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§ 168
Dnr 2021-00483
Uppföljning och prognos april 2021 för Kungsbacka kommun
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner apriluppföljning 2021 för Kungsbacka kommun.
Kommunstyrelsen uppmanar inom ramen för sin uppsiktsplikt de nämnder som
prognostiserar underskott att hantera dessa i enlighet med beslutade
ekonomistyrprinciper.
Sammanfattning av ärendet
Apriluppföljningen är Kungsbacka kommuns första samlade uppföljning och
prognos för året. Uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen som vid behov har
möjligheten att föreslå kommunfullmäktige att besluta om eventuella åtgärder.
Uppföljningen omfattar verksamheten i Kungsbacka kommun. Uppföljning av de
sammanställda räkenskaperna sker i samband med kommunens delårsbokslut i
augusti.
Prognosen per helår för Kungsbacka kommun uppgår till 208 miljoner kronor vilket
är 155 miljoner kronor högre än budgeterat. Prognostiserat resultat motsvarar 3,8
procent av skatter och generella statsbidrag. Överskottet återfinns i sin helhet på
finans, där skatter och generella statsbidrag samt centralt budgeterade medel för hyra
och avskrivningar utgör den främsta avvikelsen.
Kommunens skattefinansierade nämnder prognostiserar sammantaget en budget i
balans vilket är positivt. Fyra av kommunens nämnder prognostiserar underskott.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg samt Vård & Omsorg prognostiserar
underskott i den ordinarie verksamheten.
Nämnderna för Teknik och Kultur & Fritid prognostiserar underskott till följd av
kostnader av engångskaraktär. Ordinarie verksamhet bedöms vara i balans.
Enligt gällande ekonomistyrprinciper är nämnderna skyldiga att fatta beslut om
åtgärder för budget i balans i de fall de prognostiserar ett underskott. Åtgärdernas
omfattning kan vara olika beroende på bakgrunden till underskotten.
Apriluppföljningen omfattar även en prognos för årets investeringar. Totalt
prognostiseras ett utfall om 800 miljoner kronor, vilket är drygt 500 miljoner kronor
lägre än budgeterat.
Pågående pandemi påverkar fortsatt verksamheten i varierande grad. I likhet med
föregående år har verksamheten delvis bedrivits på distans. Distansundervisning har
varit fallet i varierande grad i såväl högstadiet som gymnasieskolan. Rådande
restriktioner påverkar då stor del av verksamheten fortsatt bedrivs med diverse
restriktioner. Samtidigt har pandemin snabbat på kommunens digitala mognad, vilket
kommer vara av nytta även efter pandemin. Enligt genomförd enkät kring
distansarbete upplever de flesta av kommuns anställda som berörs av restriktionen att
det fungerar väl, även om vissa utvecklingsområden föreligger.
Justerare
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-09, 230
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-27
Uppföljning och prognos april 2021 för Kungsbacka kommun, 2021-05-26
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Losman (MP) yrkar att följande stycke stryks: "Kommunstyrelsen uppmanar
inom ramen för sin uppsiktsplikt de nämnder som prognostiserar underskott att
hantera dessa i enlighet med beslutade ekonomistyrprinciper” och ersätts med
följande stycke:
 "Vi är Ett Kungsbacka och vi hjälps åt. Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att omdisponera 8 miljoner från Förskola & Grundskola
till Individ & Familjeomsorg och 12 miljoner från För & Grundskola till
Vård & Omsorg."
Fredrik Hansson (C) yrkar avslag på Maria Losmans (MP) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans (MP) yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans
(MP) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

