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§ 280 Dnr 2022-00367 
Information om kommunstyrelsens förvaltningsbudget 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen står likt kommunens samtliga nämnder inför ekonomiska 
utmaningar under kommande år när vi rustar oss för att möta framtidens utmaningar. 
Det innebär att marginalerna för att hantera oförutsedda kostnader minskar. 

Precis som Kungsbacka kommuns pensionskostnader ökar även pensionskostnaderna 
för medarbetarna på Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) kraftigt under 2023, en 
ökning som kommunstyrelsen inte fått kompensation för då detta inte var känd 
information när budgetinspelet gjordes till 2023 års budgetberedning. Den totala 
avgiften till RSG består dels av avgiften för räddningstjänstverksamhet dels av 
pensionskostnader. Den totala avgiften ökar med drygt 9 procent till år 2023 jämfört 
med 2022 års budgetnivå vilket genererar en kostnadsökning på 4,15 miljoner kronor 
utöver tilldelad budgetram. 

Den stora ökningen riskerar att generera ett underskott under 2023 och 
kostnadsutvecklingen på kommunstyrelsen kommer nogsamt följas under året.  

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 281 Dnr 2020-01164 
Återrapportering av uppdrag att följa upp Handlingsplan för ett större 
och aktivare ansvar för att människor som står långt från 
arbetsmarknaden bättre tas tillvara av kommunen 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av uppdrag att följa upp 
Handlingsplan för ett större och aktivare ansvar för att människor som står långt från 
arbetsmarknaden bättre tas tillvara av kommunen.  

Kommunstyrelsen förklarar uppdraget som lämnades 2022-02-22, § 34, för avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2020 väcktes ett initiativ om 
kompetens- och självförsörjning genom anpassade eller vanliga anställningar i våra 
kommunala verksamheter. Kommunstyrelsen biföll initiativet och gav 
kommundirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur Kungsbacka 
kommun ska ta ett större och aktivare ansvar för att människor som står långt från 
arbetsmarknaden bättre tas tillvara av kommunen. 

En handlingsplan togs fram som innehöll ett antal aktiviteter som skulle bidra till att 
fler arbetslösa fick möjlighet att få prova på arbete i kommunal verksamhet. I 
handlingsplanen antogs målsättningen att varje enhet ska ta emot en arbetslös enligt 
upplägget ”en arbetslös per chef”. Handlingsplanen presenterades för 

kommunstyrelsen den 22 februari 2022. Samtidigt gav kommunstyrelsen, 
kommundirektören i uppdrag att följa upp handlingsplanen och återrapportera arbetet 
till kommunstyrelsen under 2022. 

Från mars 2022 har förvaltningarna skapat en struktur och en tydligare 
ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och Enheten för arbetsliv (EFA). EFA är 
den huvudsakliga aktören i arbetet med arbetslösa som uppbär försörjningsstöd. Vid 
förvaltningarna ska det finnas kontaktpersoner som ska vara vägen in på 
förvaltningen och skapa bättre förutsättningar för verksamheterna att ta emot 
arbetslösa. Platser tas fram efter förfrågan från EFA då de har en aktuell kandidat. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-29  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-08 
Processkarta, 2022-11-10 
Kommunstyrelsen 2022-02-22, § 34 
Handlingsplan för ett större och aktivare ansvar för att människor som står långt från 
arbetsmarknaden bättre tas tillvara av kommunen, 2021-11-16 
Kommunstyrelsen 2020-12-15, § 304 
Initiativ från Ulrika Landergren (L), Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C) och 
Niklas Mattsson (KD) om kompetens- och självförsörjning genom anpassade eller 
vanliga anställningar i våra kommunala verksamheter, 2020-12-15 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 282 Dnr 2022-00015 
Information om samråd och viktigare pågående ärenden från 
arbetsutskottets sammanträden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Lisa Andersson (M) informerar om genomförda företagsbesök och 
genomförd medlemsdialog med Samordningsförbundet Halland. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 283 Dnr 2022-00016 
Information om aktuella händelser från nämnder, bolag, 
intresseorganisationer (SKR, GR med flera) 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Lisa Andersson (M) rapporterar från Göteborgsregionen och 
förbundsstyrelsens senaste sammanträde samt från delregionala kollektivtrafikrådets 
senaste sammanträde. Vid delregionala kollektivtrafikrådets sammanträde 
informerades det bland annat om utredningen om seniorkort. 

