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Kungsbacka

Kommunstyrelsen
Sammanträde tisdagen den 21 september 2021 kl. 13.00
Kungsbackarummet, Storgatan 37
Ledamöter och ersättare deltar på distans via Teams. Uppkoppling till
sammanträdet sker kl. 12.45.

Ärende

Beteckning

Val av justerare

Förslag

Ordinarie: Carita Boulwén (SD)
Ersättare: Maria Losman (MP)
Digital justering

Beslutsärenden
1.

Svar på kommunrevisionens
förstudie avseende nyanländas
boendesituation utifrån
barnkonventionen

2021-00506

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

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

13.00–13.10
Lotta Gradén
Information
2.

Information om samråd och
viktigare pågående ärenden
från arbetsutskottets
sammanträden

Patrik Johansson
Kommunledningskontoret
Direkt 0300 - 83 42 33
patrik.johansson2@kungsbacka.se

2021-00015

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset
www.kungsbacka.se
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Ärende

Beteckning

3.

Information om aktuella
2021-00016
händelser från nämnder, bolag,
intresseorganisationer (SKR,
GR med flera)

4.

Information om förvaltningen 2021-00017
och pågående viktigare/större
uppdrag, projekt och händelser

5.

Uppföljning av nämnden för
Individ & Familjeomsorgs
arbete med budget i balans

2020-00725

Förslag

Handlingar kommer senare

Beslutsärenden
6.

Delårsrapport 2021 för
kommunstyrelsen

2021-00162

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

7.

Överenskommelse om regional 2021-00579
EU-medfinansiering 2021–
2027

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och
prognos per den 31 augusti 2021.
Kommunstyrelsen godkänner Överenskommelse om
regional medfinansiering 2021–2027.
Kungsbacka kommun medfinansierar den
gemensamma potten med 2 500 000 kronor/år, under
förutsättning att överenskommelsen godkänns av
samtliga parter.

8.

Ansökan om bidrag till
Kungsbacka Höstcup 2021

2021-00852

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

9.

Avslut av uppdrag avseende
det systematiska
arbetsmiljöarbetet

2017-00432

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen bidrar med 10 000 kronor till
Kungsbacka Höstcup enligt upplägget i Fair Playpaketet i Information om Sponsorpaket Kungsbacka
Höstcup 2021.
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget med åtgärder
för det systematiska arbetsmiljöarbetet som lämnades
2018-03-27, § 75, för avslutat.
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Ärende

Beteckning

Förslag

10. Avslut av uppdrag om
planering Inlags idrottsområde

2017-00469

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

11. Avslut av uppdrag att
lokalisera omlastningscentral
till Duveheds
verksamhetsområde

2018-00007

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

12. Avslut av uppdrag om
förskolor och skolor inom
Björkris etapp 2

2019-00042

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

13. Godkännande av
projektbeställning samt
överlämnande för att upprätta
detaljplan för bostäder inom
Norra Kyvik- och
Ekekullsområdet

2021-00652

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

14. Ansökan om planbesked för
Bångsbo 1:30, 1:33, 1:35 och
1:36

2021-00738

Kommunstyrelsen förklarar uppdraget om att planera
Inlags idrottsområde givet 2017-09-26, § 212, som
avslutat med bakgrund till de detaljplanearbeten som
pågår inom området.
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget om att ta fram
förslag på lokalisering av omlastningscentral inom
Duveheds verksamhetsområde givet 2019-11-26,
§ 279, som avslutat.
Kommunstyrelsen förklarar uppdrag att se över
behovet av förskolor och skolor i Björkris givet
2019-02-19, § 47 som avslutat.
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för
detaljplan för bostäder inom Norra Kyvik- och
Ekekullsområdet i Kullavik, daterad 2021-08-11.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden
att upprätta förslag till detaljplan för bostäder inom
Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen
avser att pröva den begärda åtgärden genom ett
planförfarande inom Bångsbo 1:30 m.fl.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att ta fram en projektbeställning för upprättande av
detaljplan för Bångsbo 1:30 m.fl. i Kullavik.

15. Ansökan om planbesked
Onsala-Hagen 9:9

2021-00135

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

16. Svar på Socialdepartementets 2021-00498
remiss om God och nära vård –
Rätt stöd till psykisk hälsa
(SOU 2021:6)

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare
planförfarande.
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-08-16,
och översänder det som sitt svar till
Socialdepartementet.
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Ärende

Beteckning

Förslag

17. Svar på Justitiedepartementets
remiss om Utvisning på grund
av brott – ett skärpt regelverk
(SOU 2021:61)

2021-00762

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

18. Svar på Länsstyrelsens remiss
över projekt rörande
implementering av förändrade
beredskapszoner

2021-00331

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

19. Anmälan av delegeringsbeslut

2021-00006

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

20. Redovisning av inkomna
skrivelser

2021-00004

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

21. Svar på motion från Agnetha
Ernegård (-) m.fl. om
bostadsförmedling till
ungdomar

2020-00329

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

22. Svar på motion från Maria
Losman (MP) om
samhällsplanering bergtäkter
och schaktmassor

2019-00779

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

23. Svar på motion från Carita
Boulwén (SD) om
handlingsplan för
suicidprevention

2021-00322

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Lisa Andersson
ordförande

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-08-18,
och översänder det som sitt svar till
Justitiedepartementet.
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-09-01,
och översänder det som sitt svar till Länsstyrelsen i
Hallands län.
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av
delegeringsbeslut.
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna
skrivelser till protokollet.
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med
hänvisning till befintliga arbetssätt.

Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag 1 och
avslår motionens förslag 1a-1d samt förslag 2.

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

Patrik Johansson
kommunsekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Datum

2021-09-14

§ 317
Dnr 2021-00506
Svar på kommunrevisionens förstudie avseende nyanländas
boendesituation utifrån barnkonventionen
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-08-26, och översänder det som sitt
svar till kommunrevisionen.
Deltar inte i beslut
Monica Neptun (L) och Eva Borg (S) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har genomfört en förstudie avseende nyanländas boendesituation
utifrån barnkonventionen. Granskningen omfattar kommunstyrelsen, nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad samt Tempohus Kungsbacka AB och syftar till att
översiktligt kartlägga hur berörda parter har hanterat barnets bästa och
barnkonventionen i relation till frågan om boende.
Rapporten slår fast att barnrättsperspektivet i boendefrågor för nyanlända behöver
tydliggöras i såväl politisk styrning som handläggning och beredning.
Kommunrevisionen har översänt rapporten med önskemål om information från
kommunstyrelsen i tre uppföljande frågor.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-26
Yttrande, 2021-08-26
Skrivelse från kommunrevisionens avseende svarstid, 2021-08-24
Kommunrevisionens Förstudie avseende nyanländas boendesituation utifrån
barnkonventionen, 2021-07-08
Kommunrevisionens följebrev, 2021-07-08
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
samhällsbyggnadskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller
det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-08-26
Diarienummer

0

KS 2021-00506 Kungsbacka

Svar på kommunrevisionens förstudie avseende nyanländas boendesituation utifrån
barnkonventionen

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-08-26, och översänder det som sitt svar till
kommunrevisionen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har genomfört en förstudie avseende nyanländas boendesituation utifrån
barnkonventionen. Granskningen omfattar kommunstyrelsen, nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad samt Tempohus Kungsbacka AB och syftar till att översiktligt kartlägga hur berörda
parter har hanterat barnets bästa och barnkonventionen i relation till frågan om boende.
Rapporten slår fast att barnrättsperspektivet i boendefrågor för nyanlända behöver tydliggöras i såväl
politisk styrning som handläggning och beredning. Kommunrevisionen har översänt rapporten med
önskemål om information från kommunstyrelsen i tre uppföljande frågor.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-08-26
Yttrande, 2021-08-26
Skrivelse från kommunrevisionens avseende svarstid, 2021-08-24
Kommunrevisionens Förstudie avseende nyanländas boendesituation utifrån barnkonventionen,
2021-07-08
Kommunrevisionens följebrev, 2021-07-08
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för Individ &
Familjeomsorg, nämnden för Kultur & Fritid, Tempohus Kungsbacka AB, Samhällsbyggnadschef,
Biträdande kommunchef

Kungsbacka kommun
Lotta Gradén
0300-834230
Specialist internkontroll
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Kungsbacka kommun
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Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun har under våren 2021 uppdragit åt EY att
genomföra en förstudie avseende kommunstyrelsen, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad och
Tempohus Kungsbacka AB:s arbete avseende boendefrågan för nyanlända barn och familjer.
Rapporten har översänts till kommunstyrelsen med önskemål att få information om hur
kommunstyrelsen ämnar att:
1. Tillse att barnrättsperspektivet beaktas vid boendefrågor för nyanlända familjer.
2. Tydliggöra dokumentation kring samverkan rörande barnrättsperspektivet i boendefrågan för
nyanlända barnfamiljer.
3. Stärka rutiner kring bredning så att barnrättsperspektivet beaktas där det finns behov.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

YTTRANDE
Kommunstyrelsen
Datum

Till

2021-08-26

Kommunrevisionen

Diarienummer

0

Kungsbacka

KS 2021-00506

Yttrande över kommunrevisionens förstudie avseende nyanländas boendesituation
utifrån barnkonventionen

Sammanfattande inställning
Arbetet med att implementera barnkonventionen pågår med intensitet sedan lagstiftningen infördes
2020 och med ambitionen att ständigt öka kunskapen i frågan. Efterlevnad av rutiner för samverkan,
dokumentation och beredning av ärenden i boendefrågan för nyanlända ur barnrättsperspektiv kan
förbättras. Arbete sker kontinuerligt för att öka kännedom om gällande rutiner och processer samt
kunskap om såväl barnrättsperspektivet som administrativa rutiner.
Kommunstyrelsens inställning i detalj
Kommunstyrelsen välkomnar rapporten som lyfter viktiga aspekter av kommunens arbete utifrån
barnkonventionen. Arbetet med att implementera barnkonventionen på bred front har pågått med
intensitet sedan lagstiftningen infördes 2020 med ambitionen att ständigt öka kunskapen i frågan.
Kommunstyrelsen noterar att granskningen av kommunens arbete utifrån barnrättskonventionen
avgränsats till nyanländas boendesituation och till kommunstyrelsen, nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad samt Tempohus Kungsbacka AB.
Arbetet med att ge stöd till verksamheten i barnrättsfrågor leds huvudsakligen från förvaltningen för
Kultur & Fritid där också specialistrollen i dessa frågor finns. Nedan redovisas arbete och åtgärder som
redan vidtagits och kommer att vidtas för att utveckla arbetet i de frågor som revisionen önskar
information om.
1. Tillse att barnrättsperspektivet beaktas vid boendefrågor för nyanlända familjer.
För att säkerställa att barnrättsperspektivet beaktas vid boendefrågor för nyanlända familjer har
kommunstyrelsen tillsett att det finns stöd i form av specialistfunktioner och verktyg som ska användas
i dessa frågor. Det finns också en tvärfunktionell grupp ”Hållbart boende” där komplexa frågor av den
här karaktären kan behandlas.

Kommunstyrelsen
kommun@kungsbacka.se
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1.1 Stöd till verksamheter och verktyg
För att tillse att barnrättsperspektivet beaktas vid boendefrågor för nyanlända familjer ges stöd till
verksamheter i form av följande:


Utvecklaren i barns rättigheter [förvaltningen för Kultur & Fritid] håller utbildningar, förmedlar
kunskap, material och kontakter efter behov. Nämnder eller tjänstepersoner bjuder in
specialistfunktionen utvecklare i barns rättigheter från Kultur & Fritidsförvaltningen.



Nyanställda medarbetare bjuds in till utbildningsdag om barns rättigheter vartannat år.
Utbildningen har även varit öppen för de (anställda och förtroendevalda) som missat den, eller som
vill friska upp sina kunskaper eftersom den är generell och övergripande.



Mallar för ett barnrättsbaserat beslutsunderlag respektive mallar för prövning av barnets bästa, som
är nyckel i barnrättsarbetet, har precis som lagen funnits i över ett år och finns på kommunens
intranät. Mallarna föregås av förklarande texter. Flera förvaltningar använder specifika anpassade
mallar. Det finns tydliga anvisningar på kommunens intranät om att dessa verktyg ska användas
och vid vilka tillfällen.

Under hösten 2021 planeras utveckling och förbättring av såväl stöd som verktyg; kompletterande
mallar tas fram, pedagogiska dokument som guidar bland mallar, handledningar för användning av
mallar. Interna nyheter och kommunikationsplan tas fram för att ytterligare öka kännedomen om var
materialet finns och att det ska användas.
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad gör dokumenterade barnkonsekvensanalyser inför
varje myndighetsbeslut om akut boende, så kallat tak-över huvudet, som berör barn.
1.2 Gruppen för hållbart boende
Frågan om hållbart boende är komplex och kräver samverkan mellan många intressenter, det sker
genom gruppen för hållbart boende. Barnrättsperspektivet är ett exempel på sådana komplexa frågor
som kan behandlas inför beredning av beslutsärenden. Gruppen återrapporterar en gång i kvartalet till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Syfte med gruppen:






Tydlighet mot förtroendevalda, kommunens tjänstemän och invånarna
En gemensam syn på helhetens behov
Att hitta långsiktiga lösningar för kommunens invånare
Årshjul ska finnas för en tydlighet i vad som ska jobbas med
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Roller som ingår i gruppen:
Samhällsbyggnadschef – Långsiktigt behov, har koll på nya lämpliga platser, dialog med Tempohus och
förtroendevalda, befolkningsprognoserna, dialog med fastighetsägare, nyanlända och deras behov Migrationsverket och Länsstyrelsen
Förvaltningschef IFO – Socialtjänstens behov förutom Taket över huvudet lösningen (förvaltningen för
Gymnasium & Arbetsmarknads behov), Bostäder med särskild service, referenslägenheter, Särskild
bostadsförsörjning, skyddsplaceringar, dialog med förtroendevalda
Fastighetschef – Kortsiktiga lösningar, boendesamordning i vardagen
Förvaltningschef GA – Tak över huvudet, nyanlända och ensamkommande

2. Tydliggöra dokumentation kring samverkan rörande barnrättsperspektivet i
boendefrågan för nyanlända barnfamiljer.
Krav på dokumentation kring samverkan rörande barnrättsperspektivet i boendefrågan för nyanlända
barnfamiljer tydliggörs i kommunens ordinarie administrativa rutiner som framgår av
ärendehandboken som publiceras på kommunens intranät. Under 1.1 Stöd till verksamheten redogörs
för vilken ytterligare dokumentation som kan vara aktuell vid beslut i frågor om barnrättsperspektivet.
Utbildning, specialiststöd och verktyg i dessa frågor finns tillgängliga för anställda och
förtroendevalda.
3. Stärka rutiner kring beredning så att barnrättsperspektivet beaktas där det finns
behov.
Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att ärenden fram till politiskt beslut bereds enligt de
kommungemensamma rutiner som finns för att säkra ett komplett och tydligt dokumenterat
beslutsunderlag från förvaltningen till den politiska organisationen. Det finns annars en risk att
prövningen, som t ex barnkonventionen, faller bort när en process skyndas på eller tar en annan väg än
den förväntade. Med tydlig dokumentation förbättras också politikernas möjlighet att i sin beredning
kommentera beslutsunderlag och hur eventuella skillnader mellan förslag och beslut hanterats.
Kommunens ärendehandbok är tillgänglig på kommunens intranät och har successivt byggts upp och
ut sedan 2020. I den förtydligas rutiner kring utredning och beredning generellt och
barnkonsekvensanalys finns särskilt med som ett avsnitt. Information och utbildning avseende
ärendehandboken har skett till berörda chefer och handläggare i olika sammanhang. Bland annat
specifikt i nätverket för registratorer och nämndsekreterare som i respektive nämnd har i uppdrag att
bevaka och ge support till handläggarna. Nämndsekreterarna har också i uppdraget att kvalitetssäkra
beslutsunderlag samt se till att handlingar som går upp för beslut är korrekta och kompletta. Utdrag ur
ärendehandboken:
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Från och med den 1 januari 2020 är Förenta nationernas (FN) barnkonvention, svensk lag.
Det innebär att barnrättsperspektivet, i de fall där det är tillämpbart, ska beaktas i
beredningen och att det i alla beslut som rör barn ska framgå på vilket sätt barnets bästa har
tagits till vara.

Från: Mikaela Bengtsson <mikaela.bengtsson@se.ey.com>
Skickat: den 24 augusti 2021 15:13
Till: Lotta Gradén <lotta.graden@kungsbacka.se>
Kopia: Karin Iveroth <karin.iveroth@se.ey.com>; Kommun <kommun@kungsbacka.se>
Ämne: RE: Förstudie och följebrev ‐ nyanländas boendesituation utifrån barnkonventionen
Hej Lotta!
Hoppas allt är väl och att du haft en fin sommar! Kommunrevisionen sammanträdde idag
och de önskar svar inom utsatt tid, enligt bifogad skrivelse.
Hör av er om ni undrar något. Allt gott,
Bästa hälsningar
Mikaela
‐‐
Mikaela Bengtsson | Certifierad kommunal yrkesrevisor | Partner
Ernst & Young AB
Mobile: +46 730 40 43 56 | mikaela.bengtsson@se.ey.com

From: Lotta Gradén <lotta.graden@kungsbacka.se>
Sent: Thursday, July 8, 2021 5:44 PM
To: Mikaela Bengtsson <mikaela.bengtsson@se.ey.com>; Kommun
<kommun@kungsbacka.se>
Cc: Andrea Egerlundh <andrea.egerlundh@kungsbacka.se>; Anders Johansson
<anders.johansson@kungsbacka.se>
Subject: Sv: Förstudie och följebrev ‐ nyanländas boendesituation utifrån barnkonventionen
Hej Mikaela!
Tack för info. Tittar i kalendern för sammanträden och ser att KS‐mötet den 19 oktober är
det möte som vi hinner få fram ett svar till. Hoppas att det ska gå bra.
Trevlig sommar!
Med vänlig hälsning
Lotta Gradén
Specialist Kvalitet & Intern kontroll
______________________
Kungsbacka kommun
Kommunledningskontoret
0300-83 42 30
lotta.graden@kungsbacka.se

Från: Mikaela Bengtsson <mikaela.bengtsson@se.ey.com>
Skickat: den 8 juli 2021 16:05
Till: Kommun <kommun@kungsbacka.se>; Gymnasium & Arbetsmarknad
<gymnasiumocharbetsmarknad@kungsbacka.se>; Christer Kilersjö <christer@eksta.se>
Kopia: Karin Knutsson <Karin.Knutsson@se.ey.com>; Karin Iveroth
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<karin.iveroth@se.ey.com>; Patrik Johansson <patrik.johansson2@kungsbacka.se>; Lotta
Gradén <lotta.graden@kungsbacka.se>
Ämne: Förstudie och följebrev ‐ nyanländas boendesituation utifrån barnkonventionen
Hej!
På uppdrag av kommunrevisionen översänder jag här slutlig rapport och följebrev för
förstudien avseende nyanländas boendesituation utifrån barnkonventionen.
Den skickas här till KS med önskemål om svar samt till Tempohus AB, Nämnden för
gymnasium & arbetsmarknad samt KFP för kännedom (observera två olika följebrev).
Trevlig sommar!
Bästa hälsningar
Mikaela
‐‐
Mikaela Bengtsson | Certifierad kommunal yrkesrevisor | Partner

-----

EV

Ernst & Young AB
Parkgatan 49, 411 38, Göteborg, Sweden
Mobile: +46 730 40 43 56 | Direct: +46 31 63 63 56 | mikaela.bengtsson@se.ey.com
Office: +46 31 63 77 00 | Fax: +46 31 15 40 50
Website: http://www.ey.com

___________________________________
The information contained in this communication is intended solely for the use of the
individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. It may
contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient
you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in
reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. If you
have received this communication in error, please notify us immediately by responding to
this email and then delete it from your system. EY is neither liable for the proper and
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Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka
kommun genomfört en förstudie avseende kommunstyrelsen,
nämnden för gymnasium & arbetsmarknad och Tempohus arbete
avseende boendefrågan för nyanlända barn och familjer. Syftet har
varit att översiktligt kartlägga hur berörda parter har hanterat
barnets bästa och barnkonventionen i relation till frågan om
boende.
Sammanfattningsvis visar förstudien att barnrättsperspektivet inte
har varit närvarande i den politiska styrningen eller samverkan
avseende boendefrågan för nyanlända barnfamiljer. Det saknas
dokumentation i samverkan rörande barnrättsperspektivet i
boendefrågan för nyanlända barnfamiljer.
Vidare bereddes beslutet om tvåårskontrakt för etableringsboende
inte med hjälp av förvaltningen. För framtida beslut som avser
nyanländas boendesituation ser vi en risk för att barnrättsperspektivet inte beaktas om inte gängse beredning sker.
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2. Inledning
2.1. Bakgrund
Kommunrevisionen har beslutat att genomföra en förstudie
om kommunstyrelsen, nämnden för gymnasium & arbetsmarknad och Tempohus arbete avseende boendefrågan för
nyanlända barn och familjer. En mer utförlig bakgrundsbeskrivning återfinns i bilaga 1.
2.2. Syfte och frågor
Förstudiens syfte har varit att översiktligt kartlägga hur
berörda parter har hanterat barnets bästa och barnkonventionen i relation till frågan om boende.
Förstudien utgör ett kunskapsunderlag för kommunrevisionen
i det fortsatta granskningsarbetet. I förstudien har följande
frågor besvarats:






Hur har kommunstyrelsen beaktat barnperspektivet i
relation till Eksta/Tempohus vad avser kontrakt och
uppsägningar?
Hur har Tempohus beaktat barnperspektivet i relation till
kontrakt och uppsägningar?
Vilken samverkan har skett mellan Tempohus, nämnden
för gymnasium & arbetsmarknad och kommunstyrelsen
rörande kontraktens längd, uppsägningar och den aktuella
målgruppen?

På vilket sätt har barnrättsperspektivet beaktats i
denna samverkan?
Hur har nämnden för gymnasium & arbetsmarknad arbetat
förebyggande med den aktuella gruppen, exempelvis i
syfte att undvika behov av akutboende?
o Hur har barnrättsperspektivet beaktats i detta arbete?
Hur styrs boendefrågor för utsatta grupper, däribland
barn?
o Hur beaktas barnrättsperspektivet i frågor som rör
boende för utsatta barn?
Hur hanteras frågan om bostäder för utsatta grupper ur
ett långsiktigt perspektiv?
Hur styr och samordnar kommunstyrelsen en
sammanhållen etablerings- och integrationsverksamhet
kopplat till boendefrågan?
o









2.3. Ansvarig nämnd
Förstudien avser kommunstyrelsen, nämnden för gymnasium
och arbetsmarknad samt Temposhus AB.
2.4. Avgränsning
Förstudien har avgränsats i enlighet med ställda frågor.
2.5. Metod
Förstudien har genomförts genom dokumentstudier och
intervjuer. Källförteckning framgår av bilaga 2.
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3. Barnkonventionen
Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt
att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland
annat ska det i alla åtgärder som rör barn i första hand
beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Sverige
ratificerade barnkonventionen 1990. FN:s barnkonvention är
svensk lag sedan den 1 januari 2020. Enligt lagen ska barnets
rättigheter beaktas vid avvägningar och bedömningar som
görs i ärenden som rör barn. I lag och konvention återfinns
även skrivningar kring barnets rätt till levnadsstandard.
Barnkonventionen slår fast barnets rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga,
moraliska och sociala utveckling. Konventionsstaterna ska
vidta lämpliga åtgärder för att bistå barnets vårdnadshavare
för att säkerställa barnets rätt till en skälig levnadsstandard.
Vid behov ska staterna även erbjuda materiellt bistånd och
utarbeta stödprogram för att garantera denna rättighet
gällande bostad.
Enligt FN:s barnrättskommitté ska rätten till bostad tolkas
som en rätt att bo någonstans i trygghet, fred och under
värdiga former. Kommittén betonar att rätten till bostad
hänger samman med alla andra rättigheter i barnkonventionen. Bostaden behöver skapa förutsättningar för
barnet att få sin rätt tillgodosedd till lek, vila och fritid.
Bostaden behöver också skapa förutsättningar till studiero i
hemmet för att säkra barnets rätt till utbildning.

För att kommuners arbete ska utgå från FN:s konvention om
barnets rättigheter krävs ett barnrättsperspektiv. Ett barnrättsperspektiv är ett perspektiv som motsvarar
konventionens barnsyn, det vill säga utgår ifrån grundprinciperna i FN:s barnkonvention.
Kommunfullmäktige i Kungsbacka antog 2014 en policy
avseende barnkonventionen. Av den framgår att Kungsbacka
kommun vill:







tillsammans med barn och unga i Kungsbacka kommun
bygga hållbara strukturer för att barn och unga ska
kunna tillgodogöra sig sina rättigheter
att vuxna som arbetar i kommunen ska vara skickliga
och modiga aktörer för barn och unga gällande deras
rättigheter
att barn och unga i kommunen ska känna till sina
rättigheter och ha verktyg att använda dem
att barn och unga i kommunen ska ha en trygg,
utvecklande och hälsosam livsmiljö samt att de barn
och unga som lever i en utsatt situation ska känna sig
inkluderade och ha förutsättningar att påverka sina liv.

I kommunen finns även framtagna mallar för barnrättsbaserat
beslutsunderlag samt för prövning av barnets bästa.
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4. Etableringsboende
Alla kommuner ska varje år ta emot ett bestämt antal
personer som anvisas av Migrationsverket för bosättning och
som har fått uppehållstillstånd. Fördelningen påverkas av hur
många nyanlända som kommunen har tagit emot tidigare och
hur den lokala arbetsmarknaden ser ut. Kommunerna
ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning enligt
bosättningslagen.
Rättspraxis1 ger kommuner rätt att säga upp nyanländas
hyreskontrakt efter det att den tvååriga etableringstiden gått
ut. I bosättningslagen framgår inga direkta krav på vilken typ
av bostad som ska erbjudas vid etableringstiden eller om
boendet får begränsas till en viss tid. Av förarbetena till
bosättningslagen framgår dock att intentionen är att
kommunerna i så stor utsträckning som möjligt bör erbjuda de
nyanlända som anvisas permanenta bostäder, men att det
inte kan uteslutas att kommuner tvingas erbjuda bostäder av
tillfällig karaktär för att kunna fullgöra sin skyldighet.
I Kungsbacka kommun erbjuds nyanlända tidsbegränsade
boenden under två år. Kommunfullmäktige beslutade i maj
2018 att godkänna att Eksta bildade ett dotterbolag,
Tempohus AB, för hantering av temporära bostäder. Enligt
Ekstas bolagsordning ska Eksta förvalta bostadshus med
hyresrätter och därmed främja bostadsförsörjningen i
1

kommunen. Av ägardirektivet för Tempohus framgår att
Tempohus ska samverka med Eksta och kommunen för att
mottagandet av nyanlända i Kungsbacka ska ske på ett
ekonomiskt och socialt hållbart sätt.
Beslutet om tvåårskontrakt för etableringsboende beslutades
av Tempohus styrelse genom fastställande av riktlinjer för
hyresfrågor. Av riktlinjerna framgår att Tempohus syfte är att
erbjuda tillfälliga bostäder, främst för nyanlända som
placerats i Kungsbacka. Den boende ska själv skyndsamt söka
permanent bostad och ska vid kontraktskrivande uppvisa att
de står i Kungsbackas kö för bostadsförmedling och liknande
kösystem i andra städer.

5. Ansvarsfördelning avseende etableringsboende
I Kungsbacka kommun är flera parter på olika sätt ansvariga
för frågor kopplat till boende för nyanlända:
Kommunstyrelsen ansvarar för att:
 Leda, besluta och samordna en sammanhållen
etablerings- och integrationsverksamhet för nyanlända
invandrare och ensamkommande barn.
Tempohus ska:
 Uppföra och förvalta temporära bostäder. Bygglovet
för bostäderna sträcker sig till 2026.

Kammarrättens dom 2018-03-26 (Mål nr 4155-18)
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Nämnden för gymnasium och arbetsmarknad ansvarar för att:
 Utveckla och driva arbetet med etablering av ensamkommande barn, ensamstående vuxna och familjer.
 Ansvarar
för
myndighetsutövning
avseende
försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd samt
bistånd i form av akut boende.
Därtill har nämnden för individ och familjeomsorg ansvar för
bistånd i form av tillfälligt boende och skyddat boende vid våld
i nära relationer samt bistånd i form av boende för grupper
som har svårt för att få och behålla boenden på den ordinarie
bostadsmarknaden.