2021-06-22

§ 169
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 samt möte med
Svenskt Näringsliv.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 170
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 Göteborgsregionen och
sammanträdet med förbundsfullmäktige där bland annat revidering av den politiska
organisationen i Göteborgsregionen behandlades.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 171
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 informerar om smittläget för covid-19 och arbetet
som pågår för att undersöka utbredningen av deltavarianten av covid-19.
Kommundirektören informerar också om att förvaltningschefen för förvaltningen för
Vård & Omsorg Lillemor Berglund Andreasson lämnar sitt uppdrag för att bli
kommundirektör i Marks kommun. Vidare informeras om möte med Västsvenska
Handelskammaren.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 172
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 8 juni redogörs för Individ & Familjeomsorgs prognostiserade
underskott 2021 på 2,4 miljoner kronor. Det är en budgetavvikelse med -0,3 procent
och en förbättring med 6,2 miljoner kronor sedan prognosen i nämndens
apriluppföljning på -8,6 miljoner kronor.
Brist på bostäder med särskild service i kommunal regi är en stor utmaning för
nämnden och uppskattas till en extra kostnad motsvarande 11 miljoner kronor i och
med att boendelösningar måste köpas externt. Antalet orosanmälning till Barn och
Unga har ökat de senaste tre åren, vilket återspeglas i en ökning av antalet dygn i
köpt institutionsvård och stödboende.
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, 2021-06-14
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2021-06-11, § 113
Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-06-08
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 & Familjeomsorg
Justerare
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§ 173
Dnr 2020-00443
Ändring av sammanträdesdag i augusti 2021 för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen ändrar sammanträdesdag från den 31 augusti 2021 till den
24 augusti 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har sedan tidigare fastställt sammanträdesdagar för innevarande
år. Ändringar i sammanträdesplaneringen får till följd att kommunstyrelsens
sammanträde i augusti behöver flyttas från den 31 augusti till den 24 augusti.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lisa Andersson (M) yrkar att kommunstyrelsen ändrar sammanträdesdag från den
31 augusti 2021 till den 24 augusti 2021.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
eget yrkande, och att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 174
Dnr 2020-00907
Förlängning av särskilt skäl för politiska möten på distans
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att rådande situation med covid-19 ska ses som ett särskilt
skäl då kommunstyrelse och nämnder får sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Beslutet att särskilt skäl råder gäller som längst till den 31 december 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens beslut den 24 november 2020 om att rådande situation med
covid-19 ska ses som ett särskilt skäl då kommunstyrelse och nämnder får
sammanträda med ledamöter närvarande på distans, var ett tidsbegränsat beslut som
löper ut den 30 juni 2021.
Eftersom pandemin fortsätter och Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att
behovet av social distansering kommer att kvarstå, gör kommunledningskontoret
bedömningen att även behovet av att kunna genomföra sammanträden med deltagare
på distans kvarstår.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-09, § 231
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-10
Kommunstyrelsen 2020-11-24, § 257
Kommunstyrelsen 2020-04-21, § 103
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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§ 175
Dnr 2021-00611
Återrapportering av uppdrag om handlingsplan för företagsklimat och
stärkt strategiskt och proaktivt arbetssätt för fler företagsetableringar
och verksamhetsmark
Beslut
Kommunstyrelsen noterar Handlingsplan för företagsklimat 2021–2022.
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget att ta fram en handlingsplan för att sätta
Kungsbackas företagsklimat på kartan och uppdraget att stärka Kungsbackas
strategiska och proaktiva arbetssätt för fler företagsetableringar och
verksamhetsmark, som avslutade.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 24 november 2020 kommundirektören i uppdrag att ta
fram en handlingsplan för att sätta Kungsbackas företagsklimat på kartan och att
stärka Kungsbackas strategiska och proaktiva arbetssätt för fler företagsetableringar.
Insatser för proaktivt arbetssätt för fler företagsetableringar attraktiv
verksamhetsmark redovisas i handlingsplanen.
Handlingsplan företagsklimat 2022 utgår ifrån Näringslivsstrategi 2030 och
fokuserar på kommunstyrelsens förvaltnings insatser och insatser som sker
tillsammans med andra förvaltningar. Insatserna är prioriterade utifrån de dialoger
med näringslivet och de analyser som gjordes i samband med framtagande av
Näringslivsstrategin som antogs av kommunfullmäktige den 4 februari 2020. Även
de dialoger som skett efter det med representanter från näringslivet visar att
insatserna är prioriterade och kräver ett uthålligt arbete för att nå resultat.
Det pågår flera insatser inom målarbetet och i det ständiga förbättringsarbetet i hela
kommunen som går mot ett ännu bättre företagsklimat. De insatserna redovisas i det
ordinarie uppföljningsarbete. Exempel på detta är prioinitiativet inom Västsveriges
bästa företagsklimat som handlar om att etablera nya och innovativa
samverkansarenor tillsammans med företag kring frågor som är viktiga för
näringslivets möjligheter att utvecklas. En annan insats är den handlingsplan som
kommunstyrelsens förvaltning tillsammans med förvaltningen för Kultur & Fritid
tagit fram för besöksnäringen och som också bygger på Näringslivsstrategi 2030. I
andra förvaltningar pågår insatser inom strategiskt inköp där en av förutsättningarna
är att kommunen ska vara en attraktiv affärspartner. Det är också en viktig insats för
näringslivet.
Näringslivsstrategi 2030 är kommunens gemensamma styrdokument för hur
kommunen ska arbeta på ett långsiktigt och målinriktat sätt för att främja utveckling
och tillväxt av näringslivet i kommunen och regionen. Den innehåller sex strategiska
områden: Kompetensförsörjning, Attraktionskraft, Infrastruktur och tillgänglighet,
Markberedskap och Fysisk planering, Näringslivsservice och Innovationskraft. Inom
varje område finns det också strategiska insatser. Tyngdpunkten på det arbete som nu
sker på kommunstyrelsens förvaltning ligger inom de strategiska områdena
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Attraktionskraft, Markberedskap och fysik planering samt Näringslivsservice. Under
dessa är det vissa strategiska insatser som prioriterats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-09, § 233
