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§ 97
Förändring av ärendelista

Dnr 2021-00011

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förändring ärendelistan.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) anmäler ett initiativ om en stående punkt på dagordningen.
Initiativet läggs till som ärende 34 på ärendelistan.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan godkänna
förändringen av ärendelistan, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 98
Dnr 2021-00015
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 företagsbesök, möte med
Arbetsförmedlingen och arbetet med "Vi är Kungsbacka" som syftar till att stärka
platsvarumärket Kungsbacka.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 99
Dnr 2021-00016
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 kommun- och regionledningsforum.
Vid sammanträdet informerades bland annat om modell för samhandling kring barn
och unga som utsatts för övergrepp.
2:e vice ordförande Eva Borg (S) rapporterar från Kommuninvests föreningsstämma.
1:e vice ordförande Fredrik Hansson (C) rapporterar från Göteborgsregionens
kommunalförbund och styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. Vid senaste
sammanträdet behandlas bland annat den regionala vattenförsörjningsplanen för
dricksvatten i Västra Götaland.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 100
Dnr 2021-00017
Information om förvaltningen och pågående viktigare/större uppdrag,
projekt och händelser
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Malin Aronsson lämnar en lägesrapport om situationen med
covid-19 i kommunen.
Kommundirektören informerar också om den enkät som sänts ut till de medarbetare i
kommunen som arbetar på distans med syftet att öka kunskapen om vilka utmaningar
arbetssättet möter samt planeringen som pågår för tiden efter pandemin då dessa
medarbetare kommer återvända för att arbeta i stadshuset igen. Vidare informeras om
de anställdas möjligheter att låna en datorskärm och en kontorsstol för att underlätta
distansarbetet.
Kommunsekreterare Patrik Johansson informerar om arbetet med att utveckla
webbsändningarna av kommunfullmäktiges sammanträden och den upphandling som
pågår av ny teknik i kommunfullmäktigesalen.
Vidare informerar kommunsekreteraren om Sveriges Kommuner och Regioners
kommande webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda som sker den 2 juni
2021. Inbjudan till webbinariet kommer skickas till kommunstyrelsens ledamöter och
ersättare.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 101
Dnr 2020-00725
Uppföljning av nämnden för Individ & Familjeomsorgs arbete med
budget i balans
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt träffar kommundirektör, biträdande
kommundirektör och ekonomichef varje månad Individ & Familjeomsorgs
förvaltningschef och ekonomi- och utvecklingschef för att stödja och följa att arbetet
med ekonomi i balans senast vid utgången av 2022 går enligt plan.
På mötet den 14 april redogörs för Individ & Familjeomsorgs prognostiserade
underskott 2021 på 8,6 miljoner kronor, vilket innebär en budgetavvikelse med -1,2
procent. Anledningen till att resultatet väntas bli något sämre än fjolårets -6,7
miljoner beror på att nämnden under 2020 fick statliga ersättningar för covid-19,
varav 7 miljoner inte motsvarades av extra kostnader. Nämndens bedömning är att
förvaltningen behöver effektivisera verksamheten med 14 miljoner kronor med
utgångspunkt i 2020 års siffror. En stor utmaning är bristen på bostäder med särskild
service i kommunal regi, vilket har beräknats till en extra kostnad för kommunen
motsvarande 11 miljoner för externa boendelösningar.
Pågående och planerade åtgärder enligt nämndens åtgärdsplan:
 Översyn av resurser inom arbetsledning, administration och stödresurser
 Genomlysning av beslut om läger och korttidsvistelse
 Införande av centraliserad bemanningsplanering
 Översyn och säkerställande av processer och rutiner för bedömningar,
utredningar, uppföljning och verkställighet inom samtliga enheter
 Konkurrensutsättningsplan.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-15
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs 2021-04-15, § 62
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-04-12
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Individ och Familjeomsorg
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§ 102
Dnr 2020-00963
Ansvar för reservkraft vid vård- och omsorgsboenden
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till nämnden för Vård & Omsorg för vidare
hantering och konstaterar att ansvaret åligger nämnden för Vård & Omsorg att utreda
vad som behövs för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamhet som bedrivs
inom nämndens ansvarsområde och därefter kravställa till fastighetsägare.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Vård & Omsorg har gjort en framställan till kommunstyrelsen där
nämnden föreslår att kommunstyrelsen lämnar ett uppdrag till
kommunledningskontoret att utreda var i kommunen huvudansvar för frågan om
reservkraft till vård- och omsorgsboenden ska ligga, samt att planera för framtida
budgetmedel för investering, service och drift av en stationär reservkraft med
tillräcklig kapacitet för att klara verksamhetens behov.
Krishanteringssystemet i Sverige bygger på tregrundläggande principer: ansvar,
närhet och likhet.
Ansvarsprincipen innebär att den som har ett ansvar för en verksamhet under
normala förhållanden har motsvarande ansvar även under krissituationer. Ansvaret
inkluderar att vidta de åtgärder som krävs för att både skapa robusthet och
krishanteringsförmåga. Reservkraft är ett sätt att trygga elförsörjningen i händelse av
elavbrott.
Inom vård och omsorgsområdet är det i vissa fall helt nödvändigt för människors liv
och hälsa att verksamhetsutövarna har tillgång till elektrisk kraft även vid
strömavbrott. Av patientsäkerhetslagen följer att vårdgivaren ska planera, leda och
kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763) upprätthålls.
Det kan alltså konstateras att det finns vissa krav som indirekt innefattar tillgång till
reservkraft kan anses nödvändigt och att sakna tillgång till reservkraft kan innebära
att verksamheten inte når upp till de kvalitetskrav som kan ställas på den enligt
gällande författningsbestämmelser.
För att tydliggöra vad som behövs för att upprätthålla den samhällsviktiga
verksamhet som bedrivs bör kontinuitetsplanering/-hantering genomföras.
Kontinuitetshantering fokuserar på planering för att organisationen ska kunna
upprätthålla verksamheter och processer oavsett händelse. Genom att planera
organisationens hantering av inträffad händelse – från en enklare incident till full kris
– skapas förutsättningar för att möta oförberedda händelser på ett effektivt sätt och på
så sätt upprätthålla samhällsviktiga verksamheter.
I kontinuitetshantering och vid hantering av olika händelser är alltså reservkraft en
del av säkerhetsarbetet som går ut på att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter.
Att ta fram och analysera var och vilken kapacitet som krävs för att upprätthålla
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verksamheten åligger respektive nämnd som bedriver och har att utföra
samhällsviktig verksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-16, § 113
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02- 24
Nämnden för Vård & Omsorg 2020-10-26, § 85
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-09-28
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 Vård & Omsorg
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§ 103
Dnr 2020-01183
Utdelning ur Arvid och Hildur Anderssons donationsfond 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte fördela årets utdelningsbara medel om 18 500
kronor ur Arvid och Hildur Anderssons donation, utan låta medlen kvarstå till
nästa år.
Kommunstyrelsen konstaterar att det är ett omfattande arbete att ändra i en stiftelses
stadgar och överlämnar till nämnden för Vård & Omsorg att utöka annonseringen
inför ansökningsperioden 2021.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Vård & Omsorg ska varje år lämna förslag till kommunstyrelsen om
fördelning av en fjärdedel av de utdelningsbara medlen ur Arvid och Hildur
Anderssons donationsfond. För den del av Arvid och Hildur Anderssons donation
som nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för finns det för 2020, 18 500 kronor att
fördela.
Av de resterande utdelningsbara medlen ska nämnden för Individ & Familjeomsorg
ge förslag om att fördela en fjärdedel och nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad två fjärdedelar.
Nämnden för Vård & Omsorg har till uppgift att föreslå utdelning av medel för vård
av behövande ålderstigna från Släps församling ”i den mån deras behov inte kan
tillgodoses av allmänna medel eller andra bidrag”.
Under år 2020 har det inte inkommit några ansökningar varför nämnden föreslår att
inga medel ska delas ut. Nämnden för Vård & Omsorg har samtidigt lämnat ett
förslag till kommunstyrelsen om att närmare undersöka om det går att ändra i
stadgarna till fonden så att medlen lättare kan fördelas till förmån för enskilda.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 131
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-25
Nämnden för Vård & Omsorg 2020-12-16, § 118
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-30
Testamente för Arvid och Hildur Andersson, 1961-04-26
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 Vård & Omsorg
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§ 104
Dnr 2021-00290
Finansiering för Nyföretagarcentrum Halland 2021–2022
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar ett utökat bidrag för 2021 till Nyföretagarcentrum Halland
med 10 procent, vilket innebär ett bidrag om 126 500 kronor. Utökningen finansieras
inom ram.
Kommunstyrelsen beviljar för 2022 ett utökat bidrag till Nyföretagarcentrum Halland
med ytterligare 10 procent, vilket innebär ett bidrag om 139 150 kronor. Bidraget ska
inarbetas i kommunstyrelsens budget för 2022.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att årligen besluta om bidrag till
Nyföretagarcentrum Halland, upp till ett belopp om fyra prisbasbelopp per år.
Uppdraget ska föras in i kommunstyrelsens delegeringsförteckning.
Sammanfattning av ärendet
Nyföretagarcentrum bedriver rådgivning till nystartade företag och har bedrivit
verksamhet i Halland sedan 1993. Utöver rådgivningsverksamheten, medverkar
Nyföretagarcentrum även i insatser som stimulerar nyföretagande eller påverkar
organisationers syn på nyföretagande.
Nyföretagarcentrum finansieras i dag dels av stöd från samarbetspartners i
näringslivet, dels av stöd från de halländska kommunerna. Kungsbackas del av stödet
var 115 000 kronor 2020. Därutöver får Nyföretagarcentrum intäkter i form av
uppdrag och projekt som varierar över tid. Rådgivare från Nyföretagarcentrum
Halland är stationerade på Kompetenscentrum på Södra Torggatan i Kungsbacka
varje tisdag.
Under 2020 präglades Nyföretagarcentrums verksamhet av pandemin. Verksamheten
tappade en del privata partners som prioriterat annat under pandemin. Därför söker
Nyföretagarcentrum nu ökat stöd från kommunerna i Halland.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 128
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
Ansökan om finansiering 2021–2022 från Nyföretagarcentrum Halland
Översiktsrapport för Kungsbacka Januari–November 2020
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
Nyföretagarcentrum Halland, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi,
kansliet
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§ 105
Dnr 2021-00351
Initiativ från Lisa Andersson (M) m.fl. om trygg och säker upphandling
Beslut
Kommunstyrelsen bifaller initiativet och ger kommundirektören, utifrån ett
brottsförebyggande perspektiv, i uppdrag:
 att göra en översyn av de befintliga rutiner och dess efterlevnad som finns
utifrån att upphandlingar och tilldelningsbeslut inte ska kunna utsättas för
otillbörlig påverkan.
 att utreda hur beslutstillfällen är säkerställda mot otillbörlig påverkan genom
aktuella delegationsordningar.
 att utreda hur upplevelserna hos kommunens medarbetare vad gäller
upplevelser eller kunskap om försök till otillbörlig påverkan av inköpsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C), Monica Neptun (L) och Niklas Mattsson
(KD) väcker vid sammanträdet ett initiativ om trygg och säker upphandling.
Förslagsställarna efterfrågar en satsning för ökad trygghet inom offentlig förvaltning
och framhåller att lagstiftningen halkat efter och att den inte fullt ut klarar av att
hantera den organiserade brottsligheten och dess försök att styra och påverka
offentliga beslut för sin egen vinning.
Förslagsställarna vill därför att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag,
att utifrån ett brottsförebyggande perspektiv, göra en översyn av de befintliga rutiner
och dess efterlevnad som finns utifrån att upphandlingar och tilldelningsbeslut inte
ska kunna utsättas för otillbörlig påverkan. Vidare vill de att kommundirektören
utreder hur beslutstillfällen är säkerställda mot otillbörlig påverkan genom aktuella
delegationsordningar samt hur upplevelserna hos kommunens medarbetare vad gäller
upplevelser eller kunskap om försök till otillbörlig påverkan av inköpsbeslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-16, § 126
Initiativ från Lisa Andersson (M) m.fl., 2021-03-16
Förslag till beslut på sammanträdet
Lisa Andersson (M) och Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till initiativet.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
Lisa Anderssons (M) m.fl. yrkande om bifall till initiativet.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