6. Hur har kommunstyrelsen beaktat barnperspektivet
i relation till Eksta/Tempushus vad avser kontrakt och
uppsägning?
Inför att Tempohus beslutade om att anta riktlinjerna där
kontrakten ska gälla i två års tid fördes samtal mellan
kommunstyrelsens presidium och ordföranden i styrelsen för
Tempohus. Av intervjuer framkommer att samtalen mellan
kommunstyrelsens presidium och ordförande för styrelsen i
Tempohus resulterade i att kontrakten skulle sammanfalla
med etableringsperioden och därför vara gällande två år. De
samtal som fördes angående frågan dokumenterades inte.

intervju att frågan inte bereddes med hjälp av förvaltningen. I
intervju uppges att barnperspektivet beaktades i dialogerna
mellan kommunstyrelsens presidium och styrelsen för
Tempohus. Det finns däremot inget dokumenterat avseende
barnperspektivet och hur detta beaktades vad avser
kontraktets längd och att barnfamiljer riskerar att stå utan
boende efter tvåårskontrakten löper ut.

7. Hur har Tempohus beaktat barnperspektivet i
relation till kontrakt och uppsägningar?
Vid intervju med VD och styrelseordförande för Tempohus
uppges att Tempohus fört diskussioner utifrån barnperspektivet. Av intervjun har det inte framgått på vilket sätt
Tempohus tagit hänsyn till barnperspektivet vid beslutet om
kontraktslängden avseende boende för nyanlända.
Tempohus har inte genomfört någon dokumenterad barnkonsekvensanalys i samband med beslutet om riktlinjerna för
tvåårskontrakten. Det görs heller inte vid uppsägning av
tvåårskontrakten. Det finns inget dokumenterat om att
Tempohus har beaktat barnperspektivet i frågan.

Inför och under dialogen mellan kommunstyrelsens presidium
och Tempohus styrelse avseendetvåårskontrakten framgår av
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8. Vilken samverkan har skett mellan Tempohus,
nämnden för gymnasium och arbetsmarknad och
kommunstyrelsen
rörande
kontraktets
längd,
uppsägningar och den aktuella målgruppen?
Vid intervju uppges att samverkan avseende kontraktets
längd ägt rum genom samtal mellan kommunstyrelsens
presidium och styrelsen för Tempohus. Vidare uppges att
båda parter var överens om att längden på kontrakt för
Tempohus skulle vara två år. Denna samverkan finns inte
dokumenterad. Nämnden för gymnasium och arbetsmarknad
deltog inte i samtal eller samverkan avseende kontraktets
längd.
Enligt intervjuer fastställdes kontraktets längd till två år i syfte
att kontraktets längd skulle sammanfalla med etableringsperioden.

söka
akutboende2.
Samverkan
inför
uppsägning
dokumenteras eller protokollförs inte. Det finns heller inga
dokumenterade samverkansformer för syftet eller ansvarsfördelningen vid samverkan.
8.1 På vilket sätt har barnrättsperspektivet beaktats i
denna samverkan?
I intervju med kommunstyrelsens presidium och Tempushus
styrelseordförande uppges att barnrättsperspektivet fanns
med vid samtalen om kontraktens längd. Däremot finns det
inget dokumenterat avseende barnperspektivet i fråga om
kontraktslängd. Det framgår således inte hur barnrättsperspektivet beaktades i samverkan.
Det finns inte något strukturerat samverkansarbete för att
säkerställa att barnrättsperspektivet beaktas inför att
nyanlända familjers kontrakt löper ut.

Sex månader innan tvåårsperioden gått ut säger Tempohus
upp kontrakten. I samband med uppsägningen informerar
Tempohus nämnden för gymnasium och arbetsmarknad om
vilka familjer som kommer flytta ut. Genom informationen kan
nämnden för gymnasium och arbetsmarknad löpande följa
upp hur många bostadskontrakt som löper ut samt hur många
av familjerna som hittat egen bostad. Nämnden tar även fram
och följer upp prognoser på hur många personer som behöver

Vidare framkommer att samverkan inte är barnrättsbaserad,
det vill säga att barnkonsekvensanalyser och eller prövning av
barnets bästa har gjorts inför att familjerna måste lämna sina
temporära boenden och flytta in i ett akutboende. Barnen har
inte hörts inför att de ska lämna sitt tillfälliga boende och
flytta till akutboende. Det saknas även dokumentation på om
kommunstyrelsen, Tempohus eller nämnden för gymnasium

Av skriftlig information från förvaltningen för gymnasium och arbetsmarknad
framkommer att 55 kontrakt upphör under 2021, varav 9 hushåll har hittat eget

boende och 46 står utan. Av dessa 46 är det 215 personer som är berörda varav
141 barn. Förvaltningen prognosticerar att totalt 185 personer, varav 123 som
bor i Tempohus, kommer behöva akutboende under 2021.

2
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och arbetsmarknad har resonerat kring om barnen ska komma
till tals i frågan.

9. Hur har nämnden för gymnasium och arbetsmarknad
arbetat med den aktuella gruppen, exempelvis i syfte
att undvika behov av akutboende?
Under etableringsperioden har nämnden för gymnasium och
arbetsmarknad flera insatser som förvaltningen arbetar med
för att stötta familjerna när de söker efter permanenta
boenden.
Vid mottagande/bosättning i Kungsbacka upprättas en boplan
som syftar till att nyanlända ska hitta en permanent bostad.
Planerna upprättas för respektive individ och i varje ärende
används tolk. Boplanen innehåller aktiviteter som den
nyanlända ska genomföra. Bland annat kan nyanlända besöka
förvaltningen och få hjälp med att söka bostad genom en
boendekoordinator. Det aktiva bostadssöket dokumenteras i
ärendet i förvaltningens verksamhetssystem. Varje månad
ska minst 20 bostäder sökas. Det finns även krav på att
nyanlända ska stå i bostadskö. Förvaltningen följer månadsvis
upp att nyanlända sökt bostäder.
Förvaltningen kan även tillhandahålla tolk för att säkerställa
att nyanlända förstår vad tvåårskontrakten innebär samt att
nyanlända får rätt hjälp för att kunna söka permanent bostad
på egen hand.

8.1 Hur har barnrättsperspektivet beaktats i detta arbete?
Av intervju framkommer att barnrättsperspektivet beaktas
först när ett akutboende blir aktuellt för en familj. Detta
eftersom förvaltningen inte kan utgå från att en familj
kommer bli bostadslös innan familjen de facto är bostadslös.
Barnrättsperspektivet beaktas
när
nämnden
enligt
socialtjänstlagen fattar beslut om akutboende.

10. Hur styrs boendefrågor för utsatta grupper,
däribland barn?
Boendefrågan för utsatta grupper styrs genom kommunens
bostadsförsörjningsprogram antaget av kommunfullmäktige i
april 2020. Nuvarande bostadsförsörjningsprogram gäller för
perioden 2019-2025. I programmet finns ett avsnitt som
berör frågan om bostäder för utsatta grupper. I avsnittet
framkommer att Kungsbacka kommun behöver verka aktivt
för att personer som inte har tak över huvudet ska komma in
på den ordinarie bostadsmarknaden. Vidare framgår att
kommunen behöver ha bra boendestöd och ibland använda
bostadsgarantier. Det framgår även av bostadsförsörjningsprogrammet att kommunen erbjuder tvåårskontrakt för
nyanlända samt att de aktivt ska söka egen bostad under
etableringstiden. Av bostadsförsörjningsprogrammet framgår inte vad kommunen ska göra för att verka aktivt för att
personer ska komma in på den ordinarie bostadsmarknaden.
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Det framgår inte heller vad som avses med bra boendestöd
eller bostadsgarantier.
Av intervju framgår att kommunen har börjat arbeta för att
säkerställa att en andel av nybyggda lägenheter tillfaller
kommunen som i sin tur kan hyra ut lägenheter till utsatta
grupper. Vidare framgår att det finns en ambition att arbeta
för att säkerställa ett utbud av olika typer av boenden i flera
delar av Kungsbacka. Detta för att skapa inkluderande
samhällen där barnfamiljer inte ska behöva flytta till en ny
kommundel.
På tjänstepersonsnivå finns en samverkansgrupp, Hållbart
boende, med representanter från förvaltningen för individ och
familjeomsorg, förvaltningen för service och förvaltningen för
gymnasium och arbetsmarknad. Syftet med Hållbart Boende
är att strategiskt samarbete kring boendefrågor och bostadsplanering samt tydliggöra ansvar mellan förvaltningarna och
undvika dubbelarbete. Vid intervju uppges att samverkansgruppen arbete är strukturerat och bidrar till ett helhetsperspektiv där barnperspektivet beaktas. Vid samverkan förs
mötesanteckningar. Vi har inom ramen för förstudien inte
tagit del av mötesanteckningarna.

10.1 Hur beaktas barnrättsperspektivet i frågor som rör
boende för utsatta barn?
Kommunfullmäktige beslutade om bostadsförsörjningsplanen
i april 2020. Av beslutsunderlag i ärendet framgår inte att
barnrättsperspektivet har beaktats vid handläggning av
ärendet eller vid beslutet. I kommunledningskontorets
tjänsteskrivelse i ärendet framgår inkomna synpunkter
avseende programmet från bland annat Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen bedömer sammantaget att programmet inte
lever upp till kraven i lagstiftningen utan att det behövs en
djupare analys av den demografiska utvecklingen av
efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda
grupper och marknadsförutsättningar. Vidare efterfrågar
länsstyrelsen en långsiktig plan för mottagandet av nyanlända
samt en jämställdhetsanalys i förslaget till bostadsförsörjningsprogram.
Av intervjuer framgår att barnperspektivet beaktas i
samhällsplaneringen. Vid framtagande av översiktsplan och
detaljplan finns dels barnrättsspecialist och en planarkitekt
som utbildats inom barnperspektivet, dels finns framtagna
riktlinjer och rutiner för att säkerställa att barnperspektivet
integreras i samhällsplaneringen.
Vid placering av nyanlända och utsatta grupper i akutboende
tas även hänsyn till att barnfamiljer inte ska placeras i ett
boende tillsammans med ensamstående män.
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11. Hur hanteras frågan om bostäder för utsatta
grupper ur ett långsiktigt perspektiv?
Av intervju framgår att kommunen uppges arbeta långsiktigt
med frågan om bostäder för utsatta grupper på flera sätt. Dels
genom kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram, dels förs dialog med privata fastighetsägare för att
kommunen ska få ta del av en andel av de lägenheter som
byggs för att säkra tillgången av lägenheter för utsatta
grupper.
Kommunens översiktsplan är från 2006 och aktualiserades av
kommunfullmäktige 2018. Av intervju framgår att en ny
översiktsplan är under framtagande i förvaltningen för beslut
i kommunfullmäktige vid ny mandatperiod. Vad gäller utsatta
grupper framgår det av översiktsplanen att förvaltningen för
individ och familjeomsorg möter människor som kan ha
svårighet att få tag på bostad. Vidare framgår att olika
bostadsformer är viktigt för att undvika segregerade
områden. Fungerande centrum i varje kommundel ska skapa
naturliga mötesplatser och kan också medverka till icke
segregerad miljö. Ytterligare beskrivning av kommunens
långsiktiga arbete med bostäder för utsatta grupper framgår
inte.
I kommunens bostadsförsörjningsprogram framkommer att
kommun behöver verka aktivt för att personer som inte har
tak över huvudet ska komma in på den ordinarie

bostadsmarknaden. Vidare framgår att kommunen behöver
ha bra boendestöd och ibland använda bostadsgarantier. Det
framgår inte vidare hur frågan om bostäder för utsatta
grupper hanteras ur ett långsiktigt perspektiv.

12. Hur styr och samordnar kommunstyrelsen en
sammanhållen
etableringsoch
integrationsverksamhet kopplat till boendefrågan?
Av kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnder
och gränsdragning mellan nämnders kompetens. Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig
organisation upprätthålls som ger effekt på helheten.
Vidare framgår att kommunstyrelsen leder, beslutar och
samordnar en sammanhållen etablerings- och integrationsverksamhet för nyanlända invandrare och ensamkommande
barn utifrån av kommunfullmäktige fastställda etableringsoch integrationsmål samt kvalitetsnivå.
Kommunstyrelsen har antagit en riktlinje för integration i
november 2019. Av riktlinjen framkommer att mottagande av
nyanlända och ensamkommande barn finns med i kommunens
ordinarie långsiktiga bostadsplanering och kommunen strävar
efter att inte ha särlösningar för dessa målgrupper.
Kommunen strävar även efter att mottagandet ska fördelas
jämnt över kommunen. Vidare framgår av riktlinjen att
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EV

Building a better
wortdng wortd

kommunen endast garanterar genomgångsboende3 under
etableringsfasen.
Av riktlinjer framkommer följande:
 I första hand ska Tempohus erbjuda de nyanlända
genomgångsboende i bostäder som ägs eller hyrs av
Tempohus.
 I andra hand ska nyanlända erbjudas genomgångsboende i kommunens egna lokaler som förvaltas av
Service Fastigheter.
 I tredje hand ska nyanlända erbjudas genomgångsboende i form av tillfälligt inrättade sovsalar i
kommunens lokaler som förvaltas av Service
Fastigheter.
Riktlinjen beskriver kommunens förväntningar på den
nyanlände. Kommunen har samma förväntningar på ensamkommande barn, nyanlända barn och nyanlända vuxna som
finns på övriga kommuninvånare. Alla kommuninvånare har
likvärdiga rättigheter och skyldigheter.
Nyanlända ska vara aktiva i att söka eget boende samt ta
ansvar för att ordna boende för eventuella anhöriga som
kommer senare. Kommunen ska ge information om hur man
söker eller köper en bostad. De nyanlända ska kunna klara sin
egen hyra och hyran ska inte subventioneras.

3

13. Slutsatser
Förstudiens syfte har varit att översiktligt kartlägga hur
berörda parter har hanterat barnets bästa och barnkonventionen i relation till frågan om boende.
Vår sammantagna slutsats är att det inte finns former för hur
barnet bästa eller barnkonventionen ska beaktas i frågan som
rör barnfamiljernas situation vid etableringsboenden och där
familjer riskerar att stå utan bostad.
Dialogen mellan kommunstyrelsens presidium och ordförande
i styrelsen för Tempohus avseende tvåårskontrakten
bereddes inte med hjälp av förvaltningen. Barnperspektivet
uppges ha beaktats i dialog mellan kommunstyrelsens
presidium och styrelseordförande för Tempohus. Däremot
finns inget dokumenterat avseende barnperspektivet och hur
detta beaktades vad avser kontraktets längd och att
barnfamiljer riskerar att stå utan boende efter tvåårskontrakten löper ut.
Förstudien visar att barnperspektivet inte har beaktats av
kommunstyrelsen eller av Tempohus i samverkan inför samt
vid beslut om riktlinjer för tvåårskontrakt.

Tillfälliga bostäder med korttidskontrakt och utan besittningsrätt.
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Förstudien visar att det i huvudsak finns ett etablerat
arbetssätt mellan Tempohus och nämnden för gymnasium och
arbetsmarknad för samverkan inför att kontrakten löper ut,
men att detta inte är dokumenterat eller inbegriper ett
barnrättsperspektiv. Enligt vår mening skapar avsaknaden av
dokumenterade riktlinjer och/eller rutiner för samverkan en
risk för att ansvarsfördelningen blir otydlig och att samverkan
riskerar brista vad gäller beaktandet av barnrättsperspektivet.
Vi noterar att samverkan inte är barnrättsbaserad, det vill
säga att barnkonsekvensanalyser och eller prövning av
barnets bästa inte har gjorts inför att familjerna måste lämna
sina temporära boenden. Barnen har inte hörts i frågan. Vi
noterar även att det saknas dokumentation på om kommunstyrelsen, Tempohus eller nämnden för gymnasiet och
arbetsmarknad har resonerat kring om barnen ska komma till
tals i frågan.
Förstudien visar att nämnden för gymnasium och arbetsmarknad arbetar med insatser för att stödja nyanlända med
att söka permanent boende. Förvaltningen kan tillhandahålla
tolk om nödvändigt samt följer månadsvis upp att de
nyanlända sökt bostad.
Vidare visar förstudien att det inte finns dokumenterat att
barnkonsekvensanalys genomförts eller hänsyn har tagits till

barnrättsperspektivet inför att barnfamiljers bostadskontrakt
sägs upp av Tempohus. Förstudien visar att nämnden för
gymnasium och arbetsmarknad genomför barnkonsekvensanalys avseende nyanlända barnfamiljer efter etableringsperioden i de fall barnfamiljerna blir hemlösa.
Kommunstyrelsens styrning av arbetet med etablerings- och
integrationsverksamheten kopplat till boendefrågan görs
genom riktlinjen för integration samt bostadsförsörjningsprogrammet. En målsättning för integrationen är att inte ha
särlösningar för berörda målgrupper. Det finns även en
samverkansgrupp för att strategiskt arbete med hållbara
boenden för att tydliggöra ansvar och roller i arbetsprocesserna samt undvika dubbelarbete mellan förvaltningar.
Sammanfattningsvis visar förstudien att barnrättsperspektivet inte har varit närvarande i den politiska
styrningen eller samverkan avseende boendefrågan för
nyanlända barnfamiljer. Det saknas dokumentation i
samverkan rörande barnrättsperspektivet i boendefrågan för
nyanlända barnfamiljer. Vidare bereddes beslutet om
tvåårskontrakt för etableringsboende inte med hjälp av
förvaltningen. För framtida beslut som avser nyanländas
boendesituation ser vi en risk för att barnrättsperspektivet
inte beaktas om inte gängse beredning sker.
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Göteborg den 21 juni 2021

Elin Forså
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Karin Knutsson
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Mikaela Bengtsson
Verksamhetsrevisor, Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1. Bakgrund
Nyanlända i Kungsbacka kommun erbjuds boende under den
tvååriga etableringsperioden. Det framgår att ett antal
familjers kontrakt håller på att löpa ut och att familjerna
därmed lämna sina tillfälliga bostäder.
FN:s barnkonvention är svensk lag sedan den 1 januari 2020*.
Enligt lagen ska barnets rättigheter beaktas vid avvägningar
och bedömningar som görs i ärenden som rör barn. I lag och
konvention återfinns även skrivningar kring barnets rätt till
levnadsstandard.
Artikel 27 i barnkonventionen slår fast barnets rätt till den
levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska,
andliga, moraliska och sociala utveckling. Konventionsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att bistå barnets
vårdnadshavare för att säkerställa barnets rätt till en skälig
levnadsstandard och vid behov erbjuda materiellt bistånd och
utarbeta stödprogram för att garantera denna rättighet
gällande bostad. Enligt FN:s kommitté för barnets rättigheter
ska rätten till bostad tolkas som en rätt att bo någonstans i
trygghet, fred och under värdiga former.
FN:s barnrättskommitté betonar att rätten till bostad hänger
samman med alla andra rättigheter i barnkonventionen.
Bostaden behöver skapa förutsättningar för barnet att få sin
rätt tillgodosedd till lek, vila och fritid enligt artikel 31 i

barnkonventionen. Bostaden behöver också skapa förutsättningar till studiero i hemmet för att säkra barnets rätt till
utbildning enligt artikel 28 och 29 i barnkonventionen.
Bostaden ska stödja barnets rätt till liv och utveckling i
enlighet med konventionens artikel 6.
I Kungsbacka kommun är flera parter på olika sätt ansvariga
för frågor kopplat till boende för nyanlända:
Kommunstyrelsen ansvarar för att:
Leda, besluta och samordna en sammanhållen
etablerings- och integrationsverksamhet för nyanlända
invandrare och ensamkommande barn.
Tempohus ska:


Uppföra och förvalta temporära bostäder. Bygglovet
för bostäderna sträcker sig till 2026.
Nämnden för gymnasium och arbetsmarknad ansvarar för
att:






Utveckla och driva arbetet med etablering av ensamkommande barn, ensamstående vuxna och familjer.
Ansvarar
för
myndighetsutövning
avseende
försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd samt
bistånd i form av akut boende.
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Därtill har nämnden för Individ och Familjeomsorg ansvar för
bistånd i form av tillfälligt boende och skyddat boende vid
våld i nära relationer samt bistånd i form av boende för
grupper som har svårt för att få och behålla boenden på den
ordinarie bostadsmarknaden.
Kommunrevisionen har mot bakgrund av ovanstående samt
utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt att det är
väsentligt att genomföra en förstudie om kommunstyrelsen,
nämnden för gymnasium & arbetsmarknad och Tempohus
arbete avseende boendefrågan för nyanlända barn och
familjer. Syftet med förstudien är att översiktligt kartlägga
hur berörda parter har hanterat barnets bästa och
barnkonventionen i relation till frågan om boende.
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Bilaga 2. Källförteckning
Intervjuer










VD och styrelseordförande för Tempohus AB, 202105-10
Samhällbyggnadschef och verksamhetschef hållbar
utveckling, 2021-05-10
Förvaltningschef, enhetschef för enhet för etablering
av nyanlända och enhetschef för myndighet vid
förvaltningen för gymnasium och arbetsmarknad,
2021-05-12
Nämnden för gymnasium och arbetsmarknads
presidium, 2021-05-12
Kommunstyrelsens presidium, 2021-05-12

Dokumentation















Aktivt markägande
Avtal Tempohus avseende villavagnar
Handlingsplan för barnkonventionen 2014-2018
Policy barnkonventionen, 2014
Kommunstyrelsens förvaltningsbudget 2021
Ägardirektiv Tempohus
Kungsbackas bostadsförsörjningsprogram 2019-2025
Riktlinjer för hyresfrågor, Tempohus, 2019
Riktlinjer för integration
Rutinhandbok för detaljplan
Social konsekvensanalys i detaljplanering
Mötesanteckningar från kommunstyrelsens
presidiums möte med Eksta
Mall för barnrättsbaserat beslutsunderlag Kungsbacka
kommun
Mall för prövning av barnets bästa
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Till:
Kommunstyrelsen
För kännedom till:
Tempohus AB
Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad

Revisionsrapport – Förstudie avseende nyanländas
boendesituation utifrån barnkonventionen
Kommunrevisionen har vid sitt möte den 21 juni 2021 antagit bifogad revisionsrapport. Förstudien har syftat till att översiktligt kartlägga hur berörda parter har
hanterat barnets bästa och barnkonventionen i relation till frågan om boende.

1 (1)
Datum

2021-07-08

Sammanfattningsvis visar förstudien att barnrättsperspektivet inte har varit närvarande
i den politiska styrningen eller samverkan avseende boendefrågan för nyanlända
barnfamiljer. Förstudien visar också att det saknats dokumentation i samverkan
rörande barnrättsperspektivet i boendefrågan för nyanlända barnfamiljer. Vidare
bereddes beslutet om tvåårskontrakt för etableringsboende inte med hjälp av
förvaltningen. För framtida beslut som avser nyanländas boendesituation vill vi betona
vikten av att säkerställa en ändamålsenlig beredning i syfte att beakta barnrättsperspektivet.
Kommunrevisionen önskar få information om hur kommunstyrelsen ämnar att:
- Tillse att barnrättsperspektivet beaktas vid boendefrågor för nyanlända
familjer.
- Tydliggöra dokumentation kring samverkan rörande barnrättsperspektivet i
boendefrågan för nyanlända barnfamiljer.
- Stärka rutiner kring bredning så att barnrättsperspektivet beaktas där det finns
behov.
Vi önskar svar senast den 10 oktober 2021.
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§ 319
Dnr 2021-00162
Delårsrapport 2021 för kommunstyrelsen
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos per den 31 augusti 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbete har likt föregående år i relativt stor omfattning präglats av
arbetet med den pågående pandemin. Att arbeta hemifrån gäller fortfarande när så är
möjligt. Förvaltningen arbetar tillsammans med övriga förvaltningar med de fem
priointiativen: samverkansarenor med näringslivet, tryggare Kungsbacka,
medskapande, invånarfokuserad bemanning samt stärka förmågan att ta ansvar för
sitt liv. Vidare pågår fortsatt arbete med nya Kungsbacka.se som beräknas vara på
plats i mitten av första halvåret 2022. Arbetet med kommunens översiktsplan
beräknas slutföras under året med beslut i kommunfullmäktige i december. I augusti
levererades ”Mitt arkiv” som är en tjänst som möjliggör för invånare att ta del av
handlingar digitalt.
Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott för helåret 2021 på 10 miljoner
kronor. Poster såsom vakanser under delar av året, en projektportfölj där vi inte
riktigt har det tempot i år som vi planerat för, öronmärkta medel för digitalisering
och innovation som inte går åt i någon större omfattning, lägre konsultkostnader för
den strategiska samhällsplaneringen samt lägre kostnader för utbildningar och
konferenser under rådande pandemi kommer generera överskott för året. De positiva
posterna dämpas av att kostnaden för mottagande av nyanlända är något högre än
budgeterat, inköp som gjorts för att förbättra arbetsmiljön för kommunens
medarbetare vid distansarbete samt ett nytt avtal för kommunförsäkringen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-31
Kommunstyrelsens delårsrapport augusti 2021
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller
det.
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1 Sammanfattande analys
Händelser av väsentlig betydelse
Vårt arbete har, likt föregående år, i relativt stor omfattning präglats av arbetet med den pågående pandemin. Att
arbeta hemifrån gäller fortfarande när så är möjligt. Under hösten kommer vi i dialog med kommunledningsgruppen arbeta vidare med frågan om hur vi ser på förutsättningarna för distansarbete, även efter det att allmänna
råd och restriktioner släppts.
Arbetet med de fem kommungemensamma prioinitiativen är i full gång, och dessa är;
•
•
•
•
•

Samverkansarenor med näringslivet
Tryggare Kungsbacka
Medskapande
Invånarfokuserad bemanning
Stärka förmågan att ta ansvar för sitt liv

Under våren har behoven utforskats med hög grad av delaktighet från berörda målgrupper. Exempelvis har ett
sjuttiotal företagare intervjuats om hur de skulle vilja samverka tillsammans med kommunen. Under hösten
kommer olika lösningar att testas och utvärderas.
I augusti lanserades Mitt Arkiv vilket är en ny tjänst kopplad till kommunens nya e-arkiv. Kungsbacka kommun
är först ut i Sverige med denna tjänst där invånare kan logga in med e-legitimation och ta del av handlingar som
rör dem själva, till en början slutbetyg från gymnasiet. Kommunarkivet gör idag drygt 1 000 utlämnanden per år
och av dem är ungefär en fjärdedel av dem är betyg. Med Mitt Arkiv underlättas arbetet då antalet utlämnanden
blir färre när invånare själva kan söka fram sitt betyg online. Vi har även fått en lösning på plats för säkra digitala
möten med exempelvis brukare och elever, vilket innebär att även möten som omfattas av sekretess kan
genomföras på distans.
Arbetet med att tillhandahålla data för bättre uppföljning och beslut för kommunens verksamheter med stöd av
Business Intelligence (BI) utvecklas löpande. Nu finns förutom ekonomi och inköp även information om HR,
fordon, befolkningsstatistik och bygglov tillgängligt. Huvudsyftet med utvecklingen av BI är underlätta för oss
att hantera tillgänglig data och därmed utgöra ett viktigt beslutsstöd.
Kungsbacka kommun arbetar med införandet av nya Kungsbacka.se. Syftet är att skapa en modern, tillgänglig
och användarcentrerad plattform med möjlighet till kostnadseffektiva uppdateringar. Målet är att förbättra
kommunens digitala samhällsservice och digitala kommunikation genom att det blir enklare, öppnare och
effektivare. Vi har under våren 2021 genomfört och gått utbildningar i tillgänglighet, sökoptimering och klarspråk
för att lyfta kommunens redaktionella arbete. Under våren pågick ett inventeringsarbete av de 5 000 sidor som nu
finns på Kungsbacka.se samt produktion av nytt innehåll där användartester ligger som grund i fortsatt arbete.
Projektet innefattade även under våren 2021 upphandling av nytt webbpubliceringsverktyg (CMS) där avtal nu
tecknats. Under hösten 2021 börjar uppbyggnad av hemsidan och lansering planeras månadsskiftet mars/april
2022.
Arbetet med kommunens översiktliga planering har fortsatt under året. Den nya kommunomfattande
översiktsplanen ”Vårt framtida Kungsbacka” har varit ute på granskning under året och förväntas bli antagen av
kommunfullmäktige i december 2021. ”Fördjupningen av översiktsplanen för Kungsbacka stad” är mitt i den
intensiva inledningsfasen då underlag för planen bearbetas fram. Näringsliv, föreningsliv och politiken har under
våren deltagit i arbetet genom workshops.
Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott för helåret 2021 på 10 000 tkr. Poster såsom vakanser under delar
av året, en projektportfölj där vi inte riktigt har det tempot i år som vi planerat för, öronmärkta medel för
digitalisering och innovation som inte går åt i någon större omfattning, lägre konsultkostnader för den strategiska
samhällsplaneringen samt lägre kostnader för utbildningar och konferenser under rådande pandemi kommer
generera överskott för året. De positiva posterna dämpas av att kostnaden för mottagande av nyanlända är något
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högre än budgeterat, inköp som gjorts för att förbättra arbetsmiljön för kommunens medarbetare vid distansarbete
samt ett nytt avtal för kommunförsäkringen.
Styrelsens kommentar kring Coronaviruset, Covid-19
Arbetet med att redovisa veckovisa lägesbilder till länsstyrelsen fortlöper och likaså vårt arbete med att hålla
samman den arbetsgivarpolitiska hållningen vi har som kommun. Våra månatliga pressträffar genomfördes senast
den 26 augusti, dessa kan ses i efterhand på webben.
Av den extra satsning på 10 miljoner kronor, som beslutades av kommunfullmäktige i december 2020 för att
minimera Coronapandemins effekter hos våra invånare, avsattes 500 tusen kronor för att stärka upp och stödja ett
näringsliv som drabbats hårt under pandemin. Vi stödjer besöksnäringen genom att stärka upp Hemesterkampanjen, kommunikation kring Take away parkeringar i centrum samt bidra till skönt häng i centrum genom
portabla solstolar och kommunikationsinsatser kring det. Planen för kvarvarande medel av satsningen är att
förstärka synligheten av aktiviteter tillsammans med våra matproducenter och restauranger/caféer i centrum i
samband med skördetid samt förstärkta insatser i samband med Jul i Kungsbacka. Företag önskar fler aktiviteter
och evenemang i staden för att stödja dem. Planen ligger i linje med deras önskan. Vi anpassar insatserna efter de
restriktioner som finns och näringslivets behov.
För Stiftelsen Tjolöholm har pandemin inneburit intäktsbortfall på vissa områden eftersom restriktioner har
omöjliggjort genomförande av i stort sett alla evenemang. Däremot har ökade intäkter genererats på andra håll,
tack vare förändrade besöksmönster och att anläggningen under våren och sommaren haft rekordmånga besökare.
För närvarande har stiftelsen ingen likviditetsbrist och hur det utvecklas under hösten beror till stor del på om
stora evenemang kan genomföras. I dagsläget ser ett genomförande möjligt ut, om än med vissa begränsningar.
Huruvida stiftelsen går med resultatmässigt underskott 2021 eller ej är för tidigt att säga. Stiftelsen bedömer dock
att den garanti som Kungsbacka kommun utställt, med anledning av befarad likviditetsbrist, inte kommer att
behöva nyttjas under 2021.
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2 Uppföljning mål
Kommunens främsta styrdokument är visionen och baserat på den, vad som händer i omvärlden samt uppföljning
från tidigare år, har kommunfullmäktige beslutat om fem kommunövergripande mål. Målen är ett tydligt
riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna ska uppnå. De
kommunövergripande målen preciseras i fokusområden. Målen gäller samtliga nämnder förutom valnämnd,
överförmyndare i samverkan och revisionen. Kommunstyrelsen har en samordnande roll i utvecklings- och
förbättringsarbetet kring målen.
Måluppfyllelsen utvärderas med hjälp av indikatorer och genom uppföljning som samlas in från nämnderna. Alla
mål ska tas om hand, men nämnderna kan bidra i olika omfattning till de olika fokusområdena. Inom några
områden kan det bli betydligt mer och i andra i lite mindre utsträckning. Eftersom de kommunövergripande målen
gäller under mandatperioden kan insatserna också variera över tid. Förvaltningarna har en gemensam
genomförandeplan med prioriterade initiativ för att kraftsamla i målarbetet.
En samlad uppföljning och bedömning av antagna mål görs i kommunens delårsbokslut per augusti. Förutom
skriftlig uppföljning i samband med delårs- och årsbokslut har vi dialoger, så kallade checkpoints för att utvärdera
hur det går med de prioriterade initiativen.