Handlingsplan för företagsklimat, daterad 2021-05-21
Kommunstyrelsen 2020-11-24, § 255
Näringslivsstrategi 2030, antagen av kommunfullmäktige 2020-02-04, § 7
Riktlinjer för markägande, antagna av kommunstyrelsen 2020-06-23, § 148
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Hansson (C), Peter Söderberg (M) och Monica Neptun (L) 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.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret: Näringsliv, Samhällsbyggnadskontoret: Mark- och
exploatering
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§ 176
Dnr 2021-00427
Ansökan om planbesked för Varla 7:4 väster
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda
åtgärden genom vidare planförfarande.
Beslutsmotivering
Fastigheten Varla 7:4 i Kungsbacka stad ligger enligt den fördjupade översiktsplanen
för Kungsbacka stad (FÖP 09) inom grönområde för Varlaskogen. Det pågår ett
arbete med ny fördjupad översiktsplan för staden där det bland annat utreds vilka
natur- och friluftsvärden som finns inom området samt hur skogen ska användas
långsiktigt. Därför är det inte lämpligt att planlägga för idrottsverksamhet på platsen.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till Varla 7:4 i Kungsbacka stad har genom ombud den 31 mars ansökt om
planbesked för idrottsverksamhet så som gym, padel, rehab och kompletterande
verksamheter och kontor. Byggnadens innehåll ska ansluta till omgivningens
ändamål så som friluftsliv och även möjlighet till mountainbike och liknande.
Fastigheten är delad av ett vägreservat och ansökan avser den västra delen av
fastigheten som gränsar mot E6 i väster. Tillfarten är tänkt att gå från Stora
Bäckleden i norr via kommunens fastighet till Varla 7:4. Fastighetsägaren anser att
den föreslagna exploateringen dels skyddar Varlaskogen, dels skapar en attraktion
för förbipasserade trafik på E6. Förslaget på byggnad innehåller en högre
arkitektonisk utformning som skapar nyfikenhet.
Fastigheten Varla 7:4 ligger i Varlaskogen utmed E6. Fastigheten berörs delvis av
T18 från 1975 som är en vägsträckning som binder samman Stora Bäcksleden i norr
och Varlabergsvägen i söder. Denna väg är inte utbyggd och detaljplanen för
vägsträckning avses, enligt fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, att
upphävas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-01, § 216
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-12
Ansökan om planbesked, 2021-03-31
Karta, Varla 7:4, 2021-05-12
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
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§ 177
Dnr 2021-00548
Ansökan om planbesked för Varla 7:4 öster
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda
åtgärden genom vidare planförfarande.
Beslutsmotivering
Fastigheten Varla 7:4 i Kungsbacka stad ligger enligt den fördjupade översiktsplanen
för Kungsbacka stad (FÖP 09) inom grönområde för Varlaskogen. Det pågår ett
arbete med ny fördjupad översiktsplan för staden där det bland annat utreds vilka
natur- och friluftsvärden som finns inom området samt hur skogen ska användas
långsiktigt. Därför är det inte lämpligt att planlägga för bostäder på platsen.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till Varla 7:4 i Kungsbacka stad har den 30 april 2021 ansökt om planbesked
för 288 bostäder i flerbostadshus. Fastigheten är delad av ett vägreservat och ansökan
avser den östra delen av fastigheten som gränsar mot bostadsområdet i Varla samt
Varlaskogen. Tillfarten är tänkt att gå från Stora Bäckleden i norr via kommunens
fastighet till Varla 7:4. Fastighetsägaren vill skapa en byggnad med en högre
arkitektonisk utformning och visuell attraktion som skapar nyfikenhet. Bostäderna
kommer att ligga minst 150 meter från motorvägen. Fastighetsägaren anser att
föreslagen utbyggnad av bostäder även ska främja tillträde till Varlaskogens
rekreationsområde och göra det än mer tillgängligt.
Fastigheten Varla 7:4 ligger i Varlaskogen utmed E6. Fastigheten berörs delvis av
T18 från 1975 som är en vägsträckning som binder samman Stora Bäcksleden i norr
och Varlabergsvägen i söder. Denna väg är inte utbyggd och detaljplanen för
vägsträckning avses, enligt fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, att
upphävas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-01, § 217
Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse, 2021-05-12
Ansökan om planbesked, 2021-04-30
Karta, östra delen av Varla 7:4, 2021-05-12
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
Sökande
Justerare
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§ 178
Dnr 2021-00419
Ansökan om planbesked för Bångsbo 1:37
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda
åtgärden genom vidare planförfarande.
Beslutsmotivering
En ändring av detaljplan från allmän plats för natur till kvartersmark innebär en
avvägning mellan de allmänna och de enskilda intressena av platsen. Kommunen
bedömer att det allmänna intresset, att bevara platsen som allmän, väger tyngre än
det enskilda intresset att göra möjligt för en fastighetsreglering och vidare nyttjande
av området.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Bångsbo 1:37 har den 31 mars 2021 ansökt om planbesked för
att, genom upphävande av del av detaljplan, möjliggöra för en fastighetsreglering och
vidare nyttjande av befintligt naturområde inom Spårhaga 2:3>2.
Fastigheten Bångsbo 1:37 ligger utanför detaljplanelagt område. Den del av fastighet
Spårhaga 2:3>2 som ansökan om upphävande av detaljplan avser, är belägen inom
detaljplan SP135 som vann laga kraft den 14 april 1994. Den aktuella fastigheten är i
plankartan redovisad som allmän plats för natur.
Enligt kommunens översiktsplan (ÖP06) ingår det aktuella området i
utvecklingsområdet för Kullavik.
Området som ansökan avser ligger beläget i ett område som tidigare delvis
omfattades av ett planprogramsarbete; Planprogram för Bångsbo 1:21 m.fl. med syfte
att ge möjlighet för ytterligare exploatering.
Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2017 att avbryta programläggningen
då samrådsredogörelsens slutsats var att planprogrammet, med anledning av bland
annat Trafikverkets yttrande, hade låga möjligheter för ett genomförande.
Fastighetsägaren kom i november 2018 in med en ansökning om planbesked där
fastigheten Bångsbo 1:37 m.fl. omfattades i ansökan. Ansökan avsåg bland annat
möjlighet för exploatering av bostäder för äldre.
Ärendet behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott 29 januari 2019 med förslag
till beslut; Kommunstyrelsen lämnar beskedet att kommunen inte avser pröva den
begärda åtgärden genom vidare planförfarande. Sökande valde därefter att återta sin
ansökan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-09, § 235
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-26
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Karta, Bångsbo 1:37, 2021-05-24
Ansökan om planbesked, 2021-03-31
Ansökan om planbesked Bilaga 1, 2021-03-31
Ansökan om planbesked Bilaga 2, 2021-03-31
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

