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§ 287
Förändring av ärendelista

Dnr 2021-00011

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förändring ärendelistan.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) anmäler ett initiativ om stopp i mottagandet av nyanlända.
Initiativet läggs till som ärende 22 i ärendelistan.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan godkänna
förändringen av ärendelistan, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 288
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 träff med kommunstyrelsens
arbetsutskott i Varberg, studiebesök från Sjöbo kommun samt Länsstyrelsen i
Hallands läns beslut om fördelning av anvisningar år 2022 till Kungsbacka kommun.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 289
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 Göteborgsregionens strategidag
som hade tema socialt perspektiv. Ordföranden rapporterar också från sammanträdet
med förbundsstyrelsen i Göteborgsregionen där det bland annat gavs en lägesrapport
om Västsvenska paketet samt lämnades information från Västtrafik om arbetet med
seniorkort och seniorrabatter.
Lisa Andersson (M) rapporterar även kommun- och regionledningsforums senaste
sammanträde. Vid sammanträdet informerades det bland annat om projektet MarkEn
som syftar till öka att kunskap och samverkan om näringslivets förutsättningar att
växa och etablera sig i Halland, utifrån mark och energitillgång.
Ledamoten Monica Neptun (L) rapporterar från Göteborgsregionens
kommunalförbund och styrgruppen för arbetsmarknad. Vid sammanträdet
informerades det om arbetslösheten i regionen. Vid sammanträdet lämnades också
information om äldreomsorgslyftet. Vidare rapporterar Monica Neptun (L) från
Eurocities årsmöte.
Ledamoten Kristina Karlsson (C) informerar om att det går att nominera pristagare
till nämnden för Kultur & Fritids olika priser till och med den 30 november 2021.
Ledamoten Kalle Påsse Sundvall (M) rapporterar från Göteborgsregionens
kommunalförbund och styrgruppen för social välfärds sammanträde. Vid
sammanträdet informerades det bland annat om situationen med covid-19.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 290
Dnr 2021-00017
Information om förvaltningen och pågående viktigare/större uppdrag,
projekt och händelser
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Biträdande kommundirektör Anders Johansson informerar om situationen med
covid-19 i kommunen.
Vidare informerar biträdande kommundirektör om medarbetardagen som arrangeras
den 24 november.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 291
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 18 november redogörs för att prognosen förbättrats
till 6,5 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 resten av året.
Samtliga verksamheter 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 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, 2021-11-18
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2021-11-18, § 179
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-10
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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§ 292
Dnr 2021-00751
Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i
Göteborgsregionen 2022–2025
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer Samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg
i Göteborgsregionen 2022–2025.
Sammanfattning av ärendet
Inom Göteborgsregionen (GR) finns ett samverkansavtal gällande mottagande och
placering i förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnomsorg) som reglerar
förhållandet mellan kommunerna när barn bor i en kommun men är placerad i en
annan. Samverkansavtalet reglerar avtal och överenskommelser samt ersättning.
Samverkansavtalet har funnits i cirka tio år och har nu genomgått en mer fördjupad
översyn. Det nya avtalet gäller perioden 2022-01-01 till 2025-12-31.
GR beslutade den 15 juni 2021 att rekommendera medlemskommunerna att fastställa
samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen. GR:s
beslut har föregåtts av beslut i Utbildningschefsnätverket och beslut i
Utbildningsgruppen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-16, § 389
Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse, 2021-10-11
Nämnden för Förskola & Grundskola ordförandebeslut 2021-10-11
Nämnden för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-10-11
Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2021-06-15, § 289
Göteborgsregionens tjänsteskrivelse, inklusive avtal, 2021-06-24
Göteborgsregionens skrivelse, 2021-06-24
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
Göteborgsregionen, nämnden för Förskola & Grundskola
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§ 293
Dnr 2021-01004
Initiativ från Monica Neptun (L) om en tågstation i Frillesås
Beslut
Kommunstyrelsen bifaller initiativet och ger kommundirektören i uppdrag att ta fram
ett underlag som gör det möjligt att ta kontakt med Trafikverket och Region Halland
för att få fram en avsiktsförklaring om en station i Frillesås.
Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Monica Neptun (L) väckte vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde den 12 oktober 2021 ett initiativ om en avsiktsförklaring för en station i
Frillesås.
Förslagsställaren vill att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta
fram ett underlag som gör det möjligt att ta kontakt med Trafikverket och Region
Halland för att få fram en avsiktsförklaring om en station i Frillesås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12, § 370
Initiativ från Monica Neptun (L) om en tågstation i Frillesås
Förslag till beslut på sammanträdet
Monica Neptun (L), Fredrik Hansson (C), Eva Borg (S), Maria Losman (MP), Marie
Wadström (KD), Carita Boulwén (SD), Johan Tolinsson (S) och Susanne Andersson
(SD) yrkar bifall till initiativet.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
Monica Neptuns (L) m.fl. yrkande om bifall till initiativet, och att kommunstyrelsen
bifaller initiativet.
Protokollsanteckning
Maria Rasmussen (V) och Elin Hysén (L) stödjer initiativet.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
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§ 294
Dnr 2021-00822
Ansökan om planbesked för Kv Kronan 5
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda
åtgärden genom en detaljplan för kvarteret Kronan 5 i Kungsbacka stad.
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en projektbeställning för upprättande av
detaljplan för kvarteret Kronan 5 i Kungsbacka stad.
Beslutsmotivering
Förfrågan att möjliggöra för fler bostäder och verksamhetslokaler i Kungsbacka
innerstad innebär en positiv utveckling för stadskärnan och Kungsbacka stad.
Förfrågan stämmer överens med kommunens fördjupade översiktsplan för
Kungsbacka stad (FÖP 09), varför kommunen ställer sig positiv till förfrågan.
Fastigheten och förfrågan uppfyller översiktsplanens och visionens målsättningar om
närhet till kollektivtrafik och service.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Kronan 5 har den 12 augusti 2021 via ombud ansökt om
planbesked för att, genom en ny detaljplan, möjliggöra för byggnation av en till två
våningar ovanpå befintliga byggnader. Fastighetsägaren vill även bygga
verksamheter/bostadskomplement på del av det som i dag är parkeringsyta i
markplan för att ge liv åt Västergatan. I ansökan finns också ett önskemål om att
bygga bostäder/verksamheter i en ny lägre byggnad längs ån för att ge liv åt platsen
samt säkra ett gångstråk som gör ån åtkomlig för allmänheten. Enligt ansökan är
befintlig byggnadskonstruktionen utredd för att klara påbyggnad.
Fastigheten är belägen inom detaljplan K51 som vann laga kraft den 24 januari 1968.
Den aktuella fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för bostads- och
handelsändamål där byggnader kan uppföras i två till tre våningar. Längs med
Kungsbackaån finns det ett område med prickmark där byggnader inte får uppföras.
Detaljplanen reglerar att för det mellersta huset ska det finnas en fri höjd av minst 3,3
meter för kvarterets parkering i gatunivåhöjd.
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad (FÖP 09) är det aktuella
området lämpligt för centrumfunktioner och bostäder.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-26, § 373
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-06
Ansökan om planbesked, 2021-08-12
Karta över kvarteret Kronan 5, 2021-10-06

