversion_220708.pdf 

Förslag till kommunstyrelsen 
Kungälvs kommun har inte några kommentarer eller synpunkter på avgränsning av 
Strategisk miljöbedömning avseende Miljökonsekvensbedömning ändrade havsplaner 
enligt bifogat remissvar. 

__________ 
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Expedieras till: 
  

havochvatten@havochvatten.se. Märk svaret med dnr 2340-2022. 
 

För kännedom till: Linda Andreasson och Fredric Arpfjord Planering o myndighet 

 
 

  

mailto:havochvatten@havochvatten.se
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 § 92/2022 

Upprättande av verksamhetsområde för övertagande av Lycke-Kroken 
VA-samfällighetsförening (Dnr KS2022/0751) 

Sammanfattning 

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta 
verksamhetsområden när behov av vattenleverans och omhändertagande av spillvatten finns. 
Kommunen har fått in en begäran om övertagande av Lycke-Krokens va-samfällighets 
ledningsnät och bedömer att det är rimligt att gå föreningen till mötes och kommer upprätta 
ett övertagandeavtal som båda parter skall godkänna. Ett godkänt övertagandeavtal innebär att 
kommunen med stöd av vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för tillhandahållande av 
vattentjänsterna vatten och spillvatten för 53 fastigheter. I enlighet med vattentjänstlagen ska 
det klart framgå vilka fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA 
samt vilka vattentjänster som avses. De fastigheter som föreslås ingå i kommunalt VA-
verksamhetsområde framgår av bifogad karta i bilaga 1. I bilaga 2 listas de fastigheter som 
föreslås ingå i verksamhetsområdet tillsammans med vattentjänster för respektive fastighet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Upprättande av verksamhetsområde för övertagande av Lycke-Kroken VA-
samfällighetsförening 
Bilaga Bilaga 1 Verksamhetsområde_A3 Lycke-Kroken 
Bilaga Bilaga 2 Lycke-Kroken 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten upprättas, i enlighet 
med vattentjänstlagen för fastigheter angivna i bilaga 2 
 

__________ 
 
Expedieras till:  Samhälle och utveckling, Rebecka Stomvall Gill 

För kännedom till: Samhälle och utveckling Stefan Bohlin, Elisabeth Wegén 
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 § 93/2022 

Beslut - granskning av detaljplan för äldrebostäder, Ängegärde 5:1 (Dnr 
KS2020/1425) 

Sammanfattning 
Syftet med planen är att tillskapa byggrätt för vård- och omsorgsboende, med 90st 
boendeplatser. 
 
Efter samråd för detaljplan Ängegärde 5:1 m.fl. har planområdet, under våren 2022, delats till 
att innefatta enbart äldrebostäder, ”etapp 1” som samrådshandlingen redovisar för 
äldrebostäder. Resterande del av samrådshandling kommer att ingå i en senare 
detaljplaneläggning då många ouppklarade frågor kommer att bearbetas vidare med för etapp 2 
och 3. 

Aktuell detaljplan innefattar enbart äldrebostäder. Parkering löses med tillfälligt lov. För att i 
nästa detaljplan inbegripa dessa parkeringsplatser då även en anmälan om vattenverksamhet 
kommer att göras.  

Dagvattenutredning, riskutredning, översiktligt miljöteknisk markundersökning samt 
komplettering av geoteknisk utredning har tagits fram till granskningshandlingarna.  

Granskningshandlingar för detaljplan äldrebostäder för del av Ängegärde 5:1 är klara för att 
samrådas med remissinstanser, sakägare och allmänhet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beslut - granskning av detaljplan för äldrebostäder, Ängegärde 5:1 
Bilaga Illustrationsplan, DP Ängegärde 1_5, etapp 1, 22-08-16 
Bilaga Planbeskrivning - Dp Ängegärde 1_5, etapp 1. 22-08-24 
Bilaga Samrådsredogörelse - Dp Ängegärde 1_5, etapp 1. 22-08-24 
Bilaga Plankarta, DP Ängegärde, Etapp 1, 220825 

Förslag till kommunstyrelsen 
Detaljplan för äldrebostäder del av Ängegärde 5:1 i Kungälvs kommun godkänns för 
granskning enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 §18. 

__________ 
 
Expedieras till:  
Gunilla Carlsson Gremner 
Anna Hedlin 
Ida Brogren 
Kristina Stenström 
Denis Nähring 
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 § 94/2022 

Beslut - Antagande detaljplan Lycke-Tofta 1:9 samt del av 1:7 (Dnr 
KS2014/2218) 

Sammanfattning 

Förslag till beslut gäller antagande av detaljplan, vars syfte är att möjliggöra utveckling av 
pågående verksamheter och samtidigt värna områdets höga kulturmiljö-, natur- och 
friluftsvärden. Pågående verksamheters nuvarande utbredning stöds dåligt av gällande 
detaljplan, varför aktuell detaljplan även syftar till att ge planstöd åt befintliga åtgärder. Därtill 
syftar detaljplanen till att ge planstöd åt en befintlig tillbyggnad av ett enbostadshus.  

Verksamheter inom planområdet utgörs i dagsläget av dels en kursverksamhet med behov av 
ökad möjlighet till övernattning för gäster samt delning av fastighet, dels ett jordbruk/stall 
med behov av främst ökad ekonomibyggnadsvolym. Detaljplanens huvuddrag är att ändra 
användningar och tillskapa byggrätter för byggnader och anläggningar inom vad som i gällande 
detaljplan är dels kvartersmark, dels allmän platsmark. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beslut - Antagande detaljplan Lycke-Tofta 1:9 samt del av 1:7 
Bilaga Illustrationskarta_Lycke_Tofta_220602-A1-L 
Bilaga Plankarta_Lycke_Tofta_220714-A1-L 
Bilaga Granskningsutlåtande DP Lycke-Tofta 2022-08-22 
Bilaga Planbeskrivning DP Lycke-Tofta, 2022-08-22 

Förslag till kommunstyrelsen 
Detaljplanen för Lycke-Tofta 1:9 samt del av 1:7 i Kungälvs kommun antas 
enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27 med stöd av § 14 i 
kommunstyrelsens reglemente. 