Ordföranden informerar även om att Kungsbacka kommun nominerats till årets 
tillväxtkommun. 

Ledamoten tillika ordförande i styrelsen för Eksta Bostads AB Franklin Eck (M) 
informerar om hur den allmänna prisökningen och räntehöjningarna påverkar Ekstas 
verksamhet och möjlighet att genomföra planerade projekt. 

Franklin Eck (M) informerar även om att de tillfälliga bygglov som tidigare beviljats 
för Tempohus Kungsbacka AB:s fastigheter i Anneberg nu omvandlats till 
permanenta bygglov. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 284 Dnr 2022-00017 
Information om förvaltningen och pågående viktigare/större uppdrag, 
projekt och händelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Malin Aronsson informerar om el-situationen och Svenska 
kraftnäts bedömning att risken för bortkoppling av el i vinter ändrats från låg risk till 
reell risk.  

Kommundirektören informerar också om medarbetardagen som genomförts och 
nyheten för i år att även invånarna kan nominera årets medarbetare. 

Kommundirektören informerar även om fastställt kommuntal som innebär att 
Kungsbacka kommun under 2023 ska ta emot 78 nyanlända. 

Avslutningsvis tackar kommundirektören kommunstyrelsen för ett gott samarbete 
under året och under mandatperioden. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 285 Dnr 2022-00701 
Lönekartläggning 2022 och lönestruktur för 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer lönestrukturen för 2023 enligt nedan: 

BAS 10.e percentil 90.e percentil 
A 23 000 28 000 

B 24 000 31 000 

C 26 000 34 000 

D 28 000 37 000 

E 30 000 41 000 

F 34 000 46 500 

G 37 000 50 500 

H 40 500 55 000 

I 45 000 60 000 

J 49 000 65 500 

 
Kommunstyrelsen fastställer att följande befattningar ska vara prioriterade för den 
centrala satsningen utifrån osakliga löneskillnader: arbetsledare kök, restaurangchef, 
arbetsterapeut, biståndshandläggare, enhetschefer i bas J, fysioterapeuter, lärare 
grundskola/modersmål, miljö- och hälsoskyddsinspektör, myndighetshandläggare, 
sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, socialsekreterare (vuxenenheten), studie- 
och yrkesvägledare, stödpedagog. 

Kommunstyrelsen godkänner rapport avseende lönekartläggning 2022, daterad  
2022-11-08. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun arbetar med en lönestruktur där samtliga befattningar är 
värderade utifrån ett arbetsvärderingssystem. Värderingen utgår från fyra faktorer: 
kunnande, problemlösning, ansvar och arbetsförhållanden och i varje faktor värderas 
arbetets grundkrav. Värderingarna resulterar i att befattningarna placeras i olika 
BAS-intervall. Varje BAS-intervall har en beslutad lönestruktur mellan 10:e och 90:e 
percentilen som utgör vägledning för befattningarnas lönenivåer.  

Den beslutade lönestrukturen används som utgångspunkt vid prioriteringar och 
satsningar och är också ett stöd för lönesättande chefer vid lönesättning av nya 
medarbetare. Den beslutade lönestrukturen har under 2021 och 2022 varit densamma 
och förslaget för 2023 är att den justeras till en ny målnivå. 

I 2022 års lönekartläggning har en analys genomförts av kvinnors och mäns 
medianlöner. Jämförelsen har gjorts av medarbetare med både tidsbegränsade och 
tillsvidareanställningar.  
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Lönestatistiken har analyserats med stöd av arbetsvärderingen utifrån tre aspekter i 
enlighet med diskrimineringslagen: lika, likvärdiga och hierarkiska befattningar. 

Sammantaget visar kartläggningen att skillnaden mellan kvinnors och mäns löner på 
en övergripande nivå har minskat något. Kvinnors medianlön motsvarar närmare 98 
procent av medianlönen för män. 

När det gäller skillnaden i medianlön mellan män och kvinnor som har lika 
befattningar finns den i vissa befattningar skillnader i medianlön mellan könen. 
Dessa skillnader kan i huvudsak förklaras av sakliga faktorer vilket gör att det inte 
går att fastställa några osakliga löneskillnader. Det finns också flera befattningar där 
kvinnor har en högre medianlön än männen. 

