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§ 255
Förändring av ärendelista

Dnr 2021-00011

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förändring ärendelistan.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) anmäler ett initiativ om sommarlovskort 2022. Initiativet läggs
till som ärende 31 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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§ 256
Dnr 2021-00484
Delårsrapport 2021 för Kungsbacka kommun
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för Kungsbacka kommun per augusti
2021, daterad 2021-10-19.
Sammanfattning av ärendet
Delårsrapporten per augusti innehåller en uppföljning av kommunens samlade
verksamhet. Rapporten innehåller sammanställda räkenskaper för kommunkoncernen
bestående av Kungsbacka kommun samt Eksta Bostads AB inklusive dotterbolag.
Därtill görs en prognos för helåret avseende såväl kommunen som koncernen samt
en bedömning av god ekonomisk hushållning.
Kommunens resultat uppgår till 288,6 miljoner kronor per augusti. Prognos per helår
uppgår till 275,4 miljoner vilket motsvarar 5,1 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag. Kommunens skattefinansierade nämnder prognostiserar ett överskott om
drygt 1 procent vilket motsvarar 61 miljoner. Samtliga nämnder utom nämnden för
Teknik prognostiserar överskott. Tekniks underskott beror i sin helhet på
engångskostnader för rivning och sanering i samband med byggnation av ny bro vid
Borgmästaregatan. Ordinarie verksamhet bedöms bedrivas inom givna ekonomiska
ramar.
Utöver nämnderna prognostiseras överskott på finansieringen till följd av högre
skatter och generella statsbidrag, ej ianspråktagna medel för tillkommande hyror och
avskrivningar samt reavinster från markförsäljning och exploateringsersättningar.
Prognostiserade nettoinvesteringar uppgår till 718 miljoner kronor vilket är betydligt
lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på projekt som flyttats fram i tid.
Kommunkoncernen redovisar ett utfall om 348,9 miljoner. Prognosen per helår
uppgår till 337,5 miljoner kronor.
Delårsbokslutet innehåller även en bedömning av god ekonomisk hushållning. Från
och med budgetåret 2021 tillämpas en ny modell för god ekonomisk hushållning som
utgår från de tre perspektiven, Ekonomi, Politik och Samhälle. Den sammantagna
bedömningen är att god ekonomisk hushållning kommer föreligga vid bokslut 2021.
Ärendets behandling på sammanträdet
Inför kommunstyrelsens sammanträde har det uppmärksammats att
kommunrevisionens prognos om minus 300 000 kronor är felaktig och att prognosen
skulle ha varit plus 300 000 kronor. Vid sammanträdet godkänns en korrigerad
delårsrapport med en uppdaterad prognos.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05, § 341
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-21
Justerare
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Delårsrapport augusti 2021 för Kungsbacka kommun, daterad 2021-09-21
Förslag till beslut på sammanträdet
Lisa Andersson (M) yrkar att kommunstyrelsen godkänner delårsrapport för
Kungsbacka kommun per augusti 2021, daterad 2021-10-19.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och eget yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Lisa Anderssons
(M) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller Lisa Anderssons
(M) yrkande.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolag, kommunrevisionen
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§ 257
Dnr 2021-00908
Information om EU-projekt under programperioden 2014–2020
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Rebecca Cunevski, utvecklare på kommunledningskontoret, informerar om vilka
projekt kommunen har medverkat i under programperioden 2014–2020. Kommunen
har blad annat deltagit i program inom Erasmus + utbildning respektive Erasmus +
Ung och aktiv, projekt inom Europeiska socialfonden, inom ”Europeiska regionala
utvecklingsfonden”, inom ”Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerak”, samt inom
”Lokalt ledd utveckling Halland” (LLUH).
Vidare har Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg deltagit i projekt till ett
värde av 80 miljoner kronor och ett Kungsbackaföretag har deltagit i projekt för
totalt cirka 70 miljoner kronor.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 258
Dnr 2020-01167
Internationell policy för Kungsbacka kommun
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar internationell policy, daterad 2021-06-23, med den
ändringen att ordet ”försöka” i sista meningen under rubriken ”Omvärlds- och
intressebevakning” stryks.
Internationell policy, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-03, § 15, upphör
samtidigt att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har två styrdokument för internationellt arbete: Policy för
internationellt arbete samt Internationell strategi för Kungsbacka 2014–2020.
Såväl policyn som strategin har utdaterats och därför har behovet av styrdokument
inom området setts över.
Det huvudsakliga syftet med en internationell policy är att stödja
verksamhetsutveckling och de mål som sätts upp inom våra verksamheter, och
policyn fungerar därför som ett komplement till andra styrdokument.
Policyn ger kommunens verksamheter en vägvisning att internationellt arbete ska ses
som en naturlig del av Kungsbackas utvecklingsarbete samtidigt som den pekar ut
vilka fokusområden som är prioriterade att arbeta inom. Policyn ska samtidigt vara
tillräckligt flexibel för att fungera tillsammans med exempelvis genomförandeplaner.
Inom vissa EU-fonder och program stärker det projektansökan om kommunen har
styrdokument som berör internationellt arbete.
Förslaget till ny internationell policy för Kungsbacka kommun bygger på tre
fokusområden:
 Internationella kontaktytor
 Omvärlds- och intressebevakning
 Utvecklingsprojekt och utbyten
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28, § 330
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-23
Internationell policy, 2021-06-23
Kommunfullmäktige 2015-02-03, § 15
Internationell policy antagen av kommunfullmäktige 2015-02-03, § 15
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Losman (MP) yrkar att följande stycke läggs till i policyn:
 Vi arbetar med kulturellt utbyte för ökad global förståelse mellan människor.
Justerare
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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
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§ 259
Dnr 2021-00274
Antagande av ny kommunomfattande översiktsplan
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtande för översiktsplan – Vårt framtida
Kungsbacka, daterad 2021-09-15.
Beslut - Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar förslag till översiktsplan - Vårt framtida Kungsbacka,
daterad 2021-09-15 med följande ändringar:
 På sidan 5 under rubriken ”Strategi” i fjärde meningen läggs orden ”till
största del” till så att meningen lyder: Ny byggnation ska till största del ligga
i anslutning till kollektivtrafik och kommunal service.
 På sidan 6 under rubriken ”Bebyggelse” i tredje meningen läggs orden ”Vi
ska också” till i meningen, så att den lyder: Vi ska också fokusera på våra
stationsorter Anneberg och Åsa.
 På sidan 6 under rubriken ”Bebyggelse” i sista styckets andra mening, styrks
ordet ”alltid” och ordet ”i närheten” läggs till så att meningen lyder: Ny
bebyggelse på landsbygden ska därför lokaliseras intill mark som redan är
tagen i anspråk av annan bebyggelse, i närheten av vägar.
 På sidan 39 under rubriken ”Användning av mark och vatten” i tredje
meningen stryks ordet ”hela” så att meningen lyder: Inom kommunen finns
fyra stationer.
 På sidan 48 under rubriken ”Landsbygdsutveckling” i andra styckets första
mening stryks orden ”alltid” och ”intill” och orden ”i närheten” läggs till så
att meningen lyder: Ny bebyggelse på landsbygden ska därför lokaliseras
genom komplettering och användning av mark som redan är tagen i anspråk
intill annan bebyggelse, i närheten av vägar och på ett sätt som ansluter till
det historiska bebyggelsemönstret.
 På sidan 49 under rubriken ”Kust och landsbygd” i första meningen läggs
ordet ”och” till efter ordet planläggning och slutet av meningen stryks så att
meningen lyder: Kompletteringar får inte medföra krav på planläggning och
ska vara avgränsade utifrån dess unika förutsättningar.
 På sidan 50 under rubriken ”Utredningsområde för utvidgad utvecklingsort”
stryks sista delen av sista meningen så att meningen lyder: Syftet är att spara
marken för framtida planläggning.
Kommunfullmäktige förklarar att följande fördjupningar fortsätter att gälla när ÖP
blir antagen:
 Fördjupad översiktsplan för Tjolöholm, antagen 2008-10-14
 Fördjupning av översiktsplan för Åsa, antagen 2013-11-12
Justerare
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 Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, antagen 2009-06-16
 Översiktsplan för Vindkraft, antagen 2012-04-10.
Reservation
Carita Boulwén (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Den anger hur kommunens mark och vatten
ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv.
En översiktsplan är inte bindande men har stor vägledande betydelse för efterföljande
rättsverkande beslut, bland annat för beslut enligt plan- och bygglagen rörande
detaljplan, områdesbestämmelser, förhandsbesked och bygglov.
Ställningstagandena i översiktsplanen ger främst besked om kommunens syn på den
långsiktigt mest lämpade användningen av mark- och vattenområden med hänsyn till
olika allmänna intressen. Den är dels ett samlat beslutsunderlag för
lokaliseringsprövningar och en kunskapsöversikt vad gäller miljöarbetet, dels ett
styrinstrument för utveckling och bevarande av den byggda miljön. Översiktsplanen
vägleder vid detaljplanering, bygglov och annan användning av mark och
vattenområden. Den används som bedömningsunderlag av såväl kommunens egna
tjänstepersoner som handläggare på exempelvis länsstyrelsen och domstolar där
sådana ärenden överprövas. Den används också av företag som söker plats för sin
verksamhet och andra som önskar utveckla sin mark.
Översiktsplanen har i vissa fall en direkt betydelse för efterföljande beslut, till
exempel i frågan om vilket detaljplaneförfarande som kan tillämpas. Den ska även
