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§ 180 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 möte med Trafikverket. 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ingen information lämnas vid sammanträdet. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 182 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 att det varit förhållandevis lugnt i 
verksamheterna i sommar, med undantag av vård och omsorgs verksamhet där det 
varit ett ansträngt personalläge. 

Vidare rapporterar kommundirektören från ledningsdialog som har genomförts med 
Polisen. Vid dialogen nämndes bland annat att den samlade bilden är att det har varit 
en lugn sommar. Polisen informerade också kort hur de arbetar med anledning av de 
sexuella ofredanden som har skett utanför ett antal av kommunens skolor. 

Kommundirektören informerar också om mottagandet av skyddsbehövande ukrainare 
samt att Lovisa Eld tillträder uppdraget som samhällsbyggnadschef den 1 september 
2022. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 183 Dnr 2019-00401 
Avslut av uppdrag om samordnad skylthantering 

Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget att ta fram kommungemensamma riktlinjer för 
nya och befintliga skyltar, som lämnades 2019-08-27, § 198, för avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 27 augusti 2019 kommundirektören i uppdrag att ta fram 
kommungemensamma riktlinjer för nya och befintliga skyltar. Sedan uppdraget 
lämnades har regler och interna rutiner för skyltar samt skyltmanual för invändig och 
utvändig skyltning – där Kungsbacka kommun är avsändare – tagits fram.  

Syftet med riktlinjerna är att klargöra ansvarsfördelning och tydliggöra vad som 
gäller för skyltning där Kungsbacka kommun är avsändare.  

Utgångspunkten har varit behovet och vad styrdokumentet ska åtgärda samt hur det 
görs på bästa sätt för att uppnå önskad effekt. Enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer 
för styrdokument, är riktlinjer ett normerade dokument som lämnar visst utrymme 
för användaren själv att utforma detaljerna i åtgärderna. Under arbetets gång har det 
visat sig att behovet är att definiera tydliga gränser och inte att enbart uttala en 
strävan. Därför har regler och rutiner arbetats fram i stället för riktlinjer. I reglerna 
framgår vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet gällande skyltning när 
Kungsbacka kommun är avsändare. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-16, § 247 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-12 
Kommunstyrelsen 2019-08-27, § 198 

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 
Kommunledningskontoret: Kommunikation 
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§ 184 Dnr 2022-00469 
Uppstart av projekt i lokalplan - Skårby utbildningslokaler etapp 2 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Skårby utbildningslokaler etapp 2. 

Sammanfattning av ärendet 
I lokalplanen för kommunbudget 2023 finns medel avsatta för Skårbyskolan, 
löpnummer 231. 

I samband med exploatering av Björkris etapp 2 finns behov av nya 
utbildningsplatser. Nämnden för Förskola & Grundskola har beslutat om utökning 
med totalt 800 elevplatser där lösningen blir att bygga nya utbildningslokaler. Första 
etappen av nybyggnationen som omfattar cirka 620 utbildningsplatser och 
fullmåttsidrottshall har startats upp och beräknas vara färdigställd år 2023.  

Uppstart av etapp två behöver ske under kvartal 3 år 2022. Projektet är inplanerat att 
vara färdigställt under år 2025 i lokalplan för perioden 2023–2027 och har 
löpnummer 231.  

Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrningsprinciper som ingår som en del i 
beslutad kommunbudget 2023, plan 2024–2025. Uppstart av projekt som överstiger 
15 miljoner kronor ska godkännas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-16, § 255 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-29 
Kommunbudget 2023, lokalplan för perioden 2023–2027 s. 42-51 

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 
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi, nämnden för Service, nämnden för 
Förskola & Grundskola 
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§ 185 Dnr 2022-00502 
Uppstart av projekt i lokalplan - Ölmevalla skola och idrottshall 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projektet Ölmevallaskola och idrottshall. 

Sammanfattning av ärendet 
I lokalplanen för kommunbudget 2023 finns medel avsatta för Ölmevallaskola och 
idrottshall, löpnummer 336 och 143. 