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

20 (48)

2021-06-22

§ 179
Dnr 2021-00288
Ansökan om planbesked för Släps-Kullen 2:298, 2:296 och 2:71
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda
åtgärden genom vidare planförfarande.
Beslutsmotivering
En ändring av detaljplanen för att möjliggöra för ytterligare tre bostadshus inom
fastigheterna Släps-Kullen 2:298 och 2:296 innebär en förtätning inom en befintlig
kvartersstruktur. En sådan förtätning kan ge stor påverkan på omgivningen med
avseende på trafik, dagvattenhantering och utsiktsförhållanden. Kommunen bedömer
att det generellt inte är lämpligt att tillskapa nya byggrätter på detta sätt utan arbetar
företrädesvis med större planeringsprojekt som ger ett mer betydande tillskott till
bostadsförsörjningen inom kommunen.
För Släps-Kullen 2:71 gäller ansökan en ändring av detaljplan från allmän plats för
park till kvartersmark vilket för kommunen innebär en avvägning mellan de
allmänna och de enskilda intressena av platsen. Kommunen bedömer att det
allmänna intresset, att bevara platsen som allmän, väger tyngre än det enskilda
intresset att tillskapa en byggrätt inom området.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Släps-Kullen 2:298, tillika ombud för fastighetsägarna till
Släps-Kullen 2:296 och 2:71 (skifte 5), har den 2 mars 2021 ansökt om planbesked
för att genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av fyra enbostadshus inom
fastigheterna Släps-Kullen 2:298, 2:296 och 2:71.
Fastigheterna ligger i Kullavik, några hundra meter söder om Kullaviksskolan och
öster om Kullaviksvägen, som är statlig. Fastigheterna angörs i dag från Gamla
Kullaviksvägen.
Enligt kommunens översiktsplan (ÖP06) ingår det aktuella området i
utvecklingsområdet för Kullavik. Fastigheterna är belägna inom detaljplan S79 som
vann laga kraft 1972-02-05.
Fastigheterna Släps-Kullen 2:296 och 2:298 är i plankartan redovisade som
kvartersmark för bostadsändamål. Detaljplanen reglerar att byggnader ska placeras
längs med Gamla Kullaviksvägen och kunna angöras därifrån. I detaljplanen regleras
att utfart inte får anordnas mot Kullaviksvägen.
I ansökan om planbesked föreslås att tre byggrätter kan placeras parallellt med
Kullaviksvägen. En ny väg från norr, parallell med Kullaviksvägen, förslås som
tillfart till de nya fastigheterna.
Fastigheten Släps-Kullen 2:71 består av sex delområden, skiften, och ansökan om
planbesked gäller skifte fem. I ansökan föreslås att mark som enligt nuvarande
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detaljplan är allmän plats, parkmark, ändras för att möjliggöra en byggrätt för ett
enbostadshus norr om korsningen Kullaviksvägen – Gamla Kullaviksvägen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-09, § 236
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-25
Karta, Släps-Kullen 2:298 m.fl., 2021-05-25
Ansökan om planbesked, 2021-03-02
Ansökan om planbesked, bilaga 1-8, 2021-03-02
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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§ 180
Dnr 2017-00334
Godkännande av Planprogram för kvarteret Ejdern, Väster om ån,
etapp 2
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Planprogram för kvarteret Ejdern – Väster om ån,
etapp 2 upprättad i december 2020, reviderad i maj 2021.
Reservation
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 15 december 2020 kommundirektören i uppdrag att
samråda kring planprogrammet för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad. Förslag till
planprogram har sänts till berörda myndigheter, nämnder, föreningar och sakägare
för yttrande, under perioden 19 januari till 23 februari 2020. I bifogad
samrådsredogörelse kommenterar samhällsbyggnadskontoret inkomna yttranden.
Under samrådstiden inkom 130 skrivelser samt två namnlistor med uppmaningen att
”Gamla Alléskolan får inte rivas” med sammanlagt 445 underskrifter. 30 yttranden är
från myndigheter, nämnder, föreningar/organisationer och 100 är från privatpersoner.
Inkomna synpunkter berör i huvudsak ett bevarande av Alléskolan och förslag på vad
byggnaden kan innehålla samt vilken typ av bro som planeras vid Hamntorget.
Övriga synpunkter finns på byggnadshöjden, storlek på förskola och trafikföring i
området.
Planprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för utbyggnad av kvarteret
Ejdern och att länka samman området med Kungsmässan, Valand och Innerstaden.
Programområdet består i dag främst av en utbredd markparkering med gles
bebyggelse. Utvecklingen av området med bostäder, verksamheter, restauranger,
kontor, utbildningslokaler och parkområden syftar till att skapa en levande
centrumkärna med högre stadsmässighet.
Efter samrådstiden har programförslaget reviderats. Revideringen innebär att
programkartan har kompletterats med användningen hotell inom hela
utvecklingsområdet mellan Kungsbackaån och den nya sträckningen av huvudgatan.
Programbeskrivningen har även kompletterats med ett stycke om kommunens
klimatstrategi under rubriken Tidigare ställningstaganden samt ett stycke om
hållbarhetsaspekterna av förslaget.
Programbeskrivningen har också kompletterats med en mer utvecklad bedömning av
att Natura 2000 inte påverkas av ett genomförande av förslaget och handlingen
innehåller nu även samlade medskick till det kommande planarbetet. I övrigt är
innehållet detsamma som i samrådshandlingen.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-01, § 218
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-12
Planprogram för kvarteret Ejdern, upprättad i december 2020, reviderad i maj 2021
Samrådsredogörelse, 2021-05-12
Kommunstyrelsen 2020-12-15, § 296
Förslag till beslut på sammanträdet
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) yrkar att planprogrammet ändras
så att det framgår att det ska vara max 5 våningar och att man anpassar arkitekturen
så att den följer stilen som kännetecknar Kungsbackas historiska byggnation så att
man behåller känslan av småstadsidyll.
Maria Losman (MP) och Eva Borg (S) yrkar att planprogrammet ändras så att det
framgår att andelen lägenheter som planeras utgörs av 50 procent hyresrätter samt
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, Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande och
Maria Losmans (MP) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Carita Boulwéns (SD)
m.fl. yrkande och Maria Losmans (MP) m.fl. yrkande mot varandra, och finner att
kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden, nämnden för Teknik
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§ 181
Dnr 2020-00555
Godkännande av utredning av förutsättningarna för detaljplan för
Sydöstra Centrum etapp 2 inklusive utredningens ställningstaganden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner utredningen PM Sydöstra Centrum etapp 2
förutsättningar för detaljplan, daterad 2021-04-23 och ställer sig bakom utredningens
ställningstaganden som grund för kommande detaljplan med den ändringen att texten
i tredje stycket på sidan 4 under rubriken ”Rekommendation” ändras så att det lyder:
 ”Detaljplanen för Sydöstra Centrum etapp 2 bör ha som inriktning att
planlägga för kontor eller liknande verksamheter samt bostäder i den norra
delen av området”.
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget som lämnades den 20 oktober 2020 om att
utreda förutsättningarna för detaljplanen som avslutat.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 20 oktober 2020 kommundirektören i uppdrag att utreda
förutsättningarna för detaljplan för Sydöstra Centrum etapp 2. Innan detaljplanen
påbörjas i enlighet med antaget planprogram fanns behov av att utreda ett antal
nyckelfrågor som påverkar detaljplanens avgränsning, innehåll och ekonomi.
En av de frågor som utretts och som påverkar detaljplanens genomförbarhet är flytt
av Räddningstjänsten. Detaljplanen kan inte påbörjas innan ett beslut att påbörja ett
projekt att flytta Räddningstjänsten till annan plats har fattats. Utöver det har frågor
om ett nytt stadshus, Hålabäcksskolans behov och övrig kommunal service utretts.
Alla dessa frågor påverkar planens innehåll vilket i sin tur påverkar
exploateringsekonomin. Även frågan om markköp kopplad till planens avgränsning
och frågor gällande markanvisning och samordning med etapp 1 har utretts.
När frågan om lokalisering av räddningstjänstens lokaler inom Klovstens
verksamhetsområde utretts enligt kommunstyrelsens beslut från den 23 mars 2021,
finns möjligheter att påbörja detaljplanearbetet och då kan ett beslut avseende
planuppdrag samt projektbeställning för Sydöstra Centrum etapp 2 fattas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-01, § 219
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-12
PM Sydöstra Centrum etapp 2 förutsättningar för detaljplan, 2021-04-23
Kommunstyrelsen 2021-03-23, § 81
Kommunstyrelsen 2020-10-20, § 236
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