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

13 (36)

2021-11-23

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Sökande
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§ 295
Dnr 2021-00729
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta
detaljplan för bostäder inom Särö 1:440
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för bostäder inom
Särö 1:440 i Särö, daterad 2021-09-22.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till
detaljplan för bostäder inom Särö 1:440 i Särö.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2021 att ge kommundirektören i uppdrag att
ta fram en projektbeställning för upprättande av detaljplan för bostäder inom Särö
1:440. Vid samma tillfälle beslutades att detaljplaneläggning prövas separat för
vardera av fastigheterna Särö 1:441 och Särö 1:440.
Projektbeställningen berör endast fastigheten Särö 1:440 och syftar till att initiera en
planläggning. Uppdraget innebär att pröva möjligheten för ytterligare två bostäder
inom fastigheten Särö 1:440. Inom fastigheten finns ett bostadshus med tillhörande
komplementbyggnader samt ett skogsparti som angränsar till Särö Nordanskog. Hela
fastigheten är i dag planlagd för bostadsändamål men en stor del av fastigheten
utgörs av prickmark.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-26, § 374
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-06
Översiktskarta 2021-10-06
Projektbeställning 2021-09-22
Kommunstyrelsen 2021-05-25, § 147
Kommunstyrelsen 2018-03-27, § 67
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, Sakägare, Fastighetsägare
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§ 296
Dnr 2021-00915
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta
detaljplan för bostäder med mera i Tölö ängar syd inom del av Tölö
4:148 i Kungsbacka stad
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för bostäder med mera
i Tölö ängar syd inom del av Tölö 4:148 i Kungsbacka stad med den ändringen att
det läggs till en mening i projektbeställningen under rubriken Hållbarhetsaspekter i
tredje stycket som lyder: Vi ser gärna att en del av husen uppförs i trä.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan
för bostäder med mera i Tölö ängar syd inom del av Tölö 4:148 i Kungsbacka stad.
Reservation
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Planområdet ligger i Tölö ängar, söder om Hällingsjövägen. Uppdraget innebär att ta
fram en detaljplan för att pröva möjligheten att bygga bostäder och lokaler för
service. Detta stämmer överens med kommunens översiktsplan (ÖP06), fördjupad
översiktsplan för Kungsbacka stad (Föp09) och planprogrammet.
Kommunstyrelsen godkände ett planprogram för nordöstra Kungsbacka stad den 24
september 2019. Planprogrammet omfattar Tölö ängar inklusive området för denna
detaljplan samt Voxlöv, Hede station och Hedeleden. I planprogrammet finns en
ungefärlig etappindelning av programområdet inför fortsatt planering. Detta område
ingår i andra etappen. Anledningen att Tölö ängar syd kommer före Voxlöv, som
ingår i etapp ett, är att planeringen och projekteringen av Hedeleden är komplex och
drar ut på tiden. Även om Tölö ängar syd kommer att dra fördel av en färdigutbyggd
Hedeled är projektet i sin helhet inte beroende av att Hedeleden är färdigställd innan
planering av Tölö ängar syd påbörjas.
I planprogrammet beskrivs hela Tölö ängar syd med cirka 400 bostäder i form av
flerfamiljshus, radhus, parhus och fristående villor. Inom området föreslås ett mindre
grannskapstorg med enklare kommersiell service så som närbutik, kiosk, café, gym
eller liknande verksamheter. I denna detaljplan ingår bostäder som har tillfart vid
