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§ 229 Dnr 2021-00011 
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förändring av ärendelistan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Lisa Andersson (M) anmäler ett extra ärende om omfördelning av budget 
i lokalplan Gällinge förskola. Ärendet läggs till som ärende 25 i ärendelistan. 

Carita Boulwén (SD) anmäler ett initiativ om ställningstagande mot terrorism. 
Initiativet läggs till som ärende 26 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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§ 230 Dnr 2021-00506 
Svar på kommunrevisionens förstudie avseende nyanländas 
boendesituation utifrån barnkonventionen 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-08-26, och översänder det som sitt 
svar till kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har genomfört en förstudie avseende nyanländas boendesituation 
utifrån barnkonventionen. Granskningen omfattar kommunstyrelsen, nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad samt Tempohus Kungsbacka AB och syftar till att 
översiktligt kartlägga hur berörda parter har hanterat barnets bästa och 
barnkonventionen i relation till frågan om boende. 

Rapporten slår fast att barnrättsperspektivet i boendefrågor för nyanlända behöver 
tydliggöras i såväl politisk styrning som handläggning och beredning. 
Kommunrevisionen har översänt rapporten med önskemål om information från 
kommunstyrelsen i tre uppföljande frågor.  

Beslutsunderlag 
Tillägg till yttrande från Monica Neptun (L), 2021-09-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14, § 317 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-26 
Yttrande, 2021-08-26 
Skrivelse från kommunrevisionens avseende svarstid, 2021-08-24 
Kommunrevisionens Förstudie avseende nyanländas boendesituation utifrån 
barnkonventionen,  
2021-07-08 
Kommunrevisionens följebrev, 2021-07-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Monica Neptun (L) yrkar att kommunstyrelsen gör ett tillägg till yttrandet i enlighet 
med utskickat dokument daterat 2021-09-21. 

Maria Losman (MP) yrkar att: 

Under punkt 3 Stärka rutiner kring beredning så att barnrättsperspektivet beaktas 
där det finns behov. Ersätt första styckets sista mening ”Med tydlig 
dokumentation förbättras också politikernas möjlighet att i sin beredning 
kommentera beslutsunderlag och hur eventuella skillnader mellan förslag och 
beslut hanteras” med ” Politiker ska fatta beslut med stöd av skriftliga 
beslutsunderlag där prövning mot barnkonventionen ingår”. 

Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Maria Losman (MP) yrkar bifall till Monica 
Neptuns (L) yrkande. 
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Fredrik Hansson (C), Marie Wadström (KD) och Kristina Karlsson (C) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Fredrik Hansson (C), Carita Boulwén (SD), Marie Wadström (KD) och Kristina 
Karlsson (C) yrkar avslag till Monica Neptuns (L) yrkande. 

Kristina Karlsson (C) yrkar avslag till Maria Losmans (MP) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Monica Neptuns (L) yrkande och Maria 
Losmans (MP) yrkande. 

Ordförande (M) prövar förslagen och att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Protokollsanteckning 
Elin Hysén (L), Magdalena Sundqvist (S) och Maria Rasmussen (V) stödjer Monica 
Neptuns (L) yrkande. 

Peter Wesley (KD) stödjer Maria Wadströms (KD) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för 
Individ & Familjeomsorg, nämnden för Kultur & Fritid, Tempohus Kungsbacka AB, 
Samhällsbyggnadschef, Biträdande kommunchef 
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§ 231 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 att: 

− Krisberedskapsveckan pågår just nu. Under veckan kommer det att vara 
föreläsningar på Fyren och det finns digitala utbildningar om krisberedskap på 
kommunens intranät att ta del av. 

− En inbjudan till en utbildning om invånardialog har skickats ut till samtliga 
ledamöter och ersättare i kommunens nämnder. 

− Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått information om våld i nära relationer av 
förvaltningschefen på Individ & Familjeomsorg samt av lokalpolisområdeschef 
Krister Adolfsson. 

− Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått information om kommunens arbete med 
näringslivsutveckling. Utbildningen ”Nyfiken på näringslivet” finns att ta del av 
på webbsidan ”För dig som är förtroendevald” 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 232 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 (KRF) där Chefsgrupp Halland (CGH) presenterade ett förslag 
till förändringar i regleringar av arvoden för förtroendevalda. KRF beslutade att 
återremittera ärendet till CGH i syfte att utreda ett antal frågor ytterligare. 

Eva Borg (S) berättar att förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) har haft sammanträde där ett antal av de ärenden som 
behandlades på förbundsfullmäktiges sammanträde i juni togs om på nytt. Detta 
eftersom besluten på junisammanträden överklagats med anledning av att det ansågs 
ha funnits brister i hur det digitala sammanträdet i juni genomfördes. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 233 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 att: 

- kommunens medarbetare som har arbetat på distans under pandemin, har 
möjlighet att arbeta från sina ordinarie arbetsplatser igen efter den 29 september. 
Detta med bakgrund till att många av restriktionerna kopplade till covid-19, tas 
bort från och med den 29 september. 

Beslutet betyder även att medarbetare som har lånat utrustning i form av skärmar, 
stolar och liknande ska lämna tillbaka dessa. 

- rankingen i organisationen Svenskt Näringslivs undersökning av kommunernas 
näringslivsklimat släpps den 22 september. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 234 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 ekonomichef för att stödja och följa att arbetet med budget i 
balans senast vid utgången av 2022, går enligt plan.  