utnyttjas vid tillämpningen av vissa andra lagar som rör tillstånd till olika former av
mark- och vattenanvändning.
Ett nytt förslag till översiktsplan är klart för antagande. Översiktsplanen ska
medverka till att uppfylla Kungsbackas vision och inriktning genom att tydliggöra
övergripande strategier för hur utveckling av mark- och vattenområden ska ske för
kommunens tätorter, landsbygden och kustområden. Planen ska bidra till att det blir
enklare att hantera detaljplane- och bygglovsprocesser samt regionala samarbeten.
Planen har större tyngd än andra styrdokument genom sin förankring i en
planeringsprocess som garanterar samråd och insyn.
Efter antagande kan andra nämnders dokument och beslut behöva revideras eftersom
de stödjer sig på nuvarande översiktsplan (ÖP06). Nya beslut och dokument ska
refereras och vara i enlighet med förslaget till ny översiktsplan – Vårt framtida
Kungsbacka.
Kungsbacka kommuns nya översiktsplan är digital och beskrivs med kartor och
tillhörande texter.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05, 354
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-15
Granskningsutlåtande, 2021-09-15
Bilaga till granskningsutlåtande – Länsstyrelsens yttrande, 2020-04-01
Förslag till översiktsplan – textinnehåll 2021-09-15, till KS
Förslag till översiktsplan – karta 2021-09-15
Förslag till beslut på sammanträdet
Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C), Thure Sandén (M) och Marie Wadström
(KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Maria Losman (MP) yrkar att följande stycke läggs till på sidan 94: Översiktsplanens
övergripande mål att använda mark och vatten för våra invånares bästa samtidigt som
förutsättningarna för våra naturresurser inte försämras utan helst förbättras, ska följas
upp en gång per år i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Carita Boulwén (SD) yrkar att följande ändringar görs i texterna:
 På sidan 9 i första stycke stryks "– också Kungsbacka" så att meningen lyder:
Göteborg som storstad kommer successivt att omfatta kringliggande
kommuner.
 På sidan 21 under rubrikerna "Järnväg" och "Vägar" styrks styckena "och en
eventuell utveckling av kommunikationerna i samma läge bedöms generellt
ge liten påverkan på övriga riksintressen." så att meningarna lyder:
Riksintressen för väg och järnväg är av stor vikt för kommunen. Infrastruktur
för väg och järnväg är befintlig. För att säkra riksintresse för
kommunikationer på lång sikt har kommunen lagt in utredningsområden för
trafik.
 På sidan 28 under rubriken "Vindkraftverk" ändras andra, tredje och fjärde
meningarna så att de lyder: Vindkraft är en förnybar energikälla och en del av
omställning till ett fossilfritt samhälle. Det är en förnyelsebar energikälla där
de sammanlagda utsläppen under vindkraftverkets driftstid är mycket små.
 På sidan 43 under rubriken "Bebyggelse" läggs orden "och beaktas" till i den
avslutande meningen i stycket under den inledande punktlistan så att
meningen lyder: Vid förändring eller förnyelse av en plats ska
kulturmiljövärden identifieras, analyseras och beaktas.
 På sidan 64 under rubriken "Vad händer när vi fokuserar på ny bebyggelse till
våra utvecklingsorter?" styrks orden "är att hen kan uppleva en" i andra
meningen och i stället läggs orden ”kan vara upplevelse av” till så att
meningen lyder: Det som kan vara positivt för den enskilde med spridd
bebyggelse kan vara upplevelse av större valfrihet att välja tomtstorlek, plats
för sin bostad, mindre buller och eventuellt ett lägre tomtpris.
 På sidan 77 under rubriken "Översiktsplanens effekt på målet Fredliga och
inkluderande samhällen" stryks ordet "språk" i andra meningen så att
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meningen lyder: En grundpelare i det socialt hållbara samhället är att skapa
förutsättningar för ett aktivt näringsliv vilket i sin tur kan skapa sociala
sammanhang som är tillgängliga för alla, oavsett kön, ålder, bakgrund,
funktionsnedsättning eller socioekonomiska skillnader.
 På sidan 83 under rubriken "Relevanta riktlinjer i planförslaget" läggs stycket
"där det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen" till i punkt ett
så att meningen lyder: Ny bebyggelse prioriteras inom utvecklingsorter och
verksamhetsområden. I utvecklingsorter får därför i avtagande
prioritetsordning från stations- och centrumnära lägen jordbruksmark tas i
anspråk där det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Maria Losmans (MP) yrkande och Carita
Boulwéns (SD) yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Maria Losmans (MP)
yrkande och Carita Boulwéns (SD) yrkande mot varandra, och finner att
kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolag, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Västra
Götalands län, Region Halland, Göteborgsregionen, Göteborgs stad, Mölndals stad,
Varbergs kommun, Marks kommun, Trafikverket, Lantmäteriet
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§ 260
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 redovisningen av platsvarumärket
Kungsbacka.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 261
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
regionledningsforums senaste sammanträde. Vid sammanträdet informerade
Länsstyrelsen i Hallands län om den nya dricksvattenplanen. Vidare informerades det
om den nya myndigheten för välfärdsfusk.
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Ekström (M) informerar om
undertecknandet av demokratideklarationen som skedde den 15 oktober i Halmstad
då Demokratistugan anordnades utanför Hallarna. Vid tillfället undertecknade också
Länsstyrelsen i Hallands län och övriga halländska kommuner deklarationen.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 262
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 kommunstyrelsens arbetsutskott
har anställt en ny förvaltningschef för förvaltningen för Vård & Omsorg.
Vidare informerar kommundirektören om den krisledningsövning som genomfördes
den 14 oktober samt om den gemensamma uppvaktningen av personer som varit
anställda i Kungsbacka kommun i 25 år, alternativt i 20 år och nu går i pension.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 263
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 ekonom för att stödja och följa att arbetet med budget i balans
senast vid utgången av 2022 går enligt plan.
Vid delårsbokslutet per augusti prognostiserade nämnden ett överskott om 0,5
miljoner kronor och att budget i balans nås redan 2021. Nämnden betraktar därmed
arbetet med åtgärdsplan för ekonomi i balans som fullgjort och kommer framöver
följa att verksamheten som bedrivs är en hållbar socialtjänst.
På möte med förvaltningen den 13 oktober redogjordes för att prognosen förbättrats
något till + 0,6 miljoner kronor. Det är för tidigt att säga i vilken utsträckning
coronapandemins påverkan på verksamhet och ekonomi under 2020 och 2021
kommer påverka förutsättningarna inför 2022. Kommunstyrelsen fortsätter därför
följa utvecklingen av nämndens ekonomi resterande månader under 2021.
Samtliga verksamheter arbetar för att verksamheterna ska vara resurseffektiva 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 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.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-14
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2021-10-14, § 153
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse ”Arbetet med en hållbar
socialtjänst, oktober 2021”, 2021-10-05
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
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§ 264
Dnr 2021-00621
Individ & Familjeomsorg – Utveckling av arbetet med Ett Kungsbacka
Beslut
Kommunstyrelsen noterar till protokollet att styrelsen tagit del av nämnden för
Individ & Familjeomsorgs skrivelse.
Kommunstyrelsen översänder kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad
2021-09-13, som svar till nämnden i frågan om klargörande avseende
lokalförsörjningsprocessen.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Individ & Familjeomsorg uppmanar genom beslut på sammanträdet
den 20 maj 2021, kommunstyrelsen att intensifiera arbetet med utvecklingen av Ett
Kungsbacka och att kommunstyrelsen tillser att ansträngningar görs för att bistå
nämnden i arbetet med att nå en budget i balans. Nämnden önskar också klargörande
avseende lokalförsörjningsprocessen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05, § 343
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-13
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2021-05-20, § 85
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, nämnden för Service
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§ 265
Dnr 2021-00461
Kommunstyrelsens budget 2022
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens nämndbudget 2022.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att upprätta förvaltningsbudget
för 2022.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att göra nödvändiga
omfördelningar i förvaltningsbudgeten under året samt att informera styrelsen om
dessa i samband med delårsrapport och bokslut.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 8 juni 2021 att fastställa kommunövergripande
mål som utgångspunkt för kommunstyrelsens fortsatta arbete med sin nämndbudget.
I nämndbudgeten ingår bland annat
 Nämndens övergripande inriktning för arbetet i förvaltningen
 Verksamhetsmått
 Personalmått
 Ramfördelning driftsbudget
 Investeringsbudget
Enligt Kungsbacka kommuns styrmodell ska nämnder och styrelser i arbetet med
nämndbudget fatta beslut om verksamhetsplan och ramfördelning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05, § 342
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-17
Kommunstyrelsens nämndbudget 2022, 2021-09-24
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att bilda ett Näringslivsråd i Kungsbacka kommun.
Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkande.
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.
tilläggsyrkande.
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Ordföranden prövar först kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och finner att
kommunstyrelsen bifaller det.
Ordföranden prövar sedan Eva Borgs (S) m.fl. tilläggsyrkande mot avslag, och finner