cirkulationsplatsen vid Tölö ängar 1 och vid korsningen där Tölö ängar 2 har
infartsväg, det vill säga cirka 250 bostäder. Planeringen av övriga Tölö ängar syd
kommer i ett senare skede när förbindelsen mellan Hedeleden och Forsvägen är
utredd och beslutad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09, § 383
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum
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2021-11-23

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-20
Projektbeställning del av Tölö 4:148 - Tölö ängar syd, 2021-10-18
Översiktskarta Tölö ängar syd - del av Tölö 4:148, 2021-10-19
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Hansson (C) och Thure Sandén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Eva Borg (S) och Maria Losman (MP) yrkar att projektbeställningen ändras så att det
framgår att det ska vara 50 procent hyresrätter.
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) yrkar att projektbeställningen
ändras så att det framgår att det ska vara max 2-4 våningar.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Eva Borgs (S) m.fl. yrkande och Carita
Boulwéns (SD) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Eva Borgs (S) m.fl.
yrkande och Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande mot varandra, och finner att
kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

17 (36)

2021-11-23

§ 297
Dnr 2021-00660
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta
detaljplan för bostäder och verksamheter inom Bukärr 1:30 m.fl.,
Särögården
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för bostäder och
verksamheter inom Bukärr 1:30 m.fl. i Särö, daterad 2021-10-20 med följande
ändringar:
 sista meningen i tredje stycket under rubriken Inledning och bakgrund stryks
 meningen under rubriken Kommunala intäkter ändras så att inledningen på
meningen lyder: Kommunen får intäkter genom markanvisning för…
 det angivna antalet: 40-80 i första meningen i tredje stycket under rubriken
Inledning och bakgrund stryks.
 under rubriken Beslut och rapportering med underrubrik Rapporteringsrutiner
läggs en mening till om att avstämning av detaljplanen ska ske i
kommunstyrelsens arbetsutskott innan beslut i byggnadsnämnden om att
detaljplanen ska ut på samråd.
 följande stycke läggs till i projektbeställningen: Särskilt beakta befintlig
verksamhets behov av parkeringsplatser.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan
för bostäder och verksamheter inom Bukärr 1:30 m fl i Särö.
Sammanfattning av ärendet
Planområdet ligger centralt i Särö nordväst om cirkulationen Västra Särövägen–
Gamla Särövägen. Uppdraget innebär att ta fram en detaljplan för att pröva
möjligheten till bostäder och verksamheter inom fastigheterna Bukärr 1:30 och
Nötegång 1:91.
Förvaltningen för Service ansökte i januari 2021 om planbesked för att möjliggöra
uppförandet av ett boende med särskild service (BmSS) inom Bukärr 1:30.
Kommunstyrelsen lämnade den 25 maj 2021 beskedet att kommunen avser att pröva
begäran och gav samtidigt kommundirektören i uppdrag att ta fram en
projektbeställning för upprättande av detaljplan.
Kungsbacka kommun äger fastigheten Bukärr 1:30 samt angränsande fastighet
Nötegång 1:91. Området är i dag planlagt för allmän samlingslokal och taxistation.
För att uppnå ett effektivt markutnyttjande i detta centrala läge ska detaljplanen
pröva byggnation av 40-80 bostäder varav cirka tolv lägenheter som BmSS.
Detaljplanen behöver även ändras så att den bättre stämmer överens med nuvarande
användning av Särögården.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum
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2021-11-23