25 (48)

2021-06-22

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
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§ 182
Dnr 2021-00591
Uppdrag att efterhöra föreningslivets intresse av att få
bostadsmodulerna på Smörhålevägen
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att efterhöra föreningslivets
intresse av att få bostadsmodulerna på Smörhålevägen av kommunen utan kostnad.
Reservation
Fredrik Hansson (C) och Kristina Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån
för egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Service har återlämnat två bostadsmoduler belägna på fastigheten
Kungsbacka 6:1 med adress Smörhålevägen 16A, 16B samt 22, till
kommunstyrelsen. Bostadsmodulerna är i dåligt skick och i behov av renovering.
Avdelningen för fastighet inom förvaltningen för Service har gjort bedömningen att
det krävs investeringar om cirka 1 200 000 kronor för att nå lägsta godtagbara
standard på byggnaderna.
Byggnaderna ligger belägna på den kommunägda fastigheten Kungsbacka 6:1, söder
om Inlagsvägen. Det handlar totalt om två byggnader som rymmer två respektive
fyra lägenheter i sig. Service Fastighet har tidigare upplåtit lägenheterna med
hyreskontrakt till personer som haft svårigheter med att få vanliga hyreskontrakt.
Samhällsbyggnadskontorets har inget förslag på alternativt nyttjande av
byggnaderna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-01, § 220
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-12
Nämnden för Service 2020-11-26, § 110
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2020-10-25
Skrivelse från polismyndigheten, 2020-10-19
Kartbilaga, 2021-05-06
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Hansson (C) och Kristina Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Peter Söderberg (M) yrkar att kommunstyrelsen ska ge kommundirektören i uppdrag
att efterhöra föreningslivets intresse av att få bostadsmodulerna på Smörhålevägen av
kommunen utan kostnad.
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Kalle Påsse Sundvall (M), Niklas Mattsson (KD), Maria Losman (MP), Monica
Neptun (L), Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) yrkar bifall till Peter
Söderbergs (M) yrkande.
Eva Borg (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens förvaltning för
att utreda möjligheterna att skänka bort modulerna till föreningslivet.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Peter Söderbergs (M) m.fl. yrkande och
Eva Borgs (S) återremissyrkande.
Ordföranden prövar först Eva Borgs (S) 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 Peter
Söderbergs (M) m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller
Peter Söderbergs (M) m.fl. yrkande.
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen:
Ja-röst innebär att bifalla Peter Söderbergs (M) m.fl. yrkande.
Nej-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 11 ja-röster mot 2 nej-röster och 2
som avstår, beslutar att bifalla Peter Söderbergs (M) m.fl. yrkande.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Thure Sandén (M)

X

Kalle Påsse Sundvall (M)

X

Anders Ekström (M)

X

Peter Söderberg (M)

X

Maria Gathendahl (M)

X

Nej-röst

Fredrik Hansson (C)

X

Kristina Karlsson (C)

X

Monica Neptun (L)

X

Niklas Mattsson (KD)

X

Avstår från att rösta

Eva Borg (S)

X

Johan Tolinsson (S)

X

Carita Boulwén (SD)
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Susanne Andersson (SD)

X

Maria Losman (MP)

X

Lisa Andersson (M)