2021-04-20

Ordföranden prövar Lisa Anderssons (M) m.fl. yrkande, och finner att
kommunstyrelsen bifaller initiativet.
Protokollsanteckning
Stephan Philipson (M) stödjer initiativet.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens förvaltning

Justerare

Expedierat/bestyrkt

16 (59)

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

17 (59)

2021-04-20

§ 106
Dnr 2020-00174
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta
detaljplan för skolverksamhet och bostäder inom Kyvik 5:333 m.fl.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställningen för upprättande av detaljplan för
skolverksamhet och bostäder inom Kyvik 5:333 m.fl. i Kullavik, daterad 2021-03-10.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan
för skolverksamhet och bostäder inom Kyvik 5:333 m.fl. i Kullavik.
Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämnden lämnade den 21 januari 2020 besked att kommunen avser att
pröva den begärda åtgärden genom en detaljplan inom Kyvik 5:333 m.fl. Ansökan
avsåg en utökad användning inom fastigheterna för att göra det möjligt för befintlig
skolverksamhet att vara kvar. Gällande detaljplan medger användningen bostad.
Projektets syfte är att ta fram en detaljplan. Nyttan med projektet är att låta befintlig
skolverksamhet få fortsätta bedrivas genom att lägga till användningen skola inom
detaljplanen.
Fastigheterna ligger cirka 500 meter öster om Kullaviks centrum. Fastigheterna
Kyvik 5:334 och Kyvik 5:336 omfattas i dag av skolbyggnader och Kyvik 5:333,
Kyvik 5:335 samt del av Kyvik 5:88 som tillhörande skolgårdar. De omfattar en total
yta om cirka 3 500 kvadratmeter och är belägna i ett villaområde. Byggnaderna har i
dag en verksamhet med platser för cirka 60-80 barn i fyra avdelningar. Fastigheterna
har nyttjats som skolverksamhet, i sin nuvarande form, under cirka 15 år vilket har
gjorts möjligt med tillfälliga bygglov. Det tillfälliga bygglovet har förlängts under
två tillfällen och det finns nu inte möjlighet att förlänga det mer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 141
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-10
Projektbeställning, detaljplan för skolverksamhet och bostäder inom Kyvik 5:333
m.fl., 2021-03-10
Översiktskarta över föreslagen planområdesgräns, 2021-03-03
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

18 (59)