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09, § 384
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-20
Projektbeställning Bukärr 1:30 m.fl., 2021-10-20
Översiktskarta Bukärr 1:30 m.fl., 2021-10-20
Kommunstyrelsen 2021-05-25, § 143
Förslag till beslut på sammanträdet
Marie Wadström (KD) yrkar att följande stycke läggs till i projektbeställningen:
 Särskilt beakta befintlig verksamhets behov av parkeringsplatser.
Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag samt
bifall till Marie Wadströms (KD) tilläggsyrkande.
Monica Neptun (L), Thure Sandén (M) och Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till
Marie Wadströms (KD) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med Marie Wadströms (KD)
tilläggsyrkande, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Protokollsanteckning
Franklin Eck (M) stödjer Marie Wadströms (KD) tilläggsyrkande.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Justerare
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§ 298
Dnr 2021-00855
Svar på Justitiedepartementets remiss över Skärpta straff för brott i
kriminella nätverk (SOU 2021:68)
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-11-01, och översänder det som sitt
svar till Justitiedepartementet med följande ändringar i yttrandet:
 Första stycket under rubriken ”Kommunens inställning i detalj” stryks och
första meningen andra stycket ändras så att det lyder: En strängare straffskala
kan ha en mer direkt betydelse för benägenheten att begå brott vid mer
planerade och kalkylerade brottsliga handlingar.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade den 11 juni 2020 att utse en särskild utredare för att överväga
en rad straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk. I uppdraget ingick att
överväga och lämna förslag till lagändringar som innebär en skärpt och mer effektiv
straffrättslig reglering mot brott i kriminella nätverk, särskilt brott med kopplingar
till kriminella uppgörelser. Uppdraget omfattade också att lämna förslag om en
skärpt straffrättslig reaktion mot narkotikaförsäljning respektive mot dem som
involverar unga i kriminalitet.
Vidare omfattade uppdraget att överväga och vid behov lämna förslag som innebär
att det finns en presumtion för häktning när allvarliga brott, såsom rån, grov
misshandel och grov utpressning, begås inom ramen för kriminella nätverk. Enligt
uppdraget hade utredarna möjlighet att ta upp även andra frågor som tar sikte på
brottslighet med anknytning till kriminella nätverk. Syftet med uppdraget är att
säkerställa att det straffrättsliga regelverket är effektivt och att det återspeglar allvaret
i brottslighet med koppling till kriminella nätverk.
Förslagen i detta betänkande innebär i korthet följande:
 Straffen för grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, rån, utpressning
respektive grov utpressning skärps.
 Kvalifikationsgrunder införs för grov allmänfarlig ödeläggelse.
 Vid bedömningen av ett brotts straffvärde ska det särskilt beaktas om ett
numerärt överläge utnyttjats.
 Det ska vid bedömningen av straffvärdet anses synnerligen försvårande om
ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person har
innefattat användning av skjutvapen eller sprängämnen och begåtts på allmän
eller liknande plats. Detsamma ska gälla om angreppet haft bakgrund i en
konflikt mellan grupper i vilken skjutvapen eller sprängämnen använts, eller
varit ägnat att framkalla en konflikt av sådant slag.
 Straffbestämmelsen avseende människoexploatering utvidgas till att omfatta
utnyttjade av någon i brottslig verksamhet.
Justerare
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 En ny straffbestämmelse införs som kriminaliserar att involvera personer
under 18 år i brottslig verksamhet.
 Straffet skärps för försäljning av narkotika och för befattning med narkotika
som är avsedd att säljas.
 Beställning av narkotika för eget bruk kriminaliseras såsom försöksbrott.
 En presumtion för häktning ska gälla vid misstanke om brott med ett
minimistraff om fängelse i ett år och sex månader i stället för som i dag två
års fängelse.
 Återfall i brott ska i ökad utsträckning leda till strängare straff.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-16, § 391
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-01
Yttrande, 2021-11-01
Nämnden för Kultur & Fritid 2021-10-21, § 58
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-10-04
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs ordförandebeslut, 2021-09-21
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-20
Skärpta straff för brott i kriminella nätverk (SOU 2021:68)
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Losman (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska anta kommunledningskontorets
förslag till yttrande och översända det som sitt svar till Justitiedepartementet.
Thure Sandén (M), Peter Söderberg (M), Carita Boulwén (SD) och Susanne
Andersson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans (MP) yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans
(MP) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Protokollsanteckning
Franklin Eck (M) och Stephan Philipson (M) stödjer kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Justitiedepartementet
Justerare
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§ 299
Dnr 2021-00942
Svar på Hallandstrafikens remiss över förslag till ny zonstruktur för den
allmänna kollektivtrafiken i Halland
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-10-19, och översänder det som sitt
svar till Hallandstrafiken.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på Hallandstrafikens
förslag till ny zonstruktur. Förslaget innebär att Hallandstrafikens område går från 27
till 8 zoner i den allmänna kollektivtrafiken. Laholm respektive Hylte kommun
utgörs vardera av en zon. Städerna Varberg, Falkenberg och Halmstad med
ytterområden utgör vardera en stadszon. Resterade tre zoner utgörs av återstoden av
respektive Varbergs, Falkenbergs och Halmstads kommun. Kungsbacka kommun
ingår ej i zonförslaget, vilket är i linje med Samverkansavtal mellan Hallandstrafiken
och Västtrafik (2012).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-16, § 392
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-19
Yttrande, 2021-10-19
Ny remissutgåva – 8 zoner, 2021-09-01
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
Hallandstrafiken