att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi
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§ 266
Dnr 2020-00413
Avslut av uppdrag att ta fram riktlinjer för profilering och särprofilering
Beslut
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget att ta fram kommungemensamma riktlinjer för
profilering och särprofilering, som lämnades 2020-06-23, § 138, för avslutat.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 23 juni 2020 kommundirektören i uppdrag att ta fram
riktlinjer för profilering och särprofilering. Det har saknats tydlighet i vilka märken
som får finnas, när särprofilering är tillåtet och hur märken ska förhålla sig till
varandra och på vilket sätt. Det har lett till att märken tagits fram med fokus på
särintressen och inte med tanke på vilka konsekvenser det medför ur ett
helhetsperspektiv. Syftet med uppdraget var att tydliggöra hur kommunens logotype
Sankta Gertrud ska användas som avsändare samt tydliggöra Sankta Gertrud i
förhållande till andra relevanta märken, så att de stärker varandra snarare än
konkurrerar med varandra.
Utgångspunkten i arbetet har varit att utgå från behovet och vad styrdokumentet ska
åtgärda samt hur det görs på bästa sätt för att uppnå önskad effekt. Enligt riktlinjerna
för styrdokument är riktlinjer ett normerade dokument som lämnar visst utrymme för
användaren själv att utforma detaljerna i åtgärderna. Under arbetets gång har det
visat sig att behovet är att definiera tydliga gränser och inte att enbart uttala en
strävan. Därför har regler arbetats fram i stället för riktlinjer.
I reglerna framgår vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet gällande profilering
och särprofilering när Kungsbacka kommun är avsändare. Dokumentet skapar
tydlighet och bättre förutsättningar att gå från en splittrad bild, till en tydlig
avsändare. Uppdragets intention att skapa tydlighet är därmed uppfylld och
uppdraget kan avslutas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28, § 332
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-01
Kommunikationspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2019-12-19, § 184
Varumärkesarkitektur och regler för särprofilering, förslag som kommundirektör
avser fatta beslut om
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret: Kommunikation
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§ 267
Dnr 2021-00213
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta
detaljplan för verksamheter inom Kungsbacka 6:27 och Hammargård
1:7
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för verksamheter inom
Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7 i Kungsbacka, daterad 2021-09-06.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till
detaljplan för verksamheter inom Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7 i
Kungsbacka.
Sammanfattning av ärendet
Planområdet ligger i södra delen av Kungsbacka stad. Uppdraget innebär att genom
en ny detaljplan möjliggöra för utveckling av Hammargårds reningsverk samt
värmeverket. Reningsverket har behov av både ökad kapacitet samt ökad
reningsgrad. Värmeverket behöver nya ytor för upplag. För att framtidssäkra de båda
verksamheterna även mer långsiktigt behöver ytor för byggrätt samt begränsningar
av byggnadshöjder ses över.
Beslut om planbesked för de båda fastigheterna fattades av byggnadsnämnden den 28
januari 2021.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28, § 333
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-06
Projektbeställning, 2021-09-06
Byggnadsnämnden 2021-01-28, § 9
Byggnadsnämnden 2021-01-28, § 8
Översiktskarta
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, Statkraft Värme AB, nämnden för Teknik
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§ 268
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 ett befintligt
villaområde. En sådan förtätning ger betydande påverkan på omgivningen avseende
på trafik, dagvattenhantering och utsiktsförhållanden. Kommunen bedömer därför att
det inte är lämpligt att tillskapa byggrätter inom området så som ansökan föreslår.
För Släps-Kullen 2:71 gäller ansökan en ändring av detaljplan från allmän plats för
park till kvartersmark för ett enbostadshus 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.
Kommunstyrelsen har den 22 juni 2021 beslutat att inte gå vidare med
planeringsåtgärder enligt ansökan om planbesked. De kompletteringar som har
inlämnats i ärendet ändrar inte kommunstyrelsens tidigare bedömning och beslut.
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. Kompletteringar har inlämnats 28
juni, 1 juli, 26 augusti, 14 september, 16 september och 19 september 2021.
Fastigheterna ligger i Kullavik, några hundra meter söder om Kullaviksskolan och
gränsar i öster till 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 5 februari 1972.
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.
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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
detaljplan är allmän plats, parkmark, ändras för att möjliggöra en byggrätt för ett
enbostadshus norr om korsningen Kullaviksvägen – Gamla Kullaviksvägen.
Ansökan behandlades av kommunstyrelsen den 22 juni 2021 och kommunstyrelsen
beslutade att inte pröva den begärda åtgärden genom vidare planeringsåtgärder.
Sökanden har därefter inkommit med kompletterande underlag. Sökanden hävdar
också att det från kommunstyrelsens protokoll inte framgår att samtliga handlingar
som inlämnat kommit beslutande politiker till del.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28, § 336
Mejl 2021-10-05 - Uppmaning till folkvalda i kommunstyrelsen
Korrespondens med sökande 2021-09-27
Mejl från sökanden 2021-09-27
Bilaga - Mejl från sökanden 2021-09-27
Mail från sökande 2021-09-25
Bilaga mail från sökande 2021-09-25
Mail från sökanden 2021-09-24
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-20
Mejl från sökanden, 2021-09-19
Bilaga - Mejl från sökanden, 2021-09-19, Bild Övergångsställe Gamla
Kullaviksvägen Astrid Anderssons väg
Bilaga - Mejl från sökanden, 2021-09-19, Bild Uppställning Släps-Kullen 2:71
Mejl från sökanden, 2021-09-16
Mejl med komplettering till ansökan, 2021-09-14
Bilaga – Riskinventering befintlig trafiksituation, 2021-09-14
Mejl med komplettering till ansökan, 2021-08-26
Bilaga – BN-Protokoll 2021-05-21, 2021-08-26
Bilaga – Genomförandeavtal Kyvik 2:53, 2021-08-26
Bilaga – Mail från Kullaviksskolan avseende korsning Kullaviksvägen, 2021-08-26
Bilaga – Riskinventering, 2021-08-26
Mejl angående komplettering till ansökan om planbesked, 2021-07-01
Bilaga - Komplettering till ansökan om planbesked, Sp169 Planbeskrivning, 202107-01
Skrivelse från sökanden, 2021-06-28
Bilaga – Skrivelse från sökanden – KS § 236, 2021-06-28
Bilaga – Skrivelse från sökanden – Ansökan om planbesked, 2021-06-28
Bilaga – Skrivelse från sökanden – Jämförelsekarta, 2021-06-28
Bilaga – Skrivelse från sökanden – Orienteringskarta, 2021-06-28
Bilaga – Skrivelse från sökanden – Orienteringskarta, 2021-06-28
Bilaga – Skrivelse från sökanden – Orienteringskarta, 4 st nybildade fastigheter,
2021-06-28
Bilaga – Skrivelse från sökanden – Orienteringskarta adress, 2021-06-28
Bilaga – Skrivelse från sökanden – Bild 05, 2021-06-28
Bilaga – Skrivelse från sökanden – Bild 01, 021-06-28
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Bilaga – Skrivelse från sökanden – S79 Plankarta, 2021-06-28
Bilaga – Skrivelse från sökanden – S79 Planbestämmelser, 2021-06-28
Bilaga – Skrivelse från sökanden – S79 Planbeskrivning, 2021-06-28
Bilaga – Skrivelse från sökanden – S79F Plankarta, 2021-06-28
Karta, Släps-Kullen 2:298 m fl, upprättad 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
Sökanden
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§ 269
Dnr 2021-00696
Ansökan om planbesked för Vallda 4:78, skifte 3
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda
åtgärden genom vidare planförfarande.
Beslutsmotivering
Fastigheten Vallda 4:78, skifte 3, ligger enligt Kungsbacka kommuns översiktsplan
(ÖP06) inom utvecklingsområde för Vallda. Detta innebär att fastigheten ligger inom
ett område där kommunen ska växa och utvecklas för att vi ska få ett hållbart
samhälle med väl fungerande service och infrastruktur.
Platsen som ansökan avser ligger dock inom riksintresse för kulturmiljövård, Vallda
kyrkby. Kommunen gör bedömningen att en exploatering enligt ansökan, med 14
lägenheter fördelat på tre radhusbyggnader, påtagligt kan skada de kulturhistoriska
värdena och därför är det inte lämpligt att planlägga området så som föreslås.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Vallda 4:78 har den 11 juni 2021 via ombud ansökt om
planbesked för att genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av bostäder
inom Vallda 4:78, skifte 3. Ansökan avser 14 lägenheter fördelat på tre
radhusbyggnader.
Enligt kommunens översiktsplan (ÖP06) ingår det aktuella området i
utvecklingsområdet för Vallda. Platsen ligger cirka 70 meter söder om Sandövägen
och angörs i dag från Sandövägen, via Dyrestensvägen. Området är omkring 4 500
kvadratmeter och är i dag öppen hagmark med inslag av sly och lövträd. I direkt
anslutning till platsen finns byggnader som ingår i länsstyrelsens inventering av
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Två byggnader i klass B och en i klass C.
Ytterligare en byggnad i klass B ligger ett stycke bort.
Fastigheten omfattas av riksintresse för högexploaterad kust. Inom det området
gäller, förutom att natur- och kulturvärden inte påtagligt får skadas, också särskilda
regler för fritidsbebyggelse och vissa typer av industrianläggningar.
Platsen ligger också inom riksintresse för högexploaterad kust och inom riksintresse
för kulturmiljövård, Vallda kyrkby. Riksintresset Vallda kyrkby utgör en ovanligt
välbevarad helhetsmiljö där sent tillkommande bebyggelse i stort sett saknas. Den
beskrivs som bybebyggelse från 1800-talets mitt med kringbyggda gårdar, Vallda
medeltidskyrka, prästgård och sockenstuga, samt säteri från 1600-talet och
storgården Gustavsberg. Odlingsmarker och trädgårdsanläggningar lyfts också fram
som en del av riksintressets uttryck.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28, § 337
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