Behovet av utbildningsplatser i Åsa är stort och nämnden för Förskola & Grundskola 
har beslutat om utökning med 500 elevplatser. Lösningen är att tillskapa en ny skola, 
Ölmevallaskolan, som behöver vara färdigställd till höstterminen 2026. På samma 
fastighet planeras för fullmåttsidrottshall vilken nämnden för Kultur & Fritid har 
beslutat om. 

Uppstart av projektet behöver ske under kvartal 3 år 2022. Projektet är inplanerat att 
vara färdigställt under år 2026 i lokalplan för perioden 2023–2027 och har 
löpnummer 143 och 336.  

Detaljplanearbete pågår vilket innebär att projektet behöver löpa parallellt med 
detaljplanen för att uppnå tidpunkten för färdigställande. Projektets tidplan 
förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft under kvartal 1 år 2024 vilket det 
planeras för. 

Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrningsprinciper som ingår som en del i 
beslutad kommunbudget 2023, plan 2024–2025. Uppstart av projekt som överstiger 
15 miljoner kronor ska godkännas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-16, § 256 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-29 
Kommunbudget 2023, lokalplan för perioden 2023–2027 s. 44-51 

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 
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi, nämnden för Service, nämnden för 
Förskola & Grundskola och nämnden Kultur & Fritid 
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§ 186 Dnr 2022-00564 
Initiativ från Carita Boulwén (SD) om förbättrad dialog med företagarna i 
Kungsbacka för ett bra företagsklimat  

Beslut 
Kommunstyrelsen remitterar initiativet till kommunstyrelsens förvaltning för vidare 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamoten Carita Boulwén (SD) väcker vid sammanträdet ett initiativ om en 
förbättrad dialog med företagarna i Kungsbacka. Förslagsställaren vill att 
kommunens företagare ska bjudas in till kommunstyrelsens sammanträden för 
dialoger och att detta ska vara en stående punkt på dagordningen. 

Beslutsunderlag 
Initiativ från Carita Boulwén (SD) om förbättrad dialog med företagarna i 
Kungsbacka för ett bra företagsklimat, 2022-07-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till initiativet. 

Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att initiativet ska remitteras till 
kommunstyrelsens förvaltning för vidare beredning. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga Carita Boulwéns (SD) yrkande om bifall av initiativet och eget yrkande om 
remittering av initiativet till kommunstyrelsens förvaltning för vidare beredning. 

Ordföranden prövar först eget yrkande om remittering mot att ärendet ska avgöras i 
dag, och finner att kommunstyrelsen beslutar att initiativet ska remitteras till 
kommunstyrelsens förvaltning för vidare beredning. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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§ 187 Dnr 2022-00391 
Ansökan om planbesked för Särö 1:35 

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att påbörja ett planarbete 
inom Särö 1:35 i Särö. 

Beslutsmotivering 
Genom detaljplan S88 som vann laga kraft 1981 har kommunen tagit ställning till att 
fastigheten inte är lämplig att bebygga. Kommunen gör fortfarande samma 
bedömning. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Särö 1:35 har den 2 maj 2022 ansökt om planbesked för att 
genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av ett enbostadshus inom 
fastigheten.  

Fastigheten är belägen inom detaljplan S88 som vann laga kraft 1981-03-12. Den 
aktuella fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för bostadsändamål 
men omfattas helt av prickad mark vilket innebär att marken inte får bebyggas. 

Vid detaljplanens framtagande gjordes bedömningen att området inom vilken 
fastigheten Särö 1:35 ligger inte skulle göras möjlig för ny bebyggelse utan beläggas 
med prickad mark. Syftet var att värna landskapsmässiga och andra miljökvaliteter 
inom området.  

Fastighetsägaren hänvisar i sin ansökan till liknande förutsättningar på Särö där 
kommunen genom detaljplan möjliggjort för bostadsbebyggelse på platser där 
tidigare detaljplan hindrat detta.  

Enligt kommunens översiktsplan ligger fastigheten inom utvecklingsorten för Särö 
men inte inom centrumzon. Det är i centrumzonen som ny bebyggelse i huvudsak 
ska koncentreras för att vi ska få ett hållbart samhälle med väl fungerande service 
och infrastruktur. 

Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv, för friluftsliv, för 
högexploaterad kust samt för kulturmiljövård. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-16, § 257 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-27 
Orienteringskarta, 2022-07-27 
Ansökan om planbesked, 2022-05-02 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (33) 
Kommunstyrelsen Datum  

2022-08-30 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

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 
Sökande 
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§ 188 Dnr 2022-00406 
Ansökan om planbesked Sintorp 3:6 

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda 
åtgärden genom planläggning inom Sintorp 3:6 i Frillesås. 

Beslutsmotivering 
Området som ansökan avser ligger enligt kommunens översiktsplan utanför 
utvecklingsområde och därmed inom ett område där kommunen inte planerar aktivt 
för utveckling av bostäder och samhällsservice. 

Området utgörs i dag av brukad åkermark. Brukningsvärd jordbruksmark är skyddad 
i miljöbalken och får bara bebyggas om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen. Inom områden som inte pekats ut som utvecklingsområde i 
kommunens översiktsplan anser kommunen att ny bebyggelse inte är av ett väsentligt 
samhällsintresse. Det saknas därför skäl att ta jordbruksmarken i anspråk så som 
ansökan avser. 

Planering för bostäder i nära anslutning till ett verksamhetsområde bedöms inte 
lämpligt. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Sintorp 3:6 har den 9 maj 2022 via ombud ansökt om 
planbesked för att, genom en ny detaljplan, möjliggöra för uppförandet av 29 villor.  

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.  

Enligt kommunens översiktsplan ligger den aktuella fastigheten i ett område där 
kommunen inte aktivt planerar för utveckling av fler bostäder och samhällsservice. 
Fastigheten ligger utanför utvecklingsområde och i nära anslutning till område för 
verksamheter. Verksamhetsområdet pågår det detaljplanearbete för. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-16, § 258 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-27 
Karta, Sintorp 3:6, 2022-07-27  
Ansökan om planbesked, 2022-05-09 

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 
Sökande 
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§ 189 Dnr 2022-00532 
Godkännande av principavtal med Sverigehuset i Forsgården 1 AB 
avseende detaljplan för bostäder inom fastigheten Tölö 4:148 i 
Kungsbacka 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner principavtal avseende detaljplan för bostäder inom 
fastigheten Tölö 4:148 i Kungsbacka, undertecknat av Sverigehuset i Forsgården 1 
AB 2022-07-05. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret fick den 2 december 2021 i uppdrag av 
byggnadsnämndens arbetsutskott att upprätta ett förslag till detaljplan för bostäder 
inom fastigheten Tölö 4:148. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för cirka 250 
bostäder i form av småhus och flerbostadshus samt ett trygghetsboende. Inom 
detaljplanen kommer kommunen att vara huvudman för allmän platsmark. 

Syftet med principavtalet är att reglera samarbetet mellan Sverigehuset i Forsgården 
1 AB och kommunen avseende detaljplanearbetet samt tydliggöra och reglera ansvar 
och kostnader för genomförandeskedet av detaljplanen vad gäller bland annat 
utbyggnaden av allmän plats marken. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-16, § 260 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-29 
Principavtal, undertecknat av Sverigehuset i Forsgården 1 AB 2022-07-05 
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-12-02, § 499 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S) och Maria Losman (MP) yrkar att principavtalet 
ska ändras så att det framgår att det ska vara 50 procent hyresrätter. 

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

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl. 
yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 
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Beslutet skickas till 
Sverigehuset i Forsgården 1 AB 
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§ 190 Dnr 2022-00509 
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för ändring av 
huvudmannaskap inom del av detaljplan Ö54, Ö58 och öp85 i Åsa 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för dagvatten i Åsa. 

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till 
detaljplan enligt projektbeställningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen för Teknik planerar en infrastrukturförändring av 
dagvattenhanteringen i delar av Åsa genom utbyggnad av svackdike och ledningar. 
Kommunen äger de fastigheter som är berörda av svackdiket men delar ingår i dag i 
en gemensamhetsanläggning, Åsa ga:8, förvaltad av Åsa samfällighetsförening. 