På mötet den 13 september redogörs för att nämnden vänt sitt underskott och 
kommer ha budget i balans redan under 2021. I delårsbokslutet per augusti är 
prognosen uppskattad till +0,5 miljoner kronor. Vad detta kan betyda för nämndens 
förutsättningar inför 2022 är för tidigt att säga. Förvaltningen kan konstatera att såväl 
2020 som 2021 också påverkats av pandemin, där delar av verksamheterna bedrivits i 
lägre omfattning till följd av de restriktioner som funnits. 

Samtliga verksamheter har arbetat och arbetar med att verksamheten ska vara 
resurseffektiv och att de individer som behöver stöd och omsorg får sådana insatser 
av god kvalitet.  

Brist på bostäder med särskild service i kommunal regi är fortsatt en stor utmaning 
för nämnden och innebär en extra kostnad på 11 miljoner kronor då boendelösningar 
måste köpas externt. Under 2020 och 2021 har inga nya boenden tillkommit i 
kommunen och förseningar har aviserats för kommande byggnationer. 

Antalet orosanmälningar för barn och unga har under flera år ökat kontinuerligt, men 
för perioden januari-maj 2021 är de nu i nivå med motsvarande period 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-13 
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs 2021-09-16, § 130 
Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, ”Uppföljning av åtgärdsplan för budget i 
balans, september 2021, 2021-09-09 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
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§ 235 Dnr 2021-00162 
Delårsrapport 2021 för kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos per den 31 augusti 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Vårt arbete har, likt föregående år, i relativt stor omfattning präglats av arbetet med 
den pågående pandemin. Att arbeta hemifrån gäller fortfarande när så är möjligt. 
Förvaltningen arbetar tillsammans med övriga förvaltningar med de fem 
priointiativen, samverkansarenor med näringslivet, tryggare Kungsbacka, 
medskapande, invånarfokuserad bemanning samt stärka förmågan att ta ansvar för 
sitt liv. Vidare pågår fortsatt arbete med nya Kungsbacka.se som beräknas vara på 
plats i mitten av första halvåret 2022. Arbetet med kommunens översiktsplan 
beräknas slutföras under året med beslut i kommunfullmäktige i december. I augusti 
levereras ”Mitt arkiv” som är en tjänst som möjliggör för invånare att ta del av 
handlingar digitalt. 

Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott för helåret 2021 på 10 000 tkr. Poster 
såsom vakanser under delar av året, en projektportfölj där vi inte riktigt har det 
tempot i år som vi planerat för, öronmärkta medel för digitalisering och innovation 
som inte går åt i någon större omfattning, lägre konsultkostnader för den strategiska 
samhällsplaneringen samt lägre kostnader för utbildningar och konferenser under 
rådande pandemi kommer generera överskott för året. De positiva posterna dämpas 
av att kostnaden för mottagande av nyanlända är något högre än budgeterat, inköp 
som gjorts för att förbättra arbetsmiljön för kommunens medarbetare vid 
distansarbete samt ett nytt avtal för kommunförsäkringen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14, § 319 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-31 
Kommunstyrelsens delårsrapport augusti 2021, 2021-09-06 

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

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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§ 236 Dnr 2021-00579 
Överenskommelse om regional EU-medfinansiering 2021-2027  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Överenskommelse om regional medfinansiering 2021–
2027. 

Kungsbacka kommun medfinansierar den gemensamma potten med 2 500 000 
kronor/år, under förutsättning att överenskommelsen godkänns av samtliga parter. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Halland tillämpar tillsammans med de halländska kommunerna en 
medfinansieringsmodell för att underlätta projektverksamheten som Region Halland 
driver för att uppnå målsättningarna i Hallands Tillväxtstrategi. Flera EU-program 
kräver medfinansiering och denna överenskommelse ska medverka till att 
komplettera den finansiering som kommer från EU. 

Projekt som genomförs med medel ifrån den gemensamma potten ska bland annat 
bidra till måluppfyllelse i Tillväxtstrategin för Halland 2021-2027, ha ett regionalt 
perspektiv och generera regional nytta samt leda till en långsiktigt hållbar 
verksamhet. Den totala potten uppgår till 17 000 000 kronor årligen där Region 
Halland står för 7 000 000 kronor och kommunernas andel baseras på dess 
befolkningsmängd vid ingången av avtalet. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer 
att medfinansieringen är viktig och angelägen för att uppfylla målsättningen i 
Hallands Tillväxtstrategi.  

Kungsbacka kommuns medfinansiering på 2 500 000 kronor per år hanteras inom 
kommunstyrelsens budgetram där det sedan tidigare avtalsperiod finns avsatt 
2 400 000 kronor årligen. Kommunernas andelstal baseras på folkmängden i 
respektive kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-31, § 289 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-25 
Region Hallands beslut om Överenskommelse om regional medfinansiering 2021–
2027, 2021-06-09 
Region Hallands tjänsteskrivelse om överenskommelse om regional medfinansiering 
2021–2027, 2021-05-06 
Överenskommelse om regional medfinansiering 2021–2027, 2021-05-06 
Presentation, Regional medfinansiering uppföljning 2014-2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S), Thure Sandén (M), Kristina Karlsson (C), Marianne Pleijel (M) och 
Monica Neptun (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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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 
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§ 237 Dnr 2021-00852 
Ansökan om sponsring till Kungsbacka Höstcup 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen sponsrar med 10 000 kronor till Kungsbacka Höstcup enligt 
upplägget i Fair Play-paketet i Information om Sponsorpaket Kungsbacka Höstcup 
2021. 

Jäv 
Maria Gathendahl (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Onsala BK och Kullavik IF har inkommit med en förfrågan till kommunen om bidrag 
till den höstcup i fotboll som de båda klubbarna arrangerar under åtta speldagar vid 
fyra helger den 2-24 oktober. 

