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  Paragraf 267-279 
 Fredrik Skreberg  
   

Ordförande 
  

 Thomas Alpner (M)  
   
Justerande   
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 § 267/2018 

Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll 
 

Till justerare föreslås Lena Bjurström (C) och Jan Tollesson (L). Ordföranden meddelar att 
protokollet justeras måndagen den 17 december.  
 

Beslut 

  Till justerare utses Lena Bjurström (C) och Jan Tollesson (L).   
__________ 
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 § 268/2018 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Tillkommande ärenden: 
 

- Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige – Emilia Forslund (KD)  
 

Beslut 

  Föredragningslistan fastställs.  
__________ 
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 § 269/2018 

Rishammar 2:2 mfl exploateringsavtal mm (Dnr KS2017/1238) 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-20 att förvaltningen (samhällsbyggnad) skulle upprätta 
detaljplan för Rishammar 2:2, vilken ägs av Bonava Sverige AB. En detaljplan har nu tagits 
fram för området som beräknas inrymma ca 170-190 nya bostäder samt tomt för förskola 
(detaljplanen tillåter skola/vård). Detaljplanearbetet har drivits som en byggherredriven 
detaljplan. 
 
Som ett led i genomförandet av detaljplanen tecknas nu ett exploateringsavtal med exploatören 
för att reglera villkoren vid en exploatering av detaljplaneområdet. Samtidigt med 
exploateringsavtalet tecknas också köpeavtal för förskoletomten och en överenskommelse om 
fastighetsreglering för en del allmän platsmark till exploatören. 
 
Inom planområdet är det enskilt huvudmannaskap för allmän plats där exploatören utför och 
bekostar utbyggnaden av allmän plats och även VA-ledningar. 
 
Förvaltningen föreslår följande förslag till beslut: 

1. Upprättat exploateringsavtal godkänns. 
2. Upprättat köpeavtal godkänns. 
3. Upprättad överenskommelse om fastighetsreglering godkänns. 
4. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna 

upprättat exploateringsavtal, köpeavtal och överenskommelse om fastighetsreglering. 
 
Kommunstyrelsen ändrade förslaget till beslut enligt nedan: 
 

1. Upprättat exploateringsavtal godkänns. 
2. Upprättad överenskommelse om fastighetsreglering godkänns. 
3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna 

upprättat exploateringsavtal och överenskommelse om fastighetsreglering. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Rishammar 2:2 mfl exploateringsavtal mm 2018-09-30 
Bilaga Protokollsutdrag - Samhällsbyggnadsutskottet - 18 oktober 2018 2018-09-30 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 14 november 2018 2018-09-30 
Bilaga Rishammar 2_2 exploateringsavtal underskrivet exploatör 2018-09-30 
Bilaga Rishammar 2_2 köpeavtal underskrivet exploatör 2018-09-30 
Bilaga Rishammar 2_2 Överenskommelse om fastighetsreglering underskr explo 2018-09-30 
Protokollsutdrag - Rishammar 2:2 mfl exploateringsavtal mm - Samhällsbyggnadsutskottet  
Protokollsutdrag - Rishammar 2:2 mfl exploateringsavtal mm - Kommunstyrelsen  

Beslut  

1. Upprättat exploateringsavtal godkänns. 
2. Upprättad överenskommelse om fastighetsreglering godkänns. 
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3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna upprättat exploateringsavtal och överenskommelse om 
fastighetsreglering. 

__________ 
 
Expedieras till: Daniel Markänger, MEX, Anna Silfverberg Poulsen, Planering och myndighet, Christoffer 
Bjarneberg, MEX 

För kännedom till: Bonava Sverige AB – Maria Remonen 
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 § 270/2018 

Detaljplan för bostäder och förskola, Kareby, Rishammar 2:2 - antagande 
(Dnr KS2012/2062) 

 
 Detaljplanen för bostäder och förskola Kareby var ute på samråd sensommaren 2017 och har 
därefter under sommaren 2018 varit föremål för granskning.  

Planförslaget har efter granskningen reviderats utifrån inkomna yttranden och för att stämma 
överens med de avtal som hör till planens genomförande. Ändringarna är av begränsad om-
fattning och främst av karaktären förtydliganden. 

Det kvarstår ett antal synpunkter efter granskningen som inte kunnat beaktas/tas hänsyn till. 