29 (54)

2021-10-19

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-08
Orienteringskarta, 2021-09-08
Ansökan om planbesked för Vallda 4:78, 2021-06-11
Ansökan om planbesked, bilaga underlag till planansökan, 2021-06-11
Ansökan om planbesked, bilaga fullmakt, 2021-06-11
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Sökanden

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

30 (54)

2021-10-19

§ 270
Dnr 2021-00753
Ansökan om planbesked för Vallda-Backa 1:8
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda
åtgärden genom vidare planförfarande.
Beslutsmotivering
Med hänvisning till de höga naturvärdena på platsen samt avståndet till
kommunikationer och service avser kommunen inte att gå vidare med planering
enligt ansökan.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Vallda-Backa 1:8 har överlåtit till en exploatör att ansöka om
planbesked för bostäder inom skifte 2. Ansökan inlämnades den 28 juni 2021 och
gäller en förfrågan om att genom en ny detaljplan, möjliggöra för byggnation av 16
bostäder, dels som fristående villor, dels som radhus och flerbostadshus i två
våningar. Förslaget innebär att befintlig väg till närliggande villor förlängs samt att
ny väg inom fastigheten behöver anläggas. Intentionen från sökande är att skapa både
äganderätter och hyresrätter. Området är 1,3 hektar.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men inom utvecklingsområdet
för Vallda enligt kommunens översiktsplan (ÖP06). Detta innebär att fastigheten
ligger inom ett område där kommunen ska växa och utvecklas för att vi ska få ett
hållbart samhälle med väl fungerande service och infrastruktur.
Området nås med biltrafik från Valldavägen via Rörmöstvägen som är en enskild
väg. Korsningen Valldavägen Rörmöstvägen är enligt Trafikverket i behov av
upprustning för att uppnå en trafiksäker miljö.
2018 togs en naturvärdesinventering fram i samband med framtagande av ny
översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka. Fastigheten ligger inom område med
naturvärdesklass 2 vilket bedöms som mycket höga naturvärden som bör bevaras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05, § 353
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-08
Ansökan om planbesked, 2021-06-28
Karta, Vallda-Backa 1:8>2, 2021-09-08
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