2.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och
livsstilar.
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.
Sammanfattning av styrelsens arbete med målet
Hållbar stadsutveckling
Vi skapar förutsättningar för en blandad stadsbebyggelse genom att studera lämplig placering av bostäder, kontor,
samhällsviktiga funktioner, handel och verksamheter för att tillsammans skapa en hållbar stadsutveckling. Detta
för att skapa möjligheter för företag att etableras, ett levande centrum, levande stadsmiljöer och ett starkt attraktivt
Kungsbacka. Fokus ligger på Kungsbacka tätort och andra stationssamhällen som noder i samhällsbyggandet.
Inom ramen för fördjupning av översiktsplanen för staden har det under året hållits digitala workshops med
politiker (KSAU), föreningslivet och kulturlivet för att få igång en tidig dialog utifrån olika perspektiv och för att
lyssna på deras önskemål och framtidsvisioner för en växande stad. Effekterna består av insikter kring olika
aktörers förutsättningar i staden samt att alla aktörer/intressenter ska förstå hur de kan påverka och medverka i
kommunens arbete.
Arbetet med att bedöma planbeskeden ur ett hållbarhetsperspektiv har påbörjats under året med syftet att redan i
ett tidigt skede vara tydlig mot exploatörerna kring hur projektet ligger i linje med kommunens hållbarhetsarbete.
Detta för att skapa transparens samt en ökad förståelse för processen med att skapa attraktiva och hållbara
boendemiljöer.
Vi har ytterligare förbättrat vårt arbete med hållbarhetsbokslutet vilket ger oss ett bättre utgångsläge för att
fokusera på rätt hållbarhetsfrågor.
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Totalförsvar
En krisberedskapskonferens med temat civilt försvar, informationspåverkan och krisstöd har genomförts med
kommunens krisledningsnämnd samt tjänstepersoner inom krisledning och krisstöd för att öka kompetensen kring
de utmaningar vi står inför och de utmaningar vi kan möta vid höjd beredskap och ytterst krig.
Krisberedskapsveckan är ett årligt event där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är huvudaktör
på nationell nivå och Kungsbacka på lokal nivå. Under veckan möter representanter från kommunen tillsammans
med en representant från Frivilliga Försvarsorganisationer våra invånare för att prata om hur man kan förbereda
sig inför en samhällsstörning samt egenberedskap. I år är det tredje året Kungsbacka deltar aktivt i
Krisberedskapsveckan och intresset kring att delta har ökat hos invånarna, antingen genom dialog med våra
representanter på plats och/eller våra föreläsningar. Enligt undersökningar som MSB gjort har allt fler invånare
påbörjat förflyttningen ifrån tanke till handling gällande sin egenberedskap genom att skaffa sig utrustning för att
tillgodose de grundläggande behoven såsom värme, vatten och kommunikation. Årets Krisberedskapsvecka
smygstartar genom Totalförsvarsdagen för årskurs 2 på gymnasiet och Försvarsmaktens hemvärnsövning.
Kärnenergiberedskap
Vi ska stärka Kungsbacka kommuns kärnenergiberedskap samt i samverkan med Länsstyrelsen i Halland
implementera den nya kommunövergripande Kärnenergiberedskapsplanen för de nya beredskapszonerna som
gäller från den 1 juli 2022. Förändrade beredskapszoner kommer att innebära att fler invånare inom Kungsbacka
kommun blir berörda vid en kärnteknisk olycka på Ringhals. Vad det innebär för den enskilde är fortfarande under
utredning och planeringen leds av Länsstyrelsen i Halland. Den övergripande projektplanen samt delprojektplanerna är klara och beslutades av styrgruppen i början av året, projektet och delprojekten fortlöper enligt
tidsplan. Samordning sker i redan befintliga processer i kombination med kommunikationsinsatser i syfte att
använda våra resurser på ett klokt sätt. För våra invånare finns det möjlighet att ta del av den information som
Länsstyrelsen i Halland höll kring detta under Krisberedskapsveckan 2020. Informationen hittas på kommunens
hemsida kungsbacka.se.

2.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.
- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt
Borgmästaravtalet.
-Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.
Sammanfattning av styrelsens arbete med målet
Glokala Sverige
Vi deltar i samverkansprojektet Glokala Sverige som är ett kommunikations- och utbildningsprojekt för att öka
kunskapen och engagemanget kring Agenda 2030. Projektet fortlöper men har förskjutits i tiden på grund av
pandemin. Under året har vi arbetet påbörjats med att ta fram en digital utbildning kring Agenda 2030.
Social hållbarhet
Vi har använt oss av nya lösningar gällande digital kommunikation på grund av pandemin. Största fokuset har
varit på att utveckla nya mötesplatser för samråd med invånarna. Samhällsbyggnadskontoret har utvecklat sina
samrådsmöten genom att erbjuda möten digitalt och har även skapat en mobil mötesplatslösning för att hålla
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samrådsmöten utomhus, med effekten att dialogen har underlättats under rådande förutsättningar för en fortsatt
god invånardelaktighet och kunskap genom ökad transparens av kommunens verksamhet. Bemötandet har varit
så positivt att dessa lösningar bör finnas kvar även efter pandemin.
Under året har vi tillsammans med Aranäsgymnasiet arbetat med uppgifter kring stadsutveckling, detta för att öka
dialogen med barn och ungdomar samt för att ge dem en ökad förståelse kring hur de kan vara med och påverka
större samhällsbyggnadsprojekt (samt sin närmiljö). Vi har därtill samarbetat med kommunutvecklarna där
ungdomar intervjuar andra ungdomar om deras livssituation och framtidstankar för att få en ökad insyn i
ungdomars tankar.

2.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor.
- I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan
mellan näringsliv och utbildning.
Sammanfattning av styrelsens arbete med målet
Invest in Kungsbacka
För att synliggöra Kungsbacka som en attraktiv plats för investeringar har vi under året gett ut ett magasin
Kungsbacka - Västkustens befolkningsraket. Magasinet finns i både digital och fysisk version. Även en film har
producerats som beskriver Kungsbackas utveckling och möjligheter för företag att växa och etablera sig i
Kungsbacka. Informationen på kungsbacka.se har uppdaterats och sammanställts kring etableringar, processer
och viktig information för företag om att etablera och investera i Kungsbacka. Under hösten kommer fokus ligga
på marknadsföring av Kungsbacka och insatserna har hitintills mottagits väl av näringslivet som också varit
involverade i arbetet med att ta fram materialet.
Utveckla hållbar samverkan i stadskärnan
Efter en kartläggning, i dialog med engagerade fastighetsägare och näringslivet, har fokus varit på att utveckla
verksamheten och nätverken som berör platsutveckling i stadskärnan. Insatser har påbörjats för att utveckla
samarbetet mellan kommun, näringsliv och fastighetsägare för att tillsammans arbeta fram ett långsiktigt
gemensamt mål. Under våren har pandemin varit en utmaning då de digitala mötena inte ger samma fördelar som
fysiska. Arbetet under hösten kommer fokusera på analys och kartläggning av samtliga delar som QM (Quality
Mark - certifiering av samverkansarbetet) omfattar och vi ser att vi har goda möjligheter att uppfylla
kvalifikationerna för en QM-ansökan framöver. Fokus ligger också på att sätta den långsiktiga gemensamma
planen och formerna för en gemensam finansiering för att möjliggöra insatser inom planen. Effekter som vi ser
redan nu är att fler företag engagerar sig i arbetet.

2.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.
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- I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv.

2.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det
goda livet.
- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen.
- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt.
- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare.
Sammanfattning av styrelsens arbete med målet
Lätt & Rätt i Kungsbacka
Under våren så har aktiviteterna fortsatt framförallt på Bygg och Miljö. Workshop och aktiviteter har också startats
på samhällsbyggnadskontoret, till hösten kommer teknik att göra liknande aktivitet. Många av våra medarbetare
har genomgått e-utbildningen ”nyfiken på näringslivet” och givit mycket god respons. När Löpande insikt släpptes
i april kunde vi också se att nöjdheten med kommunens service vid myndighetsutövning ökat bland våra
företagare. Arbetsgruppen har under våren träffats varannan vecka där vi diskuterat genomförda samt planerade
aktiviteter, vad som fungerar och vad vi behöver skruva på. Vi startar hösten med en workshop tillsammans med
styrgrupp och arbetsgrupp för att stämma av vad vi är och planera framåt. Vi planerar även en gemensam
kommunikationsutbildning för förvaltningarna inom Lätt & Rätt. Några av de genomförda aktiviteterna nedan:
•
•
•
•
•

Processarbetet pågår och har introducerats i förvaltningarna för Lätt & Rätt
”En väg in”- utsedda kontaktpersoner på bygglov.
”Hur ska vi tänka strategiskt med näringslivsfrågorna” gemensamt arbete för förvaltningschefer och
utvecklare.
Kommunikation och artiklar i samband med helår, insiktsläpp, enkät Svenskt Näringsliv och rankingsläpp
Svenskt Näringsliv.
Etableringsprocessen klar kompletteras med en extern version.

Digital transformation
Under förra året tog vi fram en handlingsplan med fem satsningsområden för digital transformation.
Efter ett års arbete utifrån planen kan vi konstatera att färdriktningen utifrån valda prioriterade initiativ inom
området Välfärdsteknik för självständighet har hållits. Inga initiativ är avslutade men det rullar på bra med
digital tillsyn, digitala videomöten med brukare, digital post och SMS-utskick. Förväntade effekter är bättre
tillgänglighet för mottagare, effektivare arbetsinsats och tidsbesparingar för medarbetaren samt en lägre
miljöpåverkan.
Inom området Digitala samhällskanaler har vi infört en ny plattform för kommunens e-tjänster. Plattformen ger
oss större möjligheter att snabbare och enklare bygga nya e-tjänster som även är mera användarvänliga. Vidare
pågår ett stort arbete med att införa den nya webbplatsen som ska ersätta nuvarande kungsbacka.se som ska
lanseras under våren 2022.
Inom Digital samhällsbyggnadsprocess pågår upphandling och implementering av ett nytt ritverktyg för digitala
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detaljplaner. Arbetet med ny digital översiktsplan pågår som planerat. Vi har även påbörjat arbetet med en ny
geodatastrategi som ska utgöra ett stöd för prioritering och planering av framtida GI-uppdrag samt vara en
förutsättning att genomföra och upprätthålla en digitalsamhällsbyggnadsprocess enligt de nationella regelverken
som regeringen har satt upp.
Analytics, det vill säga att nyttja data för att arbeta smartare och underlätta beslutsfattande, har varit i fokus inom
området Effektivare arbetssätt. Inom Ekonomi, HR och Inköp kan vi nu följa upp och analysera olika mått och
indikatorer på ett enkelt och visuellt sätt. Arbetet med automatisering av processer pågår enligt plan och vi
förväntas optimera och automatisera sex processer under året. Vidare pågår ett initiativ som heter Mera Digital
vars syfte är att höja den digitala mognaden hos våra invånare genom att erbjuda en mötesplats på Fyren, en
webbplats samt en mobil enhet som kommer att cirkulera på olika platser i kommunen.
Slutligen kan vi konstatera att området Förutsättningar och möjliggörare är viktigt och relevant då det är här vi
lägger en bra grund för kommunens gemensamma funktioner och tjänster som ska underlätta framtida
digitalisering. Arbetet med de olika initiativen så som införande av en ny lösning för digital avtalshantering,
lösning för autentisering- och signering och översyn av systemförvaltarmodellen har flutit på bra.
Kontinuerlig medarbetarundersökning via pulsmätningar
En pilot med pulsmätningar är genomförd på kommunstyrelsens förvaltning och utvärderingen av piloten visar
att det finns goda resultat av en kontinuerlig dialog om arbetsmiljön i verksamheterna. Projektet har inte pågått
tillräckligt länge för att avgöra om det har haft effekt på personalomsättning och sjukfrånvaro då kommunstyrelsens förvaltning redan har låga värden på båda nyckeltalen. Beslut har fattats kring att övergå i upphandling
för hela kommunen.
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3 Uppföljning direktiv
Direktiv är det mest konkreta sätt kommunpolitikerna styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska
utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett
sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till
en viss tidpunkt. Tjänstepersonerna har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört
direktiven.

3.1 Handlingsplan för att sätta Kungsbackas företagsklimat på kartan
Beslutats av
Styrelsen
Styrelsens formulering
Vi tar företagsklimatet på allvar. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att sätta
Kungsbackas företagsklimat på kartan och att vi verkligen uppnår Västsveriges bästa företagsklimat. (helst
Sveriges bästa företagsklimat). Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2021.
Kommentar
Kommunstyrelsen förvaltning har genomfört uppdraget under våren 2021. Kommunstyrelsen förklarade
uppdraget genomfört 210622 § 175.

3.2 Stärka Kungsbackas arbetssätt för fler företagsetableringar
Beslutats av
Styrelsen
Styrelsens formulering
Kommundirektören får i uppdrag att stärka Kungsbackas strategiska och proaktiva arbetssätt för fler företagsetableringar, säkerställa tillgänglig och attraktiv verksamhetsmark samt öka de strategiska markförvärven.
Uppdraget ska redovisas i kommunstyrelsen senast den 30 juni 2021.
Kommentar
Kommunstyrelsen förvaltning har genomfört uppdraget under våren 2021. Kommunstyrelsen förklarade
uppdraget genomfört 210622 § 175.
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4 Verksamhetsmått
4.1 Analys verksamhetsmått
Vi räknar med att anta 16 detaljplaner under året. Det är betydligt färre än de 25 vi budgeterat vilket beror på att
flera planer dragit ut på tiden och att en del inte hunnit starta. Målet om att planlägga 500 bostäder under året
kommer att överträffas med ett utfall till och med augusti på 662 bostäder och en helårsprognos på 825 bostäder.
Kännedomen om tillståndslotsen har ökat, flera ärenden kan lösas genom samordning och arbetssättet har blivit
väletablerat vilket resulterar i att vi kommer att överträffa årets budgetmål på 25.
Arbetet med att automatisera processer löper på. Två processer har hitintills automatiserats under året och
ytterligare tre är inplanerade och beräknas bli klara under hösten. För att möjliggöra för fortsatt automatisering
behöver vi arbeta i ännu större utsträckning med våra processer än vi gör idag för att förstå, leda och optimera
dem. Ju närmare en processorienterad organisation vi kommer desto mindre blir steget till automatisering.

4.2 Resursmått
Namn

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Ledtid planbesked till projektstart, anges i
månader

Utfall
2020
17

Utfall janaug 2021

5,35

15

4.3 Prestationsmått
Namn
Upprättade detaljplaner

Utfall
2017

Utfall
2018
15

Utfall
2019
19

Antal företag i tillståndslotsen
Planlagda bostäder

183

Automatiserade processer

11

Utfall
2020

Utfall janaug 2021

26

10

9

15

32

34

424

336

662
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5 Personal
5.1 Kompetensförsörjning
5.1.1

Attrahera/rekrytera

Kungsbacka kommuns vision och mål uttrycker att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med modiga medskapande
medarbetare och ledare. Att ta emot praktikanter är en viktig uppgift för att arbeta med vårt externa arbetsgivarvarumärke samt att möta och förhoppningsvis locka framtidens arbetstagare till oss. Under våren har vårt nära
samarbete med den kommungemensamma praktiksamordningen fortsatt. Som en följd av pandemin blev vårens
prao inställd men förvaltningen har under våren förberett sig och står nu för att kunna ta emot praoelever från
kommunen under hösten.
Vi arbetar aktivt med att synas i digitala kanaler så som Facebook, LinkedIn och Instagram så våra digitala, sociala
kanaler är viktiga arenor för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Ett exempel är Instagramkontot ”Jobba i
Kungsbacka kommun” som ger möjlighet till en inblick i många av våra spännande yrken.
Digital kommunikation har blivit särskilt viktigt under pandemin. Ett starkt kommunikativt fokus har därför varit
på Corona covid-19 i syfte att uppfattas som en transparent arbetsgivare. Söktrycket på de rekryteringsannonser
vi haft ute under våren har varit gott och vi har lyckats attrahera den kompetens som eftersökts. Under våren har
förvaltningen genomfört en kommungemensam introduktionsdag för nyanställda i digitalt format med cirka 80
deltagare.

5.1.2

Utveckla/behålla

Det är viktigt att attrahera och rekrytera de kompetenta medarbetarna men minst lika viktigt, om inte viktigare, är
att utveckla och behålla de medarbetare vi har. Nedan presenteras några av initiativen som kommunstyrelsens
förvaltning genomfört under första delen av året med syfte att främja och säkerställa en god arbetsmiljö. HRorganisationen har under våren haft stort fokus på frågor kopplade till pandemin och arbetat intensivt för att skapa
samsyn kring de arbetsgivarpolitiska frågorna som uppstått i organisationen.
Distansarbete
Största delen av medarbetarna på kommunstyrelsens förvaltning har under våren fortsatt att arbeta på distans, i
linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Under våren genomförde kommunstyrelsen en kommungemensam enkät som gick ut till alla kommunens medarbetare som helt eller delvis arbetar på distans med
anledning av pandemin. Kommunstyrelsens resultat ligger i linje med det kommungemensamma resultatet som
visar att:
•
•
•
•
•
•

Arbetsprestation har förbättrats
Balansen mellan arbete och privatliv har förbättrats
De digitala verktygen har fungerat bra och den digitala kompetensen är god
Den fysiska arbetsmiljön i hemmet har fungerat bra
Den fysiska aktiviteten har minskat
Sammanhållningen har försämrats

Hur sammanhållningen ska öka har varit ett tema på arbetsplatsträffar och ledningsforum där deltagarna fått
komma med idéer och tips. Under våren har en aktivitet startat på Insidan som kallas månadens träningsutmaning,
för att inspirera till fysisk aktivitet. Men mer behöver göras framåt och olika alternativ ses nu över utifrån effekter
och kostnader.
En arbetsgivarpolitisk hållning avseende distansarbete efter september 2021 (datum kan komma att ändras utifrån
Folkhälsomyndighetens rekommendationer) har tagits fram för att vägleda alla chefer och medarbetare i arbetet
framåt. Kungsbacka kommun ställer sig generellt positiva till distansarbete men dialog på enheten måste ske och
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det är närmsta chef som formellt beslutar huruvida det är lämpligt eller ej. Dokumentet innehåller också
information om utrustning och arbetsmiljön i hemmet.
Pulsmätningsverktyg för att undersöka arbetsmiljön
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med delar av förvaltningen för Service under våren fortsatt varit
pilotverksamheten för pulsmätning av arbetsmiljön. Pulsmätningar är digitala korta enkäter som veckovis gått ut
till medarbetarna med vetenskapligt förankrade frågor. Verktyget ger löpande automatiska insikter till våra chefer.
Metoden har under våren utvärderats med hjälp av fokusgrupp och en digital enkät till samtliga deltagare.
Resultatet visade att det är en bra metod som största andelen av deltagarna önskar fortsätta med. Beslut om att gå
ut i kommungemensam upphandling av pulsmätningsverktyg har fattats och arbetet påbörjats.
Kompetensutveckling inom ledarskap

-Flera chefer har genomfört en digital utbildning som heter Leda på distans som anordnats av företagshälsovården.
Utbildning har bland annat innefattat mänskliga reaktioner utifrån rådande pandemi och virtuellt arbete, konkreta
råd till chefer samt ledarutmaningar kopplade till dessa och viktiga faktorer att ta i beaktning. Som ledare och
arbetsgivare är det viktigt att se över de faktorer i arbetslivet som kan förstärka eller skapa psykisk ohälsa, sänkt
prestation och minskat välmående.

Under hösten 2020 och våren 2021 har Kungsbacka kommun genomfört orienteringsprogrammet Jag vill bli chef.
Programmet vänder sig till medarbetare som vill få ökad kunskap om och inblick i vad chefskap innebär. Detta
för att vara bättre förberedda innan de tar beslut om att gå vidare och söka sig till chefsroller. Under våren har det
planerats för en påfyllnadsutbildning i utbildningsprogrammet Utvecklande ledarskap (UL), så kallad Förnyad
ULL, där flera chefer från förvaltningen är anmälda och startar efter sommarsemestern 2021. Utbildningen är ett
av våra två utbildningsprogram för befintliga chefer. Programmet fokuserar på det person-liga ledarskapet och att
få chefer och ledare att utvecklas så att de kan leda ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Under våren har arbetet
med utbildningen Kungsbackaledaren bas fortsatt och utökats från sju till tio kapitel. Kungsbackaledaren Bas är
ett av kommunens utbildningsprogram för chefer som är en digital utbildning. Utbildningen har nyblivna chefer
som målgrupp och syftar till att skapa insikt kring arbetsgivarrollen och det formella chefsuppdraget.
Aktivitetsbaserat arbetssätt
Samtliga medarbetare på förvaltningen har nu sin hemvist i våra aktivitetsbaserade lokaler på Vägmästaren och
Stadshuset. För våra medarbetare på Stadshuset är arbetssättet relativt nytt men har delvis stannat upp till följd av
pandemin och medföljande distansarbete. I maj genomfördes en fysisk skyddsrond på Stadshuset som gett
underlag för förbättringsåtgärder bland annat avseende belysning och klimat.
Samverkan med fackliga organisationer
Under våren har kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med övriga förvaltningar och våra fackliga
organisationer tagit fram en kommungemensam arbetsmiljöutbildning och ett nytt samverkansavtal. Den
kommungemensamma arbetsmiljöutbildningen har under våren testats i pilotformat och syftar till att uppnå målet
om en attraktiv arbetsplats genom kunskap, hälsosam arbetsmiljö, hållbart arbetsliv och tydlighet kring det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Vårt nya avtal för samverkan är tecknat av Kungsbacka kommun och de fackliga
organisationerna och har implementerats under våren 2021. Syftet med det nya avtalet är att på ett tydligare sätt
beskriva hur samverkan går till och att underlätta samarbetet. På så sätt tar vi även hand om arbetsgivarens
förhandlingsskyldighet i enlighet med Medbestämmandelagen.

5.1.3

Avsluta

Att medarbetare slutar och går vidare i karriären är naturligt. För oss som arbetsgivare är det dock viktigt att
säkerställa att personalomsättningen inte är en följd av brister på arbetsplatsen. På Kommunstyrelsens förvaltning
genomför HR avslutningssamtal med alla tillsvidareanställda medarbetare som väljer att avsluta sin anställning
hos oss. Samtalet syftar till att fånga upp unika erfarenheter från verksamheten och identifiera möjliga
utvecklingsområden. Avslutningssamtalet ska också bidra till att medarbetaren lämnar organisationen med en
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positiv känsla och fortsätter att agera som en ambassadör för Kungsbacka kommun. De få avslutningssamtal som
genomförts under våren har inte indikerat i något tydligt mönster gällande orsak till avslutad anställning. Utöver
avslutningssamtalet får medarbetare som slutar en digital exitenkät. Exitenkäten följs upp på förvaltningsnivå och
resultatet sammanfattas och presenteras bland annat i årsredovisningen men har väldigt låg svarsfrekvens vilket
gör det svårt att dra slutsatser.

5.2 Analys personalmått
Nyckeltalen på kommunstyrelsens förvaltning visar inget som avviker i negativ riktning, vare sig i förhållande till
kommunens totala utfall eller i jämförelse med oss själva över tid. Sjukfrånvaron är fortsatt låg och har dessutom
minskat något jämfört med samma period 2020. Personalomsättningen har minskat kraftigt från 9,1 procent år
2020 till 1,6 procent år 2021. Det kan ses som en effekt av en orolig arbetsmarknad men det är också viktigt att
beakta att räknesättet ändrats, december månad har tagits bort och intern rörlighet exkluderas numera. Men även
med samma räknesätt har personalomsättningen på förvaltningen minskat cirka sex procentenheter.