När det gäller jämförelsen mellan likvärdiga befattningar som inryms i samma BAS-
intervall eller där de kvinnodominerade befattningarna i en BAS jämförs med en icke 
kvinnodominerad befattning i en lägre BAS syns dock en löneskillnad. 

I bedömningen av vilka befattningar som bör vara föremål för en central satsning har 
även konkurrenssituationen gentemot närliggande kommuner beaktats i 
prioriteringen. Förutom den centrala satsningen på osakliga löneskillnader arbetar 
förvaltningarna med att minska på skillnader i lön mellan män och kvinnor. 
Kontinuerligt behöver vi också uppdatera de arbetsvärderingar som finns för 
tjänsterna så att jämförelserna mellan befattningarna blir korrekt 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-29, § 379 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-08 
Rapport avseende lönekartläggning 2022, 2022-11-08 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 286 Dnr 2018-00716 
Förlängning av principavtal avseende detaljplan för Skårby 6:19 m.fl., 
Björkris II 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till förlängning av principavtal mellan 
kommunen och fastighetsägarna inom planområdet för Björkris II, undertecknat av 
fastighetsägarna 2022-11-10. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive 
ersättare, utses att för kommunens räkning underteckna avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden gav den 24 maj 2016 förvaltningen i uppdrag att upprätta en 
detaljplan inom fastigheterna Skårby 6:19 och del av Skårby 7:1, 6:9, 6:2 och 3:4. 
Planläggningen innebär en utökning av stadsdelen Björkris och benämns Björkris II.  

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga cirka 800 bostäder samt skola 
och förskola inom planområdet. Detaljplanen delades upp i två delar efter 
granskningen. Uppdelningen gjordes mot bakgrund av tidskrävande 
tillståndsprocesser för åtgärder vid Kungsbackaån som är nödvändiga för att 
genomföra exploateringen öster om Göteborgsvägen (etapp 2b). En detaljplan antogs 
av kommunfullmäktige den 2 februari 2021 för den del av området som ligger väster 
om Göteborgsvägen (etapp 2a). 

Kommunstyrelsen godkände den 24 mars 2020 ett principavtal som reglerar 
övergripande förutsättningar och principer som ska gälla vid upprättande och 
genomförande av detaljplanen för Björkris II (det vill säga båda detaljplanerna), 
såsom utbyggnad av allmän plats, ansvars- och kostnadsfördelningar, åtaganden med 
mera. 

Principavtalet har ersatts av ett exploateringsavtal i de delar som omfattas av 
detaljplanen för Björkris etapp 2a, väster om Göteborgsvägen. Ytterligare ett 
exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplanen för etapp 2b, öster om 
Göteborgsvägen, kan antas. 

Sedan principavtalet tecknades har fastighetsindelningen och ägarförhållandena i 
området förändrats. Marken öster om Göteborgsvägen ligger nu inom fastigheten 
Skårby 6:23 som ägs av Trollängen Vargagården AB och Franshill Björkris Holding 
AB (tidigare GTV Exploatering AB).  

Arbetet med detaljplanen för den östra sidan pågår fortfarande. För närvarande utreds 
möjligheten att bebygga området utan att utföra alltför stora ingrepp i Kungsbackaån. 
Det har därför uppkommit ett behov av att förlänga principavtalets giltighetstid. 

Principavtalets giltighetstid föreslås förlängas med tre år, vilket innebär att 
förutsättningen för avtalets giltighet är att detaljplanen för Björkris etapp 2b, östra 
sidan om Göteborgsvägen, ska antas av byggnadsnämnden senast den 31 december 
2025. 
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Principavtalet ska i övrigt fortsätta att gälla med oförändrade avtalsvillkor, i de delar 
som berör detaljplanen för östra sidan, etapp 2b. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-29, § 382 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-10 
Förslag till förlängning av principavtal för Björkris II, undertecknat av 
fastighetsägarna 2022-11-10 
Kommunstyrelsen, 2020-03-24, § 58 
Principavtal, 2020-04-28 
Översiktskarta etappindelning 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Trollängen Vargagården AB, Franshill Björkris Holdning AB 
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§ 287 Dnr 2022-00714 
Ansökan om planbesked för Äskatorp 7:68 och Duvehed 2:9 

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda 
åtgärden genom en detaljplan för verksamheter inom Äskatorp 7:68 och del av 
Duvehed 2:9. Exploateringens omfattning ska utredas under detaljplanearbetet. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning 
för upprättande av detaljplan för verksamheter inom Äskatorp 7:68 och del av 
Duvehed 2:9 i Fjärås stationssamhälle. 