2021-10-19

Beslutet skickas till
Sökanden

Justerare

Expedierat/bestyrkt

31 (54)

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

32 (54)

2021-10-19

§ 271
Dnr 2021-00878
Svar på Räddningstjänstens remiss över reviderat handlingsprogram
för Räddningstjänsten Storgöteborg 2020–2023
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-09-13, och översänder som sitt svar
till Räddningstjänsten Storgöteborg.
Sammanfattning av ärendet
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) anger att en kommun ska ha ett
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst.
Medlemskommunerna har i förbundsordningen uppdragit åt RSG att ansvara för att
fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna, med vissa undantag, enligt samma
lag.
Med anledning av de lagändringar som trädde i kraft 1 januari 2021 samt
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) nya föreskrifter och
allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för
förebyggande verksamhet och räddningstjänst (MSBFS 2021:1), har
handlingsprogram för RSG 2020–2023 reviderats.
Handlingsprogrammet anger målen för Räddningstjänsten Storgöteborg
förebyggande verksamhet och räddningstjänst för 2020–2023. Programmet anger
vidare hur förebyggande verksamhet är ordnad och planeras, samt vilken förmåga
förbundet har för att kunna genomföra räddningsinsatser. Förändringarna i det
reviderade handlingsprogrammet är framför allt av strukturell karaktär samt med ett
något mer detaljerat innehåll, med anledning av MSB:s föreskrifter. Inga betydande
förändringar har skett avseende risker, förebyggande förmåga,
räddningstjänstförmåga eller målsättningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05, § 350
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-13
Yttrande, 2021-09-13
Räddningstjänsten Storgöteborg, förbundsstyrelsen, 2021-09-02, § 75
Räddningstjänsten Storgöteborgs tjänsteskrivelse, 2021-08-20
Remissversion – Reviderat handlingsprogram 2020-2023
Följebrev – Handlingsprogram 2020-2023, 2021-09-03
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

2021-10-19

Beslutet skickas till
Räddningstjänsten Storgöteborg

Justerare

Expedierat/bestyrkt

33 (54)

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

34 (54)

2021-10-19

§ 272
Dnr 2021-00766
Svar på Justitiedepartementets remiss: Kommuner mot brott
(SOU 2021:49)
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-09-13, och översänder det sitt svar till
Justitiedepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun är remissinstans och inbjuden att lämna synpunkter över
Justitiedepartementets betänkande Kommuner mot brott (SOU 2021:49).
Utredningens uppdrag har varit att beskriva och analysera verksamheter inom
kommunerna som kan bidra till det brottsförebyggande arbetet, föreslå hur ett
lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör utformas och
vilka verksamheter som bör omfattas av ett sådant ansvar samt lämna förslag som
bidrar till att kommunerna på ett effektivt sätt kan fullgöra sitt ansvar för det
brottsförebyggande arbetet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05, § 351
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-13
Yttrande, 2021-09-13
Nämnden för Individ & Familjeomsorg (ordförandebeslut), 2021-09-07
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-06
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-08-25, § 91
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad s tjänsteskrivelse, 2021-09-02
Nämnden för Kultur & Fritid, 2021-08-26, § 40
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-08-17
Nämnden för Förskola & Grundskolas, 2021-08-25, § 102
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-07-26
Justitiedepartementets betänkande Kommuner mot brott (SOU 2021:49)
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

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

35 (54)

2021-10-19

§ 273
Dnr 2021-00807
Svar på Socialdepartementets remiss om Vård av barn (VAB) för
vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41)
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-09-09, och översänder det som sitt
svar till Socialdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på
Socialdepartementets betänkande VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41).
Betänkande behandlar förändringar av reglerna för tillfällig föräldrapenning (VAB)
för vårdnadshavare med barn som har allvarliga eller långvariga sjukdomar, skador,
funktionsnedsättningar eller andra tillstånd som är medfödda eller förvärvade. Dessa
sjukdomar eller funktionsnedsättningar, kan innebära att barnet har behov av
vårdåtgärder under hela eller delar av livet (till exempel i skolan) för att på samma
sätt som andra barn få växa upp under jämlika levnadsvillkor och kunna vara
delaktiga i samhället. I betänkandet föreslås att föräldrar som behöver medverka vid
introduktion till vårdåtgärder för sina barn i skolan, ska få möjlighet till tillfällig
föräldrapenning för vård av barn, VAB.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05, § 352
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-13
Yttrande, 2021-09-09
Betänkandet Vård av barn (VAB) för vårdåtgärder i skolan SOU 2021:41
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

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

36 (54)

2021-10-19

§ 274
Dnr 2021-00790
Svar på Miljödepartementets remiss om En rättssäker
vindkraftsprövning (SOU 2021:53)
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-09-06, och översänder som sitt svar
till Miljödepartementet med följande ändring:
 Under rubriken "Sammanfattning" läggs följande stycke till sista meningen
"men vill betona vikten av det kommunala planmonopolet som självklart ska
gälla." så att meningen lyder: Kommunen instämmer därför i utredningens
förslag, men vill betona vikten av det kommunala planmonopolet som
självklart ska gälla.".
Sammanfattning av ärendet
Regeringen tillsatte i oktober 2020 en särskild utredare med uppdrag att undersöka
förutsättningarna för att upphäva bestämmelsen i 16 kap. 4 § miljöbalken om
kommunal tillstyrkan av vindkraftsanläggningar och att undersöka alternativa förslag
för det fall bestämmelsen inte kan tas bort. Syftet med utredningen är att undersöka
möjligheterna för om det går att göra miljöprövningen av vindkraftsanläggningar mer
rättssäker och förutsägbar.
Kommuner måste i dag tillstyrka för att tillstånd ska kunna ges till en
vindkraftsanläggning. Med anledning av den kritik som riktats mot såväl den
kommunala tillstyrkan som mot tidigare förslag om att avskaffa systemet helt och
hållet, fick utredningen i uppdrag att ta fram förslag som stärker rättssäkerheten när
nyetableringar av vindkraftverk bedöms.
Utredningens förslag innebär att kommunerna fortsatt har en rätt att säga nej till
vindkraft. Till skillnad från i dag kommer kommunen ge besked tidigt i processen
och omfattningen av kommunens beslut begränsas till att enbart avse mark- och
vattenanvändning. En tydlig skillnad föreslås alltså mellan kommunala bedömningar
och tillståndsmyndighetens prövning. Kommunen avgör var i kommunen det är
lämpligt med vindkraft och ett positivt besked från kommunen är en förutsättning för
att kunna lämna in en ansökan om tillstånd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12, § 362
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-06
Yttrande, 2021-09-06
En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53)
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