Detaljplanen innehåller mark för bostäder och skola alternativt vård. 
Detaljplanen är ett av de pilotprojekt som drivs med byggherredriven planprocess 
 
Kvarstående synpunkter finns från sakägare, boende i Kareby samt från Miljö- och byggnads-
nämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Detaljplan för bostäder och förskola, Kareby, Rishammar 2:2 - antagande 
2018-10-01 
Bilaga Protokollsutdrag - Samhällsbyggnadsutskottet - 18 oktober 2018 2018-10-01 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 14 november 2018 2018-10-01 
Bilaga Granskningsutlåtande 181003 2018-10-01 
Bilaga 20181018 Kareby Illustrationsplan antagande 2018-10-01 
Bilaga 20181018 Kareby planbeskrivning antagande 2018-10-01 
Bilaga 20181018 Kareby plankarta antagande 2018-10-01 
Protokollsutdrag - Detaljplan för bostäder och förskola, Kareby, Rishammar 2:2 - antagande - 
Samhällsbyggnadsutskottet  
Protokollsutdrag - Detaljplan för bostäder och förskola, Kareby, Rishammar 2:2 - antagande - 
Kommunstyrelsen  

Beslut  

Detaljplan för bostäder och förskola Kareby Rishammar 2:2 Kungälvs Kommun, 
Västra Götaland antas enligt plan- och bygglagen (PBL 201:900) 

__________ 
 
Expedieras till:   Eva Hell Planering, Kenneth Fondén Planering 

För kännedom till: Bonava AB 
Pernilla Olofsson, Planering 
Anna Silfverberg Poulsen, Planering och myndighet 
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 § 271/2018 

Revidering av riktlinjer för skolval inför förskoleklass och årskurs 7 (Dnr 
SMN2018/0487) 
 
Nu föreslås en revidering av riktlinjer för att förtydliga innebörden av tidigare beslutade 
urvalsprinciper samt justera en del handläggning för att förenkla och förbättra 
beslutsprocessen. 
 
De reviderade riktlinjerna förslås gälla från och med 1 januari 2019 och dokumentet kommer 
att följas upp var fjärde år, om revideringen inte behövs tidigare utifrån lagändring eller annat 
signifikant.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer för skolval inför förskoleklass och årskurs 7 2018-09-
04 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 14 november 2018 2018-09-04 
Bilaga Riktlinjer för skolval till förskoleklass och årskurs 7 i Kungälvs kommun 2018-09-04 
Protokollsutdrag - Revidering av riktlinjer för skolval inför förskoleklass och årskurs 7 - 
Sociala myndighetsnämnden  

Beslut  

1. Revidering av Riktlinjer för skolplacering och skolval i Kungälvs kommun 
Dnr SMN2018/0487 antas att gälla från och med den 1 januari 2019.  

2. Framtida revideringar av riktlinjerna delegeras till kommunstyrelsen.  
__________ 
I ärendet yttrar sig: Matilda Jansson (L), Johan Holmberg (S), Anna Vedin (M),  
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 272/2018 

Revidering av regler för kommunalt partistöd (Dnr KS2018/1681) 
 

Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att 
stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 
 
Regler för partistöd i Kungälvs kommun föreslås revideras med anledning av tidigare beslut i 
kommunfullmäktige om att höja nivån på partistöd.  

 
 Kommunstyrelsen föreslår att förvaltningens förslag till beslut avslås.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av regler för kommunalt partistöd 2018-10-19 
Bilaga Regler för kommunalt partistöd 2018-10-19 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 14 november 2018 2018-10-19 
Bilaga Anteckning till protokollet från UP 2018-10-19 
Protokollsutdrag - Revidering av regler för kommunalt partistöd - Kommunstyrelsen  
 
Yrkanden  
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Martin Högstedt (UP): Nuvarande nivå på partistödet ska gälla för hela mandatperioden 2019-
2022.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta Miguel Odhners (S) yrkande.  
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Ja-röst för bifall till Miguel Odhners (S) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Martin Högstedts (UP) yrkande. 
 
Omröstningsresultat  
Med 48 ja-röster och 11 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att anta Miguel Odhners 
yrkande (S) yrkande. 

Beslut   

1. Förvaltningens förslag till beslut avslås. 
2. Ärendet tas upp för ny behandling under slutet av 2019 om ekonomin tillåter. 

__________ 
I ärendet yttrar sig: Miguel Odhner (S), Martin Högstedt (UP), Erik Andreasson (V), Elisabeth 
Mattsson (L), Eva Qvistgaard (UP), Jan Tollesson (L) 
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Expedieras till: Ekonomienheten, Soltak   

För kännedom till: 
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 § 273/2018 

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) (Dnr 
KS2018/1881) 
Tillämpningsanvisningar till OPF- KL beslutades 2014-10-09 (KF § 234/2014) 

Sveriges kommuner och Landstings styrelse har antagit förslag till reviderade bestämmelser om 
omställning och pension till förtroendevalda på grund av att det i OPF-KL saknats delar. 
OPF-KL18 omfattar dessa reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, 
pension och familjeskydd. Förvaltningen föreslår att OPF-KL antas. 
 