Beslutsmotivering 
Förfrågan innebär att möjliggöra för en större byggrätt och mer verksamhetsmark 
inom Äskatorp 7:68 och del av Duvehed 2:9 i Fjärås stationssamhälle. Ansökan 
överensstämmer med kommunens översiktsplan, varför kommunen ställer sig positiv 
till förfrågan.  

Fastigheten och förfrågan stämmer med översiktsplanens och visionens målsättning 
om närhet till kollektivtrafik och service samt bidrar till kommunens mål om bästa 
företagsklimatet i Västsverige 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Äskatorp 7:68 har den 4 oktober 2022 ansökt om planbesked 
för att genom en ny detaljplan möjliggöra utveckling av befintlig 
marsipantillverkning inom fastigheten. Fastighetsägaren är i behov av ett större lager 
till tillverkningen som finns inom fastigheten i dag. Fastighetsägaren önskar också 
planlägga del av kommunens fastighet Duvehed 2:9 för att utöka sina 
verksamhetslokaler.  

Fastigheterna ligger i Fjärås stationssamhälle med Torstaredsvägen i söder och västra 
stambanan i öster. Tillfart till området sker via Tostaredsvägen och Fjärås 
Smedjeväg. Närmaste busshållplats och pendelparkering ligger cirka 80 meter väster 
om planområde. Äskatorp 7:68 omfattar en yta på knappt 2 200 kvadratmeter och 
gränsar till bostäder i norr och i väster. 

Enligt kommunens översiktsplan är det aktuella området lämpligt för verksamheter 
och industrier som är transportintensiva, störande eller med annan 
omgivningspåverkan.  

Fastigheten Äskatorp 7:68 är belägen inom detaljplan FJ9E som vann laga kraft 
2005. Äskatorp 7:68 är i plankartan redovisad som kvartersmark för småindustri. 
Fastigheten Duvehed 2:9 är belägen inom detaljplan FJ9 som vann laga kraft 1975. 
Duvehed 2:9 är i plankartan redovisad som område för järnvägsändamål. Västra 
stambanan har sedan dess flyttat öster ut, vilket innebär att järnvägsområdet i 
detaljplanen inte är aktuellt. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-29, § 383 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-09 
Karta, Äskatorp 7:68 och Duvehed 2:9, 2022-11-09 
Ansökan om planbesked, 2022-10-04 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
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§ 288 Dnr 2022-00560 
Ansökan om planbesked för Släps-Kullen 1:413 

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda 
åtgärden genom planläggning inom Släps-Kullen 1:413 i Kullavik. 

Beslutsmotivering 
Förslaget att uppföra ett bostadshus inom fastigheten Släps-Kullen 1:413 skulle 
innebära att detaljplanen från 1972 ändras från allmän plats till bostadsändamål. I 
samband med att denna detaljplan antogs har kommunen gjort en avvägning mellan 
de allmänna och de enskilda intressena av platsen. 

De allmänna intressena inom aktuellt område är strandskydd, riksintresse och 
planlagd naturmark som ska ge allmänheten rätt att beträda området. Kommunen gör 
fortfarande bedömningen att det allmänna intresset, att bevara platsen som allmän, 
väger tyngre än det enskilda intresset att tillskapa en byggrätt inom området. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Släps-Kullen 1:413 har den 8 juli 2022 ansökt om planbesked 
för att genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av ett bostadshus. Den 16 
oktober 2022 kompletterades ansökan med ett förtydligande av innehållet i ansökan. 

Fastigheten är belägen inom detaljplan S80 som vann laga kraft 18 februari 1972. 
Den aktuella fastigheten är i plankartan redovisad som område för allmänt ändamål 
med enskilt huvudmannaskap. Platsen som ansökan avser ligger som en grönkil 
mellan två bostadsfastigheter och inrymmer bland annat en äldre brandvattendamm 
som upptar större delen av platsen. 

Enligt kommunens översiktsplan ingår det aktuella området i yttre delen av 
utvecklingsorten för Kullavik. Ansökan skulle innebära att detaljplanen från 1972 
ändras från allmän plats till bostadsändamål.  