X

Protokollsanteckning
Annika Hedman (C) stödjer Fredrik Hanssons (C) yrkande.
Stephan Philipson (M), Franklin Eck (M) och Elin Hysén (L) stödjer Peter
Söderbergs (M) yrkande.
Magdalena Sundqvist (S) stödjer Eva Borgs (S) återremissyrkande.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
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§ 183
Dnr 2018-00646
Godkännande av överenskommelser angående reglering för
gemensamhetsanläggning och för servitut med Nystad Stadsutveckling
AB med flera
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om reglering av
gemensamhetsanläggning med Nystad Stadsutveckling AB med dotterbolag,
undertecknat av bolagen den 2021-06-03.
Kommunstyrelsen godkänner servitutsavtal avseende infart för fastigheterna Inlagsby
3 och Inlagsgärde 4, undertecknat av Nystad Skolfastigheter AB och Nystad
Idrottsfastigheter 2021-06-03.
Kommunstyrelsen beslutar att ersättningen med 1 100 000 kronor enligt
överenskommelsen om gemensamhetsanläggning ska finansieras ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive
ersättare utses att för kommunens räkning underteckna avtalet och för avtalets
genomförande nödvändiga handlingar.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen träffade hösten 2018 överenskommelse om avsiktsförklaring och
markanvisning med Nystad Stadsutveckling AB om bland annat köp av mark från
kommunen för att dels etablera Internationella Engelska skolan, dels bygga en
sporthall för att hyra ut till kommunen för kommunens verksamhet.
Under 2019 fullföljdes överenskommelsen stegvis med avtalen för genomförandet,
dels ett hyresavtal i juli, dels ett genomförandeavtal för skola och sporthall, ett
köpeavtal för sporthallsfastigheten samt ett optionsavtal i augusti och dels ett
köpeavtal för skolfastigheten i december.
Under hösten 2019 godkändes även detaljplanen för sporthallsfastigheten samtidigt
som upphandling av entreprenad för byggandet av sporthallen genomfördes. Första
spadtaget togs den 18 december 2019, sporthallen färdigställdes årsskiftet 2020/2021
och kommunens hyresavtal började löpa den 29 januari 2021, med smygpremiär för
Aranäs HK mot Lugi den 16 februari och officiell öppning den 22 februari.
I ärendet återstår att reglera vissa markfrågor som avser de inblandade fastigheternas
infart till samt samnyttjande av lastzon med handikapparkeringar, cykelparkeringar
och miljöhus.
För idrottsfastigheten och skolfastigheten återstår att reglera anläggandet och
inrättandet av gemensamhetsanläggning för lastzon, handikapparkering, miljöhus och
cykelparkering. Dessa nyttigheter ska ligga på skolfastighetens område, uppföras av
Nystad samt nyttjas gemensamt av de båda fastigheterna, enligt genomförandeavtalet
för skola och sporthall. För gemensamhetsanläggningar regleras ekonomiskt ansvar
dels för utförande, dels för framtida förvaltning av gemensamhetsanläggningen. Det
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sker genom förrättning hos Lantmäteriet, ofta med överenskommelse mellan
fastighetsägarna som grund för förrättningen. Nu aktuellt avtal gäller fullföljande av
genomförandeavtalet mellan kommunen och Nystad Stadsutveckling angående att
inrätta denna gemensamhetsanläggning.
Ett område med kvartersmark på kommunens fastighet Inlagsby 1, mellan
skolfastigheten och allmän platsmark, behövs för den planerade infarten till
gemensamhetsanläggningen. Ett servitut ska därför upprättas med rätt till infart över
området. Nystad Skolfastigheter AB och Nystad Idrottsfastigheter AB erlägger totalt
207 000 kronor i ersättning för servitutet motsvarande deras andel för
anläggningskostnaderna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15, § 250
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-06-01
Överenskommelse med Nystad Stadsutveckling AB och dotterbolag, 2021-06-03
Servitutsavtal avseende infart, 2021-06-03
Genomförandeavtal med Nystad Stadsutveckling AB och dotterbolag, godkänt av
kommunstyrelsen 2019-08-27, § 192
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Maria Losman (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans (MP) yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans
(MP) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Nystad, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi
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§ 184
Dnr 2021-00323
Yttrande över Region Hallands remiss: Regional handlingsplan för
suicidprevention 2021–2025
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-05-11, och översänder det som sitt
svar till Region Halland.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har givits möjlighet att yttra sig över Region Hallands
handlingsplan för suicidprevention 2021–2025.
Den regionala handlingsplanen har initierats av regionstyrelsen och finansierats med
medel ur den nationella överenskommelsen Psykisk hälsa. Arbetet inleddes med ett
större rådslag där sex fokusområden lyftes fram. Arbetet kring dessa områden har
sedan skett i mindre arbetsgrupper där Kungsbacka har medverkat i varierande
omfattning.
Kungsbacka kommun kommer att arbeta i enlighet med den regionala
handlingsplanen och anpassa den till lokala förhållanden. Arbetet kommer att drivas
med central samordning och involvera berörda nämnder.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-09, 232
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-11
Kommunledningskontorets yttrande, 2021-05-11
Nämnden för Vård & Omsorgs yttrande, 2021-05-03
Nämnden för Vård & Omsorg, ordförandebeslut, 2021-05-03
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2021-04-29, § 54
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-04-29
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-04-27, § 49
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-04-27
Nämnden för Tekniks yttrande 2021-04-27
Nämnden för Teknik, 2021-04-27, § 49
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-27
Nämnden för Individ & Familjeomsorg yttrande, 2021-04-23
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2021-04-23, § 59
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg tjänsteskrivelse, 2021-04-23
Kompletterande remissuppgifter till berörda förvaltningar avseende handläggning
och svarstid, 2021-03-29
Region Hallands Tjänsteskrivelse Regional handlingsplan suicidprevention 20212025, 2021-03-09
Region Halland Regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025, 2021-03-09
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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
Region Halland, samtliga nämnder
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§ 185
Dnr 2021-00438
Svar på Trafikverkets remiss över Åtgärdsvalsstudie för Dag
Hammarskjölds boulevard
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-04-26, och översänder det som sitt
svar till Göteborgs stad.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har givits tillfälle att yttra sig över Göteborgs stads
åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard.
Dag Hammarskjöldsleden är en av de större infarterna till centrala Göteborg och är
en viktig länk i stadens övergripande vägnät. Den sträcker sig från Järnbrottsmotet in
till Linnéplatsen och byggdes under 1960-talet som en del av ett planerat system av
trafikleder.
Leden är ett av de mest kapacitetsstarka och gena transportstråken för regional och
kommunal bil- och kollektivtrafik samt pendlingscykeltrafik från sydvästra Göteborg
till stadskärnan – det vill säga för genomfartstrafik. Det är en av de viktigaste
planeringsförutsättningarna för en framtida omvandling av leden och stadsutveckling
i trafikområdets direkta närhet och omgivning. Men trafiken har förändrats under
åren, och leden har i dag en annan funktion än vad som tidigare var tänkt. Trafiken
på leden har minskat med nästan 50 procent sedan 1970-talet. Samtidigt har önskan
om att bo i Göteborg ökat, och med det också bristen på bostäder.