2021-04-20

§ 107
Dnr 2020-01060
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta
detaljplan för bostäder och utbildningslokaler inom del av Tölö 6:4 m.fl.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för bostäder och
utbildningslokaler på del av Tölö 6:4 m.fl. inom Kungsbacka stad i Kungsbacka,
daterad 2021-03-10.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan
för bostäder och utbildningslokaler på del av Tölö 6:4 m.fl. inom Kungsbacka stad i
Kungsbacka.
Sammanfattning av ärendet
Planområdet ligger i Tölö ängar, öster om Hedeleden. Uppdraget innebär att ta fram
en detaljplan för att pröva möjligheten att bygga bostäder och utbildningslokaler.
Detta stämmer överens med kommunens översiktsplan (ÖP 06), fördjupad
översiktsplan för Kungsbacka stad (Föp09) och planprogrammet.
Kommunstyrelsen godkände ett planprogram för nordöstra Kungsbacka stad den 24
september 2019. Planprogrammet omfattar förutom Tölö ängar och området för
denna detaljplan även Voxlöv, Hede station och Hedeleden. I planprogrammet finns
en ungefärlig etappindelning av programområdet inför fortsatt planering. Detta
område ingår i första etappen. I samband med att planprogrammet togs fram
förvärvade kommunen fastigheten Voxlöv 5:3 med syftet att ha mark för skola och
förskola.
I planprogrammet beskrivs hela Tölö ängar etapp 3 med förskola/skola och cirka 400
bostäder. I denna detaljplan ingår förskola/skola inklusive idrottshall och de bostäder
som har samma tillfart som skolan, det vill säga cirka 100 bostäder. Planeringen av
övriga Tölö ängar etapp 3 påbörjas senare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 142
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-10
Projektbeställning Tölö 6:4 2021-03-10
Översiktskarta Tölö 6:4 2021-03-10
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Hansson (C) och Kristina Karlsson (C) 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.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

2021-04-20

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Justerare

Expedierat/bestyrkt

19 (59)

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

20 (59)

2021-04-20

§ 108
Dnr 2019-00803
Godkännande av avtal om lägenhetsarrende för parkeringsplats på
fastigheten Skårby 12:1
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner avtal om lägenhetsarrende på fastigheten Skårby 12:1,
undertecknat av Eksta Bostads AB 2021-02-24.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive
ersättare utses att för kommunens räkning underteckna avtalet samt i ärendet
nödvändiga handlingar.
Sammanfattning av ärendet
Arrendeavtalet ger Eksta Bostads AB rätt att anlägga, bibehålla och underhålla en
parkeringsplats på fastigheten Kungsbacka Skårby 12:1. Parkeringsplatsen ska
rymma cirka 100 bilar och ska vara till för personal och besökare till vård- och
omsorgsboendet. Ytan som behöver tas i anspråk för parkeringsplatsen är cirka 3 000
kvadratmeter.
Under avtalstiden ska Eksta Bostads AB svara för underhållet av det upplåtna
området. Vid arrendeavtalets upphörande ansvarar Eksta Bostads AB för borttagande
av bilar, planterad växtlighet och övriga anläggningar. Arrendeavtalet är inte förenat
med något besittningsskydd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 143
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-02
Avtal om lägenhetsarrende på fastigheten Skårby 12:1, undertecknat av Eksta Bostad
AB 2021-02-24
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
Eksta Bostads AB

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

21 (59)

2021-04-20

§ 109
Dnr 2021-00122
Svar på Finansdepartementets remiss över utredningen Ökat skydd och
stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-03-10, med den ändringen att följande
stycke läggs till i sammanfattande inställning:
 För att minimera risken för skuldsättning till följd av för stort spelande borde
det inte vara tillåtet med spel på faktura eller på olika krediter. Om man
dessutom reglerar lånemarknaden genom att försvåra eller omöjliggöra
snabba lån ger det stor effekt för personer i riskgruppen. Dessa snabblån har
ofta skyhög ränta och ges även till personer med betalningsanmärkningar.
Har personen ett spelproblem är risken oerhört stor att personen spelar ännu
mer för att kunna betala igen lånen.
Kommunstyrelsen översänder yttrandet som sitt svar till Finansdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Regeringskansliet har översänt utredningen Ökat skydd och stärkt reglering på den
omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:77) för yttrande. Spellagen (2018:1138)
reglerar spelmarknaden och innehåller dessutom skyddsregler som i första hand
syftar till att skydda den yngre generationen från spelproblematik, men också
befolkningen generellt. För att tillhandahålla spel enligt denna lag krävs licens. Med
spel avses lotteri, vadhållning, kombinationsspel och pyramidspel. Med onlinespel
avses spel som tillhandahålls genom användning av elektroniska
kommunikationsmedel och som spelas av en spelare och den som tillhandahåller
spelet eller av flera spelare. Spelproblem kan få konsekvenser för särskilt hälsan och
ekonomin och kan dessutom som följd få sociala konsekvenser.
Omsorgsplikten i spellagen anger att licenshavaren ska säkerställa att sociala och
hälsomässiga hänsyn iakttas i spelverksamheten för att skydda spelare mot överdrivet
spelande och hjälpa dem att minska sitt spelande. Utredningen föreslår bland annat
ytterligare reglering av marknadsföringen av spel med begränsning av reklam i
särskilt påträngande medier, till exempel tv-kanaler och videodelningsplattformar.
Dessutom behövs en ökad tydlighet beträffande licenshavares omsorgplikt som
innebär att licenshavaren ska säkerställa att sociala och hälsomässiga hänsyn iakttas i
spelverksamheten för att skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa dem att
minska sitt spelande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 137
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-10
Yttrande 2021-03-10
Förvaltningen för Service, ekonomisk rådgivning meddelande 2021-02-08
Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:77)
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

22 (59)

2021-04-20

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

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

23 (59)

2021-04-20

§ 110
Dnr 2020-00966
Svar på HaVs remiss över Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för
havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022–2027 och tillhörande
miljökonsekvensutredning
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-02-28, men den ändringen att sista
stycket i yttrandet stryks.
Kommunstyrelsen översänder yttrandet som sitt svar till Havs- och
vattenmyndigheten.
Sammanfattning av ärendet
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har remitterat förslag på uppdaterat
åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022–2027. Enligt HaV
innehåller åtgärdsprogrammet de insatser som behövs för att miljökvalitetsnormerna
ska kunna följas för att på sikt uppnå god miljöstatus i de svenska delarna av
Nordsjön och Östersjön. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön riktas till myndigheter
och kommuner.
Åtgärderna som föreslås är framför allt riktade till centrala myndigheter och
länsstyrelserna. Kommunen är genom samverkan med andra instanser deltagande i
ett antal åtgärdsförslag och föreslås genom riktad åtgärd att agera genom kommunala
avfallsplaner för minskad uppkomst av marint skräp.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 138
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-26
Yttrande, 2021-02-28
Missiv, remiss gällande uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön,
2020-11-01
Marin strategi för Nordsjön och Östersjön, samråd om uppdaterat åtgärdsprogram för
havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022–2027 enligt havsmiljöförordningen,
2020-11-01
Miljökonsekvensbeskrivning av uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön,
2020-09-15
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Losman (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska anta samhällsbyggnadskontorets
yttrande och översända det som sitt svar till Havs- och vattenmyndigheten.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans (MP) yrkande.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

2021-04-20

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans
(MP) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Havs- och vattenmyndigheten

Justerare

Expedierat/bestyrkt

24 (59)

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

25 (59)