Cupen riktar sig till spelare i åldrarna 6-19 år och har enligt arrangörerna cirka 330 
anmälda lag. 

Arrangörerna har tagit fram ett antal olika bidragsupplägg som sponsorer kan välja 
mellan med bidragsnivåer på alltifrån 30 000 kronor till 3000 kronor. Möjlighet att 
välja ett eget bidragsupplägg finns också. 

Kungsbacka kommun ger via nämnden för Kultur & Fritid bidrag till föreningslivet 
och har vid även tidigare tillfällen gett bidrag till cuper och arrangemang som gynnar 
idrotts- och föreningslivet i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-07, § 306 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-30 
Ansökan från Onsala BK och Kullavik IF, 2021-08-25 
Information om Sponsorpaket Kungsbacka höstcup 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) yrkar att ordet ”bidrar” i kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut ändras till ”sponsrar”. 

Fredrik Hansson (C), Kristina Karlsson (C), Monica Neptun (L), Carita Boulwén 
(SD) och Marie Wadström (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag med Eva Borgs (S) ändring. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) ändringsyrkande. 
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Ordförande (M) prövar förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med Eva Borgs (S) ändring. 

Beslutet skickas till 
Klubbchef Onsala BK 
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§ 238 Dnr 2017-00432 
Avslut av uppdrag avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget med åtgärder för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet som lämnades 2018-03-27, § 75, för avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 27 mars 2018 kommundirektören i uppdrag att 
konkretisera och förtydliga arbetet med uppföljningsbara mål i kommunövergripande 
styrdokument för arbetsmiljöområdet, vidareutveckla struktur och uppföljning för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet genom fortsatt implementering och utveckling i 
planerings- och uppföljningsverktyg Stratsys samt fortsätta redan påbörjat arbete i 
syfte att minska ohälsotalen inom berörda verksamheter. 

Sedan uppdraget lämnades 2018 har en rad åtgärder inom det systematiska 
arbetsmiljöarbetet genomförts, däribland utbildningar i Stratsys, införandet av 
Kommunernas informationssystem om arbetsmiljö (KIA) och uppdatering av 
gällande styrdokument inom området vilket innebär att uppdragets intention nu är 
uppfyllt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-31, § 290 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-08 
Arbetsmiljömål - Kungsbacka kommun, antagna av kommunfullmäktige 2020-10-06, 
§ 119 
Arbetsgivarpolicy antagen av kommunfullmäktige 2019-06-11, § 86 
Kommunstyrelsen 2018-03-27, § 75 

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: HR 
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§ 239 Dnr 2017-00469 
Avslut av uppdrag om planering Inlags idrottsområde 

Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget om att planera Inlags idrottsområde givet 
2017-09-26, § 212, som avslutat med bakgrund till de detaljplanearbeten som pågår 
inom området. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 26 september 2017, på initiativ av ledamöterna Ulrika 
Landergren (L), Hans Forsberg (M) och Fredrik Hansson (C), kommundirektören i 
uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram en struktur för fortsatt planering av 
Inlagsområdet samt att lämna ett förslag till placering av en idrottshall. 

Arbetet med att planera Inlagsområdet har delats upp i ett flertal olika projekt och det 
har genomförts och pågår ett flertal olika detaljplanearbeten inom området. Bland 
annat detaljplan för ny arena i Kungsbacka sportcenter (Kungsbacka Arena). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-31, 292 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-08 
Kommunstyrelsen, 2017-09-26, § 212 

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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§ 240 Dnr 2018-00007 
Avslut av uppdrag att lokalisera omlastningscentral till Duveheds 
verksamhetsområde 

Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget om att ta fram förslag på lokalisering av 
omlastningscentral inom Duveheds verksamhetsområde givet 2019-11-26, § 279, 
som avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 26 november 2019, kommundirektören i uppdrag att ta 
fram förslag på lokalisering av omlastningscentral inom Duveheds 
verksamhetsområde.  

Inom verksamhetsområdet Klovsten finns i dag kommunens omlastningscentral för 
hushållsavfall. Verksamheten behöver flytta för att det ska vara möjligt att 
genomföra förslagen i detaljplanen för det nya verksamhetsområdet i Klovsten.  

Efter nämnda beslut i kommunstyrelsen den 26 november har arbete påbörjats med 
planering och projektering av en ny omlastningscentral i norra delen av Duveheds 
verksamhetsområde. Området kommer att styckas av till en egen fastighet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-31, § 293 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-08 
Kommunstyrelsen 2019-11-26, § 279 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-15 

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, nämnden för Teknik, nämnden för Service 
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§ 241 Dnr 2019-00042 
Avslut av uppdrag om förskolor och skolor inom Björkris etapp 2 

Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar uppdrag att se över behovet av förskolor och skolor i 
Björkris givet 2019-02-19, § 47 som avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen överlämnande den 24 maj 2016 till byggnadsnämnden att upprätta 
förslag till detaljplan för Björkris etapp 2 i Kungsbacka stad. 

Den 19 februari 2019 gav kommunstyrelsen, i samband med att den yttrade sig till 
byggnadsnämnden över detaljplan för Skårby 6:19, Björkris etapp 2, 
kommundirektören i uppdrag att ta fram en plan för utbyggnad av förskolor och 
skolor anpassad till de antal bostäder som planeras för i området. 