2021-10-19

Beslutet skickas till
Miljödepartementet

Justerare

Expedierat/bestyrkt

37 (54)

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

38 (54)

2021-10-19

§ 275
Anmälan av delegeringsbeslut

Dnr 2021-00006

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under
perioden 2021-07-08 till 2021-10-12.
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 med VästKom om samverkan avseende
verksamhetsförlagd vårdutbildning

Kommundirektör

Överenskommelse om samverkansperson mellan
Räddningstjänsten Storgöteborg och
medlemskommunerna
KSAU 2021-09-28, KSAU 2021-10-05,
KSAU 2021-10-12

Justerare

Mark- och exploateringschef

Avtal om lägenhetsarrende - del av Varla 2:198

Mark- och exploateringschef

Avtal om lägenhetsarrende - del av Varla 2:198

Mark- och exploateringschef

Avtal om lägenhetsarrende - del av Varla 2:198

Samhällsbyggnadschef

Köpeavtal del av Frillesås 3:8 - nedlagd deponi

Mark- och exploateringschef

Markupplåtelseavtal - Optofibernät Frillesås-Rya
3:77 - IP-Only Networks AB

Mark- och exploateringschef

Avtal om lägenhetsarrende - del av Varla 2:198 M
& M Fogelblad

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Buera 4:3 – teleledning

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Bassås 18:1 – teleledning
Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

39 (54)

2021-10-19

Specialist mark och
exploatering

Markupplåtelseavtal Ellevio – Duvehed 214

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Iserås 5:2 – teleledning

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan godkänna
redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-07-08 till 2021-1012, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

40 (54)

2021-10-19

§ 276
Dnr 2021-00004
Redovisning av inkomna skrivelser
Beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 22 september 2021 till 19 oktober 2021 har följande skrivelser
inkommit till kommunstyrelsen:
 Region Hallands anteckningar från kommun- och regionledningsforum
2021-09-01.
 Nämnden för Tekniks beslut om att delta i projektet ”Stärkt vattenförsörjning
inom Göteborgsregionen”.
 Göteborgsregionens årsredovisning för 2020
 Göteborgsregionens rambudget för 2022
 Eksta Bostads AB:s protokoll från sammanträdet 2021-09-30
 Eksta Bostads AB:s delårsrapport för 2021
 Tempohus Kungsbacka AB:s protokoll från sammanträdet 2021-09-30
 Tempohus Kungsbacka AB:s delårsrapport för 2021
 Inkommen synpunkt på översiktsplanen, 2021-10-12
 Inkommen synpunkt på översiktsplanen, 2021-10-13
 Inkommen synpunkt på översiktsplanen, 2021-10-14.
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

41 (54)

2021-10-19

§ 277
Dnr 2021-00875
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej
verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2 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 2021-09-28, § 325
Nämnden för Gymnasium &Arbetsmarknad, 2021-08-25, § 90
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse. 2021-08-09
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad, sammanställning av ej verkställda
beslut, kvartal 2 2021
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

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

42 (54)

2021-10-19

§ 278
Dnr 2021-00691
Policy och riktlinjer för personuppgifter och regler för inbördes
biträdesförhållanden mellan nämnder
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar integritetspolicy, daterad 2021-09-20.
Policy för personuppgifter, antagen av kommunfullmäktige 2018-06-14, § 111,
upphör därmed att gälla.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om riktlinjer och
regler som behövs för att säkerställa att kommunen hanterar personuppgifter på ett
korrekt och likvärdigt sätt och som definierar ansvaret mellan kommunstyrelsen och
de övriga nämnderna avseende de personuppgifter som behandlas för en annan
nämnds räkning, inom ramen för ett gemensamt personuppgiftsansvar eller på
liknande sätt.
Kommunfullmäktige reviderar § 5 i Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och
nämnder i Kungsbacka kommun så att den lyder:
 Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i nämndens verksamhet.
 Om en nämnd avgör ändamål och medel för behandling som sker i ett för
flera nämnder gemensamt IT-system är nämnden gemensamt
personuppgiftsansvarig tillsammans med den eller de andra nämnderna.
Ansvaret och hanteringen ska då regleras i en överenskommelse.
 Om en nämnd behandlar personuppgifter för annan nämnds räkning utgör
nämnden personuppgiftsbiträde. Den personuppgiftsansvariga nämnden och
personuppgiftsbiträdesnämndens har då att följa de styrdokument som
reglerar situationen.
 Personuppgiftsansvariga nämnder ska utse dataskyddsombud.
Beslut i kommunstyrelsen under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut ovan
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för personuppgifter, daterade 2021-09-20.
Riktlinjer för personuppgifter, antagna av kommunstyrelsen 2018-05-29, § 147,
upphör samtidigt att gälla.
Kommunstyrelsen antar regler för interna personuppgiftsbiträdesförhållanden inom
Kungsbacka kommun, daterade 2021-09-20.
Sammanfattning av ärendet
En integritetspolicys och riktlinjes syfte är att säkerställa att kommunen hanterar
personuppgifter på ett korrekt sätt och att visa för allmänhet och anställda att de kan
känna sig trygga med att deras personuppgifter hanteras på ett respektfullt sätt.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

43 (54)
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I policyn framgår att kommunstyrelsen ska leda, samordna och ha uppsikt över
kommunens arbete med att uppfylla kraven i allmänna dataskyddsförordningen,
GDPR och de nationella dataskyddsbestämmelserna.
Senast kommunen antog en policy och riktlinjer för personuppgifter var år 2018. En
genomgång av styrdokumenten på personuppgiftsområdet, bland annat genom
granskning av dataskyddsombudet, har visat att det finns behov av förtydliganden i
policyn och riktlinjerna.
Det har också framkommit att det finns behov av en tydlig och korrekt reglering av
vad som gäller i de fall då en nämnd agerar personuppgiftsbiträde åt en annan nämnd
inom kommunen. Skälen för det är både att uppfylla de krav som ställs enligt GDPR
och att underlätta samarbetet kring personuppgiftshanteringen vid inbördes
biträdesförhållanden inom kommunen.
Vidare finns det behov att revidera det gemensamma reglementet för att synliggöra
de olika typer av ansvar för personuppgifter som förekommer i nämndernas
verksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05, § 348
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-20
Integritetspolicy, 2021-09-20
Riktlinjer för hantering av personuppgifter, 2021-09-20
Regler för interna biträdesförhållanden inom Kungsbacka kommun, 2021-09-20
Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder, kommunfullmäktige
2020-12-08 § 180
Policy för personuppgifter, antagen av kommunfullmäktige 2018-06-14, § 111
Riktlinjer för personuppgifter, antagen av kommunstyrelsen 2018-05-29, § 147
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 och bolag samt Stiftelsen Tjolöholm, dataskyddsombud
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§ 279
Antagande av VA-taxa 2022