5.3 Resursmått
Utfall dec
2017 - jun
2018

Utfall dec
2018-jun
2019

Utfall dec
2019-jun
2020

Utfall janjun 2021

100%

99,2%

99,2%

100%

82%

75,2%

75,2%

73,8%

116

125

125

126

46

44

44

45

Utfall dec
2017-jun
2018

Utfall dec
2018-jun
2019

Utfall dec
2019-jun
2020

Utfall janjun 2021

Personalomsättning

13,2%

8,3%

9,1%

1,6%

Sjukfrånvaro Kvinnor

3,8%

2,3%

3,4%

2,3%

Sjukfrånvaro Män

5,9%

4,7%

3,6%

0,3%

Sjukfrånvaro Totalt

4,2%

2,8%

3,4%

1,8%

32,9%

24,9%

32,3%

Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 29 år eller yngre

1,4%

1,4%

Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 30–49 år

4,1%

1,3%

Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 50 år eller äldre

2,7%

2,8%

Namn
Andel heltid
Anställda andel kvinnor
Anställda totalt
Medelålder

5.4 Effektmått
Namn

Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer
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6 Ekonomi
6.1.1

Uppföljning drift delår

Utfall och prognos
(Belopp i tkr)

Bokslut
2020

Politik

JanAugusti
2020

JanAugusti
2021

Avvikelse
2020/2021

Årsbudget
2021

Helårsprognos
2021

Budgetavvikelse
2021

-8 861

-6 844

-7 051

-207

-9 344

-9 344

0

-136 623

-98 266

-85 945

12 321

-130 742

-130 342

400

Kommunstyrelsens
förvaltning

-4 823

-3 129

-6 872

-3 743

-14 223

-10 423

3 800

Kommunledningskontoret

-71 050

-44 182

-44 196

-14

-71 682

-68 582

3 100

Samhällsbyggnadskontoret

-19 987

-16 761

-17 827

-1 066

-35 401

-32 701

2 700

Buss & färdtjänst

-52 538

-31 856

31 856

0

-293 882

-201 038

39 147

-261 392

Kommungemensamt

Årets resultat

-161 891

0
-251 392

10 000

Sammanfattning
Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott för helåret 2021 på 10 000 tkr.
De största överskotten genereras av överskott på personalkostnader då vi haft några vakanser under större delen
av året, en projektportfölj där vi inte riktigt har det tempot i år som vi planerat för, öronmärkta medel för
digitalisering och innovation som inte går åt i någon större omfattning när projekten inte avslutas och går över i
ordinarie drift, lägre konsultkostnader för den strategiska samhällsplaneringen då stort fokus i år ligger på den
fördjupade översiktsplanen samt lägre kostnader för utbildningar och konferenser under rådande pandemi med
dess utmaningar.
De stora positiva posterna dämpas något av att kostnaden för mottagande av nyanlända är något högre än vad vi
budgeterat för, inköp som gjorts för att förbättra arbetsmiljön för kommunens medarbetare vid distansarbete,
såsom exempelvis pappståbord, samt ett nytt avtal för kommunförsäkringen.
Analys och kommentar
Kommungemensamt
Kostnadsminskningen mellan åren på 12 321 tkr beror uteslutande på att hela lokalkostnaden för Stadshuset och
Vägmästaren inte längre ligger på kommunstyrelsen. Från och med årsskiftet 2021 betalar respektive förvaltning
för sitt behov och budgeten har fördelats ut i motsvarande utsträckning.
Kommunstyrelseförvaltningen
Den ökade kostnaden på 3 743 tkr för perioden jämfört med samma period förra året beror på att kostnaderna för
service management (våra kontorsplatser) i Stadshuset och Vägmästaren har brutits ur totalkostnaden för dessa
båda kontorsmiljöer. Kostnadsposten återfinns i tidigare års utfall under de kommungemensamma posterna.
Samhällsbyggnadskontoret
Kostnadsökningen på 1 066 tkr beror på att busskort samt övriga infrastrukturkostnader kring kollektivtrafiken
förts över till samhällsbyggnadskontorets anslag i samband med att budgetansvaret för färdtjänst och skolskjutsar
förts över till nämnderna för Tekning samt Förskola & Grundskola.
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Buss & färdtjänst
Budgetposterna för färdtjänst samt skolskjutsar har förts över till nämnderna för Teknik samt Förskola &
Grundskola från och med 2021 med en omfattning på 53 594 tkr. Resterande poster för kollektivtrafiken, med en
omfattning på 10 703 tkr, återfinns i samhällsbyggnadskontorets budgetram.
Analys och kommentar budgetavvikelse
Politik
Ingen förväntad avvikelse under året.
Kommungemensamt +400 tkr
Avgiften till Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är 400 tkr lägre än budgeterat. Utöver denna kända avvikelse
förväntas även avräkningen vid bokslutet generera en återbetalning av betydande omfattning. Den nya
överenskommelsen med Region Halland gällande regional EU-medfinansiering är 100 tkr högre än tidigare
överenskommelse. (+300 tkr)
För att möjliggöra distansarbete för kommunens medarbetare under pandemin har arbetsplatsmaterial köpts in
centralt under året och vaccinationskostnader som överstiger det kommunen fått bidrag för har tagits centralt. (600 tkr)
De kommungemensamma IT-systemen och -verktygen beräknas kosta något mer än den budgeterade nivån. (-400
tkr)
Utfallet i den kommungemensamma projektportföljen varierar mellan åren beroende på vilka projekt som pågår.
Portföljen har projekt igång med en sammanlagd budget på 8 772 tkr där flertalet projekt inte kommer vara färdiga
förrän under 2022. (+1500 tkr)
Mottagande av nyanlända finns med i kommunens ordinarie bostadsplanering men på grund av bostadsbristen
måste kommunen använda kommunala lokaler till boenden. De kostnader som uppstår vid anpassningar och
mellanskillnaden mellan lokalens kostnad och den hyra som de nyanlända kan betala kan kommunen inte få statlig
ersättning för vilket prognosticeras generera ett budgetunderskott. (-400 tkr)
Kommunstyrelsens förvaltning övergripande +3 800 tkr
Förvaltningen har budgetmedel öronmärkta för nya driftskostnader som uppstår för digitalisering och innovation
varje år, utredningar samt nya kapitalkostnader. Det finns i dagsläget inga planerade investeringar under året, inga
kända behov av utredningar och inga beslut gällande nya kostnader för året kring digitalisering eller innovation
vilket gör att dessa poster kommer att generera ett överskott. (+3 800 tkr)
Kommunledningskontoret +3 100 tkr
Den största andelen av överskottet på 1 900 tkr beror på att några tjänster har varit vakanta under stora delar av
året men är nu till största delen tillsatta. Övriga personalkostnader för utbildningar, konferenser, transporter och
boende väntas också ge fortsatt lägre kostnader då vi mestadels deltar digitalt på distans under pandemin och att
många digitala utbildningar är kostnadsfria. (+2 330 tkr).
Den strategiska arbetsmiljösatsningen beräknas inte förbruka mer än halva budgetutrymmet under året. (+1 000
tkr)
Vi har fått ett nytt avtal för kommunförsäkringen vilket resulterat i att försäkringspremien höjts. (-230 tkr)
Samhällsbyggnadskontoret +2 700 tkr
Kostnaderna för fritidskort ser ut att ha minskat sedan förra året. Om detta beror på ändrade rutiner för utlämnande
av korten eller om pandemin har påverkat är dock svårt att säga i nuläget. (+500 tkr)
Behovet av konsultutredningar är inte så stort som budgeterats för inom det strategiska arbetet då stort fokus för
närvarande läggs på den fördjupade översiktsplanen vilket ytterligare ökar på det förväntade överskottet. (+1 100
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tkr)
Resterande överskott beror på att vi efter interna prioriteringar ökade budgeten för markförvaltningen mer än vad
vi i år mäktar med att planera nya åtgärder för, att debiteringen i detaljplaner förväntas vara något högre än planerat
under året samt att personalomsättningen är låg men ändå genererar ett visst överskott. (+1 100 tkr)
Förändring helårsprognos
Styrelse/förvaltning

Helårsprognos delår 1
(tkr)

Kommungemensamt

Helårsprognos delår 2
(tkr)

Förändring prognos
(tkr)

-200

400

600

Kommunstyrelsens
förvaltning övergripande

500

3 800

3 300

Kommunledningskontoret

500

3 100

2 600

Samhällsbyggnadskontoret

400

2 700

2 300

1 200

10 000

8 800

Totalt

Text förändring helårsprognos
Kommungemensamt +600 tkr
Den nya överenskommelsen med Region Halland gällande regional EU-medfinansiering är 100 tkr högre än
tidigare överenskommelse. Ärendet behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti och beslut
förväntas fattas på kommunstyrelsens septembermöte.
Kommungemensamma IT-system förväntas bli 300 tkr dyrare än föregående prognos då licenskostnaden för
webbplatserna blir dubbel under tiden för upphandling av nya.
Kostnaden för mottagande av nyanlända prognosticeras bli 100 tkr lägre än vid föregående prognostisering.
Den kommungemensamma projektportföljen förväntas ge ett överskott på 1 500 tkr. I vilken takt projekten
fortlöper och på vilket år kostnaderna kommer är alltid svårt att avgöra i början av året.
Omfattningen av inköp av material för att möjliggöra distansarbete för kommunens medarbetare under pandemin
var inte känt i april. (-600 tkr)
Kommunstyrelsens förvaltning övergripande +3 300 tkr
Förvaltningen har budgetmedel öronmärkta för nya driftskostnader som uppstår för digitalisering och innovation
varje år, utredningar samt för nya kapitalkostnader. I början av året är det svårt att avgöra i vilken utsträckning
dessa kommer behöva tas i anspråk.
Kommunledningskontoret + 2 600 tkr
Orsakerna till förändringen beror på att några tjänster tagit längre tid att rekrytera än våra tidiga prognoser för året
samt att vi inte har fler åtgärder på gång i den strategiska arbetsmiljösatsningen som förväntas kosta något under
året. (+2 600 tkr)
Samhällsbyggnadskontoret +2 300 tkr
I våras var det ännu inte möjligt att se någon kostnadsminskning för fritidskort. Orsaken till kostnadsminskningen
är fortsatt svår att bedöma. (+500 tkr)
Behovet av konsultutredningar i det strategiska arbetet förväntas bli ännu mindre än vid föregående prognos då
fokuset kommer ligga på den fördjupade översiktsplanen. (+870 tkr)
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Vi kommer inte mäkta med att planera nya åtgärder för markförvaltningen under hösten och debiteringen i
detaljplaner förväntas bli ytterligare något högre än vi uppskattade i våras. (+930 tkr)

6.2 Uppföljning investeringsbudget delår
Investeringar (belopp i tkr)
(Belopp i tkr)

Bokslut
2020

Utfall JanAug 2021

Årsbudget
2021

Helårsprog
nos 2021

Avvikelse
2021

Löpande årliga investeringar
Utgifter

21,3

0

-620

0

620

0

0

-1 380

0

1 380

21,3

0

-2 000

0

2 000

Övriga investeringar
Utgifter
Netto

Kommentarer
Löpande investeringar +620 tkr
Inga löpande investeringar är planerade under året. (+620 tkr)
Övriga investeringar, +1 380 tkr
Vi har en årlig budget på 1 miljon kronor för IT-investeringar. Om en upphandling kommer att utmynna i ett
investeringsbehov vet vi oftast inte förrän en upphandling är klar och tilldelad. För 2021 finns ännu inga kända
poster. (+1 000 tkr)
När det gäller skyltprojektet så ändrades inriktningen under 2019 ifrån nya ortsskyltar till att istället bli en
upprustning av befintlig skyltpark. Då kommunikationsenheten fortsatt haft stort fokus på att hantera
kommunikation kopplat till pandemin så är det möjligt att detta projektet kommer att behöva pausas även i år.
(+380 tkr)
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7 Verksamhet som utförs av externa aktörer
Andel av
verksamhetsvolym

Verksamhet

Delår
2020
Busstrafik och färdtjänst

100

Delår
2021

Kostnad för
verksamhet
Delår
2020

Delår
2021

-29 133

All huvudverksamhet inom busstrafik och färdtjänst utförs av annan huvudman (Hallandstrafiken) än Kungsbacka
kommun. Sedan 1 januari 2021 så har budgetansvaret för dessa verksamheter övergått till nämnderna för Teknik
samt Förskola & Grundskola.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-08-31

§ 289
Dnr 2021-00579
Överenskommelse om regional EU-medfinansiering 2021-2027
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner Överenskommelse om regional medfinansiering 2021–
2027.
Kungsbacka kommun medfinansierar den gemensamma potten med 2 500 000
kronor/år, under förutsättning att överenskommelsen godkänns av samtliga parter.
Sammanfattning av ärendet
Region Halland tillämpar tillsammans med de halländska kommunerna en
medfinansieringsmodell för att underlätta projektverksamheten som Region Halland
driver för att uppnå målsättningarna i Hallands Tillväxtstrategi. Flera EU-program
kräver medfinansiering och denna överenskommelse ska medverka till att
komplettera den finansiering som kommer från EU.
Projekt som genomförs med medel ifrån den gemensamma potten ska bland annat
bidra till måluppfyllelse i Tillväxtstrategin för Halland 2021-2027, ha ett regionalt
perspektiv och generera regional nytta samt leda till en långsiktigt hållbar
verksamhet. Den totala potten uppgår till 17 000 000 kronor årligen där Region
Halland står för 7 000 000 kronor och kommunernas andel baseras på dess
befolkningsmängd vid ingången av avtalet. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer
att medfinansieringen är viktig och angelägen för att uppfylla målsättningen i
Hallands Tillväxtstrategi.
Kungsbacka kommuns medfinansiering på 2 500 000 kronor per år hanteras inom
kommunstyrelsens budgetram där det sedan tidigare avtalsperiod finns avsatt
2 400 000 kronor årligen. Kommunernas andelstal baseras på folkmängden i
respektive kommun.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-25
Region Hallands beslut om Överenskommelse om regional medfinansiering 2021–
2027, 2021-06-09
Region Hallands tjänsteskrivelse om överenskommelse om regional medfinansiering
2021–2027, 2021-05-06
Överenskommelse om regional medfinansiering 2021–2027, 2021-05-06
Presentation, Regional medfinansiering uppföljning 2014-2020
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-25
Diarienummer

0

KS 2021-00579 Kungsbacka

Överenskommelse om regional EU-medfinansiering 2021–2027
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner Överenskommelse om regional medfinansiering 2021–2027.
Kungsbacka kommun medfinansierar den gemensamma potten med 2 500 000 kronor/år, under
förutsättning att överenskommelsen godkänns av samtliga parter.
Sammanfattning av ärendet
Region Halland tillämpar tillsammans med de halländska kommunerna en medfinansieringsmodell för
att underlätta projektverksamheten som Region Halland driver för att uppnå målsättningarna i Hallands
Tillväxtstrategi. Flera EU-program kräver medfinansiering och denna överenskommelse ska medverka
till att komplettera den finansiering som kommer från EU. Projekt som genomförs med medel ifrån
den gemensamma potten ska bland annat bidra till måluppfyllelse i Tillväxtstrategin för Halland 20212027, ha ett regionalt perspektiv och generera regional nytta samt leda till en långsiktigt hållbar
verksamhet. Den totala potten uppgår till 17 000 000 kronor årligen där Region Halland står för
7 000 000 kronor och kommunernas andel baseras på dess befolkningsmängd vid ingången av avtalet.
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att medfinansieringen är viktig och angelägen för att uppfylla
målsättningen i Hallands Tillväxtstrategi.
Kungsbacka kommuns medfinansiering på 2 500 000 kronor per år hanteras inom kommunstyrelsens
budgetram där det sedan tidigare avtalsperiod finns avsatt 2 400 000 kronor årligen. Kommunernas
andelstal baseras på folkmängden i respektive kommun.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-25
Region Hallands beslut om Överenskommelse om regional medfinansiering 2021–2027, 2021-06-09
Region Hallands tjänsteskrivelse om överenskommelse om regional medfinansiering 2021–2027,
2021-05-06
Överenskommelse om regional medfinansiering 2021–2027, 2021-05-06
Beslutet skickas till
Region Halland
Kommunledningskontoret
Malin Larsson
0300-83 42 65
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-06-09
Regionstyrelsen

§68
Överenskommelse om regional medfinansiering 2021- 2027
RS201310
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att




godkänna Överenskommelse om regional medfinansiering 2021-2027 enligt
bilaga
Region Halland medfinansierar den gemensamma potten med 7 000 000
kr/år under förutsättning att överenskommelsen godkänns av samtliga parter
Region Hallands medfinansiering tas ur anslaget för regional medfinansiering

På grund av jäv deltar inte Helene Andersson (C) i handläggningen av detta ärende.
Ärendet
EU:s program och fonder är viktiga verktyg för genomförande av den regionala
Tillväxtstrategin för Halland. Flera av EU-programmen kräver medfinansiering. I
Halland har man arbetet med en modell för medfinansiering som bygger på
förtroende och tillit till varandra. Modellen är en grund för att effektivisera och
underlätta uppfyllandet av målsättningarna i Hallands Tillväxtstrategi. Genom en
regional medfinansieringspott med medel från både Region Halland och de
halländska kommunerna underlättas projektverksamheten. Projekten behöver genom
potten endast göra en ansökan istället för separata ansökningar till respektive
finansiär.
Överenskommelsen styr prioriteringen av den regionala medfinansieringen.
Utgångspunkten är att följa finansieringen från tidigare överenskommelser där
kommunerna finansierat med 10 miljoner kronor per år och Region Halland med 7
miljoner kronor per år. Finansieringen för kommunerna är baserad på
befolkningsmängd vid ingången av avtalet och gäller för perioden 2021 till 2027. Den
högre finansieringen som kommunerna har om 3 miljoner kronor per år är till för att
finansiera bland annat Lokalt ledd utveckling i Halland. Denna pott utgör en egen del
av den regionala medfinansieringen.
Överenskommelse gäller under förutsättning att den godkänns av samtliga parter.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-06-09
Regionstyrelsen
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen besluta att




godkänna Överenskommelse om regional medfinansiering 2021-2027 enligt
bilaga
Region Halland medfinansierar den gemensamma potten med 7 000 000
kr/år under förutsättning att överenskommelsen godkänns av samtliga parter
Region Hallands medfinansiering tas ur anslaget för regional medfinansiering

Beslutsunderlag
 Beslutsförslag Överenskommelse om regional medfinansiering 2021-2027
 Överenskommelse om regional medfinansiering 2021-2027
Expedieras till
Kommunstyrelsen i samtliga halländska kommuner
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Region Halland
Regionkontoret
Regional utveckling
Lena Neinhardt
Internationell strateg

Beslutsförslag
Datum
2021-05-06

Diarienummer
RS201310

Regionstyrelsen

Beslutsförslag Överenskommelse om regional
medfinansiering 2021-2027
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att:
- Godkänna Överenskommelse om regional medfinansiering 2021-2027 enligt
bilaga
- Region Halland medfinansierar den gemensamma potten med 7 000 000
kr/år, under förutsättning att överenskommelsen godkänns av samtliga parter
- Region Hallands medfinansiering tas ur anslaget för regional medfinansiering.

Sammanfattning
EU:s program och fonder är viktiga verktyg för genomförande av den regionala
Tillväxtstrategin för Halland. Flera av EU-programmen kräver medfinansiering. I
Halland har man arbetet med en modell för medfinansiering som bygger på
förtroende och tillit till varandra. Modellen är en grund för att effektivisera och
underlätta uppfyllandet av målsättningarna i Hallands Tillväxtstrategi. Genom en
regional medfinansieringspott med medel från både Region Halland och de
halländska kommunerna underlättas projektverksamheten. Projekten behöver
genom potten endast göra en ansökan istället för separata ansökningar till
respektive finansiär.
Överenskommelsen styr prioriteringen av den regionala medfinansieringen.
Utgångspunkten är att följa finansieringen från tidigare överenskommelser där
kommunerna finansierat med 10 miljoner kronor per år och Region Halland
med 7 miljoner kronor per år. Finansieringen för kommunerna är baserad på
befolkningsmängd vid ingången av avtalet och gäller för perioden 2021 till 2027.
Den högre finansieringen som kommunerna har om 3 miljoner kronor per år är
till för att finansiera bland annat Lokalt ledd utveckling i Halland. Denna pott
utgör en egen del av den regionala medfinansieringen.
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Överenskommelse gäller under förutsättning att den godkänns av samtliga
parter.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Region Halland finansierar den regionala EU-medfinansiering med 7 miljoner
kronor per år och de halländska kommunerna bidrar tillsammans med 10
miljoner kronor per år. Region Hallands medfinansiering tas ur anslaget för
regional medfinansiering.
Förvaltning
Jörgen Preuss
Regiondirektör

Bo-Josef Eriksson
Regional utvecklingsdirektör

Bilaga:
Överenskommelse om medfinansiering

Styrelsens/nämndens beslut delges
Kommunstyrelsen i samtliga halländska kommuner

2021-05-06

Region Halland

Överenskommelse om regional medfinansiering
2021-2027
EU:s program och fonder är viktiga verktyg för genomförande av den regionala
Tillväxtstrategin för Halland. Flera av EU-programmen kräver medfinansiering. I
Halland har man arbetet med en modell för medfinansiering som bygger på
förtroende och tillit till varandra. Modellen är en grund för att effektivisera och
underlätta uppfyllandet av målsättningarna i Hallands Tillväxtstrategi. Genom en
regional medfinansieringspott med medel från både Region Halland och de
halländska kommunerna underlättas projektverksamheten. Projekten behöver
genom potten endast göra en ansökan istället för separata ansökningar till
respektive finansiär.
Överenskommelsen styr prioriteringen av den regionala medfinansieringen.
Utgångspunkten är att följa finansieringen från tidigare överenskommelser där
kommunerna finansierat med 10 miljoner kronor per år och Region Halland
med 7 miljoner kronor per år. Finansieringen för kommunerna är baserad på
befolkningsmängd vid ingången av avtalet och gäller för perioden 2021 till 2027.
Den högre finansieringen som kommunerna har om 3 miljoner kronor per år är
till för att finansiera bland annat Lokalt ledd utveckling i Halland. Denna pott
utgör en egen del av den regionala medfinansieringen.
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Fakturering sker med en tredjedel av årsavgiften varje tertial.
Respektive part äger rätten att säga upp överenskommelsen för kommande år
innan årsskiftet. Om en part bryter överenskommelsen faller den för alla
ingående parter.

Grundläggande förutsättningar
De regionala medfinansieringsmedlen ska användas till insatser/aktiviter som
syftar till regional utveckling. För att säkerställa regional nytta och kvalitet
avsätts vissa medel för övergripande samverkanskostnader och arbete med
horisontella kriterier, det vill säga, hållbar utveckling (ekonomisk, social och
ekologisk).
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Fonder och program som kräver medfinansiering
Flera EU-program kräver medfinansiering och denna överenskommelse ska
medverka till att komplettera den finansiering som kommer från EU. Även
utlysningar av statliga utvecklingsmedel inom regional utveckling kan
medfinansieras av den regionala medfinansieringspotten.
För stora, strukturbyggande/strukturförändrande projekt krävs ofta omfattande
mobiliserings och förberedelse arbete mellan olika aktörer inför ansökan. Om
detta kräver extra medel kan dessa sökas ut den regionala medfinansieringen.
Kommunen/aktören i fråga ska kunna visa på engagemang och åtagande även
efter projekttidens slut. Detta ska framgå i projektansökan.
Samtliga projekt ska ta fram en bakgrundsanalys som också utgör grund för
mätningar av kvantitativa och kvalitativa indikatorer. Det ska finnas en tydlig
plan för utvärdering av projektets resultat. Vid större projekt ska en dialog föras
med Region Halland innan ansökan lämnas in. Alla projekt ska medverka i det
regionala hållbarhets- och jämställdhetsarbetet i ett tidigt skede i projektet.

Kriterier vid bedömning av projekt
Lärdomar från föregående programperiod utgör bedömningsgrunder för
medelstilldelning under perioden 2021-2027
 Projektet ska bidra till att uppnå målet i Tillväxtstrategin för Halland 20212027
 Projektet ska ha mål och indikatorer som bidrar till genomförandet av
tillväxtrategin.
 Projektet ska ha ett regionalt perspektiv och en regional nytta (gäller inte
medel speciellt avsatta för Lokalt Ledd Utveckling).
 Projektet ska leda till en långsiktigt hållbar verksamhet och/eller metoder.
 Projektet ska ha en plan för resultatutvärdering.
 Projektet ska tillse att ingående företag godkänner deltagande i
uppföljningsarbete under en längre tid efter projekttidens slut.
 Projektägare ska ha en god genomförandekapacitet.
 Projektmedel ska inte användas till normal drift.
 Investeringar får endast utgöra en mindre del av ett projekt.
 Region Halland ska erbjudas plats i projektets styrgrupp.
 För större projekt, som är strukturbyggande/strukturförändrande och som
sträcker sig över lång tid, krävs en avsiktsförklaring om långsiktigt
åtagande från berörd kommun/aktör.
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Regional medfinansiering
uppföljning
2014-2020

Fördelning av medel i projekt som
medfinansierats med regionala medel
69 186 tkr
Finansiering från
bland annat staten,
kommuner, högskolan,
privata aktörer och
ideell sektor

21%

121 213 tkr
EU-medel från
• Regionalfonden
• ÖKS
• Interreg Nordjsön
• Övrig EU-finansierng
• LLUH

37%

42%

138 445 tkr
Region Hallands
medfinansieringspott
■

Totalt EU-finansiering

■

Regional medfinansiering

■

Övrig finansiering

Fördelning av ERUF-företag (AB) efter kommun samt tota lt antal företag (AB) i kommu nen 2018
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Beskrivning

Resursmobilisering

Medverkan i EU-finansierade projekt skapar mobilisering av resurser kring
prioriterade utvecklingsområden. Mobiliseringen av resurser manifesteras
genom utveckling av kompetenser (humankapital), relationer (nätverk
och kontaktytor) samt skapande av riktning för utvecklingen framåt.

Samverkansorientering

Medverkan i EU-finansierade projekt skapar samverkansorientering där
samarbeten söks för att lösa utmanande uppgifter som den egna
organisationen inte klarar på egen hand. Samverkansorienteringen
manifesteras genom önskan om gemensamma kontaktytor som skapar
interaktioner och möjligheter till synergier genom ökat samförstånd och
vilja till gemensamma ansträngningar.

Utforskaranda

Medverkan i EU-finansierade projekt skapar en regionalt förankrad
utforskaranda som stimulerar till innovation och kreativitet.
Utforskarandan manifesteras genom motivation och förmåga att söka
efter innovativa lösningar genom nyutveckling eller vidareutveckling.

Prestationskultur

Medverkan i EU-finansierade projekt skapar en prestationskultur.
Prestationskulturen manifesteras genom att projekten formar ett
förhållningsätt till utveckling baserat på att skapa aktiviteter, uppnå
resultat, samt att ta ansvar för att driva utvecklingen i önskvärd riktning.

Exempel på EU-finansierade projekt i Halland
HICuhe
.
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Halland – Bästa livsplatsen
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Europeiska regionala
utveddingsfonden

rojekt inom EU:s socialfond

INTEGRATION
Halland
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Sk.apar utveckling

Region Halland │ 5

Regional medfinansiering
2021-2027

Ingångar
● Samma finansiering som tidigare
● Utgå från de avtal som varit
● Projektet ska bidra till Tillväxtstrategins genomförande
● Finansiering per capita
● Regionalt mervärde
● Medfinansiering för EU-projekt/statliga satsningar
● Särskild pott för LLUH

Halland – Bästa livsplatsen

Region Halland │ 7

Justeringar
● Avtalet gäller 2021-2027 istället för två år i taget, med möjlighet att säga upp
● Tydliggjort den högre kommunala medfinansieringen och vad den kan gå till
● Tagit bort stycket om socialfonden
● Mindre korrigeringar och anpassningar
● Konsekvensen för LLUH blir att vi kan finansiera detta 2021 och 2022 enligt bifogat förslag.
Överenskommelsen är inte låst till kommande programperiod men fokus blir det iaf då
pengarna nu är tömda i denna perioden. Medför att vi inte låser oss. Därmed blir LLUH
hanterat, men har också med en ppt som förklarar detta.

LLUH 2021-2027

Bakgrund
● 2014-2020 har LLUH fått beslut om 21,9 miljoner kronor av den regionala
medfinansieringspotten.
● LLUH växlar upp sina medel med lika mycket statliga och EU-medel som den regionala
finansieringen
● Ansökan från LLUH om 5,9 mkr för att finansiera drift och projekt under 2021-2022.
Jordbruksverket beslutade 23 december om förlängningen av programperioden (20142020) att gälla även 2021 och 2022, svar kring medfinansiering 15 februari.
● Regional medfinansiering, 2,3 miljoner kvar efter prioriteringar av projekt. Region Halland
beslutade att destinera dessa till LLUH.

Halland – Bästa livsplatsen
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Förslag 2021-2027
● 2014-2021 har LLUH fått beslut om 24,2 miljoner kronor av den regionala
medfinansieringspotten. (3,2 miljoner kronor över den gamla överenskommelsen)
● Ansökan från LLUH om 5,9 mkr för att finansiera drift och projekt under 2021-2022.
Jordbruksverket beslutade 23 december om förlängningen av programperioden (20142020) att gälla även 2021 och 2022, svar kring medfinansiering 15 februari.
● Kvarstår 3,6 miljoner kronor av ansökan. Om överenskommelsen 2021-2027 godkänns av
alla parter är förslaget att godkänna denna finansiering.
● 2021-2027 finns 21 miljoner för exempelvis LLUH. 3,2 miljoner är redan intecknade om
överenskommelsen godkänns och 3,6 miljoner föreslås godkännas om överenskommelsen
går igenom. För åren 2023-2027 kvarstår då 14,2 miljoner i den särskilda potten.