Avsikten är nu att omvandla motorleden till en boulevard eller stadsgata omgiven av
bostäder, kontor, service och handel. På gatan ska det finnas plats för cyklister och
gående med möjlighet att korsa gatan på flera ställen. Remissförslaget utgår från
Målbild koll 2035 och arbetet samordnas med arbetet kring den pågående fördjupade
översiktsplanen för Frölunda–Högsbo.
I remissförslaget omnämns även en möjlig framtida utveckling av järnväg mellan
Västlänken station Haga och Kungsbacka i väg 158. I yttrandet påtalas vikten av att
bibehålla en möjlig utveckling för kollektivtrafik i stråket väg 158. I övrigt framförs
inga synpunkter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-09, § 234
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-26
Yttrande, 2021-04-26
Slutrapport ÅVS Dag Hammarskjölds boulevard
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
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Göteborgs stad
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§ 186
Dnr 2021-00547
Svar på Finansdepartementets remiss En väl fungerande ordning för
val och beslutsfattande i kommuner och regioner (SOU 2021:16)
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-05-21, och översänder det som sitt
svar till Finansdepartementet.
Deltar ej i beslut
Carita Boulwén (SD) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Finansdepartementets
betänkande En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och
regioner (SOU 2021:16).
Betänkande innehåller ett flertal förslag till förändringar, däribland att det ska vara
möjligt med automatiserat beslutsfattande i kommuner och regioner samt en ny
lagstiftning rörande proportionella val. Utredningen har också analyserat och tagit
ställning till om det är lämpligt att bestämmelserna om tjänstgöring för ersättare i
regionfullmäktige skiljer sig från motsvarande reglering för kommunfullmäktige.
Vidare har utredaren analyserat och tagit ställning till om kommunallagens
jävsbestämmelser bör anpassas till förvaltningslagens samt kartlagt de författningar
som genom särskilda bestämmelser möjliggör överklagande av kommunala
normbeslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15, § 247
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-24
Yttrande, 2021-05-21
Finansdepartementets betänkande En väl fungerande ordning för val och
beslutsfattande i kommuner och regioner (SOU 2021:16)
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Finansdepartementet
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§ 187
Dnr 2021-00458
Svar på Finansdepartementets remiss om utökat bemyndigande för
Boverket att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid
skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet
(Fi2021/01561)
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-05-26, med följande ändringar och
översänder yttrandet som sitt svar till Finansdepartementet:
 texten under rubriken ”Sammanfattande inställning” i första stycket stryks
och ersätts med följande text:
”Kungsbacka kommun anser att nuvarande vägledningar och allmänna råd är
tillräckliga och avstyrker Boverkets önskemål om ett utökat bemyndigande.”
 texten under rubriken ”Kommunens inställning i detalj” ändras i det andra
stycket så att det får följande utformning:
”Det finns en tydlig koppling mellan ytans storlek och möjligheterna att
utveckla säkra, ändamålsenliga och tillgängliga friytor för lek, fysisk aktivitet
och kreativa lärmiljöer. Kungsbacka kommun anser att rekommendation om
storlek i kvadratmeter även fortsättningsvis bör finnas hos Boverket genom
vägledningar och allmänna råd. Detta för att undvika tolkningar till fördel för
andra ändamål än friyta.”
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Finansdepartementets
remiss av Boverkets promemoria Önskemål om utökat bemyndigande att meddela
föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och
annan jämförlig verksamhet (Fi2021/01561).
Boverket tog 2015 fram vägledningen Gör plats för barn och unga! En vägledning
för planering, utformning och förvaltning av skolors och förskolors utemiljö samt
Boverkets allmänna råd (2015:1) om friytor för lek och utevistelse vid skolor,
förskolor och fritidshem.
Trots dessa vägledningar och råd är trenden att utemiljöer vid förskolor och skolor
blir allt mindre. Dessutom minskar tillgången till grönområden i stadsmiljöer
generellt och allt färre barn går eller cyklar till skola och fritidsaktiviteter.
Sammantaget innebär det att utemiljöerna vid skola och förskola får en allt större
betydelse för att tillgodose barns behov av fysisk aktivitet, rekreation och lek.
I promemorian föreslår Boverket en ändring i 10 kap. 9 § plan- och
byggförordningen (2011:338) som innebär att Boverket får ett utökat bemyndigande
att meddela föreskrifter om friyta för lek och utevistelse som avses i
8 kap. 9 § andra stycket samt 10 och 11 §§ plan- och bygglagen. Boverket vill kunna
ställa bindande krav på kvaliteter och placering av friytor, men har dock inte för
avsikt att genom föreskrifter ställa krav på friytornas storlek.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15, § 248
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-26
Yttrande, 2021-05-26
Nämnden för Service 2021-05-20, § 51
Nämnden för Service yttrande 2021-05-07
Nämnden för Förskola & Grundskola 2021-05-19, § 66
Nämnden för Förskola & Grundskolas yttrande 2021-05-12
Boverkets promemoria: Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter
för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan
jämförlig verksamhet, 2021-03-23
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) och Maria Losman (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska anta
samhällsbyggnadskontorets yttrande, daterat 2021-05-26, och översända det som sitt
svar till Finansdepartementet.
Fredrik Hansson (C), Monica Neptun (L), Anders Ekström (M) och Carita Boulwén
(SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
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.
Beslutet skickas till
Finansdepartementet
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§ 188
Dnr 2021-00585
Svar på Länsstyrelsen i Hallands läns remiss över Riskhanteringsplan
för Kungsbacka tätort 2022–2027 enligt Översvämningsdirektivet
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-05-19, och översänder det som sitt
svar till Länsstyrelsen i Hallands län.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram en riskhanteringsplan avseende
översvämningsrisk i Kungsbacka tätort. Planen redogör för översvämningsrisker i
tätorten och föreslår mål och åtgärder för att motverka dem. Åtgärderna har tagits
fram i samverkan med Kungsbacka kommun.
Riskhanteringsplanen är en del av arbetet med förordning (2009:956) om
översvämningsrisker. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är
ansvarig myndighet för arbetet som görs i nära samarbete med länsstyrelserna. MSB
har identifierat Kungsbacka tätort som att ha betydande översvämningsrisk och har
tagit fram översvämningskartor utifrån scenarier med olika flöden i Kungsbackaån
och extrema havsvattenstånd. Länsstyrelsen har utifrån det tagit fram riskkartor och
en riskhanteringsplan. Arbetet med förordning (2009:956) görs i cykler om sex år där
de tre beskrivna stegen, identifiering, kartläggning och framtagande av
riskhanteringsplan ingår. Den här riskhanteringsplanen är det sista steget i cykel 2.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15, § 249
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-19
Yttrande, 2021-05-19
Riskhanteringsplan för Kungsbacka tätort 2022–2027 – Remissversion inkl. bilaga 1
Bilaga 2 – Mål- och åtgärdstabell
Bilaga 3 – Strategisk miljöbedömning
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
Länsstyrelsen i Hallands län
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§ 189
Anmälan av delegeringsbeslut