2021-04-20

§ 111
Dnr 2020-01084
Svar på Vattenmyndigheten i Västerhavets enkät om förvaltningsplan
för Västerhavet
Beslut
Kommunstyrelsen antar enkätsvar, daterat 2021-03-09, och översänder det som sitt
svar till Vattenmyndigheten i Västerhavet vattendistrikt.
Sammanfattning av ärendet
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har upprättat förslag till
förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer och förslag till åtgärdsprogram
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2021–2027 för
Västerhavets vattendistrikt.
Alla länder i Europa arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, som
styrs av ramdirektivet för vatten. Direktivet har införts i svensk lagstiftning via
miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen och innebär att det behövs en
helhetssyn i arbetet med att bevara och förbättra situationen i sjöar, vattendrag, kustoch grundvatten.
Utpekade så kallade vattenförekomster omfattas av förslag på miljökvalitetsnormer
som anger vilken kvalitet, vattnet ska ha vid en viss tidpunkt och utgör därmed
utgångspunkten för de föreslagna åtgärderna i åtgärdsprogrammet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 139
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01
Vattenmyndigheternas samråd, enkätfrågor, 2021-03-23
Enkätsvar, 2021-03-09
https://www.vattenmyndigheterna.se/samrad (samtliga handlingar nedan finns att ta
del av via länken)
Förslag till förvaltningsplan för vatten 2021–2027
Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 2021–2027
Förslag till åtgärdsprogram 2021–2027
Förslag till miljökonsekvensbeskrivning åtgärdsprogram 2021–2027
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
Vattenmyndigheten i Västerhavet

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

26 (59)

2021-04-20

§ 112
Dnr 2021-00218
Svar på Utbildningsdepartementets remiss över Förskola för alla barn –
för bättre språkutveckling i svenska (2020:67)
Beslut
Kommunstyrelsen antar nämnden för Förskola & Grundskola arbetsutskotts förslag
till yttrande, daterat 2021-04-07, och översänder det som sitt svar till
Utbildningsdepartementet.
Reservation
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har beretts tillfälle att yttra sig över utredningen Förskola för
alla barn – för bättre språkutveckling i Svenska (SOU 2020:67).
Utredningens förslag syftar till att öka deltagandet i förskolan bland barn i 3–5 års
ålder, dels att stärka förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska, bland
annat när det gäller nyanlända barn och barn med annat modersmål än svenska och
barn med socioekonomiskt svag bakgrund.
De flesta barn i Sverige deltar i förskolan. Hösten 2019 fanns det emellertid cirka
22 000 folkbokförda barn i åldrarna 3–5 år som inte var inskrivna i förskolan. Cirka
6 200 av dessa barn var i stället inskrivna i pedagogisk omsorg, men omkring 15 800
barn var inte inskrivna vare sig i förskola eller pedagogisk omsorg. Det motsvarar
cirka 4 procent av alla barn i åldersgruppen.
Utredningen landar i förslag som direkt riktar sig till vissa grupper av barn och
förslag som omfattar samtliga barn. Kommunerna föreslås ha uppsökande
verksamhet för att öka deltagandet i förskolan, vissa grupper av barn ska få
erbjudande om direktinskrivning från tre års ålder och obligatorisk förskola införs
från fem års ålder med skolplikt. Det finns även förslag för att öka tillgången på
förskollärare och barnskötare med särskilt fokus på förskolor med svåra
förutsättningar, införa en särskild barnskötarutbildning samt insatser för att stärka
personalens kompetens i att arbeta med språkutveckling i svenska.
Eftersom utredningen föreslår nya uppgifter för kommunen ska staten finansiera de
ökade kostnaderna. Den totala kompensationen till kommunerna beräknas till
41 miljoner kronor 2023 (halvårseffekt) och med 80 miljoner kronor år 2024.
Utredningen förslår ändringar i skollagen (2010:800) och skolförordningen
(2011:185) som ska träda i kraft vid halvårsskiftena 2022 och 2023.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-13, § 149
Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse, 2021-04-13
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

27 (59)

2021-04-20

Yttrande, 2021-04-01
Nämnden för Förskola & Grundskola arbetsutskotts yttrande, 2021-04-07
Nämnden för Förskola & Grundskola arbetsutskott, 2021-04-07, § 54
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-03-22
Utredning, Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (SOU
2020:67)
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Monica Neptun (L) och Maria Losman (MP)
yrkar att kommunstyrelsen ska anta samhällsbyggnadskontorets yttrande, daterat
2021-04-01, och översända det som sitt svar till Utbildningsdepartementet.
Niklas Mattsson (KD) yrkar bifall till nämnden för Förskola & Grundskola
arbetsutskotts förslag till yttrande, med den ändringen att det under avsnitt 7.4 ska
framgå att Kungsbacka kommun avstyrker förslaget att införa en uppsökande
verksamhet som beskrivs i utredningen.
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) yrkar bifall till Niklas Mattssons
(KD) yrkande.
Kristina Karlsson (C), Franklin Eck (M) och Peter Söderberg (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Eva Borgs (S) m.fl. yrkande och Niklas
Mattssons (KD) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Eva Borgs (S) m.fl.
yrkande och Niklas Mattssons (KD) m.fl. yrkande mot varandra, och finner att
kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden utser kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till huvudförslag i
kommande huvudomröstning.
Ordföranden ställer sedan Eva Borgs (S) m.fl. yrkande och Niklas Mattssons (KD)
m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen utser Eva Borgs (S)
m.fl. yrkande till motförslag i huvudomröstningen.
Omröstningen begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar följande propositionsordning för
kontrapropositionsomröstningen som kommunstyrelsen godkänner:
Ja-röst innebär att utse Eva Borgs (S) m.fl. yrkande till motförslag i
huvudomröstningen.
Nej-röst innebär att utse Niklas Mattssons (KD) m.fl. yrkande till motförslag i
huvudomröstningen.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

28 (59)

2021-04-20

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 4 ja-röster mot 3 nej-röster och 8 som
avstår, beslutar att utse Eva Borgs (S) m.fl. yrkande till motförslag i
huvudomröstningen.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Nej-röst

Avstår från att rösta

Thure Sandén (M)

X

Kalle Påsse Sundvall (M)

X

Franklin Eck (M)

X

Peter Söderberg (M)

X

Maria Gathendahl (M)

X

Fredrik Hansson (C)

X

Kristina Karlsson (C)

X

Monica Neptun (L)

X

Niklas Mattsson (KD)

X

Eva Borg (S)

X

Johan Tolinsson (S)

X

Carita Boulwén (SD)

X

Susanne Andersson (SD)

X

Maria Losman (MP)

X

Lisa Andersson (M)

X

Ordföranden redovisar sedan följande propositionsordning för huvudomröstningen
som kommunstyrelsen godkänner:
Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Nej-röst innebär att bifalla Eva Borgs (S) m.fl. yrkande.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 8 ja-röster mot 4 nej-röster och 3 som
avstår, beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Justerare

Ja-röst

Thure Sandén (M)

X

Kalle Påsse Sundvall (M)

X

Franklin Eck (M)

X

Peter Söderberg (M)

X

Maria Gathendahl (M)

X

Fredrik Hansson (C)

X

Nej-röst

Expedierat/bestyrkt

Avstår från att rösta

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

2021-04-20

Kristina Karlsson (C)

X

Monica Neptun (L)

X

Niklas Mattsson (KD)

X

Eva Borg (S)

X

Johan Tolinsson (S)

X

Carita Boulwén (SD)

X

Susanne Andersson (SD)

X

Maria Losman (MP)
Lisa Andersson (M)

X
X

Protokollsanteckning
Axel Storckenfeldt (M) och Stephan Philipson (M) stödjer kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Elin Hysén (L) stödjer Monica Neptuns (L) yrkande.
Beslutet skickas till
Utbildningsdepartementet

Justerare

Expedierat/bestyrkt

29 (59)

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

30 (59)