Halland – Bästa livsplatsen
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-09-07

§ 306
Dnr 2021-00852
Ansökan om bidrag till Kungsbacka Höstcup 2021
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen bidrar med 10 000 kronor till Kungsbacka Höstcup enligt
upplägget i Fair Play-paketet i Information om Sponsorpaket Kungsbacka Höstcup
2021.
Sammanfattning av ärendet
Onsala BK och Kullavik IF har inkommit med en förfrågan till kommunen om bidrag
till den höstcup i fotboll som de båda klubbarna arrangerar under åtta speldagar vid
fyra helger den 2-24 oktober.
Cupen riktar sig till spelare i åldrarna 6-19 år och har enligt arrangörerna cirka 330
anmälda lag.
Arrangörerna har tagit fram ett antal olika bidragsupplägg som sponsorer kan välja
mellan med bidragsnivåer på alltifrån 30 000 kronor till 3000 kronor. Möjlighet att
välja ett eget bidragsupplägg finns också.
Kungsbacka kommun ger via nämnden för Kultur & Fritid bidrag till föreningslivet
och har vid även tidigare tillfällen gett bidrag till cuper och arrangemang som gynnar
idrotts- och föreningslivet i kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-30
Ansökan från Onsala BK och Kullavik IF, 2021-08-25
Information om Sponsorpaket Kungsbacka höstcup
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bidra med
10 000 kronor till Kungsbacka Höstcup enligt upplägget i Fair Play-paketet i
Information om Sponsorpaket Kungsbacka Höstcup 2021.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, eget
yrkande. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-08-30
Diarienummer

0

KS 2021-00852 Kungsbacka

Ansökan om bidrag till Kungsbacka Höstcup 2021

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut
Sammanfattning av ärendet
Onsala BK och Kullavik IF har inkommit med en förfrågan till kommunen om bidrag till den höstcup i
fotboll som de båda klubbarna arrangerar under åtta speldagar vid fyra helger den 2-24 oktober.
Cupen riktar sig till spelare i åldrarna 6-19 år och har enligt arrangörerna cirka 330 anmälda lag.
Arrangörerna har tagit fram ett antal olika bidragsupplägg som sponsorer kan välja mellan med
bidragsnivåer på alltifrån 30 000 kronor till 3000 kronor. Möjlighet att välja ett eget bidragsupplägg
finns också.
Kungsbacka kommun ger via nämnden för Kultur & Fritid bidrag till föreningslivet och har vid även
tidigare tillfällen gett bidrag till cuper och arrangemang som gynnar idrotts- och föreningslivet i
kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-30
Ansökan från Onsala BK och Kullavik IF, 2021-08-25
Information om Sponsorpaket Kungsbacka höstcup
Beslutet skickas till
Klubbchef Onsala BK
Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

Kommunledningskontoret
Andrea Egerlundh
0300-834272
Kommunsekreterare
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

Från:
Skickat: den 25 augusti 2021 17:14
Till: Lisa Andersson <lisa.andersson@kungsbacka.se>
Ämne: Förfrågan om Cup stöd
Hej Lisa,
Vi har vid tidigare tillfällen ställt förfrågan kring stöd/sponsring till mindre cuper i Onsala BK
och glädjande erhållit detta tillbaka i tiden av tidigare KSO.
I år samarrangerar Onsala BK och Kullavik IF KUNGSBACKA HÖSTCUP
www.kungsbackahostcup.se med spel på 5 olika spelcentra i kommunen under 4 helger i
oktober. Cupen har växt och är nu sammantaget faktiskt större än både Gothia (i
Kungsbacka) och Aranäs Open i antal lag. I nuläget är hela 330 lag anmälda, mestadels från
Stor Göteborg men även klubbar med lite längre avstånd.
Vi hoppas att Kungsbacka Kommun vill stötta oss i vår ambition att erbjuda en utvecklande
cup för ortens och närområdets fotbollsspelande ungdomar från 6‐19 år som vi långsiktigt
hoppas växa ännu mer och verkligen sätter Kungsbacka på kartan avseende
idrottsevengemang.
Bifogar en folder vi tagit fram avseende sponsorpaket, men är oavsett tacksamma för stöd
oavsett storlek och omfattning och ser fram emot er återkoppling.

Bästa Hälsningar

-

Per Eld

Klubbchef Onsala BK
Mobil
| E‐post

Postadress: Gathes väg 110 | 439 36 Onsala
Org nr: 849400‐2317 | Bankgiro:
Hemsida www.onsalabk.se | E‐post kansli@onsalabk.se
Instagram @onsalabk1941
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Kungsbacka Höstcup har inte så många år på nacken. 2015 startade fotbollscupen i Kullavik
IF:s regi och hade då ca 100 lag i åldern 7-11 år. Cupen har därefter växt och under pandemiåret 2020 lyckades man utifrån rådande restriktioner genomföra cupen för hela 230 lag.
Inför 2021 förde Kullavik diskussioner med Onsala BK i syfte att utveckla och utvidga cupen
ytterligare. Ett starkt samarbete tog form med en vision att skapa den största fotbolls- och
idrottscupen i Kungsbacka som långsiktigt även inkluderar spel på alla Kungsbackas konstgräsplaner och övernattningsmöjligheter. Redan 2021 pekar prognosen på ca 350 anmälda
lag och det innebär att Kungsbacka Höstcup totalt sett är större än både Aranäs Open och
Gothia Cup (i Kungsbacka) och därmed kommunens största idrottsevengemang.
Totalt räknar vi med att arrangemanget samlar uppskattningsvis ca 15 000 besökare i form
av spelare, ledare, funktionärer och publik utspritt på 5 spelcentra under de 8 speldagarna
vid 4 helger, 2-24 Oktober (med reservation för ändrade pandemi-restriktioner).
Kungsbacka Höstcup är en unik utvecklande cup för spelare och lag. Utvecklingen består i
att alla åldersgrupper som står för en ändrad spelform nästkommande säsong, får prova på
nästa års spelform. Dvs att de barn som spelar 3-3 sista året får spela 5-5 spel. Detta gäller
hela vägen upp till sista spelformsåret där man idag spelar 9-9.
Cupen har även utvidgat antal åldersgrupper att innefatta åldersgrupper från de allra yngsta (6år) till de äldsta juniorerna (19 år). Ingen annan fotbollscup i Sverige kan uppvisa denna
bredd i antal åldersklasser.
Cupens mål är att skapa en hållbar och trivsam miljö för besökarna. Därav att vi satsar
såväl på miljömässigt bra val av produkter, förpackningar och mat men också på ett spel
som präglas av sportsligt uppträdande och en närvaro som känns trivsam. I varje
åldersklass kommer ett Fair-Play pris att delas ut där spelarnas, ledarnas och supportrarnas
uppträdande bedöms av domare och funktionärer. Alla ledare får gratis kaffe och fikabröd.
För att kunna genomföra detta fantastiska ungdomsevent läggs stora ideella insatser från
föräldrar, ledare och klubbansvariga. Men för att cupen ska bli riktigt bra krävs också sponsorer och välgörare som stödjer vår ambition att skapa ett tilltalande idrottsevent för barn
och ungdomar. Ett fantastiskt tillfälle att nå många Västsvenska invånare med allt från enkel
varumärkesexponering till erbjudanden och utställning/försäljning på plats.
Som sponsor kan du självklart bidra med mycket. Allt från olika sponsorpaket med exponering, inköpsstöd av produkter och livsmedel, till utställningar och egna eventtält där man
kan sälja eller förevisa tjänster och produkter. Se även nästa sidor!
Varmt välkommen att stödja Kungsbacka Höstcup. Vid intresse - fyll i bifogat formulär eller
kontakta Per Eld, klubbchef@onsalabk.se 0733-660210.

SPONSORPAKET
Ja, vårt företag vill delta och bidraga till cupen med följande val:

□

Huvudsponsorpaket 		

30 000 kr

Cupen tar in en eller flera huvudsponsorer (max 5 st), dock enbart en per bransch.
I huvudsponsorpaketet ingår Stora Cup-paketet, Stora utställarpaketet samt tryck
(en färg) på Cup-Tröja, Funktionärsjackor och funktionärsvästar. samt extra stor logga på Cuphelsida i Norra Halland respektive Kungsbackaposten.

□

Stora Cup-paketet 			

12 000 kr

□

Lilla Cup-paketet 			

□

Stora Utställarpaketet

□

Lilla Utställarpaketet

□

Fair Play Sponsorpaket 10 000 kr

Cupen tar in obegränsat antal cupsponsorer. I Stora Cup-paketet ingår:
- Banderollplats 200 x 100 cm (2 st, 1 på varje huvudarena) inkl banderoll
- Stor logga på Cuphelsida i NHD och KBP
- 1/1 Helsidesannons A5 i cuptidning
- Logga på Cuphemsidan

7 000 kr

Cupen tar in obegränsat antal cupsponsorer. I Stora Cup-paketet ingår:
- Banderollplats 100 x 50 cm (2 st, 1 på varje huvudarena) inkl banderoll
- Liten logga på Cuphelsida i NHD och KBP
- 1/2 Halvsidesannons A5 i cuptidning
- Logga på Cuphemsidan

10 000 kr

Som utställare/säljare får du fri tillgång till samtliga huvudarenor under SAMTLIGA
speldagar, att etablera besöks- försäljningstält, dela ut erbjudanden och giveaways
till besökarna. Kan kombineras med tillköp av hela cup-paket ovan.

3 000 kr

Som utställare/säljare får du fri tillgång till samtliga huvudarenor under EN av spelhelgerna att etablera besöks- försäljningstält, dela ut erbjudanden och giveaways
till besökarna. Kan kombineras med tillköp av hela cup-paket ovan.

Som sponsor bidrar man till inköp av Fair-playstatyetter till vinnande lag i årgångarna och exponeras särskilt i tidningsannonser, hemsida och i samband med prisutdelningar. Kan kombineras med tillköp av hela cup-paket ovan. Max 5 sponsorer.

Samtliga priser anges exklusive moms och faktureras via någon av
våra samarbetspartners. Sponsoruppgifter fylls i på sista sidan.

forts nästa sida

ÖVRIG SPONSRING
Ja, vårt företag vill delta och bidraga till cupen med följande val:

□

Produkter, tjänster och livsmedel
Som sponsor kan man även bidraga med hel- eller delfinansierade produkter
och tjänster, såsom t ex:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mat för försäljning
Livsmedel, kioskvaror (råvaror, dryck och tilltugg)
Engångsprodukter för servering/städning/etc
Klädesplagg (cuptröjor och funktionärsplagg)
Portabla PA-högtalaranläggningar
Renhållnings-/återvinningstjänster
Giveaways för att höja cupvärdet för gästerna
Trycktjänster i media eller på kläder
Andra relevanta produkter och tjänster som tillför
värde
Cupens motprestation är att erbjuda ett exponeringpaket, eller delar av detta
motsvarande bidagets värde.

med produkter/tjänster till ett ca värde av:

Kr
med produkt/tjänst avses (ange nedan):

Ifyllt formulär skickas till: klubbchef@onsalabk.se

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sponsoruppgifter
Sponsornamn

Kontaktperson - namn

Faktureringsadress/märkning

Kontaktperson - mobil tel

Postnr & Ort

Kontaktperson - e-post
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Datum
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2021-08-31

§ 290
Dnr 2017-00432
Avslut av uppdrag avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget med åtgärder för det systematiska
arbetsmiljöarbetet som lämnades 2018-03-27, § 75, för avslutat.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 27 mars 2018 kommundirektören i uppdrag att
konkretisera och förtydliga arbetet med uppföljningsbara mål i kommunövergripande
styrdokument för arbetsmiljöområdet, vidareutveckla struktur och uppföljning för det
systematiska arbetsmiljöarbetet genom fortsatt implementering och utveckling i
planerings- och uppföljningsverktyg Stratsys samt fortsätta redan påbörjat arbete i
syfte att minska ohälsotalen inom berörda verksamheter.
Sedan uppdraget lämnades 2018 har en rad åtgärder inom det systematiska
arbetsmiljöarbetet genomförts, däribland utbildningar i Stratsys, införandet av
Kommunernas informationssystem om arbetsmiljö (KIA) och uppdatering av
gällande styrdokument inom området vilket innebär att uppdragets intention nu är
uppfyllt.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-08
Arbetsmiljömål - Kungsbacka kommun, antagna av kommunfullmäktige 2020-10-06,
§ 119
Arbetsgivarpolicy antagen av kommunfullmäktige 2019-06-11, § 86
Kommunstyrelsen 2018-03-27, § 75
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-06-08
Diarienummer

0

KS 2017-00432 Kungsbacka

Avslut av uppdrag avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget med åtgärder för det systematiska arbetsmiljöarbetet som
lämnades 2018-03-27, § 75, för avslutat.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 27 mars 2018 kommundirektören i uppdrag att konkretisera och förtydliga
arbetet med uppföljningsbara mål i kommunövergripande styrdokument för arbetsmiljöområdet,
vidareutveckla struktur och uppföljning för det systematiska arbetsmiljöarbetet genom fortsatt
implementering och utveckling i planerings- och uppföljningsverktyg Stratsys samt fortsätta redan
påbörjat arbete i syfte att minska ohälsotalen inom berörda verksamheter.
Sedan uppdraget lämnades 2018 har en rad åtgärder inom det systematiska arbetsmiljöarbetet
genomförts, däribland utbildningar i Stratsys, införandet av Kommunernas informationssystem om
arbetsmiljö (KIA) och uppdatering av gällande styrdokument inom området vilket innebär att
uppdragets intention nu är uppfyllt.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-08
Arbetsmiljömål - Kungsbacka kommun, antagna av kommunfullmäktige 2020-10-06, § 119
Arbetsgivarpolicy antagen av kommunfullmäktige 2019-06-11, § 86
Kommunstyrelsen 2018-03-27, § 75
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 27 mars 2018 kommundirektören i uppdrag att konkretisera och förtydliga
arbetet med uppföljningsbara mål i kommunövergripande styrdokument för arbetsmiljöområdet,
vidareutveckla struktur och uppföljning för det systematiska arbetsmiljöarbetet genom fortsatt

Kommunledningskontoret
Leif Söderhagen
0300-836613
HR-specialist
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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implementering och utveckling i planerings- och uppföljningsverktyg Stratsys samt fortsätta redan
påbörjat arbete i syfte att minska ohälsotalen inom berörda verksamheter.
Sedan uppdraget lämnades 2018 har en rad åtgärder inom det systematiska arbetsmiljöarbetet
genomförts, däribland:
 Parallellt med att införandet av SAM-modulen i Stratsys har chefer i Kungsbacka kommun fått
utbildning i hur de ska använda verktyget för att kunna följa upp det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
 En överenskommelse har även tecknats med Försäkringskassan om fördjupad samverkan i
sjukskrivningsprocessen.
 Kommunledningskontoret genomförde under 2019 en pilot med Kommunernas
informationssystem om arbetsmiljö (KIA). KIA är ett webbaserat informationssystem som
chefer och medarbetare i kommunen ska använda för att rapportera in olycksfall och tillbud.
Under 2020 har ett breddinförande genomförts.
 Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder har tydliggjorts i
kommunens riktlinje för ansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter
 Kommunfullmäktige antog den 11 juni 2019, en ny arbetsgivarpolicy, och i den beskrivs
kommunens förhållningssätt inom fyra områden, där är arbetsmiljö och hälsa ett sådant
område.
 Kommunfullmäktige antog även den 6 oktober 2020, ”Arbetsmiljömål - Kungsbacka
kommun”, som innehåller övergripande mål för Kungsbacka kommuns arbetsmiljöarbete.
Målen är ett komplement till arbetsgivarpolicyn och har tagits fram i samverkan med de
fackliga parterna.
Med hänvisning till genomförda åtgärder finner kommunledningskontoret att uppdraget härmed kan
avslutas.
Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

u

Kungsbacka

Arbetsmiljömål
Kungsbacka kommuns övergripande mål för
arbets miljöarbetet
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Inledning
Syfte
Kungsbacka kommun har fem kommunövergripande mål som är uppsatta av kommunfullmäktige. Målen har
sin utgångspunkt i visionen för år 2030. I de målen finns fokusområden varav ett är att Kungsbacka kommun
är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare.
Syftet med Kungsbacka kommuns övergripande mål för arbetsmiljöarbetet är att förena nämnder,
förvaltningar och medarbetare kring gemensamma mål för att på så sätt stärka kommunens förutsättningar
för ett hållbart arbetsliv och att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta måldokument är ett komplement till
arbetsgivarpolicyn och har tagits fram i samverkan med de fackliga parterna.
Omfattning

Dessa mål gäller för Kungsbacka kommuns nämnder, förvaltningar och medarbetare. Kommunstyrelsen
ansvarar för att leda, samordna och följa upp målen för kommunens nämnder samt att genomföra uppsatta
mål och strategier i den egna verksamheten.
Ansvar

Det är de förtroendevalda politikerna i Kungsbacka kommun som har det yttersta ansvaret för att kommunen
som arbetsgivare driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete, där alla anställda har ett gemensamt ansvar för att
skapa en hälsofrämjande och långsiktigt hållbar arbetsmiljö. I Kungsbacka kommun arbetar vi med
arbetsmiljöfrågorna på alla ledningsnivåer. En av de viktigaste faktorerna är hur vi agerar mot varandra. Alla
anställda ska ta vara på varandras olikheter, respektera meningsskiljaktigheter och ta tag i konflikter om de
uppstår. Allt för att bygga tillit till varandra för att utföra vårt arbete.
Kommunen som arbetsgivare har enligt arbetsmiljölagstiftningen ett ansvar för att det finns mål för såväl det
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA).

Mål
Här följer övergripande mål för Kungsbacka kommuns arbetsmiljöarbete utifrån fysisk, digital, social och
organisatorisk arbetsmiljö.
•
•
•
•
•

Ingen ska drabbas av ohälsa eller skadas på grund av sitt arbete.
Sjukfrånvaron ska minska.
Alla chefer har kunskap om aktuell lagstiftning gällande arbetsmiljöområdet, samt dess tillämpning.
Alla medarbetare har möjlighet att ta de raster och pauser de behöver under arbetsdagen.
Medarbetarna upplever balans mellan krav och resurser i arbetet.

Dessa mål utvärderas i juni månad 2021 och därefter vartannat år. Detta görs partsgemensamt.

Beslutad av: Kommunfullmäktige 6 oktober 2020

§ 119, KS 2020-00448

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungs backa.se
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Arbetsgivarpolicy
En framtidsorienterad arbetsgivarpolitik
I arbetsgivarpolicyn beskrivs kommunens förhållningssätt inom fyra områden som
tillsammans gör Kungsbacka kommun till en attraktiv och hållbar arbetsgivare.

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

I Kungsbacka växer framtiden
Så lyder rubriken för Kungsbacka kommuns vision för år 2030. Visionen säger bland annat att:
”…Kungsbacka kommun möter utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. Vi löser vårt uppdrag på
ett innovativt sätt som överträffar invånarnas förväntningar, och är en förebild för andra. Här jobbar
människor som vill, vågar och kan.”1
Visionen ska vägleda kommunens medarbetare i det dagliga arbetet och ger en riktning mot vad som ska
åstadkommas.

Vill, vågar, kan
Kungsbacka kommuns arbetsplatskultur, vill, vågar, kan visar vägen för agerandet i vardagen för att nå
visionen. Genom att leverera, tänka nytt, samarbeta och välkomna skapar vi tillsammans en god arbetsplats
där vi åstadkommer bästa möjliga resultat för våra invånare.

Vad är en Arbetsgivarpolicy?
Arbetsgivarpolicyn är ett uttryck för politikens vilja att bedriva HR-arbete i Kungsbacka kommun.
Arbetsgivarpolicyn anger principer och vägledning för alla anställda i Kungsbacka kommun, såväl
medarbetare som chefer.
I Arbetsgivarpolicyn beskrivs kommunens förhållningssätt inom fyra områden: ledarskap &
medarbetarskap, kompetensförsörjning och ständig utveckling, arbetsmiljö och hälsa, samt uppmärksamma
och premiera. Sammantaget gör dessa områden det möjligt för Kungsbacka kommun att vara en attraktiv och
hållbar arbetsgivare, samtidigt som vi kan driva en framtidsorienterad arbetsgivarpolitik.

1

Utdrag ur Kungsbacka kommuns vision som politiken fastställt ska gälla fram till år 2030.
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Kopplat till denna arbetsgivarpolicy finns planer och regler som mer detaljerat reglerar HR-arbetet,
exempelvis regler för jämlikhet och jämställdhet och regler för bisyssla.

Arbetsgivarpolicy
Medarbetarna är organisationens viktigaste tillgång i arbetet mot Kungsbackas vision. Det är dig invånarna
möter ute i kommunens verksamheter och du är grunden för att verksamheten ska kunna utvecklas och bli
ännu bättre. I policyn uttrycks vad arbetsgivaren förväntar sig av dig och vad du kan förvänta dig av
Kungsbacka kommun som arbetsgivare. Vi tror nämligen att det handlar om att ge och ta.

Medarbetarskap och ledarskap
Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare.
Alla tar ansvar och visar tillit till varandra för att Kungsbacka kommun ska kunna fullgöra sitt uppdrag
gentemot våra invånare. Vårt dagliga samarbete bygger på dialog som präglas av respekt för varandras
åsikter och olikheter. Du välkomnar nya sätt att arbeta, och har modet att pröva nya vägar och samarbeten för
att bidra till bästa nytta för dem vi är till för.
Är du dessutom chef förväntas du ha en tydlig arbetsgivarkompass och kan utifrån detta fatta kloka beslut.
Genom ett utvecklande ledarskap uppmuntrar du nytänkande och kreativitet. Du inspirerar dina medarbetare
så att de vill, vågar och kan utveckla sina egna förmågor. Du skapar delaktighet kring Kungsbacka kommuns
vision och mål. Du tycker om att leda andra människor och bygger tillitsfulla relationer med medarbetarna.

Arbetsmiljö och hälsa
I Kungsbacka kommun är varje medarbetare medveten om och bidrar till en god arbetsmiljö. Detta möjliggör
ett hållbart arbetsliv och ger samtidigt förutsättningar för dig att skapa värde för invånarna. Genom
delaktighet och medskapande ges möjlighet att göra skillnad i verksamhetens mål, resultat och utveckling.
Kungsbacka kommun är en drogfri arbetsplats, det innebär ett absolut förbud för alla att vara påverkade av
eller bruka droger i arbetet.
Kungsbacka kommun är en jämlik och jämställd arbetsplats som kännetecknas av ett inkluderande klimat där
alla har ett ansvar för att motverka trakasserier, kränkningar och diskriminering.

Kompetensförsörjning och ständig utveckling
Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare som attraherar, rekryterar och utvecklar kompetenta
medarbetare. Vi utmanar oss själva och andra att tänka och lära nytt för att bidra till en välfärd för invånarnas
bästa. Genom att våra medarbetare är nyfikna, delar erfarenheter och vågar prova nytt, lär vi av varandra och
utvecklas som medarbetare och organisation. Individens kompetensutveckling är ett villkor för att göra både
organisationen och individen konkurrenskraftig och rustad för en hög förändringstakt. Medarbetarna ser sig
själva som en tillgång och ser det som en självklarhet att delta i verksamhetsutvecklingen i våra olika
verksamheter.

Kungsbacka kommun
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Uppmärksamma och premiera
Det är genom vår kompetens, motivation och handlingskraft som vi når goda resultat. Lönen speglar i vilken
grad medarbetaren bidrar till verksamhetens mål och resultat, och är ett av flera verktyg för att utveckla och
styra verksamheten mot de uppsatta målen.
Lönebildning är en integrerad del i budget- och verksamhetsplaneringen och bedrivs på ett ekonomiskt
ansvarsfullt sätt. Lönesättning inom Kungsbacka kommun är fri från diskriminering.
Vi ser varandra och uppmärksammar varandras insatser genom kontinuerlig dialog och feedback.

Ansvar och uppföljning
HR på kommunstyrelsens förvaltning (kommunledningskontoret) ansvarar för dokumentet och uppföljning
av policyn.

Beslutad av: Kommunfullmäktige 11 juni 2019, KS/2019:209
Gäller från: 11 juni 2019
Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungs backa.se
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KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2018-03-27

Il

Kungsbacka

§ 75

Svar på revisionsrapport om granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
KS/2017:432

1.1.7

Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att, utifrån identifierade
förbättringsområden vid granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet arbeta
med följande åtgärder. Konkretisera och förtydliga arbetet med uppföljningsbara
mål i kommunövergripande styrdokument för arbetsmiljöområdet, vidareutveckla
struktur och uppföljning för det systematiska arbetsmiljöarbetet genom fortsatt
implementering och utveckling i planerings och uppföljningsverktyg Stratsys,
samt fortsätta redan påbörjat arbete i syfte att minska ohälsotalen inom berörda
verksamheter.
Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15 som sitt svar
till kommunrevisionen.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun har Ernst &
Young AB granskat det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende
kommunstyrelsen. Granskningen visar att det saknas tydliga målsättningar för det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Fullmäktige har i budget 2017 fastställt mål om
att kommunen ska vara en attraktiv arbetsplats. Fullmäktigemålet är relaterat till
arbetsmiljöfrågor, men har inte direkt koppling till arbetsgivarens arbete med att
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall
förebyggs. Kommunstyrelsen saknar även mål för den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön, vilket är ett krav enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Uppföljning av arbetsmiljöarbetet sker huvudsakligen inom ramen för styrelse
och nämnders ordinarie verksamhetsuppföljning i års – och delårsuppföljning.
Rapporteringen utgår från de mål som satts i budgeten. Det innebär att
arbetsmiljöarbetet inte följs upp mot mål i arbetsmiljöpolicy eller mål för
organisatorisk och social arbetsmiljö, utan mot målet om att kommunen ska vara
en attraktiv arbetsgivare.
Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2018-03-27

Il

Kungsbacka

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-06, § 99, Förslag: Kommunstyrelsen
ger kommundirektören i uppdrag att, utifrån identifierade förbättringsområden
vid granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet arbeta med följande
åtgärder. Konkretisera och förtydliga arbetet med uppföljningsbara mål i
kommunövergripande styrdokument för arbetsmiljöområdet, vidareutveckla
struktur och uppföljning för det systematiska arbetsmiljöarbetet genom fortsatt
implementering och utveckling i planerings och uppföljningsverktyg Stratsys,
samt fortsätta redan påbörjat arbete i syfte att minska ohälsotalen inom berörda
verksamheter. Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15
som sitt svar till kommunrevisionen.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-01-15,
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga arbetsutskottets förslag till beslut, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen, alla nämnder

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-08-31

§ 292
Dnr 2017-00469
Avslut av uppdrag om planering Inlags idrottsområde
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget om att planera Inlags idrottsområde givet
2017-09-26, § 212, som avslutat med bakgrund till de detaljplanearbeten som pågår
inom området.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 26 september 2017, på initiativ av ledamöterna Ulrika
Landergren (L), Hans Forsberg (M) och Fredrik Hansson (C), kommundirektören i
uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram en struktur för fortsatt planering av
Inlagsområdet samt att lämna ett förslag till placering av en idrottshall.
Arbetet med att planera Inlagsområdet har delats upp i ett flertal olika projekt och det
har genomförts och pågår ett flertal olika detaljplanearbeten inom området. Bland
annat detaljplan för ny arena i Kungsbacka sportcenter (Kungsbacka Arena).
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-08
Kommunstyrelsen, 2017-09-26, § 212
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-06-08
Diarienummer

0

KS 2017-00469 Kungsbacka

Avslut av uppdrag om planering av Inlags idrottsområde
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget om att planera Inlags idrottsområde givet 2017-09-26, § 212,
som avslutat med bakgrund till de detaljplanearbeten som pågår inom området.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 26 september 2017, på initiativ av ledamöterna Ulrika Landergren (L),
Hans Forsberg (M) och Fredrik Hansson (C), kommundirektören i uppdrag att fortsätta arbetet med att
ta fram en struktur för fortsatt planering av Inlagsområdet samt att lämna ett förslag till placering av en
idrottshall.
Arbetet med att planera Inlagsområdet har delats upp i ett flertal olika projekt och det har genomförts
och pågår ett flertal olika detaljplanearbeten inom området. Bland annat detaljplan för ny arena i
Kungsbacka sportcenter (Kungsbacka Arena).
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-08
Kommunstyrelsen, 2017-09-26, § 212
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

1 (1)
Eva-Lotta Bengtsson
Kommunsekreterare
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2017-09-26