Fastigheten omfattas av riksintresse för högexploaterad kust samt riksintresse för det 
rörliga friluftslivet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-29, § 384 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-09 
Skrivelse från sökanden, 2022-11-21 
Ansökan om planbesked, 2022-07-08 
Komplettering av ansökan om planbesked, 2022-10-16 
Byggnadsnämnden 2012-09-04, § 386 
Karta, Släps-Kullen 1:413, 2022-11-09 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Franklin Eck (M) yrkar att kommunstyrelsen ska lämna beskedet att kommunen 
avser att pröva den begärda åtgärden genom en detaljplan inom Släps-Kullen 1:413. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Franklin Ecks (M) yrkande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Franklin Ecks (M) 
yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen 
godkänner: 

Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Nej-röst innebär att bifalla Franklin Ecks (M) yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 12 ja-röster mot 2 nej-röster och 1 
som avstår, beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 
Thure Sandén (M) X   
Marianne Pleijel (M) X   
Peter Söderberg (M)    X  
Maria Gathendahl (M) X   
Franklin Eck (M)  X  
Fredrik Hansson (C)  X   
Kristina Karlsson (C) X   
Monica Neptun (L) X   
Marie Wadström (KD) X   
Eva Borg (S) X   
Johan Tolinsson (S) X   
Stefan Vilumsons (SD) X   
Susanne Andersson (SD)    X 
Maria Losman (MP) X   
Lisa Andersson (M) X   
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Beslutet skickas till 
Sökanden 
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§ 289 Dnr 2022-00629 
Ansökan om planbesked för Vallda 23:2 

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att inleda en 
detaljplanläggning för att pröva lämpligheten av lokaler för verksamheter inom 
Vallda 23:2, i Vallda. Möjlig exploatering, såsom våningsantal, ska utredas under 
detaljplanearbetet. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning 
för upprättande av detaljplan för verksamhetslokaler inom Vallda 23:2 i Vallda. 

Beslutsmotivering 
Förfrågan innebär en utveckling av ett redan etablerat område för verksamheter inom 
utvecklingsorten Vallda, varför kommunen ställer sig positiv till förfrågan. Området 
ligger i nära anslutning till kollektivtrafik och cykelväg. En detaljplan för området 
kan möjliggöra för en mer trafiksäker angöring. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Vallda 23:2 har den 31 augusti 2022 ansökt om planbesked 
för att genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av lokaler för verksamheter 
samt bostäder. Sökanden har därefter ändrat ansökan till att endast gälla lokaler för 
verksamheter. Den del av ansökan som gällde bostäder har återtagits.  

Fastigheten är i dag bebyggd med en större byggnad som inhyser bland annat 
vårdcentral och frisör. Inom fastigheten finns också en äldre magasinsbyggnad med 
ett förhållandevis högt kulturhistoriskt värde. Området angörs direkt från 
Valldavägen via två alternativa tillfarter. Den västra infarten servar också fyra 
bostadshus sydost om nu aktuellt område. 

I ansökan föreslås två nya byggnader med ett respektive två våningsplan. Dessa 
placeras i anslutning till befintlig verksamhetsbyggnad och bildar tillsammans med 
den en kringbyggd gård för entréer och parkering.  

Enligt kommunens översiktsplan ingår det aktuella området i utvecklingsorten 
Vallda. Fastigheten ingår inte i någon detaljplan. Fastigheten ligger i Vallda Kyrkby 
som utgör riksintresse för kulturmiljövården enligt miljöbalkens 3 kap. 6 §. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-29, § 385 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-09 
Orienteringskarta, 2022-11-07 
Ansökan om planbesked, 2022-08-31 
Komplettering, 2022-10-26 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
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§ 290 Dnr 2022-00666 
Ansökan om planbesked för Gällinge-Skår 2:68 

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda 
åtgärden genom planläggning inom Gällinge-Skår 2:68 i Skår. 