Delar av planerad anläggning ligger också inom detaljplan Ö54, Ö58 och Öp85 med 
enskilt huvudmannaskap. För att kommunen ska kunna bygga ut svackdiken behöver 
marken vara allmän plats med kommunalt huvudmannaskap och 
gemensamhetsanläggningen Åsa ga:8 omprövas i syfte att ta bort marken från 
föreningens ansvar. För att en omprövning ska kunna ske måste huvudmannaskapet 
ändras till kommunalt inom de delar av detaljplan Ö54, Ö58 och Öp85 som berörs. 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2017 att tillämpa kommunalt 
huvudmannaskap för allmän plats som innehåller dagvattenanläggning i nya 
detaljplaner i Åsa centrum. Enskilt huvudmannaskap ska tillämpas för övriga 
allmänna platser i nya detaljplaner i Åsa centrum. Det detaljplanearbete som 
projektbeställningen gäller följer kommunstyrelsens beslut från 2017. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-16, § 261 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-06 
Översiktskarta, 2022-06-27 
Projektbeställning, 2022-06-27 
Kommunstyrelsen 2017-03-14, § 59 

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 
Byggnadsnämnden 
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§ 191 Dnr 2022-00435 
Svar på Miljödepartementets remiss av delbetänkandet Sveriges 
globala klimatavtryck (SOU 2022:15) 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-06-28, och översänder det som sitt 
svar till Miljödepartementet. 

Reservation 
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna yrkanden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på 
Miljödepartementets remiss av delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck (SOU 
2022:15). 

Miljömålsberedningens uppdrag har varit att föreslå en samlad strategi för att minska 
klimatpåverkan från konsumtion med ambitionen att nå en klimatmässigt hållbar 
konsumtion på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt. Förslaget 
innebär att Generationsmålet kompletteras med en bisats om konsumtion. Förslaget 
till ny strecksats lyder att:  

”Sverige senast 2045 ska ha ett negativt globalt klimatavtryck och nås genom målen 

för Sveriges territoriella utsläpp, konsumtionens klimatpåverkan och exportens 
klimatnytta.”  

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan kompletteras även med två scenarier, 
så kallade målbanor som syftar till nettonollutsläpp 2045. Beredningen föreslår också 
ambitionshöjningar för den nationella flyg- och båttrafiken men framför allt inom 
den offentliga upphandlingen där även beaktande av klimatmålen förs in i 
upphandlingslagstiftningen. Förslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-16, § 253 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-28 
Yttrande, 2022-06-28 
Miljömålsberedningens delbetänkande - Sveriges globala klimatavtryck (SOU 
2022:15) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Losman (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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Carita Boulwén (SD) yrkar att sista meningen på sidan 1 samt andra meningen på 
sidan 2 i yttrandet ska ändras till: 

 Kommunen ställer sig dock inte bakom beredningens förslag om nationella 
mål för flyg- och båttrafik. Förslaget kan upplevas som dubbelreglering. 
Resultatet riskerar dessutom bli att det blir dyrare att köra bil utan att visa på 
att dessa mål kommer leda till effektivt minskade utsläpp. 

Susanne Andersson (SD) yrkar bifall till Carita Boulwéns (SD) yrkande. 

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

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

Beslutet skickas till 
Miljödepartementet 
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§ 192 Dnr 2022-00325 
Svar på Finansdepartementets remiss av utredningen Sänk tröskeln till 
en god bostad (SOU 2022:14) 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-06-29, och översänder det som sitt 
svar till Finansdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på 
Finansdepartementets remiss av utredningen Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 
2022:14).  

Utredningen har på regeringens uppdrag dels utrett uppgiftsfördelningen mellan stat 
och kommun inom bostadspolitiken dels vissa bostadspolitiska verktyg och lämnat 
förslag som ökar verktygens effektivitet. Det övergripande syftet med utredningen är 
att skapa förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning. Med detta avses 
enligt direktivet att utifrån en gemensam problembeskrivning använda 
bostadspolitiska verktyg på ett sätt som ger hushåll möjlighet att kunna skaffa en 
bostad som svarar mot deras behov samtidigt som boendesegregationen motverkas 
och förutsättningarna för jämlika uppväxt- och levnadsvillkor förbättras. Utredningen 
har sökt lösningar som kan bidra till en utveckling där fler utifrån egen förmåga 
klarar att ordna en god bostad. 