Il

Kungsbacka

§ 212
Uppdrag - Planering Inlags idrottsområde
KS/2017:469 1.2.1
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att fortsätta arbetet med att
ta fram struktur för Inlagsområdet samt förslag till placering av idrottshall.
Sammanfattning
Ledamöterna Ulrika Landergren (L), Hans Forsberg (M) och Fredrik Hansson
(C) väcker 2017-09-05 ett initiativ att ge kommundirektören i uppdrag att
fortsätta arbetet med att ta fram struktur för Inlagsområdet samt förslag till
placering av idrottshall.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-09-05, § 260
Skrivelse från Ulrika Landergren (L), Hans Forsberg (M) och Fredrik Hansson
(C), inlämnad 2017-09-05
Yrkanden
Johan Tolinsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att fortsätta arbetet med att ta fram struktur för Inlagsområdet samt förslag till
placering av idrottshall och placering av utomhus skatebordbana.
Emma Vildstrand (MP) yrkar bifall till Johan Tolinssons (S) yrkande.
Ulrika Landergren (L), Franklin Eck (M) och Lisa Andersson (M) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Proposition
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga arbetsutskottets förslag och Johan Tolinssons (S) yrkande.
Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2017-09-26

Il

Kungsbacka

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2021-08-31

§ 293
Dnr 2018-00007
Avslut av uppdrag att lokalisera omlastningscentral till Duveheds
verksamhetsområde
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget om att ta fram förslag på lokalisering av
omlastningscentral inom Duveheds verksamhetsområde givet 2019-11-26, § 279,
som avslutat.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 26 november 2019, kommundirektören i uppdrag att ta
fram förslag på lokalisering av omlastningscentral inom Duveheds
verksamhetsområde.
Inom verksamhetsområdet Klovsten finns i dag kommunens omlastningscentral för
hushållsavfall. Verksamheten behöver flytta för att det ska vara möjligt att
genomföra förslagen i detaljplanen för det nya verksamhetsområdet i Klovsten.
Efter nämnda beslut i kommunstyrelsen den 26 november har arbete påbörjats med
planering och projektering av en ny omlastningscentral i norra delen av Duveheds
verksamhetsområde. Området kommer att styckas av till en egen fastighet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-08
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-15
Kommunstyrelsen 2019-11-26, § 279
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

1 (1)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-06-08
Diarienummer

0

KS 2018-00007 Kungsbacka

Avslut av uppdrag att ta fram förlag till lokalisering av omlastningscentral inom
Duveheds verksamhetsområde
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget om att ta fram förslag på lokalisering av omlastningscentral
inom Duveheds verksamhetsområde givet 2019-11-26, § 279, som avslutat.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 26 november 2019, kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på
lokalisering av omlastningscentral inom Duveheds verksamhetsområde.
Inom verksamhetsområdet Klovsten finns i dag kommunens omlastningscentral för hushållsavfall.
Verksamheten behöver flytta för att det ska vara möjligt att genomföra förslagen i detaljplanen för det
nya verksamhetsområdet i Klovsten.
Efter nämnda beslut i kommunstyrelsen den 26 november har arbete påbörjats med planering och
projektering av en ny omlastningscentral i norra delen av Duveheds verksamhetsområde. Området
kommer att styckas av till en egen fastighet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-08
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-15
Kommunstyrelsen 2019-11-26, § 279
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
Nämnden för Teknik
Nämnden för Service
Beskrivning av ärendet
Kommunens omlastningscentral för hushållsavfall finns idag på verksamhetsområdet Klovsten. Utöver
att verksamheten behöver flytta för att det ska vara möjligt att genomföra den nya detaljplanen för
1 (2)
Eva-Lotta Bengtsson
Kommunsekreterare

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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verksamhetsområde Klovsten, är anläggningen föråldrad och behöver uppdateras för att möta
framtidens krav på insamling av hushållsavfall samt hushållsnära insamling av förpackningar.
Naturvårdsverket har bestämt att hushållsnära insamling av förpackningar ska fasas in med start 2021
för att få full effekt några år senare. För att kunna möta detta behov bör lokaliseringen av en ny
anläggning ske inom ett område där det finns förutsättningar på plats för att detta ska gå att genomföra.
Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med förvaltningen för Teknik utrett behovet av yta för en
modern anläggning och kommit fram till att det behövs en yta om 15 000 kvadratmeter.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag om att lokalisera omlastningscentral inom
verksamhetsområde Duvehed. De alternativ som diskuterats i arbetet har varit verksamhetsområdena
Borgås och Duvehed, Barnamossen återvinningscentral samt Svinholmen, i närheten av den gamla
deponin.
Avvägningen mellan de olika lokaliseringsförslagen har gjorts med fokus på ekonomi, tidplan,
långsiktig planering och resvägar till och från den framtida anläggningen. Ett antal parametrar har
jämförts i arbetet. Bland annat har restider och avstånd jämförts med hjälp av nätverksanalys.
Analysen har skett med startpunkt i Anneberg, Frillesås, Gottskär och Kullavik. Vidare har
möjligheten att ha en anläggning att driftsätta till 2021 och marknyttjandet bedömts.
Med bakgrund till den utredning som har genomförts och det arbete som nu pågår bedöms uppdraget
kunna avslutas.

Emma Kjernald

Johan Gerremo

Samhällsbyggnadschef

Verksamhetschef

KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

Datum

2019-11-26

0

Kungsbacka

§ 279
Uppdrag att lokalisera omlastningscentral till Duveheds
verksamhetsområde
Dnr KS/2018:7
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på
lokalisering av omlastningscentral inom Duveheds verksamhetsområde.
Sammanfattning av ärendet
Inom verksamhetsområdet Klovsten finns i dag kommunens omlastningscentral
för hushållsavfall. Denna verksamhet behöver flyttas för att det ska vara möjligt
att genomföra förslagen i detaljplanen för det nya verksamhetsområdet i
Klovsten. Anläggningen är föråldrad och behöver uppdateras för att möta
framtidens krav på insamling av hushållsavfall samt hushållsnära insamling av
förpackningar.
Naturvårdsverket har bestämt att hushållsnära insamling av förpackningar ska
fasas in med start 2021 för att få full effekt några år senare. För att kunna möta
detta behov bör lokaliseringen av en ny anläggning ske inom ett område där det
finns förutsättningar på plats för att detta ska gå att genomföra.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05, § 362
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-15
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (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

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-01-22
Diarienummer

Il

KS/2018:7 Kungsbacka

Tjänsteskrivelse Lokalisering av verksamheter för avfall och återbruk
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda lokalisering för verksamheter för avfall
och återbruk. Detta omfattar en återvinningscentral, en central för hantering av varor som skall
återbrukas samt en omlastningsstation för hushållssopor.
Sammanfattning
När man utvecklar Klovsten till ett nytt verksamhetsområde kommer de befintliga verksamheterna för
avfall och återvinning att behöva flytta på sig. Ytbehovet för dessa verksamheter skiljer sig markant
från de ytor som de disponerar idag. Frågan om samtliga verksamheter för avfall och återbruk skall
återetableras på Klovsten behöver då utredas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-01-22
Powerpointpresentation ”Avstämning lokalisering ÅVC med mottagningscentral och
omlastningscentral KS/2018:7
Beslutet skickas till
Nämnden för Teknik

Beskrivning av ärendet
Bakgrund:
•

2011-12-19 skickar Teknik en begäran om att lokalisera en kretsloppspark till avdelningen för
fysisk exploatering på Kommunstyrelsens förvaltning (KSF). Förstudien bifogades med
uppgifter att markområdet storlek bör vara mellan 7-10 000m2. (DNR KS11-00250/36)

•

2012-04-19 Har KSF meddelat Teknik att lokalisation kommer att vara klar efter sommaren
2012.
1 (2)
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•

2012-12-12 Informerar Teknik sin nämnd om att KSF återkopplat med att tankar finns för att
etablera en kretsloppspark i Klovsten.

•

I ett beslut i nämnden för Teknik (TE/2011:37) daterat 2016-05-18 får KS återigen en begäran
att ta fram förslag på lokalisering.

•

KS gav 2017-06-13 kommundirektören i uppdrag att utarbeta ett planprogram för verksamheter
i Klovsten. I beslutet kan man läsa att marken ska detaljplaneläggas för företag och service med
försäljningsbara tomter. Man kan inte utläsa av beslutet om de verksamheter som finns i
Klovsten idag skall vara kvar. Detta gäller bl. a. ÅVC, Kretsloppspark samt Tekniks
omlastningsstation för hushållsavfall

När Teknik i slutet av 2011 skickade en begäran om lokalisering för verksamheter för avfall och
återbruk talade man om en yta på 7000-10 000 m2. KSF återkopplade då att tankar fanns att etablera i
Klovsten.
När Teknik sedan 2016 återigen begär att det skall tas fram en lokalisering för dessa verksamheter
finns det ingen yta nämnd i Behovsutredningen som ligger till grund för lokaliseringsbegäran.
Tjänstemän på Teknik uppger muntligt att det rör sig om ca 30 000 m2 som är det aktuella behovet
idag. Man talar i Behovsutredningen inte specifikt om Klovsten som område för etableringen utan
förordar ett etableringsområde som omfattas av Kungsbacka tätort.
Då det är stora skillnader både innehållsmässigt och i ytstorlek vad det gäller verksamheter för avfall
och återvinning sedan det första beskedet om att lokalisera i Klovsten gavs 2012 anser vi att ny
prövning behöver göras. Förslaget är att Samhällsbyggnadskontoret tillsammans med förvaltningen för
Teknik utreder en lokalisering och dess storlek för verksamheter för avfall och återvinning.

Emma Kjernald
Chef Samhällsbyggnadskontoret
Maria Sörensson
Projektledare Samhällsbyggnadskontoret

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (2)

2021-08-31

§ 294
Dnr 2019-00042
Avslut av uppdrag om förskolor och skolor inom Björkris etapp 2
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen förklarar uppdrag att se över behovet av förskolor och skolor i
Björkris givet 2019-02-19, § 47 som avslutat.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen överlämnande den 24 maj 2016 till byggnadsnämnden att upprätta
förslag till detaljplan för Björkris etapp 2 i Kungsbacka stad.
Den 19 februari 2019 gav kommunstyrelsen, i samband med att den yttrade sig till
byggnadsnämnden över detaljplan för Skårby 6:19, Björkris etapp 2,
kommundirektören i uppdrag att ta fram en plan för utbyggnad av förskolor och
skolor anpassad till de antal bostäder som planeras för i området.
Kommunstyrelsen gav därefter, den 27 augusti 2019, nya direktiv för detaljplanen,
som bland annat innebar att området ska innehålla förskola, skola och idrottshall,
men inte vård- och omsorgsboende. Planområdet utökades även norrut in på
kommunens fastighet Skårby 12:1. Under granskningen av detaljplanen kom flera
synpunkter från myndigheter om att det behövs tillstånd för vattenverksamhet för att
kunna anlägga parken vid ån.
Tillståndsprocessen behöver vara avklarad innan hela detaljplanen kan antas.
Detaljplanen har därför delats upp i två delar inför antagande, där den västra delen av
detaljplanen antas, medan den del av detaljplanen som kräver en tillståndsprocess för
åtgärder vid Kungsbackaån, den östra delen av detaljplanen, inväntar
tillståndsprocessen.
De olika detaljplanerna, som kallas för Björkris 2a och Björkris 2b, är för sitt
genomförande inte beroende av varandra.
Detaljplanen del av Skårby 6:19, Björkris etapp 2a antogs av kommunfullmäktige 2
februari 2021.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-08
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-09
Kommunfullmäktige 2021-02-02 §10
Kommunstyrelsen 2021-01-19, § 29
Kommunstyrelsen 2019-08-27 § 205
Kommunstyrelsen 2019-02-19, § 47
Kommunstyrelsen 2016-05-24, § 109

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2021-08-31

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-06-08
Diarienummer

0

KS 2019-00042 Kungsbacka

Avslut av uppdrag om att ta fram detaljplan för Skårby 6:19, Björkris etapp 2
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen förklarar uppdrag att se över behovet av förskolor och skolor i Björkris givet 201902-19, § 47 som avslutat.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen överlämnande den 24 maj 2016 till byggnadsnämnden att upprätta förslag till
detaljplan för Björkris etapp 2 i Kungsbacka stad.
Den 19 februari 2019 gav kommunstyrelsen, i samband med att den yttrade sig till byggnadsnämnden
över detaljplan för Skårby 6:19, Björkris etapp 2, kommundirektören i uppdrag att ta fram en plan för
utbyggnad av förskolor och skolor anpassad till de antal bostäder som planeras för i området.
Kommunstyrelsen gav därefter, den 27 augusti 2019, nya direktiv för detaljplanen, som bland annat
innebar att området ska innehålla förskola, skola och idrottshall, men inte vård- och omsorgsboende.
Planområdet utökades även norrut in på kommunens fastighet Skårby 12:1. Under granskningen av
detaljplanen kom flera synpunkter från myndigheter om att det behövs tillstånd för vattenverksamhet
för att kunna anlägga parken vid ån.
Tillståndsprocessen behöver vara avklarad innan hela detaljplanen kan antas. Detaljplanen har därför
delats upp i två delar inför antagande, där den västra delen av detaljplanen antas, medan den del av
detaljplanen som kräver en tillståndsprocess för åtgärder vid Kungsbackaån, den östra delen av
detaljplanen, inväntar tillståndsprocessen.
De olika detaljplanerna, som kallas för Björkris 2a och Björkris 2b, är för sitt genomförande inte
beroende av varandra.
Detaljplanen del av Skårby 6:19, Björkris etapp 2a antogs av kommunfullmäktige 2 februari 2021.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-08
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-09
Kommunfullmäktige 2021-02-02 §10
Kommunstyrelsen 2021-01-19, § 29
Kommunstyrelsen 2019-08-27 § 205
Kommunstyrelsen 2019-02-19, § 47
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Eva-Lotta Bengtsson
Kommunsekreterare

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
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Stadshuset, Storgatan 37
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Kommunstyrelsen 2016-05-24, § 109
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
Beskrivning av ärendet
Arbetet med att ta fram detaljplan för Skårby 6:19 etapp 2a är i och med att kommunfullmäktige har
antagit detaljplanen, avslutat. Uppdraget är också återrapporterat då det ingår i detaljplanearbetet enligt
det direktiv som gavs av kommunstyrelsen den 27 augusti 2019.
De nya detaljplanerna syftar till att skapa en ny stadsdel som kommer att inrymma cirka 800 bostäder
samt den tillhörande samhällsservice som krävs för antalet bostäder. Området ligger i direkt anslutning
till Björkris 1 som är den första utbyggda etappen av stadsdelen Björkris. Den andra etappen, kommer
förutom bostäder att innehålla förskola och skola, vård- och omsorgsboende och byggrätter för kulturoch fritidsändamål, till exempel för motionsanläggning.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Datum

1 (1)

2021-02-02

§ 10
Dnr 2019-00042
Antagande av detaljplan för Skårby 6:19, Björkris etapp 2
Beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder och skola på del av Skårby 6:19
m.fl., Björkris 2a i Kungsbacka, daterad 2020-11-16.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen överlämnande den 24 maj 2016 till byggnadsnämnden att upprätta
förslag till detaljplan för Björkris etapp 2 i Kungsbacka stad.
Kommunstyrelsen har efter detta den 27 augusti 2019 beslutat om nya direktiv för
detaljplanen, som bland annat innebär att området ska innehålla förskola, skola och
idrottshall, men inte vård- och omsorgsboende. Planområdet utökades även norrut in
på kommunens fastighet Skårby 12:1.
Under granskningen av detaljplanen kom flera synpunkter från myndigheter om att
det behövs tillstånd för vattenverksamhet för att kunna anlägga parken vid ån. Denna
tillståndsprocess behöver vara avklarad innan detaljplanen kan antas. Förslaget är
därför att detaljplanen delas upp i två delar inför antagande, där den västra delen av
detaljplanen antas, medan den del av detaljplanen som kräver en tillståndsprocess för
åtgärder vid Kungsbackaån, den östra delen av detaljplanen, inväntar
tillståndsprocessen.
De olika detaljplanerna som kallas för Björkris 2a och Björkris 2b är för sitt
genomförande inte beroende av varandra. De kommer att ha olika planhandlingar
men utredningarna som ligger till grund för detaljplanerna behandlar området som
helhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-01-19, § 29
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-05, § 14
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-09
Karta över Skårby 6:19 m.fl.
Byggnadsnämnden 2020-12-18 § 369
Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad 2020-11-16
Granskningsutlåtande 2020-11-16
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2020-09-18
Samrådsredogörelse 2020-06-01
Kommunstyrelsen 2019-08-27, § 205
Länsstyrelsens samrådsyttrande 2019-02-28
Kommunstyrelsen 2016-05-24, § 109

Justerare
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2021-02-02

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Eriksson (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S), Maria Losman
(MP), Elisabeth Sahlsten (MP), Rickard Wäst (S), Maria Rasmussen (V), Gert
Svensson (S), Elisabeth Lyckevall (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) yrkar att
detaljplanen ändras så att det byggs 50 procent hyresrätter.
Fredrik Hansson (C), Lisa Andersson (M), Franklin Eck (M), Per Stenberg (M),
Peter Söderberg (M), Thure Sandén (M), Monica Neptun (L) och Bengt Alderin (C)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag och Lars Erikssons (S) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Lars Erikssons (S) m.fl. yrkande
mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Fastighetsägaren

Justerare
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2021-01-19

§ 29
Dnr 2019-00042
Antagande av detaljplan för Skårby 6:19, Björkris etapp 2
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder och skola på del av Skårby 6:19
m.fl., Björkris 2a i Kungsbacka, daterad 2020-11-16.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen överlämnande den 24 maj 2016 till byggnadsnämnden att upprätta
förslag till detaljplan för Björkris etapp 2 i Kungsbacka stad.
Kommunstyrelsen har efter detta den 27 augusti 2019 beslutat om nya direktiv för
detaljplanen, som bland annat innebär att området ska innehålla förskola, skola och
idrottshall, men inte vård- och omsorgsboende. Planområdet utökades även norrut in
på kommunens fastighet Skårby 12:1.
Under granskningen av detaljplanen kom flera synpunkter från myndigheter om att
det behövs tillstånd för vattenverksamhet för att kunna anlägga parken vid ån. Denna
tillståndsprocess behöver vara avklarad innan detaljplanen kan antas. Förslaget är
därför att detaljplanen delas upp i två delar inför antagande, där den västra delen av
detaljplanen antas, medan den del av detaljplanen som kräver en tillståndsprocess för
åtgärder vid Kungsbackaån, den östra delen av detaljplanen, inväntar
tillståndsprocessen.
De olika detaljplanerna som kallas för Björkris 2a och Björkris 2b är för sitt
genomförande inte beroende av varandra. De kommer att ha olika planhandlingar
men utredningarna som ligger till grund för detaljplanerna behandlar området som
helhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-05, § 14
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-09
Karta över Skårby 6:19 m.fl.
Byggnadsnämnden 2020-12-18 § 369
Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad 2020-11-16
Granskningsutlåtande 2020-11-16
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2020-09-18
Samrådsredogörelse 2020-06-01
Kommunstyrelsen 2019-08-27, § 205
Länsstyrelsens samrådsyttrande 2019-02-28
Kommunstyrelsen 2016-05-24, § 109
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S), Maria Losman (MP) och Johan Tolinsson (S) yrkar att detaljplanen
ändras så att det byggs 50 procent hyresrätter.
Justerare
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Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl.
yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Protokollsanteckning
Lars Eriksson (S) stödjer Eva Borgs (S) yrkande.
Beslutet skickas till
Fastighetsägaren

Justerare
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KS 2019-00042 Kungsbacka

Antagande av detaljplan för del av Skårby 6:19 m.fl., Björkris 2a

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder och skola på del av Skårby 6:19 m.fl., Björkris 2a i
Kungsbacka, daterad 2020-11-16.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen överlämnande den 24 maj 2016 till byggnadsnämnden att upprätta förslag till
detaljplan för Björkris etapp 2 i Kungsbacka stad.
Kommunstyrelsen har efter detta den 27 augusti 2019 beslutat om nya direktiv för detaljplanen, som
bland annat innebär att området ska innehålla förskola, skola och idrottshall, men inte vård- och
omsorgsboende. Planområdet utökades även norrut in på kommunens fastighet Skårby 12:1.
Under granskningen av detaljplanen kom flera synpunkter från myndigheter om att det behövs tillstånd
för vattenverksamhet för att kunna anlägga parken vid ån. Denna tillståndsprocess behöver vara
avklarad innan detaljplanen kan antas. Förslaget är därför att detaljplanen delas upp i två delar inför
antagande, där den västra delen av detaljplanen antas, medan den del av detaljplanen som kräver en
tillståndsprocess för åtgärder vid Kungsbackaån, den östra delen av detaljplanen, inväntar
tillståndsprocessen.
De olika detaljplanerna som kallas för Björkris 2a och Björkris 2b är för sitt genomförande inte
beroende av varandra. De kommer att ha olika planhandlingar men utredningarna som ligger till grund
för detaljplanerna behandlar området som helhet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-09
Karta över Skårby 6:19 m.fl.
Byggnadsnämnden 2020-12-18 § 369
Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad 2020-11-16
Granskningsutlåtande 2020-11-16
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2020-09-18
Samrådsredogörelse 2020-06-01
Samhällsbyggnadskontoret
Anna Karin Ljungman
0300-834523
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Kommunstyrelsen 2019-08-27, § 205
Länsstyrelsens samrådsyttrande 2019-02-28
Kommunstyrelsen 2016-05-24, § 109
Beslutet skickas till
Fastighetsägaren
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen överlämnande den 24 maj 2016till byggnadsnämnden att upprätta förslag till
detaljplan för Björkris etapp 2 i Kungsbacka stad.
Kommunstyrelsen har efter detta den 27 augusti 2019 beslutat om nya direktiv för detaljplanen, som
bland annat innebär att området ska innehålla förskola, skola och idrottshall, men inte vård- och
omsorgsboende. Planområdet utökades även norrut in på kommunens fastighet Skårby 12:1.
Under granskningen av detaljplanen kom flera synpunkter från myndigheter om att det behövs tillstånd
för vattenverksamhet för att kunna anlägga parken vid ån. Denna tillståndsprocess behöver vara
avklarad innan detaljplanen kan antas. Förslaget är därför att detaljplanen delas upp i två delar inför
antagande, där den västra delen av detaljplanen antas, medan den del av detaljplanen som kräver en
tillståndsprocess för åtgärder vid Kungsbackaån, den östra delen av detaljplanen, inväntar
tillståndsprocessen.
De olika detaljplanerna som kallas för Björkris 2a och Björkris 2b är för sitt genomförande inte
beroende av varandra. De kommer att ha olika planhandlingar men utredningarna som ligger till grund
för detaljplanerna behandlar området som helhet.
Planförslaget för Björkris 2a innebär att stadsdelen Björkris kan byggas ut med cirka 600 bostäder,
förskola/skola med tillhörande fullstor idrottshall, lokal för kultur och fritid samt park. Området ligger
nära Hede station och det strategiska läget ska tas tillvara genom bra kopplingar för gång och cykel till
stationen och till annan närliggande service. Bebyggelsen ska följa kvartersstrukturen i Björkris 1 och
utformas med variation i våningsantal, takutformning och byggnaders placering i förhållande till gatan.
Förvaltningen har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL 4 kap. 34 § och
Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett genomförande av planen inte
innebär betydande miljöpåverkan.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef
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0