2021-04-20

§ 113
Dnr 2021-00179
Svar på Miljödepartementets remiss över Tillgängliga stränder – ett mer
differentierat strandskydd (2020:47)
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-04-13, och översänder det som sitt
svar till Miljödepartementet.
Reservation
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S) och Maria Losman (MP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Miljödepartementets remiss
över Strandskyddsutredningens slutbetänkande Tillgängliga stränder – ett mer
differentierat strandskydd (SOU 2020:78).
Utredningens uppdrag har varit att se över strandskyddslagstiftningen och föreslå
författningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet i miljöbalken
görs om i grunden. Det ska ske genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att
tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och
exploateringstryck. Det ska bli enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden.
Förslagen ska på det sättet syfta till att förbättra förutsättningar för bostäder och
näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i
områden med lågt exploateringstryck. Förslagen ska också syfta till att bibehålla eller
förstärka strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga
tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-13, § 150
Lisa Anderssons (M) yttrande, 2021-04-13
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-24
Samhällsbyggnadskontorets yttrande, 2021-03-24
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, 2021-03-22, § 46
Nämnden för Miljö & Hälsoskydds yttrande, 2021-03-19
Maria Losmans (MP) yttrande, daterat 2021-03-19
Byggnads- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-10
Byggnadsnämnden, 2021-03-18, § 65
Byggnadsnämndens yttrande, 2021-03-13
Byggnads- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-10
Miljödepartementets remiss: Tillgängliga stränder - ett mer differentierat
strandskydd, 2021-02-04
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Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Losman (MP) yrkar att kommunstyrelsen antar eget yttrande, daterat 2021-0319, och översänder det som sitt svar till Miljödepartementet.
Eva Borg (S) och Johan Tolinsson (S) yrkar att kommunstyrelsen antar
samhällsbyggnadskontorets yttrande, daterat 2021-03-24, och översänder det som sitt
svar till Miljödepartementet.
Fredrik Hansson (C), Thure Sandén (M), Peter Söderberg (M), Niklas Mattsson
(KD), Monica Neptun (L), Kristina Karlsson (C) och Franklin Eck (M) yrkar bifall
till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Maria Losmans (MP) yrkande och Eva
Borgs (S) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Maria Losmans (MP)
yrkande och Eva Borgs (S) m.fl. yrkande mot varandra, och finner att
kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Miljödepartementet
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§ 114
Dnr 2021-00242
Svar på Finansdepartementets remiss av Skatteverkets promemorior:
Skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan
ort i högst en månad och Tjänsteställe för tillfälligt anställd personal i
offentlig verksamhet under samhällskriser
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-04-09, och översänder det som sitt
svar till Finansdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
I promemorian Skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan
ort i högst en månad, handlar förslaget i huvudsak om att tillfälligt anställd personal
och uppdragstagare ska hanteras på samma sätt som tillsvidareanställda när det gäller
avdrag för ökade utgifter för logi, resor, måltider och småutgifter vid tillfällig
anställning eller tillfälligt uppdrag på annan ort.
I promemorian Tjänsteställe för tillfälligt anställd personal i offentlig verksamhet
under samhällskriser anges att till exempel utlånad personal från offentlig
verksamhet till annan offentlig verksamhet vid krisinsatser också ska omfattas av
samma skattemässiga regelverk och att det i dessa fall inte är tidsbegränsat.
Det första förslaget har en kortare och tydligare tidsbegränsning i anställningslängd.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-09
Yttrande, 2021-04-09
Skatteverkets promemoria: Skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och
uppdrag på annan ort i högst en månad
Skatteverkets promemoria: Tjänsteställe för tillfälligt anställd personal i offentlig
verksamhet under samhällskriser
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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§ 115
Dnr 2021-00136
Delegering till kommunstyrelsens ordförande att svara på
Länsstyrelsen i Hallands läns remiss om regional
vattenförsörjningsplan för Hallands län
Beslut
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande att svara på
Länsstyrelsen i Hallands läns remiss om regional vattenförsörjningsplan för Hallands
län.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Hallands län har gett Tyréns AB i uppdrag att ta fram en regional
vattenförsörjningsplan för Hallands län. Arbetet har utförts under perioden 2019 till
2020 i samverkan med flera olika aktörer. Vårt dricksvatten är viktigt för alla i länet
och en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera. Efter flera somrar med
begränsad tillgång till vatten är det än mer angeläget att säkra både kvaliteten och
kvantiteten på vattnet för framtiden. En regional plan ger en översiktlig helhetsbild
av vilka vattenresurser vi behöver skydda på lång sikt samt vilka behov som
förväntas framöver så att vi kan ha en framtida hållbar vattenförsörjning.
Planen är tänkt att vara ett underlag vid fysisk planering samt mark- och
vattenanvändning i övrigt. Den förväntas bidra till att uppfylla flera olika mål för
miljö- och folkhälsa samt mål från Agenda 2030. Föreslagna åtgärder avses att följas
upp kontinuerligt.
Den regionala vattenförsörjningsplanen är uppdelad i ett huvuddokument som är
bedömt innehålla information som enligt 18 kap. 13 § offentlighets- och sekretesslag
2009:400 (OSL) hänför sig till en myndighets verksamhet som består i risk- och
sårbarhetsanalyser avseende fredstida krissituationer.
Det finns även information i handlingarnas risk- och sårbarhetsanalys samt i bilagor
1-2 som omfattas av sekretess enligt 15 kap 2 § offentlighets- och sekretesslag
2009:400 (OSL) som gäller för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet om
det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets
säkerhet om uppgiften röjs.
Full insyn har endast de av länsstyrelsen särskilt utsedda funktioner. Bilaga 3 är
offentlig.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-09
Förslag till beslut på sammanträdet
Franklin Eck (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadskontorets förslag.
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Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
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§ 116
Anmälan av delegeringsbeslut

Dnr 2021-00006

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under
perioden 2020-09-01 till 2021-04-13.
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 2021-03-30, KSAU 2021-04-13

Justerare

Kommundirektör

Upphandlingskontrakt samt beställning av
förmögenhetsbrottsförsäkring

Kommundirektör

Personuppgiftsbiträdesavtal - Securitas AB

Administrativ chef

Anställning av utvecklare

Digitaliseringschef

Anställning av utvecklare IT

Samhällsbyggnadschef

Anställning av samhällsplanerare

Ekonomichef

Anställning av controller

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal för skärmtak Frillesås-Rya 1:17 till
förmån för Frillesås-Rya 1194

Markingenjör

Markupplåtelseavtal Ellevio AB – Frillesås-Rya 2:1

Markingenjör

Markupplåtelseavtal Ellevio AB – Råö 15:1

Markingenjör

Markupplåtelseavtal Ellevio AB – Vallda 16:9

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

2021-04-20

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan godkänna
redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2020-09-01 till
2021-04-13, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 117
Anmälan av ordförandebeslut