Utredningen har identifierat fyra tematiska områden vars utveckling på olika sätt har 
en inverkan på hushållens boendesituation och möjligheter att förändra den:  

 Produktion och andra utbudsskapande åtgärder 

 Fördelning och förmedling 

 Konsumtion och efterfrågan 

 Förvaltning och renovering. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-16, § 254 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-29 
Yttrande, 2022-06-29 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2022-06-14, § 65 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads yttrande, 2022-06-27 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-05-23 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2022-06-16, § 99 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-06-01 
Nämnden för Service 2022-06-16, § 63 
Nämnden för Service yttrande, 2022-05-23 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2022-05-17 
Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14) 
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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 
Finansdepartementet 
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§ 193 Dnr 2022-00506 
Svar på Länsstyrelsens remiss över ansökan om Natura 2000-tillstånd - 
Vindkraftspark, Kattegatt Syd 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-08-23, och översänder det som sitt 
svar till Länsstyrelsen i Hallands län. 

Reservation 
Eva Borg (S), Fredrik Hansson (C), Maria Losman (MP), Johan Tolinsson (S) och 
Kristina Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Sammanfattning av ärendet 
Vattenfall Vindkraft AB samt Vattenfall Vindnät AB har ansökt om tillstånd hos 
Länsstyrelsen i Hallands län för att uppföra och driva en vindkraftspark i Kattegatt 
Syd, i närheten av områden som är utpekade som Natura 2000-områden (Stora 
Middelgrund och Röde Bank samt Lilla Middelgrund). Områdenas naturvärden 
består i huvudsak av sandbankar, rev och mjukbottnar och den biologiska mångfald 
som är knutna till dessa naturtyper. Områdena är även viktiga för tumlare och 
sjöfågel. 

Länsstyrelsen ska bedöma om uppförandet av vindkraftsparken kan antas påverka 
växt- och djurliv i Natura 2000-områdena negativt i sådan utsträckning att den inte 
kan ges tillstånd. En viktig del av bedömningen är bland annat hur naturvärdena 
påverkas av grumling, buller och belysning. Sökanden menar i ansökan, med stöd i 
de utredningar och modelleringar som man låtit genomföra, att vindkraftsparken 
endast medför liten eller obetydlig negativ påverkan på Natura 2000-områdena om 
man vidtar de skyddsåtgärder som föreslås. 

Ärendet har tidigare varit på remiss hos berörda instanser och sökanden har givits 
möjlighet att komplettera handlingarna samt yttra sig över inkomna synpunkter. 
Länsstyrelsen har nu skickat ärendet på remiss igen med kompletteringar och 
besvarade synpunkter och ombett remissinstanserna att denna gång tillstyrka eller 
avstyrka ansökan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-23, § 265 
Yttrande, 2022-08-23 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-08-15 
Samhällsbyggnadskontorets yttrande, 2022-08-15 
Länsstyrelsen i Hallands läns begäran om yttrande över ansökan om Natura 2000-
tillstånd för uppförande och drift av vindkraftspark i Kattegatt Syd, 2022-06-14 
Tillståndsansökan med svar på inkomna synpunkter, 2022-06-14 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisa Andersson (M), Carita Boulwén (SD), Thure Sandén (M), Franklin Eck (M), 
Peter Söderberg (M) och Susanne Andersson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 

Eva Borg (S), Fredrik Hansson (C), Maria Losman (MP), Johan Tolinsson (S) och 
Kristina Karlsson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska anta 
Samhällsbyggnadskontorets yttrande, daterat 2022-08-15, och översända det som sitt 
svar till Länsstyrelsen i Hallands län. 

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

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl. 
yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 

Protokollsanteckning 
Stefan Vilumsons (SD) stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Hallands län 
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§ 194 Dnr 2022-00006 
Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under 
perioden 2022-01-11 till 2022-08-23 

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 2022-08-16, KSAU 2022-08-23  

 
Administrativ chef 

 
Kulturarvsstöd till Arkiv Halland 2022 

 
Biträdande kommundirektör 

 
Avtal - Digital plattform för nyhetsbrev och 
enkätundersökningar (Ungapped) 