Beslutsmotivering 
Förslaget att uppföra ett bostadshus inom fastigheten Gällinge-Skår 2:68 skulle 
innebära att detaljplanen måste ändras från allmän plats till bostadsändamål. Detta 
betyder att platsen, som i dag är till för alla, blir privatiserad. I samband med att 
detaljplanen antogs 1970 gjorde kommunen en avvägning mellan de allmänna och de 
enskilda intressena av platsen. Avvägningen resulterade i att platsen blev en del av 
ett större sammanhängande naturområde. Kommunen gör fortfarande bedömningen 
att det allmänna intresset, att bevara platsen som allmän, väger tyngre än det enskilda 
intresset att tillskapa en byggrätt inom området. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Gällinge-Skår 2:68 har den 12 september 2022 ansökt om 
planbesked och önskat bli kontaktad. Samhällsbyggnadskontoret var 6 oktober 2022 i 
kontakt med sökanden och redogjort för vad som krävs för att kunna bygga ett 
enbostadshus på platsen. Sökanden meddelade då att de vill pröva möjligheten för att 
genom en ny detaljplan möjliggöra för uppförandet av ett enbostadshus. Inom 
fastigheten finns i dag en sommarstuga som enligt byggnadsnämndens bedömning i 
tillsynsärende inte hålls i vårdat skick 

Fastigheten är belägen inom detaljplan G1 som vann laga kraft 1970. Den aktuella 
fastigheten är i plankartan redovisad som allmän plats, park-plantering. 
Sommarstugan finns illustrerad på plankartan vilket gör att vid tiden för 
framtagandet av planen har det tagits hänsyn till om en byggrätt borde finnas på 
platsen. Fastigheten ligger inom ett höjdparti i anslutning till bostadsbebyggelse. 

Enligt kommunens översiktsplan ligger den aktuella fastigheten i ett område där 
kommunen inte aktivt planerar för utveckling av fler bostäder och samhällsservice. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-29, § 386 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-09 
Ansökan om planbesked, 2022-09-12 
Orienteringskarta, Gällinge-Skår 2:68, 2022-11-09  
Bedömning i tillsynsärende, BN 2022-002289, 2022-08-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (33) 
Kommunstyrelsen Datum  

2022-12-13 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Marie Wadström (KD), Peter Söderberg (M) och Franklin Eck (M) yrkar att 
kommunstyrelsen ska lämna beskedet att kommunen avser att pröva den begärda 
åtgärden genom en detaljplan inom Gällinge-Skår 2:68. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Marie Wadströms (KD) m.fl. 
yrkande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Marie Wadströms 
(KD) m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen 
godkänner: 

Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Nej-röst innebär att bifalla Marie Wadströms (KD) m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 10 ja-röster mot 5 nej-röster, beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 
Thure Sandén (M) X   
Marianne Pleijel (M) X   
Peter Söderberg (M)    X  
Maria Gathendahl (M) X   
Franklin Eck (M)  X  
Fredrik Hansson (C)  X   
Kristina Karlsson (C) X   
Monica Neptun (L) X   
Marie Wadström (KD)  X  
Eva Borg (S) X   
Johan Tolinsson (S) X   
Stefan Vilumsons (SD)  X  
Susanne Andersson (SD)   X  
Maria Losman (MP) X   
Lisa Andersson (M) X   
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Beslutet skickas till 
Sökanden 
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§ 291 Dnr 2022-00640 
Svar på Finansdepartementets remiss av promemorian Bättre 
konsekvensutredningar (Ds 2022:22) 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-11-09, och översänder det som sitt 
svar till Finansdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år upprättas ett stort antal konsekvensutredningar av kommittéer, särskilda 
utredare, Regeringskansliet och andra statliga förvaltningsmyndigheter inför beslut 
och förslag om lagar och regler och andra offentliga åtaganden. De förordningar som 
reglerar konsekvensutredningar är främst förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning (konsekvensutredningsförordningen) och 
kommittéförordningen (1998:1474). 

Syftet med konsekvensutredningar är bland annat att så långt som möjligt försäkra 
sig om att en åtgärd som övervägs verkligen behövs, att den löser det aktuella 
problemet samt att den ger ett allsidigt underlag för bedömningen av de 
konsekvenser, till exempel sociala, ekonomiska och miljömässiga, som åtgärden kan 
medföra. 

Det riktas emellertid återkommande kritik mot de konsekvensutredningar som ligger 
till grund för offentligt beslutsfattande i Sverige, bland annat från Riksrevisionen, 
Statskontoret och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). 
Kritiken har bland annat handlat om tillämpningen av den kommunala 
finansieringsprincipen, snäva tidplaner i beredningsprocessen och fokuseringen på ett 
antal specificerade konsekvenser i stället för att belysa konsekvenser för hela 
samhället och dess aktörer. 

Finansdepartementet menar att utmaningarna med att arbeta fram 
konsekvensutredningar av hög kvalitet är flera. Till exempel nämns att regelverken 
för konsekvensutredningar upplevs som krångliga, då kraven är många, detaljerade 
och fördelade över flera förordningar. 