Kommunstyrelsen gav därefter, den 27 augusti 2019, nya direktiv för detaljplanen, 
som bland annat innebar att området ska innehålla förskola, skola och idrottshall, 
men inte vård- och omsorgsboende. Planområdet utökades även norrut in på 
kommunens fastighet Skårby 12:1. Under granskningen av detaljplanen kom flera 
synpunkter från myndigheter om att det behövs tillstånd för vattenverksamhet för att 
kunna anlägga parken vid ån.  

Tillståndsprocessen behöver vara avklarad innan hela detaljplanen kan antas. 
Detaljplanen har därför delats upp i två delar inför antagande, där den västra delen av 
detaljplanen antas, medan den del av detaljplanen som kräver en tillståndsprocess för 
åtgärder vid Kungsbackaån, den östra delen av detaljplanen, inväntar 
tillståndsprocessen. 

De olika detaljplanerna, som kallas för Björkris 2a och Björkris 2b, är för sitt 
genomförande inte beroende av varandra. 

Detaljplanen del av Skårby 6:19, Björkris etapp 2a antogs av kommunfullmäktige 2 
februari 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-31, § 294 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-08 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-09 
Kommunfullmäktige 2021-02-02 §10 
Kommunstyrelsen 2021-01-19, § 29  
Kommunstyrelsen 2019-08-27 § 205   
Kommunstyrelsen 2019-02-19, § 47  
Kommunstyrelsen 2016-05-24, § 109 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (42) 
Kommunstyrelsen Datum  

2021-09-21 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

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

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 242 Dnr 2021-00652 
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta 
detaljplan för bostäder inom Norra Kyvik- och Ekekullsområdet 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för bostäder inom 
Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik, daterad 2021-08-11.  

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till 
detaljplan för bostäder inom Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik. 

Jäv 
Peter Söderberg (M), Marianne Pleijel (M) och Hravn Forsne (M) anmäler jäv och 
deltar inte i behandlingen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
I februari 2021 godkände kommunstyrelsen ett planprogram för området Norra 
Kyvik och Ekekullen. Inför den fortsatt planeringen av området har 
Samhällsbyggnadskontoret tagit fram ett förslag till projektbeställning. 

Projektbeställning daterad 2021-08-11 berör endast de redan bebyggda områdena och 
syftar till att initiera en planläggning i enlighet med planprogrammets förslag för 
detta område. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-31, § 302 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-11 
Projektbeställning, 2021-08-11 
Översiktskarta 
Kommunstyrelsen, 2021-02-23, § 48 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) Fredrik Hansson (C), Eva Borg (S) och Franklin Eck (M) 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 
Byggnadsnämnden  
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§ 243 Dnr 2021-00738 
Ansökan om planbesked för Bångsbo 1:30, 1:33, 1:35 och 1:36 

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda 
åtgärden genom ett planförfarande inom Bångsbo 1:30 m.fl.  

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning 
för upprättande av detaljplan för Bångsbo 1:30 m.fl. i Kullavik.  

Beslutsmotivering 
Gällande detaljplan, där fastigheterna innefattas, är hårt reglerad genom prickad 
mark. Befintliga byggnader inom fastigheterna är helt eller delvis belägna på prickad 
mark. På grund av befintlig bebyggelses placering nekas nya bygglovsförfrågningar 
inom planområdet. 

Ansökan avser framtagande av en ny detaljplan alternativt en detaljplaneändring med 
syfte att göra befintlig bebyggelse inom fastigheterna planenlig. Ansökan avser inte 
att möjliggöra för fler bostadshus.  

Då fastighetsägarna har gått ihop och skickat in en samlad ansökan har kommunen 
möjlighet att påbörja en planläggning för fler fastigheter i stället för enskilda 
fastigheter vilket ger kommunen en större möjlighet för att på ett strategiskt och 
hållbart sätt lösa frågor i ett något större sammanhang. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägarna till fastigheterna Bångsbo 1:30, Bångsbo 1:33, Bångsbo 1:35 samt Bångsbo 
1:36 ansökte den 9 maj 2019 om planbesked för att ändra gällande detaljplan. Syftet 
med förfrågan är att genom planförfarande möjliggöra för befintlig bebyggelse att bli 
planenlig. Den politiska behandlingen av ansökan har avvaktats på sökandets 
begäran.  

Fastigheterna är belägna inom detaljplan S71 som vann laga kraft den 26 oktober 
1966. De aktuella fastigheterna är i plankartan redovisade som kvartersmark för 
bostäder. I planbeskrivningen omnämns fastigheterna med beteckningarna BF1 vilket 
innebär att de får förses med bostadsbebyggelse samt att endast en huvudbyggnad får 
uppföras. Stor del av området består av prickad mark vilket innebär att marken inte 
får bebyggas.  

Enligt kommunens översiktsplan (ÖP06) ingår det aktuella området i 
utvecklingsområde för Kullavik. Området är ett utbyggt villaområde och omfattar 
villor, trädgårdar och komplementbyggnader. Befintlig bebyggelse inom området 
ligger delvis inom prickad mark. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-07, § 308 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-18 
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Karta, Bångsbo 1:30 m.fl., 2021-08-09 
Skrivning från sökande, 2021-06-22 
Ansökan om planbesked, 2019-05-09 

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

Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 244 Dnr 2021-00135 
Ansökan om planbesked Onsala-Hagen 9:9 

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda 
åtgärden genom vidare planförfarande. 

Beslutsmotivering 
Inom fastigheten Onsala-Hagen 9:9 finns en yta för byggrätt. Fastighetsägaren vill ta 
bort prickad mark och flytta byggrätten till annat läge inom fastigheten. 
Byggnadsnämndens bedömning den 21 maj 2021 var att gällande detaljplan går att 
använda vid bygglovgivning och att detaljplanen därför ska fortsätta gälla utan 
ändring.  