 
Exploateringsingenjör 

 
Markupplåtelseavtal Ellevio - Lerberg 5:14 

 
Exploateringshandläggare 

 
Markupplåtelseavtal Ellevio - Duvehed 2:9 

 
Verksamhetschef 

 
Markupplåtelseavtal Ellevio - Tölö 8:12 

 
Specialist mark och 
exploatering 

 
Servitutsavtal Tölö 8:21 - GC-väg 

 
Verksamhetschef 
 

 
Nyttjanderättsavtal Lyngås 2:6 - korttidsavtal för  
2022-07-22 

 
Verksamhetschef 

 
Avtal om lägenhetsarrende Skårby 3:114 - 
laddstolpar 

 
Verksamhetschef 
 

 
Nyttjanderättsavtal Äskatorp 4:13 - etableringsyta 
och upplag 

 
Verksamhetschef 
 

 
Tilläggsavtal ny infartsväg - Boställets väg 
Frillesås-Rya 2:1 
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Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Grönabur 1:3 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Varla 6:13 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Lerberg 14:5 - Teleledningar 

 
Verksamhetschef 

 
Avtal om anläggningsarrende Hammerö 15:6 - 
parkering 

 
Verksamhetschef 

 
Avtal om upplåtelse av jakt Frillesås-Rya 3:77 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Varla 1:14 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Grönabur 1:4 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Åsa 1:90 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Åsa 1:11 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Åsa 1:16 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Åsa 1:186 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Åsa 1:185 - Teleledningar 
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§ 195 Dnr 2022-00004 
Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 22 juni 2022 till 30 augusti 2022 har följande skrivelser inkommit till 
kommunstyrelsen: 

 SKR:s skrivelse om förbundsavgifter 2023 

 Göteborgsregionens årsredovisning 2021 

 Göteborgsregionens rambudget 2023 

 Göteborgsregionens beslut om strategisk inriktning för GR efter 2023 

 Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs delårsrapport per mars 2022 

 Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs budget 2023, plan 2024–2025 

 Eksta Bostads AB:s protokoll från bolagsstämma 2022-05-19 

 Eksta Bostads AB:s protokoll från konstituerande styrelsemöte 2022-05-19 

 Eksta Bostads AB:s protokoll från sammanträde 2022-05-19 

 Tempohus Kungsbacka AB:s protokoll från sammanträde 2022-02-24 

 Tempohus Kungsbacka AB:s protokoll från sammanträde 2022-05-19 

 Tempohus Kungsbacka AB:s protokoll från bolagsstämma 2022-05-19 

 Nämnden för Tekniks beslut om målbild och riktlinjer för tillgängliga 
utomhusmiljöer 

 Kommunforskning i Västsveriges protokoll från årsmöte 2022-05-10 

 Kommunrevisionens granskning av särskilt stöd i gymnasieskolan  

 Kommunrevisionens granskning av krisberedskap  

 Kommunrevisionens minnesanteckningar från dialog med kommunstyrelsens 
presidium 

 Samordningsförbundet i Hallands protokoll från sammanträdet 2022-06-30  

 Dataskyddsombudets rekommendation om pulsmätningar 

 Kungsbacka ridklubbs skrivelse om utveckling av ridklubbens anläggning. 
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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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§ 196 Dnr 2022-00456 
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda 
beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och LSS, kvartal 1 2022 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg 
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte 
har verkställts tre månader efter beslut.  

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.  

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 2022-06-14, § 235 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2022-05-19, § 81 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-28 
Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 1 2022 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO, 
jämförelse kvartal 1-4 2021/kvartal 1 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 Individ & Familjeomsorg 
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§ 197 Dnr 2021-00911 
Revidering av reglemente för arkivmyndigheten 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Reglemente för arkivmyndigheten, daterat 2022-05-18. 

Reglemente för arkivmyndigheten, antaget av kommunfullmäktige 2019-04-09, § 45, 
upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har i uppdrag att ansvara för framtagandet av de 
kommungemensamma informationshanteringsplanerna för ledningsprocesser och 
stödprocesser (tidigare benämning var dokumenthanteringsplaner). 