Dnr 2021-00541

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar VA-taxa 2022, daterad 2021-04-07, att gälla från den
1 januari 2022. Tidigare beslutad VA-taxa upphör samtidigt att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Avgift för kommunens VA-verksamhet får enligt 24 § i lagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster tas ut av kommunen. Avgift ska betalas enligt den taxa som
kommunfullmäktige antar. Kostnader och intäkter från avgifter ska vara i balans över
en treårsperiod.
Intäkterna till VA-verksamheten tas ut genom två avgifter: anläggningsavgifter
respektive brukningsavgifter.
Taxan för anläggningsavgift ska enligt VA-taxan följa entreprenadindex. För
perioden oktober 2019 till oktober 2020 visar entreprenadindex en kostnadsökning
om 0,05 procent för markarbeten, rörmaterial och projekteringsarbeten. Det innebär
oförändrad anläggningsavgift för år 2022.
Taxan för brukningsavgifter baseras på en simulering av VA-verksamhetens resultat
för perioden 2021–2031. Simuleringen görs med ett antal förutsättningar och
antaganden om bland annat befolkningsprognos, kommande och pågående VAutbyggnad, driftskostnadsökningar och kapitalkostnader. Kommande planerade
större investeringar medför också en viss osäkerhet i beräkningarna. Mot bakgrund
av detta föreslås att brukningsavgifter höjs med fem procent för år 2022.
I taxedokumentet har för år 2022 tillkommit taxa för fastigheter med enbart
spillvattenändamål samt att det gjorts några ändringar och förtydliganden av
redaktionell karaktär.
Den budgetprognos för VA verksamheten som ligger för år 2021 visar ett positivt
verksamhetsresultat vilket medför ett ökat överskott på ingående balans i
resultatfond. Trots detta bör verksamheten inför 2022 planera för att bibehålla ett
positivt verksamhetsresultat som i sin tur ökar på överskottet i resultatfonden. Detta
behövs för att kunna säkra upp och bygga upp marginaler för identifierade mycket
större utgifter i främst Framtidens avloppsreningsverk vid Hammargård och utökad
kapacitet för dricksvattenförsörjning. Del av resultatfonden avsätts till en
investeringsfond för Hammargård. som planeras öka fram till 2024.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05, § 344
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-20
Nämnden för Teknik 2021-04-21, § 43
Nämnden för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-07
VA-taxa 2022, 2021-04-07
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Kommunfullmäktige 2020-09-08, § 96, antagen VA-taxa 2021
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Teknik
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§ 280
Antagande av Avfallstaxa 2022

Dnr 2021-00540

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer Avfallstaxa 2022, daterad 2021-04-07, att gälla från
den 1 januari 2022. Tidigare beslutad Renhållningstaxa 2021 upphör samtidigt att
gälla.
Sammanfattning av ärendet
Avgift för kommunens avfallshantering får enligt 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken
(1998:808) tas ut av kommunen. Avgift ska enligt 4 § betalas enligt den taxa som
kommunfullmäktige antar. Avgiften ska bestämmas till högst det belopp som behövs
för att täcka den infrastruktur som behövs för avfallshantering samt nödvändiga
planerings-, kapital- och driftskostnader för renhållningen. Kostnader och intäkter
från renhållningsavgifterna ska vara i balans över tid.
Taxan för avfallsavgifter baseras på en simulering av avfallsverksamhetens resultat
under perioden 2021–2031. Simuleringen görs med ett antal förutsättningar och
antaganden om bland annat befolkningsprognos, volymökningar och investeringar,
utveckling av drifts- och entreprenadkostnader, kapitalkostnader samt intäkter.
Kommande planerade investeringar och eventuella förändringar i uppdraget som till
exempel producentansvar för insamling av förpackningar samt kostnader för
insamling av tidningar medför också en viss osäkerhet i beräkningarna. Mot
bakgrund av detta föreslås en avgiftshöjning om tre procent för år 2022.
Den budgetprognos som ligger för avfallsverksamheten för år 2021 visar ett positivt
verksamhetsresultat, vilket medför ett något ökat överskott på ingående balans i
resultatfond (eget kapital).
Ytterligare några mindre ändringar och förtydliganden har gjorts i taxan:
 Förtydligande av att extra avgift kan tas ut då ett arbetsmoment kräver dubbel
bemanning.
 Förtydligande om att vid överträdelse av allmänna bestämmelser vid besök på
återvinningscentral kan ÅVC-kort komma att spärras.
 Ändring att gångavstånd tillåts även för tilläggstjänster (som trädgårdsavfall).
 Sänkning av avgifter för 660 liters kärl med tömning varannan vecka för att
avgiften ska vara i linje med motsvarande avgifter.
För att modernisera språket och namnge taxan utifrån dess innehåll har taxan bytt
namn från Renhållningstaxa till Avfallstaxa.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05, § 345
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-07
Nämnden för Teknik 2021-04-21, § 42
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Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-07
Avfallstaxa 2022, 2021-04-07
Renhållningstaxa 2021, antagen av kommunfullmäktige 2020-09-08, § 95
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Teknik
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§ 281
Dnr 2021-00542
Antagande av Bredbandstaxa 2022
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Bredbandstaxa 2022, daterad 2021-04-07, att gälla från
den 1 januari 2022. Tidigare beslutad Bredbandstaxa upphör samtidigt att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka bredbandsnät svarar genom nämnden för Teknik för utbyggnad av
kanalisation och svartfiber i Kungsbacka. En stor del av anslutningarna till nätet är
relaterade till kommunens egna verksamheter, byggnader och anläggningar.
Kungsbacka bredbandsnät tillhandahåller även anslutningar för medborgare och
företag som ett så kallat öppet nät, så att bredbandsnätets kapacitet till fullo tas till
vara för relevanta och samhällsnyttiga tjänster. Verksamheten är inte lagreglerad utan
är en allmän nyttighet av infrastrukturell karaktär med stort allmänt intresse. Avgifter
för kommunens bredband tas ut i en kommunallagsreglerad taxa som beslutas av
kommunfullmäktige.
Avgifterna i taxan för bredbandstjänster baseras på en förväntad utveckling av
verksamheten fram till 2026. Det föreslås inte några ändringar i avgiftsnivån 2022
för befintliga tjänster, men utvecklingstakten inom bredbandsområdet är hög och nya
anslutningstjänster efterfrågas. Utöver befintliga bredbandstjänster behöver två nya
bredbandstjänster föras in i taxan: Monofiber och Övriga tjänster. Förslaget till taxa
innehåller även en textdel, som är ny i förhållande till gällande taxa.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05, § 346
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-07
Nämnden för Teknik 2021-04-21, §44
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse 2021-04-07
Bredbandstaxa 2022, 2021-04-07
Taxa för Kungsbacka bredbandsnät 2017-06-15, § 89
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Teknik
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§ 282
Dnr 2021-00846
Revidering av taxa för lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att taxan för tillståndsprövning enligt LBE punkt 12
ska ha följande reviderade formulering i en punkt a respektive en punkt b, se kursivt:
”12a. Godkännande av föreståndare i en verksamhet med explosiva varor.”
”12b. Godkännande av deltagare i en verksamhet med explosiva varor.
1-5 deltagare, 1 164 kr
6-10 deltagare, 2 328 kr
11 deltagare eller fler, 3 492 kr”
Kommunfullmäktige beslutar att taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd, den
inledande bestämmelsen 1 § ska kompletteras med följande formulering under LBE,
punkt 3, se kursivt:
”Godkännande av föreståndare och deltagare”
Formuleringarna ovan träder i kraft då alla medlemskommuner beslutat härom.
Sammanfattning av ärendet
Beslut avseende taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndiganden till en
kommun i lag eller förordning kan inte delegeras från kommun till
kommunalförbund. Beslut om de taxor som ska gälla i Räddningstjänstförbundet
Storgöteborg (RSG) måste därför fattas av förbundets medlemskommuner. För att på
ett likställt sätt kunna ta ut avgifter för hela RSG är det av yttersta vikt att samtliga
medlemskommuner var för sig fattar likalydande beslut.
I november 2020 antog kommunfullmäktige nya taxor inom RSG:s
verksamhetsområde som trädde i kraft den 1 januari 2021. Därefter beslutade
riksdagen den 9 juni 2021 kring ett antal ändringar i LBE samt i förordningen om
brandfarliga och explosiva varor (FBE) med syftet att försvåra och begränsa illegal
hantering av explosiva varor. Dessa ändringar i LBE och FBE trädde ikraft den 1
augusti 2021.
Enligt den nya bestämmelsen 19 a § LBE ska tillståndsmyndigheten inte bara
godkänna föreståndare, utan även godkänna de personer som anmälts enligt 9 a §
LBE att delta i en verksamhet med explosiva varor (kallat deltagare). Enligt 9 a §
LBE ska den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor anmäla
till tillståndsmyndigheten vilka som i verksamheten avses få delta i hantering,
överföring, import och export av sådana varor.
Den tidigare beslutade taxan för tillståndsprövning enligt LBE ger RSG möjlighet att
ta ut avgift för godkännande av föreståndare i verksamhet med explosiva varor,
däremot rymmer den inte möjligheten att ta ut avgift för godkännande av deltagare
då det tidigare inte varit reglerat i LBE.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