Kommunstyrelsen delar byggnadsnämndens uppfattning. Sökandens skrivelser den 5 
maj och 17 juni 2021 ändrar inte den bedömningen. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Onsala-Hagen 9:9 ansökte den 27 januari 2021 om planbesked 
för att genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation med en annan placering än 
vad befintlig byggrätt ger möjlighet till. Fastighetsägaren vill ersätta befintlig 
bostadsbyggnad och garage med nya byggnader på en annan plats inom fastigheten.  

Fastigheten är belägen inom detaljplan O99 som vann laga kraft de 5 april 1967. 
Detaljplanen ändrades den 9 februari 2007 genom att ett antal planbestämmelser 
lades till, bland annat en bestämmelse om ytterligare byggrätt per fastighet. Den 
aktuella fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för bostadsändamål. 
Del av fastigheten omfattas av prickad mark vilket innebär att denna del inte får 
bebyggas. På fastigheten finns i dag en bostadsbyggnad, ett garage och en 
komplementbyggnad.  

Enligt kommunens översiktsplan (ÖP06) ligger den aktuella fastigheten i ett område 
där kommunen inte aktivt planerar för utveckling av fler bostäder och 
samhällsservice. 

Ansökan behandlades av byggnadsnämnden den 21 maj 2021 (enligt dåvarande 
reglemente) och byggnadsnämnden beslutade att inte pröva den begärda åtgärden 
genom vidare planåtgärder. Sökanden har därefter inkommit med en skrivelse den 17 
juni 2021 som uppfattas som begäran om ny prövning om planbesked. Ärende om 
planbesked behandlas enligt nuvarande reglementen av kommunstyrelsen. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-07, § 309 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-18 
Karta, Onsala-Hagen 9:9, 2021-08-09  
Skrivelse från sökande, 2021-06-17 
Byggnadsnämnden, 2021-05-21 
Skrivelse från sökande, 2021-05-05 
Ansökan om planbesked, 2021-01-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Wadström (KD), Carita Boulwén (SD) och Stefan Vilumsons (SD) yrkar bifall 
till ansökan. 

Fredrik Hansson (C) och Thure Sandén (M) 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 Marie Wadströms (KD) m.fl. 
bifall till ansökan. 

Ordförande (M) prövar de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Protokollsanteckning 
Peter Wesley (KD) stödjer Marie Wadströms yrkande. 

Heinrich Kaufmann (C) stödjer Fredrik Hanssons (C) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 245 Dnr 2021-00498 
Svar på Socialdepartementets remiss om God och nära vård - Rätt stöd 
till psykisk hälsa (SOU 2021:6) 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-08-16, och översänder det som sitt 
svar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets 
remiss om God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6).  

Regeringen fattade den 2 mars 2017 beslut om en fördjupad analys av förslagen i 
betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2). Det nu aktuella betänkande besvarar 
frågeställningarna i direktiven rörande omhändertagande av psykisk ohälsa i 
primärvården. 

Utredningen föreslår en lagändring för att förtydliga primärvårdens uppdrag att svara 
för både fysisk och psykisk ohälsa. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) 
föreslås omformuleras så att regioner och kommuner, inom ramen för verksamhet 
som utgör primärvård, särskilt ska tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som 
krävs för att tillgodose vanligt förekommande fysiska och psykiska vårdbehov 
(tidigare formulering endast – vanligt förekommande vårdbehov).  

Skälet till förslaget är att den psykiska ohälsan historiskt haft en undanskymd roll i 
hälso- och sjukvården och i debatten som helhet. När hälso- och sjukvård har 
diskuterats och planerats har den somatiska vården på olika sätt haft företräde. I dag 
har den psykiska ohälsan fått ökat fokus, men även om ekonomiska satsningar, 
uppdrag och utredningar i allt högre grad identifierat och uppmärksammat denna 
ohälsa har de satsningar som gjorts inte i någon högre utsträckning inkluderat 
primärvården. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-07, § 307 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-16 
Yttrande, 2021-08-16 
Nämnden för Vård & Omsorg, yttrande, 2021-08-10 
Nämnden för Vård & Omsorg, ordförandebeslut, 2021-08-10 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, ordförandebeslut, 2021-08-04 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, tjänsteskrivelse (yttrande), 2021-07-30 
Socialdepartementets utredning: God och nära vård – rätt stöd till psykisk hälsa 
(SOU 2021:6) 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (42) 
Kommunstyrelsen Datum  

2021-09-21 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

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

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
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§ 246 Dnr 2021-00762 
Svar på Justitiedepartementets remiss om Utvisning på grund av brott - 
ett skärpt regelverk (SOU 2021:61) 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-08-18, och översänder det som sitt 
svar till Justitiedepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Justitiedepartementets 
utredning om utvisning på grund av brott (SOU 2021:61). 

Syftet med utredningen har varit att åstadkomma en skärpt reglering som ger 
förutsättningar att i fler fall än i dag utvisa utlänningar på grund av brott. 
Utredningen omfattar tre huvudsakliga delar:  

- Den första delen består av en översyn av regelverket om utvisning på grund av 
brott. En fråga som är särskilt i fokus är utvisning på grund av hedersrelaterad 
brottslighet och hatbrott.  

- Den andra delen består dels om hur skyddet mot utvisning för den som drabbats 
av hedersrelaterad brottslighet kan stärkas, dels om ytterligare myndighetsaktörer 
ska kunna ansöka om uppehållstillstånd för betänketid för offer för 
människohandel.  