Dnr 2021-00007

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från
kommunstyrelsens ordförande på grund av brådskande ärenden.
Sammanfattning av ärendet
Till följd av kort svarstid har ordföranden yttrat sig över Socialdepartementets remiss
av förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och
omsorg. Ordföranden har av samma anledning även yttrat sig över Länsstyrelsen i
Hallands läns remiss av Trafikverkets utpekande av riksintresse för kommunikation.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut avseende svar på Socialdepartementets remiss av förordning om
statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg, 2021-03-26
Yttrande över Socialdepartementets remiss av förordning om statsbidrag för att
främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg, 2021-03-26
Ordförandebeslut avseende Länsstyrelsen i Hallands läns remiss av Trafikverkets
utpekande av riksintresse för kommunikation, 2021-03-31
Yttranden över Länsstyrelsen i Hallands läns remiss av Trafikverkets utpekande av
riksintresse för kommunikation, 2021-03-31
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan godkänna
redovisningen av delegeringsbeslut från kommunstyrelsens ordförande på grund av
brådskande ärenden, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 118
Dnr 2021-00004
Redovisning av inkomna skrivelser
Beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 24 mars 2021 till 20 april 2021 har följande skrivelser inkommit till
kommunstyrelsen:
 Region Hallands beslut om finansiering av Lokalt Ledd Utveckling år
2021–2022
 Skrivelse från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys om förutsättningar
för ledarskapsutveckling i kommunal vård och omsorg
 Nämnden för Tekniks beslut om uppdrag till förvaltningen att minska antalet
spolbilar samt att spolningsarbete av avloppsledningar delvis ska genomföras
av extern aktör
 Nämnden för Tekniks beslut att parkeringsövervakning fortsatt ska ske i
kommunal regi
 Nämnden för Service beslut att införa den digitala integrationsplattformen
FRENDS
 Nämnden för Service beslut att upphäva tidigare beslut om
konkurrensutsättning av lokalvård m.m. på Löftagårdens vård- och
omsorgsboende
 Nämnden för Service beslut om att anta en ny delegeringsförteckning för
nämnden
 Kommunrevisionens grundläggande granskning 2020 av Kungsbacka
kommun
 Kommunrevisionens grundläggande granskning 2020 av gemensam nämnd
för Hemsjukvård och hjälpmedel
 Kommunrevisionens grundläggande granskning 2020 av patientnämnden
Halland
 Föreningen Svenskt landskapsskydds skrivelse om elbrist i södra Sverige
 Dataskyddsombudet granskning av styrdokument på personuppgiftsområdet.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera
redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet, och finner att kommunstyrelsen
bifaller det.
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§ 119
Dnr 2021-00172
Svar på Finansdepartementets remiss över hemställan från Region
Halland och Hallands läns kommuner gällande ansvar för regional
fysisk planering
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar yttrande över hemställan från Region Halland och
Hallands läns kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering,
Fi2019/01983, daterat 2021-03-18, och översänder det som sitt svar till
Finansdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Region Halland söker med stöd av de sex medlemskommunerna om att bli
regionplaneorgan, en begäran att omfattas av bestämmelser som gäller enligt 7 kap.
plan- och bygglagen (2010:900).
Kungsbacka kommun har vid Kommun- och Regionledningsforum (KRF) den
2 september 2020 ställt sig positiv till hemställan. Region Halland har efter beslut vid
KRF skickat in en ansökan till Finansdepartementet som är den instans som hanterar
den här typen av begäranden. Kungsbacka kommun har nu möjlighet att lämna sina
synpunkter över ansökan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 140
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-18
Yttrande, 2021-03-18
Hemställan från Region Halland och Hallands läns kommuner gällande ansvar för
regional fysisk planering, 2021-02-02
Avsiktsförklaring gällande uppdraget Utökat ansvar för Regional fysisk planering,
2020-09-14
Utdrag ur anteckningar från Kommun- och regionledningsforum – förslag till
avsiktsförklaring, 2020-09-12
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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§ 120
Dnr 2021-00083
Ombudgetering och resultatfonder bokslut 2020
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige förändrar resultatfonderna med en total summa av 84 494 000
kronor. Resultatfonderna uppgår efter förändring till 459 120 000 kronor.
Kommunfullmäktige ombudgeterar 5 325 000 kronor till nämnderna. Finansiering
sker från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda medel med 3 000 000 kronor
samt med 2 325 000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda medel.
Kommunfullmäktige godkänner en total investeringsvolym på 1 363 417 000 kronor
för 2021.
Av investeringsvolymen består 1 011 069 000 kronor av beslutad kommunbudget
2021 och resterande består av ombudgeteringar från 2020 med 352 348 000 kronor.
Kommunfullmäktige godkänner ombudget investeringar från 2020 till år 2022 med
39 919 000 kronor.
Investeringsvolymen finansieras inom ramen för kommunfullmäktiges beslut med
begränsningen om att den totala låneskulden inte överstiger totalbeloppet om
2 665 000 000 kronor år 2021, (KF § 67).
Sammanfattning av ärendet
I samband med genomgången av bokslutet för 2020 har det framställts önskemål från
nämnder och styrelser om att överskott i driftbudgeten och investeringsbudgeten ska
få disponeras 2021 eller tillföras till resultatfonden.
Beslut om hur resultatfonderna ska justeras utifrån nämndernas resultat och de
gällande reglerna för resultatfonder fattas i samband med bokslutet. Reglerna för hur
resultatfonder ska hanteras är beslutade i budgeten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 127
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-25
Ombudgeteringar investeringar 2020
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, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi
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§ 121
Dnr 2021-00271
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg om ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS, kvartal 4 2020
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Vård & Omsorg enligt 16 kap
6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Vård & Omsorg 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 2021-03-16, § 110
Nämnden för Vård & Omsorg, 2021-02-17, § 16
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-01-19
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 Vård & Omsorg
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§ 122
Dnr 2021-00285
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg om ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2020
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 2021-03-16, § 111
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2021-02-18, § 13
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-03
Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 4, 2020
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal
1-4 2020
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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§ 123
Dnr 2021-00025
Redovisning av icke färdigberedda motioner
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och
med 2021-03-10 till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har framkommit vid beredningen
anmälas till kommunfullmäktige inom samma tidpunkt.
I Kungsbacka kommun ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa till
fullmäktige vilka motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska även
innehålla planerat datum för behandling i fullmäktige för de motioner som är äldre än
ett år.
Redovisningen till och med den 10 mars 2021 innehåller två motioner äldre än ett år.
Svar på dessa motioner beräknas till kvartal tre 2021. Redovisningen innehåller
utöver det en motion som väcktes under april månad 2020 och två som väcktes i
september månad 2020. För dessa beräknas svaret också till kvartal tre 2021.
Övriga motioner kommer enligt bedömningen att kunna behandlas politiskt inom den
angivna ettårsgränsen.
Sammanställningen omfattar motioner som inkommit och ej besvarats till och med
den 10 mars 2021.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 132
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-10
Sammanställning, Redovisning av obesvarade motioner, daterad 2021-03-10
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
Berörda nämnder
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§ 124
Dnr 2019-00903
Förslag till inrättande av pris inom Individ & Familjeomsorg
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige inrättar ett nytt pris inom nämnden för Individ &
Familjeomsorgs verksamhet med namnet Självständigt liv-priset.
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för Självständigt liv-priset, daterade 2021-03-01.
Den årliga prissumman om 10 000 kronor finansieras inom nämnden för Individ &
Familjeomsorgs befintliga budgetram.
Reservation
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har tagit fram ett förslag om instiftande av ett
pris för att uppmuntra nytänkande inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg i
Kungsbacka kommun.
Priset föreslås delas ut till enskild medarbetare eller en grupp av medarbetare som
genom sitt engagemang och nytänkande systematiskt förbättrat förutsättningarna för
att skapa en bra verksamhet för våra brukare och utvecklat arbetet på sin arbetsplats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 130
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01
Riktlinjer för Självständigt liv-priset, 2021-03-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-29, § 259
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2019-11-14, § 153
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2019-09-19, § 108
Riktlinjer för Tänk Nytt-priset, 2019-07-25
Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Mattsson (KD) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsens
förvaltning för att utreda hur prispengarna bättre kan komma pristagarna till del.
Kalle Påsse Sundvall (M) och Lisa Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Carita Boulwén (SD) yrkar att det ska finnas ytterligare alternativ till användning av
priset och att pristagaren/pristagarna ska få möjlighet att välja mellan förslag enligt
nedan alternativ.
1. Kompetensutveckling/kunskapsfördjupning (enligt IF förvaltnings förslag)
2. Utbetalt som bonus/lön (med avdrag för skatt och avgifter)
3. Utbetalt som tjänstepension
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Peter Söderberg (M) yrkar avslag på Carita Boulwéns (SD) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Niklas Mattssons (KD) återremissyrkande
och Carita Boulwéns (SD) yrkande.
Ordföranden prövar först Niklas Mattssons (KD) återremissyrkande mot att ärendet
ska avgöras i dag, och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i
dag.
Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Carita
Boulwéns (SD) 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 Carita Boulwéns (SD) yrkande.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 11 ja-röster mot 2 nej-röster och 2
som avstår, beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Thure Sandén (M)