50 (54)

2021-10-19

Taxan gäller först då alla medlemskommuner antagit taxan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05, § 347
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-13
Förbundsstyrelsens protokoll, 2021-09-02
Revidering av del av Taxa för tillståndsprövning enligt LBE och del av tillhörande
Taxebestämmelser, 2021-08-24
Bilaga 1. Reviderad taxa för tillståndsprövning enligt lag om brandfarliga och
explosiva varor, LBE, 2021-08-24
Bilaga 2. Reviderade taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd, 2021-08-24
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
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§ 283
Dnr 2021-00421
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om att tillsätta en arbetsgrupp
som utreder om Alléskolan ska bevaras eller rivas
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att Alléskolans framtid
kommer avgöras efter markanvisningstävlingen då exploatörer har haft möjlighet att
utreda och kostnadsberäkna olika förslag.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 13
april 2021 att kommunen ska tillsätta en arbetsgrupp som utreder om Alléskolan ska
bevaras eller rivas. Motionären vill att arbetsgruppen ska utreda om byggnaden är i
ett sådant skick att det är ekonomiskt och långsiktigt försvarbart att bevara och
använda den som en central samlingsplats för en mängd olika aktiviteter. Om
Alléskolan bevaras vill motionären att det utreds vad byggnaden ska innehålla.
Utredningen ska utgöra ett underlag till politikernas beslut om Alléskolans framtid.
Motionären anser att det är bråttom eftersom det är många olika verksamheter som i
dag lever i ovisshet om och i så fall hur deras verksamheter kommer att påverkas vid
en förändring av tillgängliga lokaler. Förslag till projektnamn är ”Kulturhuset Allé”.
Den 22 juni 2021 godkände av kommunstyrelsen planprogrammet för kvarteret
Ejdern där Alléskolan ligger. I det finns två möjliga alternativ till utveckling av
Alléskoltomten: bevara eller riva Alléskolan. Kommunstyrelsen kommer fatta beslut
rörande Alléskolans framtid i samband med markanvisning av området innan
detaljplanearbetet påbörjas.
Inför ett sådant beslut kommer en fördjupad utredning om den tekniska statusen av
Alléskolan tas fram och kostnadsbedömas. Utöver det kommer utredningen
eventuellt ta fram underlag rörande innehåll och funktion för skolbyggnaden om den
ska bevaras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14, § 316
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-25
Kommunstyrelsen 2021-06-22, § 180
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11, § 186
Kommunfullmäktige 2021-04-13, § 62
Motion från Roger Larsson (KB) om att tillsätta en arbetsgrupp som utreder om
Alléskolan ska bevaras eller rivas, 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.
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§ 284
Dnr 2021-00430
Svar på motion från Eva Borg (S) m.fl. om demokratidagar
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionens intention och ger kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda hur motionens intentioner kan genomföras så att fokus blir på att
förankra och försvara demokratin.
Sammanfattning av ärendet
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Lars Eriksson (S)
föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 13 april 2021 att
kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda hur Demokratidagar skulle kunna
anordnas årligen i Kungsbacka. Motionärerna anser att det är viktigt att, på en
speciell dag på året, engagera såväl offentlig som privat sektor, gamla som unga och
alla samhällsmedborgare som kommunen bedriver välfärd för, i en dialog kring de
demokratiska värden som vårt samhälle vilar på.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28, § 329
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-09-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-05-11, § 188
Kommunfullmäktige 2021-05-11, § 61
Motion från Eva Borg (S) m.fl. 2021-04-01
Sammanfattning av Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)
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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§ 285
Dnr 2020-00846
Svar på motion från Clas Rosander (MP) m.fl. om mänskligare
budgetering
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att förebyggande arbete är
en del i nämndernas ordinarie verksamhet och därmed hanteras inom beslutad
budgetram. Resultatfonder möjliggör att nämnderna kan ta med överskott och
underskott samt ombudgetera pågående projekt till kommande år. Vidare är Ett
Kungsbacka principiellt förhållningssätt enligt Kommunbudgeten, vilket innebär att
nämnderna förutsätts samverka inom alla områden, något det också finns många
goda exempel på.
Sammanfattning av ärendet
Clas Rosander (MP) och Elisabeth Sahlsten (MP) har i en motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 6 oktober 2020 föreslagit att kommunen ska utveckla
budgetarbetet så att mänskligt förebyggande arbete får ett mer rättvisande värde än
vad som enbart är möjligt med en ettårsbudget och krav på balansering över
treårsperioder.
Motionärerna föreslår också att kommunen ska utveckla verksamheterna så att
kommunen fungerar mer sömlöst mellan nämnderna så att förebyggande arbete,
oavsett om det utförs i egen regi eller av föreningar och företag, inte bollas runt
mellan olika nämnder.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05, § 349
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 307
Kommunfullmäktige 2020-10-06, § 131
Motion från Clas Rosander m.fl., 2020-10-05
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Losman (MP) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans (MP) yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans
(MP) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
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§ 286
Dnr 2021-01027
Initiativ från Carita Boulwén (SD) om sommarlovskort 2022
Beslut
Kommunstyrelsen remitterar initiativet till kommunstyrelsens förvaltning för
beredning.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) väcker vid sammanträdet ett initiativ om att erbjuda alla elever
från årskurs 6 till årskurs 2 i gymnasiet möjlighet att erhålla ett sommarlovskort för
2022 i enlighet med det som erbjöds 2018.
Förslagsställaren vill att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att inför
upprättande av förvaltningsbudgeten göra de nödvändiga prioriteringar som krävs för
att sommarlovskort för 2022 ska rymmas inom samhällsbyggnadskontorets tilldelade
ram.
Beslutsunderlag
Initiativ från Carita Boulwén (SD) om sommarlovskort 2022, 2021-10-19
Förslag till beslut på sammanträdet
Lisa Andersson (M), Peter Söderberg (M), Monica Neptun (L), Maria Losman (MP),
Fredrik Hansson (C), Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) yrkar att
kommunstyrelsen ska remittera initiativet till kommunstyrelsens förvaltning för
beredning.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
Lisa Anderssons (M) m.fl. yrkande om att remittera initiativet till kommunstyrelsens
förvaltning för beredning, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
Protokollsanteckning
Elin Hysén (L) stödjer Monica Neptuns (L) yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens förvaltning
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