Dnr 2021-00006

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under
perioden 2021-04-09 till 2021-06-15.
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 2021-06-01, KSAU 2021-06-09,
KSAU 2021-06-15

Justerare

Kommundirektör

Samarbetsavtal (SITHS) - Vardaga Äldreomsorg
AB

Kommundirektör

Personuppgiftsbiträdesavtal (SITHS) - Vardaga
Äldreomsorg AB

Kommundirektör

Personuppgiftsbiträdesavtal - Mitt Vaccin

Kommundirektör

Personuppgiftsbiträdesavtal (Underbiträden) –
Region Halland

Kommundirektör

Personuppgiftsbiträdesavtal - PE3

Administrativ chef

Tillförordnat dataskyddsombud sommar år 2021

Kommundirektör

Konsekvensbedömningen gällande
personuppgiftsbehandling i samband
med användning av plattformen Open ePlatform

Mark-och exploateringschef

Tillägg till generellt markavtal Eon - Lärkan 16
skyddsrör för bredbandsledning

Mark-och exploateringschef

Nyttjanderättsavtal Aranäs AB upplåtare - naturstig
över Varla 9:55
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Mark-och exploateringschef

Nyttjanderättsavtal Staborg 1:32 upplåtare - Lägeroch friluftsverksamhet för Kultur och Fritids
verksamhet

Exploateringshandläggare

Avtal om nyttjanderätt Ölmanäs 8:28 avfallsbehållare

Exploateringshandläggare

Avtal om nyttjanderätt Buera 12:1 - avfallsbehållare

Exploateringshandläggare

Avtal om nyttjanderätt Åsa 5:3 - avfallsbehållare

Exploateringshandläggare

Avtal om nyttjanderätt Frillesås-Rya 4:7 avfallsbehållare

Mark-och exploateringschef

Nyttjanderättsavtal Guntofta 3:8 - Parkering

Mark-och exploateringschef

Nyttjanderättsavtal Nötegång 1:91 - etablering,
byggställningar och stängsel

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Bassås 6:7 - teleledningar

Markingenjör

Servitutsavtal -Blixered 1:18 – teleledning

Exploateringsingenjör

Servitutsavtal Buera 11:11 – teleledning

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Kyvik 4:68 – teleledning

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Vallda 4:9 8:4 – teleledning

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Vicka 1:125 – teleledning

Markingenjör

Markupplåtelseavtal Ellevio AB – Nötegång 1:91

Markingenjör

Markupplåtelseavtal Ellevio AB – Kråkekärr 1:7

Markingenjör

Markupplåtelseavtal Ellevio AB – Onsala 1:16

Exploateringsingenjör

Servitutsavtal Nötegång 1:126 - gångväg

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Välås 10:1 - teleledningar

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan godkänna
redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-04-09 till
2021-06-15, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
Justerare
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§ 190
Anmälan av ordförandebeslut

Dnr 2021-00007

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från
kommunstyrelsens ordförande på grund av brådskande ärenden.
Reservation
Carita Boulwén (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Till följd av att ärendet var brådskande har ordföranden godkänt ett partneravtal med
arrangören av golftävlingen Scandinavian Mixed 2021 som ägde rum på Vallda
golfklubb i Kungsbacka kommun.
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.

Justerare
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§ 191
Dnr 2021-00004
Redovisning av inkomna skrivelser
Beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 26 maj 2021 till 22 juni 2021 har följande skrivelser inkommit till
kommunstyrelsen:
 Samordningsförbudet i Hallands protokoll 2021-05-07
 Dataskyddsombudets årshjul och arbetsplan.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera
redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet, och finner att kommunstyrelsen
bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

43 (48)

2021-06-22

§ 192
Dnr 2021-00582
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS, kvartal 1 2021
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 2021-06-01, § 214
Nämnden för Vård & Omsorg, 2021-04-21, § 38
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-04-13
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

Justerare
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§ 193
Dnr 2021-00581
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej
verkställda beslut enligt SoL, kvartal 1 2021
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen, till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen
som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en
insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen
sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-01, § 215
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-04-14, § 50
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-03-22
Sammanställning av ej verkställda beslut, 2021-03-22
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Justerare
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§ 194
Dnr 2021-00027
Redovisning av kommunalt partistöd för år 2020 och utbetalning av
partistöd för år 2022
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar Moderaterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna,
Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna,
Vänsterpartiet och Kungsbackaborna partistöd för år 2022.
Kommunfullmäktige fastställer att partistödets storlek år 2022 baseras på det antal
mandat respektive parti besitter i kommunfullmäktige efter de allmänna valen 2018.
Partistödet betalas ut i januari 2022.
Sammanfattning av ärendet
De grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd finns i kommunallagens
(2007:725) 4 kap. 29-32 §§. Utöver dessa grundläggande bestämmelser har
kommunfullmäktige den 9 december 2014 antagit regler för kommunalt partistöd.
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket
kommunallagen. Till redovisningen ska också ett granskningsintyg lämnas.
Redovisningen och granskningen ska avse perioden 1 januari–31 december och
lämnas in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-09, § 227
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-20
Kristdemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt
granskningsintyg, 2021-05-17
Liberalernas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg,
2021-05-16
Centerpartiets redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg,
2021-05-11
Moderaternas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg,
2021-05-05
Kungsbackabornas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg,
2021-05-03
Socialdemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt
granskningsintyg, 2021-04-29
Miljöpartiet de grönas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt
granskningsintyg, 2021-04-09
Sverigedemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt
granskningsintyg, 2021-04-07
Justerare
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Vänsterpartiets redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg,
2021-03-26
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
Gruppledare

Justerare
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§ 195
Dnr 2021-00260
Överflyttning av ansvar och handläggning rörande Stiftelsen Kapten
Menns fond till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige flyttar ansvaret för handläggning och fördelning av medel för
Stiftelsen kapten Menns fond från nämnden för Individ & Familjeomsorg till
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad från och med år 2022.
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april 2018 beslutades att nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad övertar ansvaret för en del av nämnden för Individ &
Familjeomsorgs verksamheter, bland annat försörjningsstöd och ensamkommande
barn. Det beslutades även om namnbyte för nämnden och förvaltningen till
Gymnasium & Arbetsmarknad samt att nämndernas nya reglementen antogs.
Vid överflyttningen av ansvaret till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
beaktades inte tillhörande stiftelser och fonder. Stiftelsen Kapten Menns fond vänder
sig beträffande punkt c i testamentsförordnandet till behövande ungdom i
Kungsbacka som fått rekommendationer inom tekniska (mekaniska) yrken och avser
studera vidare inom detta område. Punkt d i förordnandet har överförts till Stiftelsen
Kungsbacka kommuns socialfond genom permutation år 1980.
Enligt reglemente omfattas fondens ändamål i dag av nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknads ansvarsområde samtidigt som nämnden för Individ &
Familjeomsorg ansvarar för handläggning och fördelning av fonden. Nämnden för
Individ & Familjeomsorg samt nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har
därför föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om att överföra ansvaret för
Stiftelsen kapten Menns fond till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.
I testamentet uttrycks inget som hindrar en sådan överflyttning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-09, § 229
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-15
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2021-02-10, § 24
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-01-21
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2021-02-18, § 9
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-01-26
Kommunfullmäktige 2018-04-10, § 59
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads reglemente
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
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Beslutet skickas till
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för Individ & Familjeomsorg

Justerare
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