Justerare
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§ 300
Dnr 2021-00982
Svar på Region Hallands remiss över Regional infrastrukturplan för
Halland 2022–2033
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat 2021-10-19 och översänder det som sitt
svar till Region Halland med följande tillägg i yttrandet under rubriken ”En attraktiv
kollektivtrafik för en hållbar utveckling”:
 Ett stråk där det finns stor potential att få fler att välja kollektivtrafik framför
bilen är med en attraktiv busslinje Onsala, Vallda, Särö, Göteborg. När en
sådan införs kan det finnas behov av kollektivtrafikåtgärder på vissa ställen
längs stråket.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på Region Hallands
förslag till ny regional infrastrukturplan som omfattar perioden 2022–2033 vilket
innebär i stort en uppdatering av tidigare plan, då merparten av medlen i planen
redan är intecknade till pågående åtgärder. Den preliminära ramen för Regional
infrastrukturplan Halland är på 1 370 miljoner kronor inklusive de medel som inte
har förbrukats under åren 2018–2021.
Den regionala infrastrukturplanen utgår ifrån de tre hållbarhetsdimensionerna och
ifrån regeringens direktiv och är uppbyggd utifrån sex prioriteringar. Prioriteringarna
är:
 Fler bostäder och arbetsmarknadsförstoring genom utvecklad tågtrafik med
avsatta medel på 164 miljoner kronor vilket är 12 procent av planen.
 En attraktiv kollektivtrafik för en hållbar regional utveckling med avsatta
medel på 128 miljoner kronor vilket är 9 procent av planen.
 Cykel för ökad tillgänglighet och ett hållbart resande med avsatta medel på
162 miljoner kronor vilket är 12 procent av planen.
 Ett robust transportsystem för näringslivets transporter med avsatta medel på
172 miljoner kronor vilket är 13 procent av planen.
 Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer med avsatta medel på 714 miljoner
kronor vilket är 52 procent av planen.
 Goda förbindelser med Stockholm med avsatta medel på 30 miljoner kronor
vilket är 2 procent av planen.
Utveckling av infrastrukturen har en stor betydelse för fortsatt tillväxt och regional
utveckling. Investeringar, vilka hanteras både i den nationella- och regionala
infrastrukturplanen, behövs för att kunna utveckla Halland och hela Sydvästsverige
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-16, § 393
Justerare
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Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-19
Yttrande, 2021-10-19
Remissversionen av Regional infrastrukturplan Halland 2022–2033, 2021-09-21
Miljökonsekvensbeskrivning för Regional infrastrukturplan Halland 2022–2033,
2021-09-21
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Losman (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska anta följande yttrande och
översända det som sitt svar till Region Halland:
 Utbyggnaden av väg 940, som fortfarande ligger i domstol eftersom den har
negativ påverkan på biologisk mångfald, upptar en tredjedel av
investeringsutrymmet, 464 miljoner kronor. Miljökonsekvensbeskrivningen
som följer infrastrukturplanen visar på hög klimat- och miljöpåverkan. Ett
omtag behöver göras och det är rimligt att anta att kostnaden då blir lägre än
föreslagen nivå när den obligatoriska fyrstegsprincipen följs.
Huvudinriktningen behöver vara förbättringar av befintliga vägar med
säkerhet och framkomlighet för kollektivtrafik, bland annat busstråk Onsala,
Vallda, Särö, Göteborg. En halvering av objektets volym ger mer utrymme
för att investera i järnväg och cykelbanor.
Hallands samtliga järnvägar behöver bibehålls, då de utifrån behov av
godstransporter och förändrade personresemönster i en tid när
klimatutsläppen snabbt måste minska, behöver finnas kvar i drift. Bland annat
behöver södra delen av Halmstad-Nässjö-Jönköping-banan elektrifieras.
Engagemang från Region Halland är en förutsättning för att HNJ-banan ska
finnas kvar och utvecklas.
I en tid när klimatfrågan är akut har vi inte råd att subventionera flyg på
sträckor där tåg utgör ett rimligt alternativ. Vi förordar därför att bidrag till
Halmstad flygplats stryks och att objektets kostnader – 30 miljoner kronor
satsas på ytterligare åtgärder för förbättrad anslutningsmöjlighet mot
Stockholm och till Kastrup för möjligheter till att nå knutpunkter för långväga
flygresor.
Det finns angelägna investeringar i kollektivtrafik och cykel, både för
vardagsresor och för att nå turistmål i Halland. Kommunerna har ett stort
investeringsbehov, varför regional plan bör ha höjd beredskap i att
samfinansiera kommunernas satsningar, inte minst mot bakgrund av behovet
av byggnation av bostadsområden.
Fredrik Hansson (C), Eva Borg (S) och Marie Wadström (KD) 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 Maria Losmans (MP) yrkande.
Justerare
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans
(MP) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Protokollsanteckning
Franklin Eck (M) och Stephan Philipson (M) stödjer kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Region Halland