Kommunfullmäktige fattade beslut om nya bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda OPF-KL 2014-10-09 (Dnr KS 2014/1634). 
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i 
samband med valet 2014 eller senare eller som i tidigare uppdrag inte omfattas av PBF, 
PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Omställningsstödet 
innehåller 

- Aktiva omställningsinsatser 
- Ekonomiskt omställningsstöd 
- Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Arvodesnämnden är pensionsmyndighet och har till uppdrag att tolka och tillämpa 
bestämmelserna samt ansvara för att det finns lokala tillämpningsanvisningar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 2018-11-22 
Bilaga Förslag till OPF-KL18 2018-11-22 

Beslut  

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL18 med 
tillhörande bilaga antas.  

__________ 
 
Expedieras till: HR-enheten, lönenheten SOLTAK 
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 § 274/2018 

Taxa för uteserveringar (Dnr KS2018/1845) 
 

På uppdrag av den nya majoriteten ses taxan för uteserveringar över. Förra året togs taxan för 
uteserveringar bort. Kommunfullmäktige föreslås nu återinföra taxan för uteserveringar i 
kommunen enligt förslag till beslut nedan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Taxa uteserveringar 2018-11-16 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 12 december 2018 2018-11-16 
Protokollsutdrag - Taxa uteserveringar - Kommunstyrelsen  
 
Yrkanden  
Ancy Wahlgren (UP): Avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta Miguel Odhners (S) yrkande.  
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Ja-röst för bifall till Miguel Odhners (S) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Ancy Wahlgrens (UP) yrkande. 
 
Omröstningsresultat  
Med 43 ja-röster och 16 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att anta Miguel Odhners 
yrkande (S) yrkande. 

Beslut  

Taxan för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs 
kommun (KFS 2011 nr1) ändras enligt följande: 

 
1. Taxa rörande uteserveringar återinförs och sätts till 275 kr/kvm/år. 
2. Ändringen under punkt 1 börjar gälla från och med datum för antagande. 

__________ 
I ärendet yttrar sig: Ancy Wahlgren (UP), Jan Tollesson (L), Miguel Odhner (S), Anders 
Holmensköld (M) 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 275/2018 

Nya taxor fritidsanläggningar - efter återremiss (Dnr KS2018/1546) 
 
Fritid Kungälv har fått i uppdrag att se över nuvarande taxor för hyra av fritidsanläggningar 
och föreslår revidering av taxor gällande fritidsanläggningar för ökade intäkter. Taxan behöver 
ses över då vi inte når upp till budgeterade intäkter. 
 
Ärendet återemitteras till kommunstyrelsen med uppdraget att tillsammans med Idrottsrådet 
göra en riskanalys av vad högre kostnader påverkar möjligheten till bra verksamhet. 
 
Idrottsrådet uttrycker förståelse för att taxor behöver höjas. De upplever den föreslagna 
höjningen som stor. Framförhållning och förutsättningar för föreningars budgetarbete lyfts 
som särskilt viktig. Snabba oannonserade kostnadsförändringar blir svåra att hantera. 
Inte minst ur detta perspektiv menar man att det finns risk för påverkan på barn och 
ungdomars deltagande i idrott och aktivitet.  
 
Då inte tillräcklig förankring har gjorts innan beslut är det rimligt att överväga ett alternativt 
verkställandedatum för att skapa framförhållning och förutsättningar för föreningarnas 
budgetarbete. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Nya taxor fritidsanläggningar - efter återremiss 2018-12-05 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 12 december 2018 2018-12-05 
Protokollsutdrag - Nya taxor fritidsanläggningar - efter återremiss - Kommunstyrelsen  
 
Yrkanden  
Jan Tollesson (L): Avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandet mot kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och  
Nej-röst för bifall till Jan Tollesons (L) yrkande. 
 
Omröstningsresultat  
Med 43 ja-röster och 16 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att anta kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  

Beslut  

1. Taxorna ändras från och med 1 juli 2019. 
2. Taxa 1 (barn och unga) ökar från 90kr/timman till 100kr/timman. 
3. Taxa 2 (seniorverksamhet) ökar från 200kr/timman till 225kr/timman. 
4. Taxa 3 (kommersiell verksamhet) lämnas oförändrad. 
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__________ 
I ärendet yttrar sig: Jan Tollesson (L), Johan Holmberg (S), Anna Vedin (M),  
 
Samtliga närvarande ledamöter av Liberalerna reserverar sig mot beslutet.  
 
Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av Liberalerna 
– Se bilaga.  
 
Expedieras till: Andreas Sjunnesson  

För kännedom till: 
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 § 276/2018 

Taxa för parkeringsavgifter i Marstrand, Instön, Tjuvkil (Dnr 
KS2018/1926) 
Förvaltningen har fått i uppdrag att justera taxan för parkering i Marstrand, Instön och Tjuvkil 
för att taxan ska reflektera värdet av att ha fasta parkeringsplatser jämfört med samnyttjande 
platser.  
 