En ytterligare utmaning är att konsekvensutredningar inte alltid används i samband 
med utformningen av förslag eller beslut. Exempelvis tas konsekvensutredningar i 
statliga utredningar ofta fram för sent i processen, när utredaren redan hunnit landa i 
ett förslag, snarare än som ett verktyg för att välja den mest ändamålsenliga åtgärden. 
Detta ger också små incitament till att utreda alternativa förslag och det blir snarare 
ett underlag som syftar till att stödja huvudförslaget i stället för att hitta det 
lämpligaste alternativet. 

I promemorian lämnas förslag om en ny förordning om konsekvensutredningar 
(konsekvensförordningen) där bestämmelser om konsekvensutredningar samlas. I 
förslaget finns också ett krav på redovisning av en konsekvensutredning när de 
myndigheter som omfattas av förordningen lämnar in förslag till regeringen eller 
Regeringskansliet om att regeringen ska besluta om eller föreslå nya eller ändrade 
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regler. Detta innebär att konsekvensutredningar ska upprättas tidigare i 
regelgivnings- och beslutsprocesser än i dag, när förutsättningarna att göra 
strategiska val är som störst, vilket är tänkt att stärka förutsättningarna för att utforma 
ändamålsenliga åtgärder.  

För att leva upp till de nya kraven lämnas även förslag om att vissa statliga 
myndigheter ska bistå med metodutveckling, vägledning och utbildning när det gäller 
konsekvensutredningar. Ekonomistyrningsverket föreslås få i uppgift att koordinera 
detta arbete och en central del i uppdraget blir att tillhandahålla vägledningar om 
vilka samhällsområden som bör beaktas i en konsekvensutredning och hur omfattade 
en konsekvensutredning bör vara i olika fall. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-29, § 380 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-11-09 
Yttrande, 2022-11-09 
Finansdepartementets promemoria: Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22) 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Finansdepartementet 
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§ 292 Dnr 2022-00006 
Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under 
perioden 2022-01-01 till 2022-12-06. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen 
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta 
lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått 
beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

 
Delegat 

 
Ärende 

 
 

 
KSAU 2022-11-29, KSAU 2022-12-06  

 
Kommundirektör 

 
Tillförordnad förvaltningschef vid förvaltningen för 
Förskola & Grundskola 

 
Kommundirektör 

 
Lönesättning av förvaltningschef för nämnden för 
Vård & Omsorg (vid nyanställning) 

 
Kommundirektör 

 
Lönesättning av förvaltningschef för nämnden för 
Individ & Familjeomsorg (vid nyanställning) 

 
Kommundirektör 

 
Lönesättning av förvaltningschef för nämnden för 
Teknik (vid nyanställning) 

 
Kommundirektör 

 
Lönesättning av förvaltningschef för nämnden för 
Kultur & Fritid (vid nyanställning) 

 
Kommundirektör 

 
Lönesättning av förvaltningschef för nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad (vid nyanställning) 

 
HR-chef 

 
Avslagsbeslut på begäran att ta del av allmän handling  

 
Utvecklingschef 

 
Avtal om processtöd för att leda strategiskt 
innovationsarbete 

 
Exploateringshandläggare 
 

 
Servitutsavtal Blixered 1:5 - Teleledningar 
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Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Kyrkobyn 2:2 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Blixered 1:6 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Välås 9:1 - Teleledningar 

 
Mark- och exploateringschef 

 
Markavtal/servitut Torpa 7:6 – Optoledning 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Gröninge 2:3 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Gressela 4:2 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Gressela 4:10 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Avtal om jakträtt - Svinholmen 1:1 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Ekenäs 2:23 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Vässingsö 2:29 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Algusered 1:296 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Kyrkobyn 1:8 - Vattenledning 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Kyrkobyn 8:1 - Vattenledning 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Öjersbo 1:8 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Långenäs 1:16 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Fjälebo 2:1 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Salvebo 1:2 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Ryared 1:8 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Hjälmared 4:11 - Teleledningar 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan godkänna 
redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2022-01-01 till  
2022-12-06, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 293 Dnr 2022-00004 
Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 23 november 2022 till 13 december 2022 har följande skrivelser 
inkommit till kommunstyrelsen: 

 Nämnden för Tekniks fördjupade utredning om av avgiftsfria färdtjänstresor 
till pensionärer 