Kungsbacka

§ 205
Direktiv för fortsatt planering av detaljplan för Skårby 6:19 m.fl. inom
stadsdelen Björkris etapp 2
Dnr KS/2019:42
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner direktiven som grund för fortsatt planarbete för
detaljplan för Skårby 6:19 inom stadsdelen Björkris II, i Kungsbacka.
Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämnden gav den 16 augusti 2016 förvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan för Skårby 6:19 m.fl., Björkris etapp II i Kungsbacka stad.
Byggnadsnämnden godkände 9 november 2018 samrådshandlingen för Skårby
9:19 m.fl. inom stadsdelen Björkris 2 i Kungsbacka samt uppdrog till
samhällsbyggnadskontoret att genomföra samråd. Planförslaget innebär att det
skapas en ny stadsdel som kommer att rymma cirka 800 bostäder samt
förskola/skola, vård- och omsorgsboende och motionsanläggning. Området ligger
nära Hede station och det strategiska läget ska tas tillvara genom bra kopplingar
med gång- och cykelväg till stationen och till annan närliggande service.
Området ska ha en varierad bebyggelse som följer kvartersstrukturen i Björkris 1.
Direktiv för fortsatt planarbete
Göteborgsvägens läge och utformning
Sektion över Göteborgsvägen behöver inte ändras jämfört med samrådsförslaget
då framkomligheten är tillräckligt god för uppskattade framtida trafikökningar.
Tillfart till området sker företrädelsevis via cirkulationer. En planskild korsning
för gång- och cykelväg under Göteborgsvägen ska studeras.
Avstånd från vägkant till byggnader ska vara längre än i samrådsförslaget. Till
bostadsbyggnader ska det vara cirka 30 meter från vägkant och till byggnader
som inte inrymmer bostäder ska vara cirka 20 meter.
Diskussion om flytt av Göteborgsvägen tas inte upp inom detta detaljplanearbete.
Områdets karaktär
Byggnadshöjder ska variera i området och får vara 1-5 våningar med 6 våningar i
”uppstickare”. Punkthus längst väster i området får vara 8 våningar.
Expedierat/bestyrkt
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Bebyggelsen öster om Göteborgsvägen ska huvudsakligen innefatta bostäder.
Parkering inom planområdet ska huvudsakligen placeras i underjordiska garage
och parkeringshus.
Kommunala verksamheter
De kommunala verksamheter som ska innefattas i planområdet är en skola för
cirka 600-700 elever, en förskola för cirka 200 barn, en fullstor idrottshall samt
ett tiotal servicelägenheter.
Planområdet ska inte innefatta vård- och omsorgsboende.
Placering av skola
Skolan ska placeras väster om Göteborgsvägen och ska förläggas så att den
underlättar framtida rörelsemönster med kopplingar norr- och söderut. Under
planarbetet studeras placering av skolbyggnader för att uppnå en bra utemiljö,
goda transporter och en effektiv verksamhet.
Justera plangränsen i norr
Plangränsen i norr kan eventuellt justeras för att möjliggöra bättre kvartersform
och en ändamålsenlig skoltomt.
Uppdelning av planen
Samhällsbyggnadskontoret utreder behovet av att dela upp planen i två
detaljplaner med anledning av tidskrävande tillståndsprocesser vid ån.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-20, § 250
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-15
Kommunstyrelsen 2019-02-19, § 47
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller
det.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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§ 47
Kommunstyrelsens samrådsyttrande gällande detaljplan för Skårby
6:19, Björkris etapp 2
Dnr KS/2019:42
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till byggnadsnämnden:
Innan planarbetet fortsätter måste byggnadsnämnden utreda
förutsättningarna för trafik i 60 km/h på Göteborgsvägen samt föreslå
avstånd till byggnation som uppfyller krav på säkerhetsavstånd och
buller.
Vidare måste planförslaget innehålla en längre exploateringsgrad öster om
Göteborgsvägen och byggnadsnämnden behöver få klarlagt att mark för
kommunal infrastruktur så som gator, park, förskolor, äldreboende och
skolor tillhandahålls innan nämnden går vidare i planprocessen.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en plan för
utbyggnad av förskolor och skolor anpassad till de antal bostäder som blir i
området.
Uppdraget till kommundirektören och åtgärderna efter de synpunkter som lämnas
till byggnadsnämnden ska återredovisas till kommunstyrelsen innan
planprocessen går vidare.
Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 16 augusti 2016, § 319, att uppdra åt
förvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Skårby 6:19, Skårby 6:9 samt
del av Skårby 6:2 i Kungsbacka. Det finns inget planprogram för området.
Kommunstyrelsen beslutade 24 maj 2016, § 109, att inte upprätta planprogram
utan lämna över ärendet till byggnadsnämnden för detaljplanearbete.
Planområdet ligger inom utredningsområde för bostäder och verksamheter i den
fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad, antagen av kommunfullmäktige
2009. I och med framtagandet av denna detaljplan bedöms området vara utrett.
Planen syftar till att skapa en ny stadsdel som kommer att inrymma cirka 800
bostäder samt den tillhörande samhällsservice som krävs för antalet bostäder.
Området ligger i direkt anslutning till Björkris 1 som är den första utbyggda
etappen av stadsdelen Björkris. Den andra etappen, som denna detaljplan gäller
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för, kommer förutom bostäder att innehålla förskola/skola, vård- och
omsorgsboende och byggrätter för kultur och fritid, till exempel för
motionsanläggning. Mellan första och andra etappen planeras för ett parkstråk
hela vägen från skogen ned till Kungsbackaån med en lite större parkyta mitt
emot förskolan.
Ett exploateringsavtal ska undertecknas av exploatören innan detaljplanen antas.
Avtalet förhandlas löpande under planprocessen och medför bland annat att
planens genomförande säkerställs ekonomiskt samt att samordningen mellan
exploatören och kommunen regleras avseende utbyggnad av kvartersmark
respektive allmän plats. För exploatören innebär exploateringsavtalet att
kostnader för planens genomförande tydliggörs och att exploatören känner till
kommunens intentioner avseende utbyggnad av allmän plats med mera. Eftersom
detaljplanen anger kommunalt huvudmannaskap ska kommunen bygga ut
samtliga anläggningar inom allmän plats (gata, gång- och cykel-vägar samt park
med dagvattenanläggningar), vilket finansieras helt genom exploateringsbidrag
från exploatören.
Exploatören äger all mark inom planområdet, men undantag av ett mindre
markområde öster om Göteborgsvägen som ägs av kommunen. Planförslaget
medför att kommunen måste förvärva mark från exploatören till förskola/skola
samt mark till vård och omsorgsboende. Köpeavtalen bör också vara
undertecknade av exploatören innan detaljplanen antas.
Samhällsbyggnadskontoret har medverkat i detaljplanearbetet och har tagit fram
alla planhandlingar i samråd med flera förvaltningar på kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-05, § 43: Beslut: Kommunstyrelsens
arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-04, Förslag:
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på samrådshandlingen för detaljplan för
bostäder och tillhörande samhällsservice inom fastigheten Skårby 6:19 med flera
inom Kungsbacka kommun.
Samrådsutskick - Detaljplan för Skårby 6:19, Björkris etapp 2
Planbeskrivning, detaljplan för Skårby 6:19, Björkris etapp 2, 2019-01-15
Plankarta, detaljplan för Skårby 6:19, Björkris etapp 2, 2019-01-15
Illustrationskarta, detaljplan för Skårby 6:19, Björkris etapp 2, 2019-01-15
Följebrev, detaljplan för Skårby 6:19, Björkris etapp 2, 2019-01-15
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Hans Forsbergs (M) yrkar att kommunstyrelsen lämnar följande
yttrande till byggnadsnämnden:
Innan planarbetet fortsätter måste byggnadsnämnden utreda
förutsättningarna för trafik i 60 km/h på Göteborgsvägen samt föreslå
avstånd till byggnation som uppfyller krav på säkerhetsavstånd och
buller.
Vidare måste planförslaget innehålla en längre exploateringsgrad öster om
Göteborgsvägen och byggnadsnämnden behöver få klarlagt att mark för
kommunal infrastruktur så som gator, park, förskolor, äldreboende och
skolor tillhandahålls innan nämnden går vidare i planprocessen.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en plan för
utbyggnad av förskolor och skolor anpassad till de antal bostäder som blir i
området.
Uppdraget till kommundirektören och åtgärderna efter de synpunkter som lämnas
till byggnadsnämnden ska återredovisas till kommunstyrelsen innan
planprocessen går vidare.
Fredrik Hansson (C), Eva Borg (S), Ulrika Landergren (L), Maria Losman (MP),
Carita Boulwén och Peter Söderberg (M) yrkar bifall till Hans Forsbergs (M)
yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga eget yrkande, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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§ 109
Planläggning för stadsdelen Björkris etapp 2
KS/2013:73 7.1
Beslut
Kommunstyrelsen hemställer hos byggnadsnämnden att upprätta förslag till
detaljplan för stadsdelen Björkris etapp 2 som avgränsas av fastigheten Skårby
6:19, se karta ”Avgränsning av stadsdelen Björkris etapp 2”,
Kommunstyrelsen beslutar att som särskilda direktiv till planläggningen uttala att
bostadsetappen ska bestå av en varierad bebyggelse där minst en tredjedel utgörs
av hyresbostäder, samt att stadsdelen ska inrymma de lokaler som kommunens
nämnder efterfrågar,
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utarbeta förslag till
principavtal med byggherren Trollängen Bostads AB.
Principavtal ska tecknas mellan kommunstyrelsen och byggherren innan
planläggningen kan starta. Avtalet reglerar förutom sedvanliga åtaganden för
byggherren även markåtkomst för kommunala lokaler i enlighet med nämndernas
efterfrågan, samt ett trygghetsboende och att man prövar möjligheter till
äganderätter.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade, 2014-12-18, att ställa sig positiv till att utveckla
stadsdelen Björkris med ytterligare en utbyggnadsetapp. Förvaltningarna fick i
uppdrag att utarbeta ett planprogram för utbyggnad av stadsdelen Björkris i
enlighet med förfrågan från Trollängen Bostads AB, daterad 2013-01-28.
Förvaltningen för Plan & Bygg och kommunledningskontoret har sedan beslutet
planerat stadsdelens utveckling i samråd med byggherren. Vår bedömning är att
genomförda utredningar inte har visat på oväntade komplikationer. Det är snarare
så att det finns förutsättningar för en relativt snabb planläggning. Däremot är det
en betydande gestaltningsutmaning att bygga vidare på stadsdelen samt att forma
en ”stadsport” från norr.
Förvaltningarnas bedömning är att Björkris etapp 2 kan ha en potential på
400-500 bostäder. Osäkerhet gäller dock över möjligheten att planlägga den
delen av fastigheten som ligger öster om Göteborgsvägen. För denna del måste
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frågeställningar som geoteknik, strandskydd, landskapsbild och
översvämningsrisk ytterligare utredas under planläggningen.
Mot bakgrund av de politiska beslut som nu fattas om att snabbt öka
bostadsbyggandet i kommunen så föreslår beredande förvaltningar att
byggnadsnämnden startar planläggning utan ett förberedande planprogram. Vår
bedömning i detta fallet är att förfarandet påtagligt snabbar upp projektet med en
realistisk byggstart i början av 2018.
Principavtal ska tecknas mellan kommunstyrelsen och byggherren innan
planläggningen kan starta. Avtalet reglerar förutom sedvanliga åtaganden för
byggherren även markåtkomst för kommunala lokaler i enlighet med nämndernas
efterfrågan, samt ett trygghetsboende och att man prövar möjligheter till
äganderätter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-26 § 114
Tjänsteskrivelse, 2016-04-14
Förfrågan om planläggning Trollängen, 2013-01-28
Karta avgränsning av planområdet.
Kommunstyrelsen 2014-12-18 § 281, Uppdrag om att utveckla stadsdelen
Björkris
Yrkande
Eva Borg (S), Emma Vildstrand (MP) och Johan Tolinsson (S) yrkar att det ska
byggas 50 procent hyresrätter i området.
Fredrik Hansson (C) och Ulrika Landergren (L) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Eva Borgs yrkande
och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Beslutet skickas till
BN, KLK, Trollängen Bostads AB
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2021-08-31

§ 302
Dnr 2021-00652
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta
detaljplan för bostäder inom Norra Kyvik- och Ekekullsområdet
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för bostäder inom
Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik, daterad 2021-08-11.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till
detaljplan för bostäder inom Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik.
Sammanfattning av ärendet
I februari 2021 godkände kommunstyrelsen ett planprogram för området Norra
Kyvik och Ekekullen. Inför den fortsatt planeringen av området har
Samhällsbyggnadskontoret tagit fram ett förslag till projektbeställning.
Projektbeställning daterad 2021-08-11 berör endast de redan bebyggda områdena och
syftar till att initiera en planläggning i enlighet med planprogrammets förslag för
detta område.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-11
Projektbeställning, 2021-08-11
Kommunstyrelsen, 2021-02-23 §48
Översiktskarta
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare
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Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta detaljplan för
bostäder inom Norra Kyvik- och Ekekullsområdet
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för bostäder inom Norra Kyvik- och
Ekekullsområdet i Kullavik, daterad 2021-08-11.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan för bostäder
inom Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik.
Sammanfattning av ärendet
I februari 2021 godkände kommunstyrelsen ett planprogram för området Norra Kyvik och Ekekullen.
Inför den fortsatt planeringen av området har Samhällsbyggnadskontoret tagit fram ett förslag till
projektbeställning. Projektbeställning daterad 2021-08-11 berör endast de redan bebyggda områdena
och syftar till att initiera en planläggning i enlighet med planprogrammets förslag för detta område.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-11
Projektbeställning, 2021-08-11
Kommunstyrelsen, 2021-02-23 §48
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Beskrivning av ärendet
I februari 2021 godkände kommunstyrelsen ett planprogram för området Norra Kyvik och Ekekullen.
Inför den fortsatt planeringen av området har Samhällsbyggnadskontoret tagit fram ett förslag till
projektbeställning. Projektbeställning daterad 2021-08-11 berör endast de redan bebyggda områdena
och syftar till att initiera en planläggning i enlighet med planprogrammets förslag för detta område.
Området saknar detaljplan men trots detta har genom åren en bebyggelse vuxit fram, med undantag för
Samhällsbyggnadskontoret
Stina Wikström
0300-834024
Planarkitekt
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ängarna i den södra delen av området, i anslutning till Kullaviksskolan. Karaktären för både landskapet
och bebyggelsen har påverkats av att framväxten skett utan reglering av en detaljplan.
Kullavik har ett högt bebyggelsetryck och intresset för att bygga nya bostäder inom Norra Kyvik- och
Ekekullsområdet är stort. Detta har visat sig i det höga antalet ansökningar om bland annat
förhandsbesked inom området. För att få en hållbar utveckling av bostadsbyggandet inom planområdet
behöver kommunen begränsa och tydliggöra användningen av marken genom en detaljplan. Detta blir
till direkt nytta för byggnadsnämnden som annars måste lokaliseringspröva varje enskild förfrågan om
att bebygga en plats inom området.
Planprogrammet föreslår en tät exploatering på de södra ängarna i anslutning till skolan och en varsam
komplettering i de områden som redan är bebyggda. Projektbeställning daterad 2021-08-11 berör
endast de redan bebyggda områdena och syftar till att initiera en planläggning i enlighet med
planprogrammets förslag för detta område. Detaljplanen ska reglera användningen av marken till
kvartersmark för bostäder, allmän plats för vägar och allmän plats för naturmark med utgångspunkt i
planprogrammets förslag. Allmän plats ska i första hand ha enskilt huvudmannaskap.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

0
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Projektnamn
Detaljplaner inom Norra Kyvik- och Ekekullsområdet
Beställare
Namn och roll

E-postadress

Emma Kjernald

emma.kjernald@kungsbacka.se

Status

Beställningen är

Telefon

0300-83 78 70

Datum

□ Färdigställd

Version
Datum

Författare

Version

2021-08-11

Stina Wikström

Ändringsbeskrivning

1

OMFATTNING OCH RESULTAT
INLEDNING OCH BAKGRUND
I februari 2021 godkände kommunstyrelsen ett planprogram för området Norra Kyvik och Ekekullen.
Området saknar detaljplan men trots detta har genom åren en bebyggelse vuxit fram, med undantag för
ängarna i den södra delen av området, i anslutning till Kullaviksskolan. Karaktären för både landskapet
och bebyggelsen har påverkats av att framväxten skett utan reglering av en detaljplan.
Bebyggelsen består uteslutande av friliggande villor, ofta på större tomter vilket ger området en luftig
karaktär. Byggnaderna är i många fall väl anpassade till terrängen och placerade så att landskapets
naturliga förutsättningar tillvaratas. Bebyggelsen angörs via smala och slingrande gator vilket också
bidrar till karaktären.
Planprogrammet har utrett förutsättningarna för att komplettera området med ny bebyggelse. Förslaget
har tagit hänsyn till befintliga naturvärden, rekreationsområden och strukturer för dagvattenhantering
samt rådande trafikförhållanden inom området. Utgångspunkten är att de tomtplatser som föreslås för
enbostadshus ska vara minst 2000 kvadratmeter.
Planprogrammet föreslår en tät exploatering på de södra ängarna i anslutning till skolan och en varsam
komplettering i de områden som redan är bebyggda. Denna projektbeställning berör endast de redan
bebyggda områdena och här föreslår planprogrammet tio platser som är lämpliga för ny bebyggelse av
enbostadshus. Sammanlagt innebär detta en komplettering med upp till 13 nya byggrätter för
enbostadshus utöver de bostadshus som finns inom området idag.

Kungsbacka kommun
Postadress

434 81 Kungsbacka

Besöksadress

Stadshuset, Storgatan 37

Telefon

0300-83 40 00

Webbplats

www.kungsbacka.se
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UPPDRAG
Denna projektbeställning syftar till att initiera en planläggning av området i sin helhet, i enlighet med
planprogrammets förslag. Projektet omfattar dock inte hela programområdet utan enbart de delar som
idag i huvudsak är bebyggda och där endast mindre kompletteringar har bedömts som lämpliga.
Området för detaljplaneläggning framgår av karta, bild 1. En alternativ plangräns som inkluderar område
A kommer att utredas under planarbetet. Om område A inte inkluderas kommer det istället att ingå i
detaljplanen för resterande del av programområdet.

1
2

1. Kullaviksskolan
2. Livsmedelsaffär

Bild 1. Programkarta från Planprogram för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet (Kungsbacka kommun 2021).
Projektbeställningen gäller den skrafferade ytan, med möjlighet att utöka med område A under planarbetets gång.

Detaljplanen ska reglera användningen av marken till kvartersmark för bostäder, allmän plats för vägar
och allmän plats för naturmark med utgångspunkt i planprogrammets förslag. Allmän plats ska i första
hand ha enskilt huvudmannaskap. Om det blir aktuellt med öppna dagvattenanläggningar som
kommunen ska ansvara för, behöver det vara kommunalt huvudmannaskap för de områden som ingår in
en sådan anläggning.
Områden som innehåller strukturer för naturlig dagvattenfördröjning och naturvärden ska ses i ett större
ekologiskt sammanhang och hänsyn måste tas även till angränsande områden utanför planområdet för att
bibehålla dess funktioner.
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Projektet omfattar arbetet med att ta fram förslag på en eller flera detaljplaner för området, genomföra
samråd och granskning och slutligen lämna förslag på en eller flera detaljplaner för antagande. Målet är
att samtliga fastigheter inom området ska omfattas av detaljplan.
FÖRVÄNTAD NYTTA
Kullavik har ett högt bebyggelsetryck och intresset för att bygga nya bostäder inom Norra Kyvik- och
Ekekullsområdet är stort. Detta har visat sig i det höga antalet ansökningar om bland annat
förhandsbesked inom området. För att få en hållbar utveckling av bostadsbyggandet inom planområdet
behöver kommunen begränsa och tydliggöra användningen av marken genom en detaljplan. Detta blir
till direkt nytta för byggnadsnämnden som annars måste lokaliseringspröva varje enskild förfrågan om
att bebygga en plats inom området.
Den begränsade exploateringen som detaljplaneringen möjliggör innebär att områden som naturligt
tagits i anspråk för vardagsnära rekreation kan bevaras. Detta stödjer och blir till en nytta för
kommunens vision om att bevara naturområden för kommande generationer.
Genom att detaljplanera området kan ytor för vägar och grönområden säkerställas i detaljplan som
allmän plats. Detaljplanen kan då möjliggöra för trafiksäkerhetshöjande lösningar som exempelvis plats
för mötande bilar och bli till nytta för trafiksäkerheten inom området. Detaljplanen kan också möjliggöra
för gångvägar inom området. Det är samfällighetsföreningarna i området som ansvarar för att genomföra
åtgärder på vägar och gångvägar.
HÅLLBARHETSASPEKTER
En detaljplan tydliggör den befintliga användningen av området och definierar vad som är möjligt att
utveckla och förändra. Området har en låg täthet och saknar effektivt gatunät. Den försiktiga
komplettering som detaljplanen vill möjliggöra för, har fokuserat på att i stor utsträckning bevara den
befintliga karaktären framför att ge fler personer möjlighet att bo nära centrum och skola.
Kullavik ligger längs Säröleden, väg 158, som idag har en begränsad kapacitet för ett ökat trafikflöde.
Även Kullaviksvägen, väg 958, har begränsningar som påverkar den närtida bebyggelseutvecklingen på
orten. Den mycket begränsade exploateringen som detaljplanen möjliggör, maximalt 13 enbostadshus,
innebär en mindre påverkan på Kullaviksvägen och Säröleden. Detaljplanen är därför, utifrån ett nära
tidsperspektiv, hållbar då den begränsar och tydliggör utbyggnaden av bostäder i Kullavik.
En detaljplan i enlighet med planprogrammets förslag innebär en liten förändring från hur området är
utbyggt idag vilket begränsar exploateringens omgivningspåverkan. Stora fastigheter och gles
bebyggelse gör att mer vegetation och berg kan sparas vilket kan ha en positiv effekt på den naturliga
fördröjningen av dagvatten och kan även gynna den biologiska mångfalden.
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PRIORITERING
Vid framtagande av detaljplanen har tid och kostnad en högre prioritet. Planarbetet kommer att bedrivas
i normal takt men det är angeläget att den följer uppsatt tidplan. Kostnaden är en viktig aspekt eftersom
den nya exploateringen är liten i förhållande till detaljplanens omfattning och den arbetsinsats som
kommer att krävas. Frågor som rör kvalitet är noggrant utredda i planprogrammet och förväntas inte
kräva så stort fokus vid planarbetet.
TID

KVALITET

KOSTNAD

PROJEKTETS LEVERANSER
Detaljplanen följer Kungsbackas översiktsplan och planprogram för Norra Kyvik och Ekekullsområdet.
Detaljplanen upprättas därför med standardförfarande. Projektet kommer att ha följande leveranser:
1. Projektbeställning

SBK/KS

2. Projektplan

SBK/Samhällsbyggnadsledning

3. Plankostnadsavtal

SBK

4. Samrådshandlingar

BN

5. Granskningshandlingar

BN

6. Antagandehandlingar

BN

BERÖRINGSPUNKTER
Det finns ett samband mellan detaljplanen och byggnadsnämndens prövningar av förhandsbesked inom
området. Genom att kommunen antar en detaljplan för området fastställs den exploatering som är möjlig
och byggnadsnämnden behöver inte lokaliseringspröva varje enskild förfrågan om att bebygga en plats.
För närvarande finns nio förfrågningar om förhandsbesked där byggnadsnämnden har beslutat om att
invänta detaljplanen innan de avgör ansökan. Kommunen får besluta om anstånd med att avgöra en
ansökan i två år från det att en fullständig ansökan kommer in till kommunen. Under december 2022 har
två år gått för fem av nio ansökningar om förhandsbesked där byggnadsnämnden beslutat om anstånd.
Om kommunen inte antar detaljplanen innan dess måste byggnadsnämnden avgöra förhandsbeskeden
omedelbart.
Arbetet med detaljplanen för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet berör således byggnadsnämndens
arbete med förhandsbesked.
AVGRÄNSNINGAR
Projektet kommer inte att kräva kommunal standard på enskilda vägar eftersom det fortsatt kommer att
vara enskilt huvudmannaskap. Planen kommer att föreslå trafiksäkerhetshöjande lösningar men det är
upp till vägföreningen att genomföra dessa.
Projektet kommer inte att beröra gränser mellan privata fastigheter på kvartersmark.
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TIDPLAN
Q4 2021 Uppdragsbeslut BNAU
Q2 2022 Samråd
Q3 2022 Granskning
Q4 2022 Antagande i BN
EKONOMI
PLANKOSTNADSAVTAL
Kommunen har inte för avsikt att teckna plankostnadsavtal utan kommer istället att ta ut en planavgift i
samband med att bygglov beviljas utifrån de nya byggrätterna.
KOMMUNALA KOSTNADER
Kommunen får kostnader för att upprätta detaljplaner.
Uppskattad tidsåtgång för planarbetet är 1200 timmar, vilket motsvarar cirka 1,2 miljoner kronor
beräknat utifrån att kommunen själva gör arbetet med detaljplanen.
Uppskattad kostnad för utredningar är 1,1 miljoner kronor, varav cirka 400 000 kronor är kostnader för
utredningar som gjorts under planprogrammet men som detaljplanen kommer att ha direkt nytta av. Den
uppskattade kostnaden för utredningar för detaljplanen förutsätter att privata fastighetsägare själva
bekostar arkeologiska utredningar.
Kommunen får kostnader för nya anslutningspunkter för vatten- och spillvatten, vilken finansieras
genom uttag av anslutningsavgifter.
Kommunen kan få kostnader för utbyggnad av dagvattenanläggningar. Kostnadens storlek beror på val
av dagvattenlösning. Om det vid kommande planläggning framkommer att kommunen ska ta ansvar för
öppna/naturliga dagvattenanläggningar i området, bör den marken planläggas som allmän plats med
kommunalt huvudmannaskap. Kommunen får då kostnader för inlösen av mark samt förvaltning av
anläggningarna.
Kommunen kan få kostnader för flytt av ledningar och för bildande av servitut.
KOMMUNALA INTÄKTER
Kommunen förväntas få intäkter genom planavgifter som tas ut i samband med att bygglov beviljas
utifrån de nya byggrätterna.
DRIFTSKOSTNADER
Kommunen får även ökade driftskostnader, genom VA-kollektivet, för dagvatten-, vatten- och
spillvattenanläggningar.
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BESLUT OCH RAPPORTERING
RAPPORTERINGSRUTINER
Rapportering av det löpande arbetet sker från projektledare till planchef via avstämningar.
Politiska avstämningar sker med BNAU i samband med samråd och granskning. Vid avgörande
frågeställningar kommer politisk avstämning också att ske utöver ovan nämnda planskeden.
BESLUTSINSTANSER
Byggnadsnämnden fattar beslut om uppdrag, samråd och granskning för detaljplanen.
Byggnadsnämndens roll är även att besluta kring gestaltningsfrågor och utformning som inte redan
beslutats i planprogrammet. Eventuella ändringar i denna projektbeställning eller andra frågor av
strategisk karaktär beslutas av kommunstyrelsen.
Antagande av detaljplanen kan beslutas av byggnadsnämnden.
AVSLUT
ÖVERLÄMNING VID PROJEKTSLUT
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft sker ett överlämnande till förvaltningen för Bygg- och
miljöförvaltningen för prövning av bygglov.
UTVÄRDERING AV PROCESS OCH FÖRVÄNTAD NYTTA
Detaljplanen kommer utvärderas under arbetets gång samt när den antagits. Detta enligt den nya modell
för utvärdering i delprocesser som är under framtagande. För utvärdering ansvarar
projektledaren/planarkitekten.

ÖVERSIKTSKARTA, 2021-08-11
Skala 1:10000
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Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

1 (1)

2021-02-23

§ 48
Dnr 2017-00450
Godkännande av planprogram för Kyvik 1:119 m.fl. - Ekekullsområdet
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Planprogram för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i
Kullavik, upprättat i augusti 2020, reviderat i januari 2021, med ändringen att
område 1b i planprogrammet ändras från att innefatta flerbostadshus till att endast
innefatta enbostadshus.
Jäv
Marianne Pleijel (M), Peter Söderberg (M) och Hravn Forsne (M) deltar inte i
handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 26 september 2017 att ge kommundirektören i uppdrag
att utarbeta förslag till planprogram för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i
Kullavik.
Programmet ska enligt uppdraget inrikta sig på att identifiera områden lämpliga för
ny bebyggelse med hänsyn tagen till befintliga naturvärden, rekreationsområden och
strukturer för dagvattenhantering samt rådande trafikförhållanden inom
utredningsområdet. Utgångspunkten är att de tomtplatser som föreslås för
enbostadshus ska vara minst 2 000 kvadratmeter.
Programområdet ligger nordväst om Kullavik centrum, är cirka 38 hektar stort och
omfattar cirka 130 fastigheter. Ägobilden i området är splittrad då fastigheterna i
området ägs av ett stort antal privatpersoner. Kungsbacka kommun äger ingen mark
inom programområdet.
Planeringsförutsättningarna i området har kartlagts med hjälp av ett antal utredningar
och inventeringar. Resultatet redovisas i planprogramförslaget med hjälp av en
programkarta där markens framtida användning inom utredningsområdet finns
illustrerad. Användningen har delats in i tre kategorier: grönstruktur att bevara,
kvartersstruktur att bevara och ny bebyggelse.
Planprogrammet för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik är kommunens
strategi för markanvändningen inom området. Den markanvändning som
programmet föreslår ska ligga till grund för den fortsatta planeringen i syfte att få en
kontrollerad bostadsutveckling och plats för kommunal service i området. Strategin
innebär att kommunen kommer att få stå för merparten av plankostnaderna för de
områden där få fastighetsägare har nytta av en detaljplan, men där kommunen anser
det nödvändigt att fastställa planprogrammets idé i en detaljplan.
Under perioden 6 oktober till 8 november 2020 hölls samråd. De 76 yttranden som
lämnades in har sammanställts i en samrådsredogörelse. Som ett resultat av samrådet
har planprogrammet reviderats. Ändringar som föreslås finns redogjorda för i
samrådsredogörelsen.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

2 (1)

2021-02-23

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 75
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-01-20
Planprogram för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet, upprättat i augusti 2020,
reviderat i januari 2021
Samrådsredogörelse, 2021-02-08
Länsstyrelsens samrådsyttrande, 2020-11-06
Samtliga yttranden som inkom under samrådet, numrerade enligt samrådsredogörelse
Trafikutredning för planprogram, Kyvik 1:119 m fl, AFRY, 2020-06-17
Underlag till planprogram, Kyvik 1:119 m fl Kungsbacka kommun, WSP, 2020-0318
Dagvattenutredning norra Kyvik och Ekekullsområdet, Tyréns, 2019-01-18
Kommunstyrelsen 2017-09-26, § 201
Förslag till beslut på sammanträdet
Thure Sandén (M) yrkar att område 1b i planprogrammet ändras från att innefatta
flerbostadshus till att endast innefatta enbostadshus.
Franklin Eck (M), Niklas Mattsson (KD), Carita Boulwén (SD), Kalle Påsse
Sundvall (M), Susanne Andersson (SD) och Lisa Andersson (M) yrkar bifall till
Thure Sandéns (M) yrkande.
Maria Losman (MP), Eva Borg (S) och Fredrik Hansson (C) 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 Thure Sandéns (M) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Thure Sandéns (M)
m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller Thure Sandéns
(M) m.fl. yrkande.
Protokollsanteckning
Lars Eriksson (S) stödjer Eva Borgs (S) yrkande.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (2)

2021-09-07

§ 308
Dnr 2021-00738
Ansökan om planbesked för Bångsbo 1:30, 1:33, 1:35 och 1:36
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda
åtgärden genom ett planförfarande inom Bångsbo 1:30 m.fl.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning
för upprättande av detaljplan för Bångsbo 1:30 m.fl. i Kullavik.
Beslutsmotivering
Gällande detaljplan, där fastigheterna innefattas, är hårt reglerad genom prickad
mark. Befintliga byggnader inom fastigheterna är helt eller delvis belägna på prickad
mark. På grund av befintlig bebyggelses placering nekas nya bygglovsförfrågningar
inom planområdet.
Ansökan avser framtagande av en ny detaljplan alternativt en detaljplaneändring med
syfte att göra befintlig bebyggelse inom fastigheterna planenlig. Ansökan avser inte
att möjliggöra för fler bostadshus.
Då fastighetsägarna har gått ihop och skickat in en samlad ansökan har kommunen
möjlighet att påbörja en planläggning för fler fastigheter i stället för enskilda
fastigheter vilket ger kommunen en större möjlighet för att på ett strategiskt och
hållbart sätt lösa frågor i ett något större sammanhang.
Sammanfattning av ärendet
Ägarna till fastigheterna Bångsbo 1:30, Bångsbo 1:33, Bångsbo 1:35 samt Bångsbo
1:36 ansökte den 9 maj 2019 om planbesked för att ändra gällande detaljplan. Syftet
med förfrågan är att genom planförfarande möjliggöra för befintlig bebyggelse att bli
planenlig. Den politiska behandlingen av ansökan har avvaktats på sökandets
begäran.
Fastigheterna är belägna inom detaljplan S71 som vann laga kraft den 26 oktober
1966. De aktuella fastigheterna är i plankartan redovisade som kvartersmark för
bostäder. I planbeskrivningen omnämns fastigheterna med beteckningarna BF1 vilket
innebär att de får förses med bostadsbebyggelse samt att endast en huvudbyggnad får
uppföras. Stor del av området består av prickad mark vilket innebär att marken inte
får bebyggas.
Enligt kommunens översiktsplan (ÖP06) ingår det aktuella området i
utvecklingsområde för Kullavik. Området är ett utbyggt villaområde och omfattar
villor, trädgårdar och komplementbyggnader. Befintlig bebyggelse inom området
ligger delvis inom prickad mark.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-18
Karta, Bångsbo 1:30 m.fl., 2021-08-09
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2021-09-07

Skrivning från sökande, 2021-06-22
Ansökan om planbesked, 2019-05-09
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-08-18
Diarienummer

0

KS 2021-00738 Kungsbacka

Planbesked för Bångsbo 1:30, 1:33, 1:35 och 1:36
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda åtgärden genom ett
planförfarande inom Bångsbo 1:30 m.fl.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning för upprättande
av detaljplan för Bångsbo 1:30 m.fl. i Kullavik.
Beslutsmotivering
Gällande detaljplan, där fastigheterna innefattas, är hårt reglerad genom prickad mark. Befintliga
byggnader inom fastigheterna är helt eller delvis belägna på prickad mark. På grund av befintlig
bebyggelses placering nekas nya bygglovsförfrågningar inom planområdet. Ansökan avser
framtagande av en ny detaljplan alternativt en detaljplaneändring med syfte att göra befintlig
bebyggelse inom fastigheterna planenlig. Ansökan avser inte att möjliggöra för fler bostadshus.
Då fastighetsägarna har gått ihop och skickat in en samlad ansökan har kommunen möjlighet att
påbörja en planläggning för fler fastigheter i stället för enskilda fastigheter vilket ger kommunen en
större möjlighet för att på ett strategiskt och hållbart sätt lösa frågor i ett något större sammanhang.
Sammanfattning av ärendet
Ägarna till fastigheterna Bångsbo 1:30, Bångsbo 1:33, Bångsbo 1:35 samt Bångsbo 1:36 ansökte den 9
maj 2019 om planbesked för att ändra gällande detaljplan. Syftet med förfrågan är att genom
planförfarande möjliggöra för befintlig bebyggelse att bli planenlig. Den politiska behandlingen av
ansökan har avvaktats på sökandets begäran.
Fastigheterna är belägna inom detaljplan S71 som vann laga kraft den 26 oktober 1966. De aktuella
fastigheterna är i plankartan redovisade som kvartersmark för bostäder. I planbeskrivningen omnämns
fastigheterna med beteckningarna BF1 vilket innebär att de får förses med bostadsbebyggelse samt att
endast en huvudbyggnad får uppföras. Stor del av området består av prickad mark vilket innebär att
marken inte får bebyggas.
Enligt kommunens översiktsplan (ÖP06) ingår det aktuella området i utvecklingsområde för Kullavik.
Området är ett utbyggt villaområde och omfattar villor, trädgårdar och komplementbyggnader.
Befintlig bebyggelse inom området ligger delvis inom prickad mark.