Justeringen ska även vara jämställt med taxan för motsvarandet tjänst för månadsparkering i 
Kungälv-Ytterby och med införande av dygnsbiljett och timtaxa över hela året.  
 
Taxa T (Timmesparkering) kan implementeras på Salteriet, Rökan och Tjuvkil. Taxa S 
(Sommarparkering) kan implementeras på Blekebukten, Brandstationen, Danske Sten, 
Hamnplan, Käglan, Badhålan ½, Mjölkekilen och Muskeviken. Taxa M (Månadsparkering) och 
Taxa D (Dygnsbiljett) kan implementeras på platserna ovan. 
 
Värdet av en fast årsuthyrd plats föreslås vara dubbla priset jämfört med en samnyttjande 
månadsbiljett (Taxa M). Priset för en årsuthyrdplats för boende blir då 600kr för 12månader 
vilket ger 7200 kronor per år. Det är en väsentlig höjning jämfört med dagens pris som ligger 
på 2 000 kr/år för en fast plats. 
 
Taxa Å (Årsuthyrdparkering) kan implementeras på Blekebukten, Hedvigsholmen, 
Kyrkogårdsviken, Muskeviken samt på gatumark på Koön där det idag krävs ett särskilt 
boendetillstånd. 
 
Taxa U (Uppställningsplats) gäller för husbilar och fordonklass II och föreslås höjas från 125 
kr/dygn till 150 kr/dygn. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse KS2018-1926-1 Taxaändring för parkering i Marstrand 751614_2_3.docx 
2018-12-04 
Bilaga taxa-for-parkeringsavgifter-parkeringar-i-marstrand-inston-tjuvkil5 (002) 2018-12-04 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 12 december 2018 2018-12-04 
 
Yrkanden  
Jan Tollesson (L): Avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut i väntan på att utredning är 
klar. 
 
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta Miguel Odhners (S) yrkande.  
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Ja-röst för bifall till Miguel Odhners (S) yrkande och  
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Nej-röst för bifall till Jan Tollessons (L) yrkande. 
 

Omröstningsresultat  
Med 46 ja-röster och 13 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att anta Miguel Odhners 
yrkande (S) yrkande. 

Beslut  

Upprättat förslag, ”Taxa för parkeringsavgifter parkeringar i 
Marstrand, Instön, Tjuvkil” antas.  

__________ 
I ärendet yttrar sig: Jan Tollesson (L), Anders Holmensköld (M), Elisabeth Mattsson (L), Ove 
Wiktorsson (C), Miguel Odhner (S) 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2018-12-13 
Sida 19 (20) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 277/2018 

Svar på motion om inrättande av konstgalleri i Kungälvs kvarn (Dnr 
KS2017/1776) 
Utvecklingspartiet har inkommit med en motion om att i Kvarnen tillsammans med tex 
Kungälvs konstförening driva ett galleri för modern och samtida konst. Varken resurser eller 
ekonomiska medel ryms inom befintlig ram hos kulturenheten. Därför föreslås att motionen 
avslås. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om inrättande av konstgalleri i Kungälvs kvarn  
Bilaga Motion om konstgalleri.pdf  
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 14 november 2018  
Bilaga Protokollsutdrag  
Bilaga Protokollsutdrag - Bildningsutskottet - 30 maj 2018  
Protokollsutdrag - Bildningsutskottet - 30 maj 2018  
Protokollsutdrag - Motion om inrättande av konstgalleri i Kungälvs kvarn - Kommunstyrelsen  
 
Yrkanden  
Martin Högstedt (UP): Motionen bifalles.  
 
Anna Vedin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
anta Anna Vedins (M) yrkande.  
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Ja-röst för bifall till Anna Vedins (M) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Martin Högstedts (UP) yrkande. 
 
Omröstningsresultat  
Med 53 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att anta Anna Vedins (M) 
yrkande (M) yrkande. 

Beslut  

Motionen avslås. 
__________ 
I ärendet yttrar sig; Martin Högstedt (UP), Eva Qvistgaard (UP), Anna Vedin (M), Ove 
Wiktorsson (C), Elisabeth Mattsson (L) 
 
Expedieras till:   Mariella Sivertstrand  

För kännedom till:   
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 § 278/2018 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Emilia 
Forslund (KD) (Dnr KS2018/1983) 

 
Emilia Forslund (KD) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och om avsägelsen beviljas 
begära ny röstsammanräkning hos länsstyrelsen. 

Beslut 

1. Emilia Forslunds (KD) avsägelse från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige beviljas.   

2. Beslutet översänds till länsstyrelsen med begäran om 
röstsammanräkning för att utse en ny ersättare i kommunfullmäktige. 

__________ 
 
 

 Expedieras till Lönenheten, Renate Danielsson, Länsstyrelsen 

 För kännedom till  

 
 
 




