- Den tredje delen har varit att se över reglerna om att neka och återkalla 
uppehållstillstånd på grund av brott. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14, § 314 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-16 
Yttrande, 2021-08-18 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, ordförandebeslut, 2021-08-13  
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, yttrande, 2021-08-06 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, ordförandebeslut, 2021-08-04 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, tjänsteskrivelse (yttrande), 2021-08-02 
Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk (SOU 2021:61) 

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 
Justitiedepartementet 
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§ 247 Dnr 2021-00331 
Svar på Länsstyrelsens remiss över projekt rörande implementering av 
förändrade beredskapszoner 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-09-01, och översänder det som sitt 
svar till Länsstyrelsen i Hallands län. 

Sammanfattning av ärendet 
I och med Strålsäkerhetsmyndigheten rapport 2017:27 Översyn av beredskapszoner, 
vill Länsstyrelsen i Hallands län delge de förslag som finns för berörda kommuner, 
länsstyrelser, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Myndigheten för Samhällsskydd 
och beredskap (MSB) för att på så vis få in synpunkter i enlighet med FSO 4 kap. 
21c§ innan beredskapszonerna och planeringszonen fastställs.  

Beredskapszonerna är något som länsstyrelsen kan besluta om enligt förordningen 
och skulle det framöver finnas behov att ändra gränsdragningen så kan de ändra 
dessa. 

Förslaget på zonindelningen innebär idag att Kungsbacka kommun kommer att 
tillhöra två zoner, dels yttre beredskapszon, dels planeringszon i våra norra delar av 
kommunen. Planeringsarbete på nationell och regional nivå pågår vilket innebär att 
kommunens ansvar och uppgifter inte är fastställt inom de olika zonerna.  

De som deltagit i arbetet är Länsstyrelsen Kalmar, Uppsala och Halland tillsammans 
med representanter från SSM och MSB. Arbete med beredskapszonerna och 
planeringszonen kommer att pågå under 2021 för att fastställas senast 1 januari 2022 
med tillhörande beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14, § 315 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-01 
Yttrande Implementering av förändrade beredskapszoner, 2021-09-01 
Information om beredskapszoner och planeringszon kring Ringhals kärnkraftverk, 
2021-07-13 
Karta över beredskapszoner , 2021-07-13 
Följebrev till informationsutskick för projekt rörande beredskapszoner och 
planeringszon kring Ringhals kärnkraftverk, 2021-07-13 

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 
Länsstyrelsen i Hallands län 
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§ 248 Dnr 2021-00006 
Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under 
perioden 2021-06-08 till 2021-09-14. 

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 

 
Kommundirektör 

 
Avtal om bokslutsportalen Raindance 

 
HR-chef 

 
Beslut att lämna ut allmän handling med förbehåll 

 
Mark- och exploateringschef 

 
Avtal om nyttjanderätt - del av Stättared 1:5 
hästridning och bänkar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Bassås 1:10 – teleledning 

 
Markingenjör 

 
Servitutsavtal Varla 11:1 – teleledning 

 
Markingenjör 

 
Servitutsavtal Välås 3:36 – vatten-, spillvatten och 
dagvattenledning 

 
Markingenjör 

 
Markupplåtelseavtal Ellevio – Vallda-Lunden 1:59 

 
Mark- och 
exploateringsingenjör/ 
Specialist mark- och 
exploatering 

 
Servitutsavtal Nötegång 1:138 – elledning 

 
Mark- och 
exploateringsingenjör/ 
Specialist mark- och 
exploatering 

 
Servitutsavtal Nötegång 1:138 – vatten-, spillvatten 
och dagvattenledningar 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan godkänna 
redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-06-08 till 2021-09-
14, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 249 Dnr 2021-00004 
Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 25 augusti 2021 till 21 september 2021 har följande skrivelser 
inkommit till kommunstyrelsen: 

- Eksta Bostads AB:s protokoll 2021-03-25 

- Eksta Bostads AB:s protokoll 2021-04-22 

- Eksta Bostads AB:s protokoll 2021-05-27 

- Tempohus Kungsbacka AB:s protokoll 2021-04-22 

- Tempohus Kungsbacka AB:s protokoll 2021-05-27 

- Samordningsförbundet i Hallands protokoll 2021-08-27. 

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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§ 250 Dnr 2020-00329 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) m.fl. om bostadsförmedling 
till ungdomar 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till befintliga 
arbetssätt. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) och Roger Larsson (KB) har i en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 14 april 2020 föreslagit att det ska skapas en särskild kö för 
ungdomar i åldern 18–25 år, avseende de lägenheter som förmedlas av kommunens 
bostadsförmedling. 

Vidare vill motionärerna bevaka att lämpliga lägenheter av nyproduktionen blir 
ungdomsbostäder samt att lämpliga lägenheter i befintliga fastigheter omdefinieras 
till ungdomsbostäder. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-31, § 295 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-27 
Eksta Bostads AB:s yttrande, 2020-09-21 
Nämnden för Service 2020-08-27, 72 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2020-06-25 
Kommunfullmäktige 2020-04-14, § 34 
Motion från Agnetha Ernegård (-) och Roger Larsson (Kb), 2020-04-13 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 251 Dnr 2019-00779 
Svar på motion från Maria Losman (MP) om samhällsplanering 
bergtäkter och schaktmassor 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag 1 och avslår motionens förslag 1a-1d 
samt förslag 2. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 5 november 2019 om att kommunen ska arbeta fram en 
strategi för hantering av berg- och schaktmassor.  