 Nämnden för Tekniks gång- och cykelplan 2023–2027 

 Barnens rätt i samhällets ansökan om bidrag för 2023 

 Kommun- och Regionledningsforums mötesanteckningar från sammanträdet 
2022-11-16 

 Kommunrevisionens uppföljande granskning av 2020 års fördjupande 
granskningar och utökad granskning avseende nämnden för Kultur & Fritids 
hantering av hyresavtal 

 Förslag från elever på Kolla grundskola 

 Eksta Bostads AB:s protokoll från sammanträdet 2022-10-27 

 Eksta Bostads AB:s protokoll från sammanträdet 2022-11-24 

 Samordningsförbundet i Hallands protokoll från sammanträdet 2022-11-21. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan noterat 
redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet, och finner att kommunstyrelsen 
bifaller det. 
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§ 294 Dnr 2022-00839 
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, tredje kvartalet 2022 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen, till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 
som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en 
insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen 
sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även 
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-29, § 377 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2022-10-26, § 114 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-10-04 
Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO, kvartal 3 2022 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
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§ 295 Dnr 2021-01193 
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om att införa kommunala 
ordningsvakter som patrullerar på särskilt otrygga platser i 
Kungsbacka 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det i nuläget inte finns 
ett geografiskt område i Kungsbacka kommun som är i behov av ordningsvakter. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) och Hampus Jägnert (SD) har inkommit med en motion som 
anmäldes i kommunfullmäktige den 7 december 2021 om att utreda möjligheten att 
införa kommunala ordningsvakter som patrullerar på särskilt otrygga platser i 
Kungsbacka stad under de dagar och tider som otryggheten upplevs som störst. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15, § 370 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-26 
Nämnden för Kultur & Fritid 2022-03-17, § 15 
Nämnden för Kultur & Fritids yttrande, 2022-03-10 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-02-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-21, § 436 
Kommunfullmäktige 2021-12-07, § 194 
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om att införa kommunala ordningsvakter som 
patrullerar på särskilt otrygga platser i Kungsbacka, 2021-12-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kristina Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Susanne Andersson (SD) och Stefan Vilumsons (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om att avslå motionen och Susanne 
Anderssons (SD) m.fl. yrkande om att bifalla motionen. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Susanne 
Anderssons (SD) m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen 
bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen 
godkänner: 
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Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Nej-röst innebär att bifalla Susanne Anderssons (SD) m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 13 ja-röster mot 2 nej-röster, beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 
Thure Sandén (M) X   
Marianne Pleijel (M) X   
Peter Söderberg (M)   X   
Maria Gathendahl (M) X   
Franklin Eck (M) X   
Fredrik Hansson (C)  X   
Kristina Karlsson (C) X   
Monica Neptun (L) X   
Marie Wadström (KD) X   
Eva Borg (S) X   
Johan Tolinsson (S) X   
Stefan Vilumsons (SD)  X  
Susanne Andersson (SD)   X  
Maria Losman (MP) X   
Lisa Andersson (M) X   

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Kultur & Fritid 
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§ 296 Dnr 2022-00331 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om Kungsbacka Torg 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att nämnden för Teknik 
redan arbetar enligt motionens intentioner, genom att dialog om torgets framtid 
kommer att hållas med flera olika grupper samt att parkeringsbehovet i innerstaden 
utreds inom arbetet med torget. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 5 april 2022. Motionären vill att kommunfullmäktige 
omedelbart upphäver nämnden för Tekniks beslut om att förändra torgets södra del 
som bland annat innebär samtliga parkeringsplatser förutom handikapplatserna ska 
tas bort. 

Vidare vill motionären att nämnden för Teknik tillsammans med förvaltningen ska 
arbeta fram förslag på alternativa lösningar för torget som kommuninnevånarna kan 
få tycka till om, och att nämnden därefter överlämnar frågan till kommunfullmäktige 
för behandling. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-29, § 381 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-09 
Nämnden för Teknik, 2022-09-22 § 84 
Nämnden för Teknik yttrande över motion, 2022-09-01  
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-09-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-03, § 161 
Kommunfullmäktige 2022-04-05, § 63 
Motion från Roger Larsson (KB) om Kungsbacka torg, 2022-04-05 
Nämnden för Teknik 2022-03-23, § 32 
Kommunstyrelsen 2008-11-18, § 181 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik 
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