X

Kalle Påsse Sundvall (M)

X

Franklin Eck (M)

X

Peter Söderberg (M)

X

Maria Gathendahl (M)

X

Fredrik Hansson (C)

X

Kristina Karlsson (C)

X

Monica Neptun (L)

X

Nej-röst

Niklas Mattsson (KD)

X

Eva Borg (S)

X

Johan Tolinsson (S)

X

Carita Boulwén (SD)

X

Susanne Andersson (SD)

X

Maria Losman (MP)
Lisa Andersson (M)
Justerare

Avstår från att rösta

X
X
Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

2021-04-20

Beslutet skickas till
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
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§ 125
Dnr 2020-00093
Antagande av reglemente för kommunstyrelsen samt flytt av ansvar för
planbesked
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige flyttar ansvaret för planbesked som inte är av stor vikt eller
principiell betydelse från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen.
Byggnadsnämndens reglemente uppdateras i enlighet med beslutet.
Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen, daterat 2021-03-01,
med den ändringen att femte strecksatsen i andra stycket i reglementets § 1 ska ha
följande lydelse:
 Uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och
kommunalförbund.
Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige 2018-03-06, § 39,
upphör samtidigt att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 har aktualiserat behovet av en
översyn av kommunstyrelsens reglemente. Syftet är att säkerställa att reglementet
följer kommunallagens krav och kommunalrättslig praxis samtidigt som det tydliggör
vedertagen praxis inom Kungsbacka kommun. Avsikten är också att ge reglementet
en mer logisk struktur, ett modernare språk och förtydliga kommunstyrelsens
uppdrag och verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 129
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01
Reglemente för kommunstyrelsen, daterat 2021-03-01
Ändringsregister, 2021-03-01
Byggnadsnämnden 2021-02-24, § 39
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-01
Byggnadsnämndens yttrande, 2021-02-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01, § 352
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-17
Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige 2018-03-06, § 39
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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§ 126
Dnr 2021-00353
Delegering till kommunstyrelsen att fatta beslut med anledning av
pandemilagen och dess följdförordningar
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bestämmer att kommunstyrelsen ansvarar för uppgifter som
ankommer på kommunen enligt den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av covid-19 eller förordningar och
föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i den mån uppgiften inte redan
anförtrotts annan nämnd.
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att med stöd av 13 § lagen om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
(pandemilagen) samt 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen)
meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon
annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för
trängsel. Kommunstyrelsens beslut om föreskrifter begränsas till förbud som gäller
under perioder upp till fyra veckor. Med möjlighet att förlänga maximalt fyra veckor
per gång.
Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 med stöd av den så kallade pandemilagen att
ge kommuner möjlighet att från och med den 11 mars 2021 förbjuda allmänheten att
vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats,
om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
För att få en snabb beslutsprocess behöver kommunfullmäktige ge en nämnd
befogenhet att besluta om föreskrifterna. Gör inte fullmäktige det, är det fullmäktige
som ska meddela föreskrifterna. I detta ärende föreslås att kommunfullmäktige, för
de fall inte hinder mot detta föreligger enligt lag, delegera till kommunstyrelsen att
fatta sådana beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-13, § 148
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-16
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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§ 127
Dnr 2020-00937
Antagande av taxa för sotning och rengöring samt frister för sotning
och rengöring
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar taxa för sotning och rengöring, i enlighet med bilaga 1,
med stöd av 3 kapitlet, 6 § lag om skydd mot olyckor.
2. Kommunfullmäktige antar frister sotning och rengöring inom
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, i enlighet med bilaga 2, med stöd av 3
kapitlet 1 § förordning om skydd mot olyckor.
3. Taxan enligt beslutspunkt 1 gäller från och med den 1 januari 2022, med den
justering som sker enligt beslutspunkt 6.
4. Fristerna enligt beslutspunkt 2 gäller från och med den 1 januari 2022.
5. Taxans basår är 2019.
6. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska för varje avgiftsår justera taxan i
beslutspunkt 1 enligt följande. Taxan revideras årligen från och med år 2020 i
enlighet med aktuellt sotningsindex, som överenskommits mellan Sveriges
Skorstensfejarmästares Riksförbund och Sveriges Kommuner och Regioner.
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska från och med ikraftträdandet år 2022
årligen justera taxan i enlighet med det nationella Sotningsindex (Cirkulär 2002:83)
som meddelas av Sveriges Kommuner och Regioner.
Sammanfattning av ärendet
Då föreskriftsrätt inte kan delegeras från kommun till kommunalförbund behöver
Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs (RSG) medlemskommuner fatta beslut om
de taxor och frister som RSG ska tillämpa i sin verksamhet. För att på ett likställt sätt
kunna tillämpa frister för sotning och rengöring samt ta ut avgifter för hela RSG är
det av yttersta vikt att samtliga medlemskommuner var för sig fattar likalydande
beslut.
RSG har med stöd av sin förbundsordning att fullfölja de skyldigheter som åvilar
medlemskommunerna i enlighet med lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Detta
innebär ett ansvar för att organisera och följa upp verksamhet för sotning och
rengöring. RSG har överlämnat sotning och rengöring till fyra privata utförare, så
kallade sotningsleverantörer. Befintliga avtal med nuvarande sotningsleverantörer
löper ut den 31 december 2021 och en upphandling behöver genomföras innan nya
kontrakt kan tilldelas. För att kunna genomföra en upphandling som inte baseras på
lägsta pris måste en taxa för sotning och rengöring, vilken omfattar samtliga
medlemskommuner, för nästkommande avtalsperiod vara fastställd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-13, § 153
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-31
Justerare
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Räddningstjänsten Storgöteborg förbundsstyrelse 2020-10-08, § 64
Räddningstjänsten Storgöteborg tjänsteutlåtande, 2020-07-09
Bilaga 1, Taxa sotning och rengöring, 2020-10-09, Dnr A0318/20
Bilaga 2, Frister sotning och rengöring 2020-07-02, Dnr A0319/20
Bilaga 3, Nuvarande Taxa sotning och rengöring
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
Räddningstjänsten Storgöteborg
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§ 128
Dnr 2020-00938
Revidering av taxa för brandskyddskontroll
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att taxan för brandskyddskontroll p. 1.4 Avgift för
ombokning ska ha följande formulering:
 Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 helgfria
timmar före aviserat besök, uttas en grundavgift.
Formuleringen träder i kraft då alla medlemskommuner beslutat därom, dock tidigast
den 1 januari 2021.
Sammanfattning av ärendet
Beslut avseende taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndiganden till en
kommun i lag eller förordning kan inte delegeras från kommun till
kommunalförbund. Beslut om de taxor som ska gälla i Räddningstjänstförbundet
Storgöteborg (RSG) måste därför fattas av förbundets medlemskommuner. För att på
ett likställt sätt kunna ta ut avgifter för hela RSG är det av yttersta vikt att samtliga
medlemskommuner var för sig fattar likalydande beslut. RSG ansvarar enligt lag
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) för sotning, rengöring och
brandskyddskontroll. Kommunen får föreskriva att avgift tas ut för denna sotning
och brandskyddskontroll, vilket görs genom en sotningstaxa respektive en taxa för
brandskyddskontroll. I ärendet Taxor för räddningstjänstförbundet Storgöteborg som
behandlar fem taxor för förbundet ingår ärendet Taxa för brandskyddskontroll.
En revidering av nuvarande sotningstaxa pågår och förbundsstyrelsen behandlade
ärendet om en ny sotningstaxa vid sammanträdet den 8 oktober 2020. Ärendet har
skickats till förbundets medlemskommuner för beslut.
Vid framtagandet av sotningstaxan uppmärksammades att avgiften för ombokning
skiljer sig åt på så sätt att en avgift alltid ska tas ut för ombokning till en annan dag
vid brandskyddskontroll medan förslaget till kommande sotningstaxa innebär att
avgift ska tas ut endast då ombokning skett senare än 48 helgfria timmar före aviserat
besök. Det är rimligt att avgiften för ombokning är samma i sin lydelse i båda
taxorna varför ett förslag om revidering av brandskyddskontrolltaxan avseende denna
bestämmelse nu har tagits fram enligt nedan.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1.4 Avgift för ombokning