Motionären föreslår att den översiktliga täktplanen för Kungsbacka kommun från 
1999 ska omarbetas till en strategi i samråd med våra kommungrannar och 
länsstyrelsen, detta som en del i översiktsplaneringen. Motionären vill att 
täktstrategin ska ta upp olika möjligheter kring begagnat krossmaterial i analysen av 
behoven, att den utgår från att naturgrus inte ska användas (inte bara "bör minska") 
samt att grundvattnet inte ska förorenas (inte bara "bör inte förorenas"). 

Vidare vill motionären att täktstrategin också ska omfatta logistiskt lämpliga platser 
för mellanlagring av massor (inte bara "bör upplagestationer lokaliseras"). 
Avslutningsvis vill motionären att kommunen ska utarbeta planer för hur strategin 
ska omsättas i verkligheten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-31, § 296 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-12-03, § 400 
Kommunfullmäktige 2019-11-05, § 167 
Motion från Maria Losman (MP) om samhällsplanering bergtäkter och schaktmassor, 
2019-10-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Losman (MP) yrkar bifall till motionen. 

Eva Borg (S) 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 med bifall av Eva Borg (S) och Maria 
Losmans (MP) yrkande. 

Ordförande (M) prövar förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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§ 252 Dnr 2021-00322 
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om handlingsplan för 
suicidprevention 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till pågående 
arbete med att implementera Regional handlingsplan för suicidprevention 2021–2025 
Region Halland och anpassa arbetet efter Kungsbacka kommuns förhållanden. 

Reservation 
Carita Boulwén (SD) och Stefan Vilumsons (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 9 
mars 2021 att Kungsbacka ska ta fram en handlingsplan för suicidprevention.  

Sedan 2009 finns en nationell handlingsplan för suicidprevention och den har enligt 
motionären inte gett önskat resultat. 233 kommuner i landet inklusive Kungsbacka 
saknar kommunövergripande handlingsplaner för förebyggande av självmord, enligt 
kartläggning av organisationen Suicide Zero. 

Kungsbacka kommun har varit delaktiga i Region Hallands arbete med att ta fram 
den regionala handlingsplanen som antogs av regionstyrelsen den 17 mars 2021. 
Arbete pågår nu i kommunen med att implementera och anpassa den regionala 
planen till lokala förhållanden. Arbetet samordnas av förvaltningen för Kultur & 
Fritid. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-07, § 305 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-11 
Nämnden för Förskola & Grundskola yttrande över motion, beslut 2021-08-25, § 103 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse 2021-07-09 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad yttrande över motion, 2021-06-23, § 77 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-24 
Nämnden för Kultur & Fritid yttrande över motion, 2021-06-17, § 32 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-06-08 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg yttrande över motion, 2021-06-17, § 109 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-05-31 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-30, § 134 
Kommunfullmäktige, 2021-03-09, § 37 
Motion från Carita Boulwén (SD) 2021-03-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carita Boulwén (SD) och Stefan Vilumsons (SD) yrkar bifall till motionen. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (42) 
Kommunstyrelsen Datum  

2021-09-21 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

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

Ordförande (M) prövar förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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§ 253 Dnr 2021-00919 
Omfördelning av budget i lokalplan Gällinge förskola 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för Gällinge förskola med 9,8 miljoner 
kronor.  

Kommunstyrelsen godkänner att finansiering sker genom att investeringsmedel 
omfördelas från projekt 1404 Parkeringshus kvarter Aranäs. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 mars 2020 att starta upp projektet Gällinge 
förskola enligt lokalplan 2021–2025 löpnummer 221. 

Den nya förskolelokalen, som ska inrymma verksamhet för 40 barn, ska placeras 
inom samma fastighet som befintlig Gällinge förskola. Genom en lokallösning som 
innebär att befintlig byggnad kompletteras med en tillbyggnad kan dessa byggnader 
stödja den nya utökade förskoleverksamheten så att denna kan bedrivas på ett 
kostnadseffektivt sätt. Tillbyggnaden innebär att befintlig egenägd paviljong 
återanvänds från dess nuvarande placering på Frillesåsskolan. Projektet befinner sig 
nu i upphandlingsskedet. 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2021 att utöka budgeten med 5 miljoner 
genom omfördelning av medel från projekt 1404 Parkeringshus kvarter Aranäs. 

Nämnden för Förskola och Grundskola förespråkar på sitt sammanträde 2021-09-16 
att kommunstyrelsen beslutar om ytterligare tillägg till budgeten för Gällinge 
förskola. Anledningen är att marknadspriserna gått upp och att investeringsbudgeten 
därmed behöver öka med 9,8 miljoner kronor. Det innebär att investeringsbudgeten 
för projektet då fastställs till 28,6 mnkr. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra i sakfrågan och överlämnar 
nämnden för Förskola & Grundskolas begäran till kommunstyrelsen för 
ställningstagande. 

Finansiering sker inom befintlig investeringsbudget och genom omfördelning av 
budgetmedel från projekt 1404 Parkeringshus kvarter Aranäs lokalplan 2021–2025. 
Ingen utökad upplåning krävs med denna förändring. Den förändrade hyreskostnaden 
som följer av den utökade investeringen finansieras från samma projekt 1404 
Parkeringshus kvarter Aranäs. Slutkostnadsprognosen för projekt 1404 
Parkeringshus kvarter Aranäs som färdigställdes i början av maj visar på ett 
överskott på flera miljoner vilket möjliggör omfördelning av medel.  

Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrningsprinciper som ingår som en del i 
beslutad Kommunbudget 2021, plan 2022–2025. ”Investeringsbudget och 
hyresmedel för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen 
kan justera mellan olika lokalprojekt under året. Projekt som överstiger 15 miljoner 
kronor ska beslutas av kommunstyrelsen” 
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Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-09-16 
Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 139 
Kommunstyrelsen 2020-03-24 § 66 
Kommunbudget Lokalplan 2021, plan 2022–2023 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C), Peter Söderberg (M), Monica Neptun (L), 
Kristina Karlsson (C), Maria Losman (MP), Johan Tolinsson (S), Marie Wadström 
(KD) och Carita Boulwén (SD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings 
förslag 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings och att Kommunstyrelsen bifaller det. 

Protokollsanteckning 
Franklin Eck (M) och Peter Wesley (KD) stödjer Kommunstyrelsens förvaltnings 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret Styrning & Ekonomi 

Nämnden för Service 
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§ 254 Dnr 2021-00913 
Initiativ från Carita Boulwén (SD) om ställningstagande mot terrorism 

Beslut 
Kommunstyrelsen bifaller initiativets att-sats 1 och antar följande ställningstagande: 

Den som deltagit i, eller understött, terrorism, t ex återvändande IS- terrorister, är 
inte välkomna till Kungsbacka kommun och kommer inte att erhålla stöd från 
kommunen i någon form. Kungsbacka tar därmed klar och tydlig ställning att de 
brott mot mänskliga rättigheter som t ex IS-terrorister utfört inte tolereras. 
Kommunen ställer sig på offren och de anhörigas sida och visar även genom detta 
ställningstagandet att vi prioriterar våra kommuninvånares trygghet och säkerhet. 

Kommunstyrelsen remitterar initiativets att-sats 2 till Kommunstyrelsens förvaltning 
för beredning. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) väcker vid sammanträdet ett initiativ om ett ställningstagande 
mot terrorister. Ställningstagandet består av två att-satser. Den första att-satsen 
innebär enligt initiativet att kommunstyrelsen uttalar att återvändande IS-terrorister 
inte är välkomna i Kungsbacka kommun och inte kommer erhålla stöd från 
kommunen i någon form. 

I den andra att-satsen yrkar initiativtagaren att kommunfullmäktige ska uppdra till 
samtliga nämnder och styrelser som berörs av kommunstyrelsens ställningstagande, 
att utarbeta direktiv som förhindrar att Kungsbacka kommuns ekonomiska eller 
personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till 
återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött terrorism. 

Beslutsunderlag 
Initiativ från Carita Boulwén (SD) om ställningstagande mot terrorism, 2021-09-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Fredrik Hansson (C), Maria Losman (MP), 
Kristina Karlsson (C), yrkar avslag till initiativet. 

Stefan Vilumsons (SD) och Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till initiativet. 

Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar bifall till initiativets att-sats 1 samt att att-sats 
2 remitteras till Kommunstyrelsens förvaltning för beredning. 
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Monica Neptun (L) yrkar att initiativet i sin helhet remitteras till Kommunstyrelsens 
förvaltning för beredning ur bland annat ett juridiskt perspektiv. 

Kristina Karlsson (C) yrkar avslag till Monica Neptuns (L) yrkande. 

Thure Sandén (M) och Peter Söderberg (M) yrkar bifall till ordförandens (M) 
yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns fyra förslag till beslut, det vill säga Carita 
Boulwéns (SD) yrkande om bifall till initiativet, eget yrkande om bifall till att-sats 1 
och remittering av att-sats 2, Monica Neptuns (L) yrkande om remittering av 
initiativet i sin helhet samt Fredrik Hanssons (C) m.fl. avslag till initiativet. 

Ordförande (M) prövar förslagen var för sig och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandens (M) yrkande. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordförande utser Lisa Anderssons (M) m.fl. yrkande om bifall till initiativets att-sats 
1 och remittering av initiativets att-sats 2 till huvudförslag i kommande omröstning. 

Ordföranden ställer sedan Carita Boulwéns (SD) yrkande om bifall till initiativet, 
Monica Neptuns (L) yrkande om remittering av initiativet i sin helhet och Fredrik 
Hanssons (C) m.fl yrkande om avslag till initiativet mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen utser Fredrik Hanssons (C) m.fl yrkande om avslag till initiativet 
till motförslag. 

Ordföranden redovisar sedan följande propositionsordning som kommunstyrelsen 
godkänner: 

Ja-röst innebär bifall till ordförandens (M) yrkande. 
Nej-röst innebär avslag till initiativet. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden (M) finner att kommunstyrelsen, med 7 röster för ja, inklusive 
ordförandens (M) utslagsröst och 7 röster för nej och en som avstår, beslutar att 
bifalla ordförandens (M) yrkande. 

 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 
Thure Sandén (M) X   
Kalle Påsse Sundvall (M)   X 
Marianne Pleijel (M)   X   
Peter Söderberg (M) X   
Maria Gathendahl (M) X   
Fredrik Hansson (C)   X  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Kristina Karlsson (C)  X  
Monica Neptun (L)  X  
Marie Wadström (KD) 

 
X  

Eva Borg (S)  X  
Johan Tolinsson (S)  X  
Carita Boulwén (SD) X   
Stefan Vilumsons (SD)  X   
Maria Losman (MP)  X  
Lisa Andersson (M) X   

 

Protokollsanteckning 
Elin Hysén (L) stödjer Monica Neptuns (L) yrkande och antecknar till protokollet att 
hon motsätter sig att uppmana tjänstepersoner att bryta mot lagen. 

Stephan Philipsson (M) och Filip Berntsson (M) stödjer Lisa Anderssons (M) 
yrkande. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning, kansliet 
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