Justerare
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§ 301
Anmälan av delegeringsbeslut

Dnr 2021-00006

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under
perioden 2021-08-20 till 2021-11-16.
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 för Raindance - Kundreskontraportal
KSAU 2021-10-26, KSAU 2021-11-09,
KSAU 2021-11-16

Markingenjör

Markupplåtelseavtal Ellevio – Bäcken 1:10

Markingenjör

Markupplåtelseavtal Ellevio – Finnagården 5:40

Markingenjör

Markupplåtelseavtal Ellevio – Köpstaden 8:2

Markingenjör

Markupplåtelseavtal Ellevio – Varla 2:198

Samhällsbyggnadschef

Uppdragsavtal geodatastrategi 2022–2023 Agima
Management AB

Mark- och exploateringschef

Överenskommelse om flytt av fjärrvärmeledning Bukärr 1:30 Särögården

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan godkänna
redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-08-20 till
2021-11-16, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 302
Anmälan av ordförandebeslut

Dnr 2021-00007

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från
kommunstyrelsens ordförande på grund av brådskande ärenden.
Sammanfattning av ärendet
Till följd av kort svarstid har ordföranden yttrat sig till Jordbruksverket avseende
Länsstyrelsen i Hallands läns beslut om att vägra tillstånd till ökning av
graderingsvärdet för Kläppa 1:10 m.fl.
Ordföranden har också yttrat sig över en vägplan för anläggning av gång- och
cykelväg för väg 939, delen Torkelstorpsvägen–Hanhalsvägen, även detta till följd
av kort svarstid.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan godkänna
redovisningen av delegeringsbeslut från kommunstyrelsens ordförande på grund av
brådskande ärenden, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare
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§ 303
Dnr 2021-00004
Redovisning av inkomna skrivelser
Beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 20 oktober 2021 till 23 november 2021 har följande skrivelser
inkommit till kommunstyrelsen:
 Stiftelsen Tjolöholms delårsrapport per augusti 2021
 Kommun- och regionledningsforums sammanträdesanteckningar 2021-10-06
 Samordningsförbundet i Hallands protokoll 2021-10-08
 Samordningsförbundet i Hallands protokoll 2021-10-15
 Nämnden för Tekniks riktlinjer för prioritering av förnyelse av ledningsnät
 Nämnden för Vård & Omsorgs beslut om konkurrensutsättningsplan
2021–2022
 Nämnden för Vård & Omsorgs beslut 2021-10-20, § 87, avseende avslutad
kvalitetssäkring av vård och omsorgsboenden i extern regi
 Nämnden för Vård & Omsorgs beslut 2021-10-20, § 88, avseende att inte
förlänga avtal om driftentreprenad för Kolla vård- och omsorgsboende
 Regionfullmäktige i Hallands beslut om förändrad valkretsindelning för
Region Halland mandatperioden 2023–2026
 Länsstyrelsen i Hallands läns svar på Kungsbacka kommuns yttrande
angående föreslagna beredskapszoner samt planeringszon, 2021-11-08
 Länsstyrelsen i Hallands läns beslut om fördelning av anvisningar år 2022 till
kommuner i Hallands län
 Information till förtroendevalda om ungdomsforum.
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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§ 304
Dnr 2021-00952
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS, kvartal 2 2021
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Vård & Omsorg enligt 16 kap
6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har
verkställts tre månader efter beslut.
Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.
Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda
revisorerna informeras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12, § 360
Nämnden för Vård & Omsorg 2021-09-15, § 82
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 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.
Beslutet skickas till
Nämnden för Vård & Omsorg
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§ 305
Dnr 2021-00963
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 2021
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Individ & Familjeomsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte
har verkställts tre månader efter beslut.
Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.
Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda
revisorerna informeras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12, § 361
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2021-09-16, § 134
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse 2021-09-02
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs sammanställning av ej verkställda
beslut inrapporterade till IVO kvartal 2
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg sammanställning av ej verkställda
gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 1-4 2020 och 1-2 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 Individ & Familjeomsorg
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§ 306
Dnr 2020-00395
Antagande av taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med
tillhörande tjänster till organisationer och enskilda invånare
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med
tillhörande tjänster till organisationer och enskilda invånare, daterad 2021-10-13, att
gälla från den 1 januari 2022.
Tidigare beslutad taxa upphör samtidigt att gälla.
Kommunfullmäktige delegerar till nämnden för Kultur & Fritid att besluta om under
året tillkommande hyror inom ramen för taxan.
Sammanfattning av ärendet
Kultur & Fritid har gjort en översyn av bidrags- och taxesystemet för föreningslivet.
En del av översynen rör taxan för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar
med tillhörande tjänster. Taxan ska antas av kommunfullmäktige.
Nämnden för Kultur & Fritid beslutade vid sitt sammanträde den 23 september 2021
att anta ett nytt bidragssystem till föreningar. Vid samma sammanträde lämnades
också ett förslag till kommunfullmäktige om en ny taxa för uthyrning av lokaler med
mera.
Taxan bygger på nedanstående faktorer:
 Avgiftsuttag vid tillgång till en nyttighet
 Marknadsjämförelse
 Upplevelse av nytta för kunden snarare än kostnadstäckning för kommunen
 Mängden bokade timmar motsvarar det verkliga behovet
 Likabehandling av liknande hyrestagare
 Enkelhet framför exakthet
 Taxan ska innebära så liten administration som möjligt för hyrestagarna
 Principen om att inte konkurrera med privata alternativ.
Sammantaget är avgiftsnivåerna på liknande nivå som tidigare år och jämförbara
med grannkommuner.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-26, § 372
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-13
Taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster till
organisationer och enskilda invånare, reviderad 2021-10-13
Nämnden för Kultur & Fritid 2021-09-23, §§ 45-46
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Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-09-16
Taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster till
organisationer och enskilda invånare, 2021-09-16
Taxor & avgifter 2021 Kultur & Fritid
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 Kultur & Fritid

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

32 (36)