__________ 
 
Expedieras till:  
Jonas Boström, jonas.bostrom@yahoo.se 
Mats Neuendorf, mats@morepr.se  

För kännedom till: 
Gunilla Carlsson Gremner 
Ida Brogren 
Anna Hedlin 
Kristina Stenström 
Christoffer Bjarneberg 
 
 

 
 

  

mailto:jonas.bostrom@yahoo.se
mailto:mats@morepr.se
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 § 95/2022 

Exploateringsavtal för Lycke-Tofta 1:7 och 1:9 detaljplan för bostäder och 
verksamheter (Dnr KS2021/1506) 

Sammanfattning 
Verksamheter inom planområdet utgörs i dagsläget av dels en kursverksamhet med behov av 
ökad möjlighet till övernattning för gäster samt delning av fastighet, dels ett jordbruk/stall 
med behov av främst ökad ekonomibyggnadsvolym. Detaljplanens huvuddrag är att ändra 
användningar och tillskapa byggrätter för byggnader och anläggningar inom vad som i gällande 
detaljplan är dels kvartersmark, dels allmän platsmark. 
 
Förslag till två exploateringsavtal har upprättats för detaljplanens genomförande. 
Exploateringsavtalen reglerar vatten och avlopp, byggnation, fastighetsrättsliga frågor med 
mera. 
 
Exploateringen inom detaljplaneområdet medför inga kostnader för kommunen då 
fastigheterna är privatägda och det är enskilt huvudmannaskap. 
 
Förvaltningen föreslår att exploateringsavtalen ska godkännas och att kommundirektören och 
kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna exploateringsavtalen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Exploateringsavtal för Lycke-Tofta 1:7 och 1:9 detaljplan för bostäder och 
verksamheter 
Bilaga Exploateringsavtal Lycke-Tofta 1_7 
Bilaga Exploateringsavtal Lycke-Tofta 1_9 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Upprättat exploateringsavtal med Lillemor Karlander, Lycke-Tofta 1:7, godkänns. 
2. Upprättat exploateringsavtal med Mats-Erik och Camilla Neuendorf, Lycke-Tofta 
1:9, godkänns. 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 
underteckna ovan exploateringsavtal.   

__________ 
Morgan Carlsson (SD) lämnar en anteckning till protokollet. 
 
Expedieras till:   
Jonas Boström, jonas.bostrom@yahoo.se 
Mats Neuendorf, mats@morepr.se 
 
 
För kännedom till: 
Boris Damljanovic 
Christoffer Bjarneberg 
 

 

mailto:jonas.bostrom@yahoo.se
mailto:mats@morepr.se
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 § 96/2022 

Samhällsbetalda resor 
 Amanda Stenbom informerar; 
 

• Möte med VGR 
o Zonstrukturen utvärderas under hösten – slutrapport december 2022 

• Västtrafik 
o Dialogmöte: stadskärnans kollektivtrafik 
o Kollektivtrafik i industriområden & landsbygd/tätort 

• Internt:  
o Trepartsförsäljning 
o Industriområden och kollektivtrafik 

Övrigt 
• Trafikverket tillgänglighetsanpassar hållplatserna vid Rollsbokrysset som del av 

projektet ”hållplatser för alla” 
 

• Upprustningen av Kodemotet klart 
 

• Gategården är under ombyggnation 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 97/2022 

Övriga frågor 
 Inga övriga frågor anmäls till sammanträdet. 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 98/2022 

Svar på förberedande frågeställningar inför höstens dialogmöten, 
Västtrafik AB (Dnr KS2022/1079-3) 

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 att de inte har 
några generella besparingskrav i Trafikplan 2024 för Kungälv, men heller inte någon utökning 
av trafikbudgeten. 
 
Samtidigt kvarstår ett fortsatt osäkert läge, utifrån hur resande och ekonomi påverkats av 
pandemin. 

 
I Trafikplan 2024 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 2024 som positiv i 
och med att det inte planeras försämringar i kollektivtrafikutbudet i Trafikplan 2024. 
 
Informationen antecknas till protokollet. 

Förslag till kommunstyrelsen 
Informationen antecknas till protokollet. 

 
__________ 
 
 
Expedieras till: 
kommun@vasttrafik.
se  

 

För kännedom till: 
Amanda Stenbom, 
amanda.stenbom@
kungalv.se  
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 Information om kommunens fordon. 
 

Bra dragning av Jörgen Hedin som vi skulle kunna gräva ytterligare i. 
 

- vad har kommunen för kostnad idag på dessa 224 fordon? 
- hur skulle vi kunna effektivisera denna fordonsflotta ekonomiskt? 
- hur hänger vi med gentemot agenda 2030 miljömässigt? 
- önskar att insatta tjänstemän kunde komma med bra inspel hur man effektiviserar bäst. 
- hur ser ut cykelbeståndet ut? Ser många inom hemtjänsten komma på cykel. 
- tittar man på andra alternativ, typ en samtransport med cyklar som transporteras i grupp för 
att tex serva orter utanför Kungälvs centralort? 
 
Önskar få dessa punkter belysta på utskottsmöte längre fram. 
 
Med Bästa Hälsningar 
Martin Högstedt 

 Utvecklingspartiet 
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