1.4 Avgift för ombokning

Då kontrollen inte kunnat utföras enligt
ordinarie avisering och fastighetsägaren
eller nyttjanderättshavaren ombokat till
annan dag än den aviserade

Då fastighetsägaren eller
nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48
helgfria timmar före aviserat besök, uttas en
grundavgift.

Den ändrade formuleringen innebär att avgift inte tas ut i de fall ombokningen sker
tidigare än 48 timmar före aviserat besök.
Justerare
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-13, § 154
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-31
Räddningstjänsten Storgöteborgs förbundsstyrelse 2020-10-08, § 65
Räddningstjänsten Storgöteborg tjänsteutlåtande, 2020-09-23
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
Räddningstjänsten Storgöteborg
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§ 129
Dnr 2020-00841
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om personliga ombud
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till dels att målgruppen för
tjänsten personligt ombud ingår i nämnden för Individ och Familjeomsorgs ansvar
för bistånd till personer med psykiska funktionshinder och dels att överskott från
tidigare år inte kan användas som finansieringsform för driftverksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den
6 oktober 2020 att de personliga ombuden ska bibehållas och att verksamheten ska
finansieras under 2021 med medel från kommunstyrelsens förväntade överskottet på
17 miljoner kronor för år 2020.
Verksamheten med personligt ombud omfattar målgruppen för nämnden för Individ
& Familjeomsorgs grunduppdrag. Nämnden för Individ & Familjeomsorg har under
2020 genomfört en genomlysning av verksamheten med personligt ombud som är en
frivillig och inte lagstyrd tjänst. Tjänsten är tillfällig/kortvarig och i huvudsak till för
klienter utan andra insatser. Antalet klienter som nyttjar tjänsten har över tid minskat
och vid genomlysningen visar det sig att flertalet klienter också har andra insatser.
Nämnden beslutade att avveckla tjänsten vid ingången till 2021 och har sagt upp
avtalet med nämnden för Service som utfört tjänsten. Beslut har också fattats att inte
söka statsbidrag under 2021 då tjänsten personligt ombud inte erbjuds under året.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 135
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 303
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-10-15, § 147
Kommunfullmäktige 2020-10-06, § 128
Motion från Roger Larsson (KB) om personliga ombud, 2020-10-04
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-09-17, § 117
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S) och Maria Losman (MP) yrkar bifall till
motionen.
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.
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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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§ 130
Dnr 2020-00839
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om Jyckens Hunddagis
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning dels till att kommunen inte har
rätt att ge enskilda näringsidkare/ekonomiska föreningar omfattande ekonomiskt
bidrag, dels att ansvaret för sysselsättning/arbetsträning för personer i yrkesverksam
ålder med psykiskt funktionshinder ligger hos nämnden för Individ & Familjeomsorg
och dels att överskott från tidigare år inte kan användas som finansieringsform för
driftverksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den
5 maj 2020 att Jyckens hunddagis verksamhet ska bibehållas och att verksamheten
ska finansieras under 2021 med medel från kommunstyrelsens förväntade överskott
på 17 miljoner för år 2020.
Jyckens Hunddagis Kungsbacka är en ekonomisk förening som driver ett hunddagis.
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och sociala
gemenskap. Sedan närmare 25 år har föreningen haft ett samarbete med kommunen
och andra myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen. Över tid har såväl
ekonomiska och personella förutsättningar som lagstiftning ändrats, vilket inte längre
möjliggör ett samarbete enligt den ursprungliga intentionen. Den ekonomiska
föreningen/kooperationen har de senare åren tappat drivkraft och haft svårt att
rekrytera resurser i tillräcklig omfattning (kompetens och arbetskraft) med följd att
kommunen successivt har tagit ett större ansvar för verksamheten med risk för
otydliga roller och oklar ansvarsfördelning.
Vidare anger kommunallagens 2 kap. 8 § att individuellt inriktat stöd till enskilda
näringsidkare endast kan ges om det finns synnerliga skäl till det. Kommunen kan
däremot köpa tjänster eller varor och ge skäligt betalt, men det förutsätter en stabil
affärspartner och följsamhet till regelverken för upphandling/inköp.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutade den 11 juni 2020 efter en översyn
av Jyckens hunddagis verksamhet att avveckla det ekonomiska stödet till
verksamheten inom årets slut 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 136
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 304
Kommunfullmäktige 2020-10-05, § 130
Motion från Roger Larsson (KB) om Jyckens Hunddagis, 2020-10-06
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-06-11, § 90
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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.
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§ 131
Dnr 2021-00500
Initiativ från Carita Boulwén (SD) om stående punkt på dagordningen
Beslut
Kommunstyrelsen avslår initiativet.
Reservation
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) väcker vid sammanträdet ett initiativ en om stående punkt på
dagordningen. Förslagsställaren vill att det på kommunstyrelsens dagordning ska
finnas en stående punkt med exempelvis utbildningar, kurser, konferenser där beslut
om deltagande och arvode fattas i god tid före tänkt aktivitet som kan tänkas beröra
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.
Beslutsunderlag
Initiativ från Carita Boulwén (SD) om stående punkt på dagordningen, 2021-04-20
Förslag till beslut på sammanträdet
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) yrkar bifall till initiativet.
Lisa Andersson (M) och Fredrik Hansson (C) yrkar avslag på initiativet.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande om bifall till initiativet och Lisa
Anderssons (M) m.fl. yrkande om avslag på initiativet.
Ordföranden ställer Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande och Lisa Anderssons (M)
m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen avslår initiativet.
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen
godkänner:
Ja-röst innebär att avslå initiativet.
Nej-röst innebär att bifalla initiativet.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 13 ja-röster mot 2 nej-röster, beslutar
att avslå initiativet.
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Ja-röst

Thure Sandén (M)

X

Kalle Påsse Sundvall (M)

X

Franklin Eck (M)

X

Peter Söderberg (M)

X

Maria Gathendahl (M)

X

Fredrik Hansson (C)

X

Kristina Karlsson (C)

X

Monica Neptun (L)

X

Niklas Mattsson (KD)

X

Eva Borg (S)

X

Johan Tolinsson (S)

X

Nej-röst

Carita Boulwén (SD)

X

Susanne Andersson (SD)

X

Maria Losman (MP)

X

Lisa Andersson (M)

X
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