2021-11-23

§ 307
Dnr 2020-00901
Införande av taxa för prövning av ansökan om godkännande av enskild
huvudman för förskolor och fritidshem
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som enskild
huvudman för fristående förskola eller fristående fritidshem, daterad 2021-11-02.
Taxan träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december
2022.
Jäv
Marianne Pleijel (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 att införa nya krav i skollagen (2010:800), för
tillstånd om att få bedriva enskild verksamhet inom bland annat skolverksamhet.
Lagändringarna började gälla den 1 januari 2019. Förändringarna i skollagen innebär
bland annat att statens skolinspektion eller den kommun som handlägger ärenden om
godkännande av en enskild som huvudman får ta ut en avgift för ansökningar om
godkännande enligt 2 kap. 5 §.
I och med ändringarna i skollagen har kommunen möjlighet att ta ut en avgift för
handläggningen av ärenden rörande ansökningar om godkännande av en enskild som
huvudman och/eller vid kontroll av ändrade lednings- eller ägarförhållanden.
Avgiften får enligt kommunallagen inte överstiga självkostnadsprincipen, det vill
säga utgå ifrån den arbetstid och de resurser som ärendeberedningen kräver.
Nämnden för Förskola & Grundskola tagit fram förslag till taxa med avgifter för
nyetablering av fristående förskola och nyetablering av fristående fritidshem.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-16, § 388
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-02
Kommunstyrelsens förvaltning, Förslag Taxa för avgift vid ansökan om
godkännande som enskild huvudman för fristående förskola eller fristående
fritidshem, 2021-11-02
Kommunstyrelsens förvaltning, Jämförande dokument - Taxa för avgift vid ansökan
om godkännande som enskild huvudman för fristående förskola eller fristående
fritidshem, 2021-11-02
Nämnden för Förskola & Grundskola 2021-09-15, § 112
Förvaltningen för Förskola & Grundskola tjänsteskrivelse, 2021-08-16
Förskola & Grundskola, Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som enskild
huvudman för fristående förskola eller fristående fritidshem, 2021-08-16
Nämnden för Förskola & Grundskola 2020-08-26, § 78
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Förvaltningen för Förskola & Grundskola – Sammanställning 2020-07-14 av avgifter
i kommuner för ansökan om att starta fristående förskola och anmälan om ändring av
verksamheten
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 Förskola & Grundskola, Kommunledningskontoret: Styrning &
Ekonomi
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§ 308
Dnr 2021-00026
Redovisning av icke färdigberedda motioner (2, 2021)
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och
med 2021-10-27 till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har framkommit vid beredningen
anmälas till kommunfullmäktige inom samma tidpunkt. I Kungsbacka kommun ska
kommunstyrelsen två gånger per år redovisa till fullmäktige vilka motioner som inte
har beretts färdigt.
Redovisningen ska även innehålla planerat datum för behandling i fullmäktige för de
motioner som är äldre än ett år. Redovisningen innehåller sex motioner äldre än ett
år. Svar på dessa motioner beräknas innan årsskiftet 2021/2022 eller under första
kvartalet 2022. Utöver det innehåller redovisningen ett antal motioner som väcktes i
kommunfullmäktige i slutet av 2020 eller början av 2021. Dessa motioner är
inplanerade för politisk behandling under det första och andra kvartalet 2022 och
beräknas med andra ord kunna besvaras inom ett år eller strax över ett år från att de
väcktes.
Även övriga motioner kommer enligt bedömningen att kunna behandlas politiskt
inom den angivna ettårsgränsen. Sammanställningen omfattar motioner som väckts,
men inte besvarats till och med den 27 oktober 2021.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09, § 382
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-11
Sammanställning, redovisning av motioner, 2021-10-27
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Berörda nämnder
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§ 309
Dnr 2021-01158
Initiativ från Carita Boulwén (SD) m.fl. om stopp i mottagandet av
nyanlända
Beslut
Kommunstyrelsen avslår initiativet.
Reservation
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) väcker vid sammanträdet ett
initiativ om stopp i mottagandet av nyanlända. Förslagsställaren vill att
kommunstyrelsen inte ska ställa sig bakom Länsstyrelsen i Hallands läns beslut om
aviserade kommuntal för mottagande av nyanlända till Kungsbacka kommun då
förslagsställaren menar att kommunen för tillfället inte kan ta emot fler nyanlända
och att kommunstyrelsen ska meddela detta till Länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Initiativ från Carita Boulwén (SD) m.fl. om stopp i mottagandet av nyanlända,
2021-11-23
Förslag till beslut på sammanträdet
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) yrkar bifall till initiativet.
Monica Neptun (L), Eva Borg (S), Fredrik Hansson (C), Johan Tolinsson (S), Maria
Losman (MP), Kristina Karlsson (C), Marie Wadström (KD) och Kalle Påsse
Sundvall (M) yrkar avslag på initiativet.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande om bifall till initiativet och Monica
Neptuns (L) m.fl. yrkande om avslag på initiativet.
Ordföranden ställer Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande om bifall till initiativet och
Monica Neptuns (L) m.fl. yrkande om avslag på initiativet mot varandra, och finner
att kommunstyrelsen beslutar att avslå initiativet.
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen
godkänner:
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Ja-röst innebär avslag till initiativet.
Nej-röst innebär bifall till initiativet.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 13 ja-röster mot 2 nej-röster, beslutar
att avslå initiativet.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

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

Kristina Karlsson (C)

X

Monica Neptun (L)

X

Marie Wadström (KD)

X

Eva Borg (S)

X

Johan Tolinsson (S)

X

Nej-röst

Carita Boulwén (SD)

X

Susanne Andersson (SD)

X

Maria Losman (MP)

X

Lisa Andersson (M)

X

Protokollsanteckning
Stefan Vilumsons (SD) stödjer initiativet.
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