Förändringen av reglementet syftar till att kommunstyrelsen får ett utökat ansvar för 
hur information hanteras i kommunens nämnder. Målet med förändringen är att 
förenkla administration på förvaltningsnivå. I dag fattas först ett beslut i 
kommunstyrelsen om antagande av informationshanteringsplanerna och sedan 
beslutas samma sak i samtliga nämnder. Förändringarna i reglementet skulle 
innebära att det enbart behövs ett beslut i kommunstyrelsen för att anta en gemensam 
klassificeringsstruktur eller informationshanteringsplan som gäller för kommunens 
samtliga nämnder. 

Informationshanteringsplanerna gäller som gallringsbeslut, vilket innebär att 
allmänna handlingar med stöd av dessa får destrueras. Gallring är en viktig del av att 
förvalta information. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-14, § 236 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-08 
Reglemente för arkivmyndigheten, 2021-05-18 
Reglemente för arkivmyndigheten, antagen av kommunfullmäktige 2019-04-09, § 45 

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, bolag och stiftelser, kommunarkivet 
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§ 198 Dnr 2022-00521 
Revidering av reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd, daterat 
2022-06-27. 

Reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd, antaget av kommunfullmäktige 
2020-10-06, § 123, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
I en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter som antogs av riksdagen den 21 juni 2022 
tilldelas kommunen nya uppgifter.  

Lagen innebär att kommunen och Polismyndigheten kommer att bli ansvariga för 
tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter på försäljningsställen. 

Det utökade ansvaret handlar främst om att ta emot anmälningar från 
försäljningsställen och att bedriva tillsyn över desamma. Uppgifterna liknar det 
ansvar som nämnden för Miljö & Hälsoskydd har i dag enligt lagen om tobak och 
liknande produkter. De nya uppgifterna föreslås därmed tilldelas nämnden för Miljö 
& Hälsoskydd och reglementet behöver därför revideras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-16, § 246 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-27 
Reglemente för Miljö & Hälsoskydd med markerade ändringar, 2022-06-27 
Reglemente för Miljö & Hälsoskydd, förslag 2022-06-27 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, ordförandebeslut 2022-06-27 

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 Miljö & Hälsoskydd 
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§ 199 Dnr 2021-01086 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om gratis broddar till 
invånare som fyllt 70 år 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att åtgärden bedöms ha 
begränsad påverkan på antal fallolyckor. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) inkom i november 2021 med en motion om att införa gratis 
broddar för personer som är 70 år och äldre. Motionären anser att utdelandet av gratis 
broddar skulle kunna minimera antalet fallolyckor. Agneta Ernegård (-) menar också 
att många avlider i sviterna efter ett fall, att åtgärden skulle innebära besparingar för 
vård av de som fallit samt att vissa i denna grupp inte har ekonomisk möjlighet att 
köpa broddar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-16, § 251 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-23 
Nämnden för Kultur & Fritid, 2022-04-21 § 24 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse 2022-02-15 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2022-03-16 § 31 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse 2022-02-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-08, § 64 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30, § 405 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 156 
Motion från Agnetha Ernegård (-), 2021-11-03 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 200 Dnr 2021-00996 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om marknad och torghandel 
på Kungsbacka Torg 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionens första och andra yrkande besvarade med 
hänvisning till att detta redan möjliggörs genom Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel, antagna av kommunfullmäktige 2016-06-16, § 106. 

Kommunfullmäktige bifaller motionens tredje yrkande och ger nämnden för Teknik i 
uppdrag att i samarbete med kommunstyrelsen se över Lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel så att de möjliggör för tillfällig försäljning under en bestämd period. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion som väcktes i kommunfullmäktige 
den 9 november 2021. Motionären vill kommunfullmäktige ska besluta att det på 
Kungsbacka torg ska tillåtas:  

1. Marknad första helgfria torsdagen i månaden 

2. Torghandel minst varje helgfri fredag 

3. Finns intresse bör torget utnyttjas alla övriga helgfria vardagar för handeln 
eller annan aktivitet som skapar liv och rörelse i Innerstaden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-16, § 252 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-22 
Nämnden för Teknik 2022-02-23, § 22  
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-24  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30, § 402 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 153 
Motion från Roger Larsson (KB) om marknad och torghandel på Kungsbacka Torg, 
2021-10-18 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel, antagna av kommunfullmäktige  
2016-06-16, § 106 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

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