Samhällsbyggnadskontoret
Elin Kajander
0300-834309
Planarkitekt

1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-18
Karta, Bångsbo 1:30 m.fl., 2021-08-09
Skrivning från sökande, 2021-06-22
Ansökan om planbesked, 2019-05-09
Beslutet skickas till
Sökande
Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheterna Bångsbo 1:30, Bångsbo 1:33, Bångsbo 1:35 och Bångsbo 1:36 inkom den 9
maj 2019 med en ansökan om planbesked för att göra fastigheternas befintliga bebyggelse planenlig.
Fastigheten är belägen inom detaljplan S72 som vann laga kraft den 26 oktober 1966. De aktuella
fastigheterna är i plankartan redovisade som kvartersmark för bostäder. I planbeskrivningen omnämns
fastigheterna med beteckningarna BF1 vilket innebär att de får förses med bostadsbebyggelse samt att
endast en huvudbyggnad får uppföras. Stor del av området består av prickad mark vilket innebär att
marken inte får bebyggas.
Fastigheterna är belägna i Kullavik, cirka en kilometer från Kullavik centrum. De är belägna på en
höjd och omfattas av varsitt enbostadshus samt komplementbyggnader. Den totala arean av
fastigheterna är cirka 6 000 kvadratmeter.
Enligt kommunens översiktsplan (ÖP06) ingår det aktuella området i utvecklingsområdet för Kullavik.
Fastighetsägarna inkom den 30 april 2018 med en förfrågan om planbesked med syfte att göra befintlig
bebyggelse planenlig. Samhällsbyggnadskontoret begärde en komplettering av ansökan. Ansökan
kompletterades inte. Fastighetsägarna inkom med en ny förfrågan den 9 maj 2019. Efter
kompletteringsbegäran på telefon gjordes ansökan komplett. I september 2019 höll
Samhällsbyggnadskontoret ett möte med fastighetsägargruppen. Efter mötet begärde sökande att de
ville ha en intern dialog innan ansökan hanterades politiskt. En kontinuerlig dialog fördes mellan
kommunen och fastighetsägargruppen efter mötet utan beslut om vidare arbete. I juni 2021 begärde
Samhällsbyggnadskontoret ett svar på huruvida fastighetsägargruppen ville gå vidare med ansökan
eller inte. Gruppen skickade den 22 juni 2021 in en skrivelse om att de vill gå vidare med ansökan.
Detaljplanen förväntas antas inom 3–5 år utifrån de vid beslutsdatumet kända förutsättningarna.
Föreslaget planområde kan komma ändras under arbetets gång.
Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

KARTA BÅNGSBO 1:30 M.FL.
Skala 1:25000
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Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.

Elin Kajander
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

den 22 juni 2021 15:29
Elin Kajander
Martin Karlberg; magnus nilsson; Bengt-Arne Bengtsson; Per Olof & Britt-Marie Andersson
Planbesked Bångsbo

Uppföljningsflagga:Följ upp
Flagga:
Har meddelandeflagga

Hej Elin,
Tack för trevligt samtal.
Bekräftar härmed att vi:
Bengt‐Arne Bengtsson
Martin Karlberg
Maria & Magnus Nilsson
Per‐Olof & Britt‐Marie Andersson
Önskar gå vidare med vår ansökan om ett planbesked för våra fastigheter.
Vi är självklart tillgänglig om det uppkommer frågor eller andra funderingar.
Vänliga hälsningar,
Ria

1

KUNGSBACKA KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

2019 -05- 0g,
Planavdelningen Kungsbacka Korn mu
ATT: Stina Wikström

Anhåller om planändring för platån, Bångsbovägen 62-70.

64, B-A Bengtsson (Katja Jonzon):

66, Kjell Tomberg:

nr.................................. .. ..

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (2)

2021-09-07

§ 309
Dnr 2021-00135
Ansökan om planbesked Onsala-Hagen 9:9
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda
åtgärden genom vidare planförfarande.
Beslutsmotivering
Inom fastigheten Onsala-Hagen 9:9 finns en yta för byggrätt. Fastighetsägaren vill ta
bort prickad mark och flytta byggrätten till annat läge inom fastigheten.
Byggnadsnämndens bedömning den 21 maj 2021 var att gällande detaljplan går att
använda vid bygglovgivning och att detaljplanen därför ska fortsätta gälla utan
ändring.
Kommunstyrelsen delar byggnadsnämndens uppfattning. Sökandens skrivelser den 5
maj och 17 juni 2021 ändrar inte den bedömningen.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Onsala-Hagen 9:9 ansökte den 27 januari 2021 om planbesked
för att genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation med en annan placering än
vad befintlig byggrätt ger möjlighet till. Fastighetsägaren vill ersätta befintlig
bostadsbyggnad och garage med nya byggnader på en annan plats inom fastigheten.
Fastigheten är belägen inom detaljplan O99 som vann laga kraft de 5 april 1967.
Detaljplanen ändrades den 9 februari 2007 genom att ett antal planbestämmelser
lades till, bland annat en bestämmelse om ytterligare byggrätt per fastighet. Den
aktuella fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för bostadsändamål.
Del av fastigheten omfattas av prickad mark vilket innebär att denna del inte får
bebyggas. På fastigheten finns i dag en bostadsbyggnad, ett garage och en
komplementbyggnad.
Enligt kommunens översiktsplan (ÖP06) ligger den aktuella fastigheten i ett område
där kommunen inte aktivt planerar för utveckling av fler bostäder och
samhällsservice.
Ansökan behandlades av byggnadsnämnden den 21 maj 2021 (enligt dåvarande
reglemente) och byggnadsnämnden beslutade att inte pröva den begärda åtgärden
genom vidare planåtgärder. Sökanden har därefter inkommit med en skrivelse den 17
juni 2021 som uppfattas som begäran om ny prövning om planbesked. Ärende om
planbesked behandlas enligt nuvarande reglementen av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-18
Karta, Onsala-Hagen 9:9, 2021-08-09
Skrivelse från sökande, 2021-06-17
Byggnadsnämnden, 2021-05-21
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2021-09-07

Skrivelse från sökande, 2021-05-05
Ansökan om planbesked, 2021-01-27
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-08-18
Diarienummer

0

KS 2021-00135 Kungsbacka

Planbesked för Onsala-Hagen 9:9

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda åtgärden genom
vidare planförfarande.
Beslutsmotivering
Inom fastigheten Onsala-Hagen 9:9 finns en yta för byggrätt. Fastighetsägaren vill ta bort prickad
mark och flytta byggrätten till annat läge inom fastigheten. Byggnadsnämndens bedömning den 21 maj
2021 var att gällande detaljplan går att använda vid bygglovgivning och att detaljplanen därför ska
fortsätta gälla utan ändring.
Kommunstyrelsen delar byggnadsnämndens uppfattning. Sökandens skrivelser den 5 maj och 17 juni
2021 ändrar inte den bedömningen.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Onsala-Hagen 9:9 ansökte den 27 januari 2021 om planbesked för att genom en
ny detaljplan möjliggöra för byggnation med en annan placering än vad befintlig byggrätt ger
möjlighet till. Fastighetsägaren vill ersätta befintlig bostadsbyggnad och garage med nya byggnader på
en annan plats inom fastigheten.
Fastigheten är belägen inom detaljplan O99 som vann laga kraft de 5 april 1967. Detaljplanen ändrades
den 9 februari 2007 genom att ett antal planbestämmelser lades till, bland annat en bestämmelse om
ytterligare byggrätt per fastighet. Den aktuella fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark
för bostadsändamål. Del av fastigheten omfattas av prickad mark vilket innebär att denna del inte får
bebyggas. På fastigheten finns i dag en bostadsbyggnad, ett garage och en komplementbyggnad.
Enligt kommunens översiktsplan (ÖP06) ligger den aktuella fastigheten i ett område där kommunen
inte aktivt planerar för utveckling av fler bostäder och samhällsservice.
Ansökan behandlades av byggnadsnämnden den 21 maj 2021 (enligt dåvarande reglemente) och
byggnadsnämnden beslutade att inte pröva den begärda åtgärden genom vidare planåtgärder. Sökanden
har därefter inkommit med en skrivelse den 17 juni 2021 som uppfattas som begäran om ny prövning
om planbesked. Ärende om planbesked behandlas enligt nuvarande reglementen av kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadskontoret
Elin Kajander
0300-834309
Planarkitekt

1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-18
Karta, Onsala-Hagen 9:9, 2021-08-09
Skrivelse från sökande, 2021-06-17
Byggnadsnämnden, 2021-05-21
Skrivelse från sökande, 2021-05-05
Ansökan om planbesked, 2021-01-27
Beslutet skickas till
Sökande
Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Onsala-Hagen 9:9 ansökte den 27 januari 2021 om planbesked för att genom en
ny detaljplan möjliggöra för byggnation med en annan placering än vad befintlig byggrätt ger
möjlighet till. Fastighetsägaren vill ersätta befintlig bostadsbyggnad och garage med nya byggnader på
en annan plats inom fastigheten.
Fastigheten är belägen inom detaljplan O99 som vann laga kraft 5 april 1967. Detaljplanen ändrades
den 9 februari 2007 genom att ett antal planbestämmelser lades till, bland annat en bestämmelse om
ytterligare byggrätt per fastighet. Den aktuella fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark
för bostadsändamål. Del av fastigheten omfattas av prickad mark vilket innebär att denna del inte får
bebyggas. På fastigheten finns i dag en bostadsbyggnad, ett garage och en komplementbyggnad.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ligger den aktuella fastigheten i ett område där kommunen
inte aktivt planerar för utveckling av fler bostäder och samhällsservice.
Planbeskedsärendet handlades hos byggnadsnämnden. Sökande kom in med en kompletterande
skrivelse till ärendet den 5 maj 2021. Ärendet behandlades i byggnadsnämndens arbetsutskott den 6
maj 2021 och beslutades av byggnadsnämnden den 21 maj 2021. Skrivelsen från sökande diariefördes,
men av förbiseende kom handlingen inte att bifogas beslutsunderlaget till byggnadsnämnden. Den 17
juni 2021 inkom sökande med en ytterligare skrivelse. Efter dialog med sökande bedömde
Samhällsbyggnadskontoret att skrivelsen skulle uppfattas som begäran om ny prövning om
planbesked. Ärende om planbesked behandlas enlig nuvarande reglementen av kommunstyrelsen.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

KARTA, ONSALA-HAGEN 9:9
Skala 1:25000
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Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.

Daniel Nordebo
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

info@kungsbacka.se
den 17 juni 2021 10:05
Samhällsbyggnadskontoret
Fördelat ärende från Kungsbacka direkt [2021KC56231]
Onsala Hagen.pdf; Plankarta.png; Kungsbacka kommun Plan. 2 docx.docx; SV_ Dnr
2021-00135 Onsala Hagen 9_9 [2021KC56231].pdf

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Hej!
Här kommer ett meddelande som inkommit via Kungsbacka direkt. Bifogade filer kan innehålla
kompletterande information på ärendet.
Meddelandenummer: 2021KC56231
Reg.datum: 2021-06-17 07:52:30
Innehåll
Dnr 2021-00135 Onsala Hagen 9:9
Ref.: Ansökan om förhandsbesked för detaljplaneändring av s.k. prickad
mark, vilken avslogs vid Kungsbacka kommuns sammanträde i byggnadsnämnden
den 20 maj 2021.

Hej Elin,

Tack för telefonsamtal onsdagen den 9 juni. Det uppskattades att du tog dig
tid med att ge en generell förklaring till Kungsbacka kommuns inställning
till ändring av detaljplan omfattande s.k. prickad mark. Sammantaget finns
en förståelse för att det innebär en ökad arbetsbörda att ständigt behöva
bedöma förfrågningar från fastighetsägare om ändring av detaljplan för just
en specifik fastighet. Det uppgavs i vårt samtal att kommunen har infört ett
mer restriktivt förhållningssätt beträffande ändring av detaljplan sedan
2015 (förmodligen efter upphävande av Boverkets vägledning och råd,
framtagna 1991 men upphävda 2014). Vidare uppgavs att kommunen strävar efter
att behandla alla lika och också därför är mycket återhållsamma med att
bevilja några ansökningar om ändringar av detaljplan. Dock har kommunen
beviljat en detaljplaneändring avseende borttagande av prickad mark för t ex
Malevik 1:6 i november 2018 på uppdrag av Byggnadsnämnden i dess beslut den
7 juli 2016, således efter det hänvisade restriktiva förhållningssättet
infördes. Det visar att fastighetsägare i Kungsbacka kommun kan få bifall
för sådan begäran.
1

I samband med att ansökan om planändring för fastigheten Onsala Hagen 9:9
gjordes meddelades fastighetsägaren följande:
”Kommunens tjänstepersoner kommer att föreslå att vi inte går vidare med din
ansökan om att ändra detaljplanen och ta bort den prickade marken på din
fastighet. Den huvudsakliga anledningen är att fastigheten ligger utanför
utvecklingsområdet för Onsala och därav inom ett område där kommunen
generellt inte aktivt planerar för ny utveckling.”
I den gällande detaljplanen tillåts en byggnad på 250kvm. Av telefonsamtalet
framgick att Samhällsbyggnadskontoret tittat på möjligheterna att bygga ett
nytt hus på fastigheten och kommit fram till att det fanns plats på tomten
utanför den prickade marken och att man i en bygglovsansökan kan begära
dispens för att få bygga in något på prickad mark. Det kan i sammanhanget
inte vara relevant att man skall hoppas på ett beviljande av dispens vid en
bygglovsansökan för att kunna besluta om det är möjligt att bebygga sin tomt
på bästa sätt. Det viktiga är det faktum att skälet för att marken prickades
inte längre kvarstår, inte om fastigheten ligger utom ett utvecklingsområde
eller inte. När den nu gällande planen ändrades 2007 var planändringens
syfte att erbjuda möjlighet att inom redan planlagt område uppföra
ändamålsenliga bostäder. När så en fastighet till ca 70% består av prickad
mark och därigenom inte möjliggör en optimal placering av ett nytt hus, är
det knappast rimligt att ett beslut om detaljplanändring grundar sig på att
fastigheten inte ingår i ett utvecklingsområde. Frågan gäller en
fastighetsägares möjlighet till en vettig lösning vid en nybyggnation av ett
bostadshus i ett område sedan länge bestående av villor för permanentboende
med kommunalt VA sedan 2007. Bilagda plankarta visar hur orimligt stor
begränsning av tomtens utnyttjande till sitt ändamål den prickade marken
utgör. Prickarna har inte längre något syfte och borde snarare ändrats för
hela området i samband med planändringen 2005. Nu gjordes inte det, men
möjligheten till ändring i vart fall för denna fastighet finns ju trots
allt.

Det innebär ett stort mått av frustration när man som privatperson efter
ansökan om förhandsbesked enligt ovan får ett avslag utan angivande av några
närmare skäl än att fastigheten inte ligger inom ett utvecklingsområde.
Eftersom fastighetsägaren beslutade att gå vidare med ärendet till
Byggnadsnämnden lämnades besked att sammanträde skulle hållas den 20 maj och
om han hade något att tillägga kunde detta skickas in till det mötet. Enligt
uppgift hade Byggnadsnämnden ett sammanträde eller arbetsmöte för beredning
av ärenden inför mötet redan den 6 maj, vilket fastighetsägaren inte blev
informerad om. Dock skickade han in den kompletterande information som
ytterligare underlag till Byggnadsnämnden redan den 5 maj, vilket
diarieförts (2021KC42599) och enligt kommunens tjänsteperson skickades det
vidare till berörd förvaltning som har hand om frågan. De skäl till en
planändring som fastighetsägaren anförde i skrivelsen gav en viktig och
2

ingående bakgrund till varför en planändring skulle kunna genomföras och den
var dessutom adresserad till Byggnadsnämnden.

Enligt samtal med Byggnadsnämndens ordförande Thure Sandén fanns inte detta
kompletterande dokument med som underlag inför beslutet. Det behandlades
inte heller på Byggnadsnämndens arbetsmöte den 6 maj. Vi utgår från att det
var ett misstag att Byggnadsnämnden inte hade tillgång till samtliga
handlingar i ärendet och begär därför att det rättas till genom att
Byggnadsnämnden får ta ställning i ärendet på nytt. Den prickade marken, som
inte längre har något syfte, utgör enbart ett hinder för att på bästa sätt
kunna uppföra en ändamålsenlig bostad och förhoppningen är att
Byggnadsnämnden därför gör en annan bedömning än Samhällsbyggnadskontoret
har gjort.

Denna skrivelse med bilagor skickas även till Byggnadsnämndens ordförande
Thure Sandén.

Med vänlig hälsning

Maria Berndtsson, ombud för Fredrik Berndtsson

Kundens namn:
Kundens adress:
Kundens telefonnummer:
Kundens e-post: maria.berndtsson@malevik.se
Fastighetsbeteckning: :
Var vänlig svara kunden och hantera frågan eller handlingen enligt förvaltningens rutin för diarieföring.
Kungsbacka direkt överlämnar och stänger härmed meddelandet.

Med vänlig hälsning
Camilla Gerdgren
Samhällsvägledare
Kungsbacka direkt – kommunens kundcenter
Telefon: 0300-83 40 00
info@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se/
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www.facebook.com/kungsbackakommun
www.linkedin.com/company/kungsbacka-kommun/

Från:
Skickat: den 17 juni 2021 07:52
Till: info@kungsbacka.se <info@kungsbacka.se>; Elin Kajander <elin.kajander@kungsbacka.se>;
thure.sanden@kungsbacka.se <thure.sanden@kungsbacka.se>
Ämne: Dnr 2021-00135 Onsala Hagen 9:9
Ref.: Ansökan om förhandsbesked för detaljplaneändring av s.k. prickad mark, vilken avslogs vid Kungsbacka
kommuns sammanträde i byggnadsnämnden den 20 maj 2021.
Hej Elin,
Tack för telefonsamtal onsdagen den 9 juni. Det uppskattades att du tog dig tid med att ge en generell förklaring till
Kungsbacka kommuns inställning till ändring av detaljplan omfattande s.k. prickad mark. Sammantaget finns en
förståelse för att det innebär en ökad arbetsbörda att ständigt behöva bedöma förfrågningar från fastighetsägare
om ändring av detaljplan för just en specifik fastighet. Det uppgavs i vårt samtal att kommunen har infört ett mer
restriktivt förhållningssätt beträffande ändring av detaljplan sedan 2015 (förmodligen efter upphävande av
Boverkets vägledning och råd, framtagna 1991 men upphävda 2014). Vidare uppgavs att kommunen strävar efter att
behandla alla lika och också därför är mycket återhållsamma med att bevilja några ansökningar om ändringar av
detaljplan. Dock har kommunen beviljat en detaljplaneändring avseende borttagande av prickad mark för t ex
Malevik 1:6 i november 2018 på uppdrag av Byggnadsnämnden i dess beslut den 7 juli 2016, således efter det
hänvisade restriktiva förhållningssättet infördes. Det visar att fastighetsägare i Kungsbacka kommun kan få bifall för
sådan begäran.
I samband med att ansökan om planändring för fastigheten Onsala Hagen 9:9 gjordes meddelades fastighetsägaren
följande:
”Kommunens tjänstepersoner kommer att föreslå att vi inte går vidare med din ansökan om att ändra detaljplanen
och ta bort den prickade marken på din fastighet. Den huvudsakliga anledningen är att fastigheten ligger utanför
utvecklingsområdet för Onsala och därav inom ett område där kommunen generellt inte aktivt planerar för ny
utveckling.”
I den gällande detaljplanen tillåts en byggnad på 250kvm. Av telefonsamtalet framgick att
Samhällsbyggnadskontoret tittat på möjligheterna att bygga ett nytt hus på fastigheten och kommit fram till att det
fanns plats på tomten utanför den prickade marken och att man i en bygglovsansökan kan begära dispens för att få
bygga in något på prickad mark. Det kan i sammanhanget inte vara relevant att man skall hoppas på ett beviljande
av dispens vid en bygglovsansökan för att kunna besluta om det är möjligt att bebygga sin tomt på bästa sätt. Det
viktiga är det faktum att skälet för att marken prickades inte längre kvarstår, inte om fastigheten ligger utom ett
utvecklingsområde eller inte. När den nu gällande planen ändrades 2007 var planändringens syfte att erbjuda
möjlighet att inom redan planlagt område uppföra ändamålsenliga bostäder. När så en fastighet till ca 70% består av
prickad mark och därigenom inte möjliggör en optimal placering av ett nytt hus, är det knappast rimligt att ett beslut
om detaljplanändring grundar sig på att fastigheten inte ingår i ett utvecklingsområde. Frågan gäller en
fastighetsägares möjlighet till en vettig lösning vid en nybyggnation av ett bostadshus i ett område sedan länge
bestående av villor för permanentboende med kommunalt VA sedan 2007. Bilagda plankarta visar hur orimligt stor
begränsning av tomtens utnyttjande till sitt ändamål den prickade marken utgör. Prickarna har inte längre något
syfte och borde snarare ändrats för hela området i samband med planändringen 2005. Nu gjordes inte det, men
möjligheten till ändring i vart fall för denna fastighet finns ju trots allt.
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Det innebär ett stort mått av frustration när man som privatperson efter ansökan om förhandsbesked enligt ovan
får ett avslag utan angivande av några närmare skäl än att fastigheten inte ligger inom ett utvecklingsområde.
Eftersom fastighetsägaren beslutade att gå vidare med ärendet till Byggnadsnämnden lämnades besked att
sammanträde skulle hållas den 20 maj och om han hade något att tillägga kunde detta skickas in till det mötet. Enligt
uppgift hade Byggnadsnämnden ett sammanträde eller arbetsmöte för beredning av ärenden inför mötet redan den
6 maj, vilket fastighetsägaren inte blev informerad om. Dock skickade han in den kompletterande information som
ytterligare underlag till Byggnadsnämnden redan den 5 maj, vilket diarieförts (2021KC42599) och enligt kommunens
tjänsteperson skickades det vidare till berörd förvaltning som har hand om frågan. De skäl till en planändring som
fastighetsägaren anförde i skrivelsen gav en viktig och ingående bakgrund till varför en planändring skulle kunna
genomföras och den var dessutom adresserad till Byggnadsnämnden.
Enligt samtal med Byggnadsnämndens ordförande Thure Sandén fanns inte detta kompletterande dokument med
som underlag inför beslutet. Det behandlades inte heller på Byggnadsnämndens arbetsmöte den 6 maj. Vi utgår från
att det var ett misstag att Byggnadsnämnden inte hade tillgång till samtliga handlingar i ärendet och begär därför att
det rättas till genom att Byggnadsnämnden får ta ställning i ärendet på nytt. Den prickade marken, som inte längre
har något syfte, utgör enbart ett hinder för att på bästa sätt kunna uppföra en ändamålsenlig bostad och
förhoppningen är att Byggnadsnämnden därför gör en annan bedömning än Samhällsbyggnadskontoret har gjort.
Denna skrivelse med bilagor skickas även till Byggnadsnämndens ordförande Thure Sandén.
Med vänlig hälsning
Maria Berndtsson, ombud för Fredrik Berndtsson
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Kungsbacka kommun
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2021-05-21

47 (133)

§ 146

Planbesked för Onsala-Hagen 9:9
Dnr BN 2021-00004

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

Beslutsmotivering
Inom fastigheten Onsala-Hagen 9:9 finns en yta för byggrätt. Fastighetsägaren vill ta bort prickmark
och flytta byggrätten till annat läge inom fastigheten. Kommunens bedömning är att gällande
detaljplan går att använda vid bygglovgivning och att den därför ska fortsätta gälla utan ändring.

Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Onsala-Hagen 9:9 har den 27 januari 2021 ansökt om planbesked för att,
genom en ny detaljplan, möjliggöra för byggnation med en annan placering än vad befintlig
byggrätt ger möjlighet till. Fastighetsägaren vill ersätta befintligt garage och bostadsbyggnad med
nya byggnader på en annan plats inom fastigheten.
Fastigheten är belägen inom detaljplan O99 som vann laga kraft 1967-04-05. Detaljplanen ändrades
2006-02-09 genom att ett antal planbestämmelser lades till, bland annat en bestämmelse om
ytterligare byggnadsarea per fastighet. Den aktuella fastigheten är i plankartan redovisad som
kvartersmark för bostadsändamål. Del av fastigheten omfattas av prickad mark vilket innebär att
denna del inte får bebyggas. På fastigheten finns idag en bostadsbyggnad, ett garage och en
komplementbyggnad.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ligger den aktuella fastigheten i ett område där kommunen
inte aktivt planerar för utveckling av fler bostäder och samhällsservice.

Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-06, § 177
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-23
Ansökan om planbesked, 2021-01-27

Beslutsgång
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets
förslag.
Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

Beslutet skickas till
Sökande

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Till Byggnadsnämnden i Kungsbacka kommun för deras möte den 2021-05-20
Ansökan om förhandsbesked avseende ändring av prickad mark för fastigheten Onsala Hagen 9:9.
Härmed ansöker undertecknad ägare av fastigheten Onsala Hagen 9:9, med adress Onsala Jättegrytsväg 9, 439 91
Onsala om förhandsbesked för att ta bort prickarna på fastigheten, detta för att möjliggöra ett bättre utnyttjande av
tomten för nybyggnation.
Ansökan om förhandsbesked avser detaljplaneändring alternativt upprättande av en s.k. frimärksplan för
fastigheten.
Bakgrund
Detaljplan 0 99 i Onsala fastställdes av länsstyrelsen 1967-04-05 och en stor del av marken i området blev prickad. I
oktober 2005 beslutades om ett tillägg i detaljplanen. Syftet med planändringen var att i samband med utbyggnad av
kommunala va-ledningar i området, anpassa planbestämmelserna till aktuell praxis avseende främst högsta tillåtna
byggnadsarea. Detta skedde efter ett beslut av kommunfullmäktige 1990 och togs för att möjliggöra årsbostäder.
I dag består fastigheten till ca 70% av prickad mark vilket hindrar ett nyttjande för t. ex en om- eller tillbyggnad av
befintliga byggnader (bostadshus och garage). Huset byggdes i början av 1960-talet då området var avsett för
fritidshusbebyggelse. Under åren har sedan området förändrats och fastigheterna nyttjas idag för
permanentboende. Kommunalt VA installerades i området år 2006–2007 varvid man också fastställde en plan för
byggnaders storlek, dock gjordes inte någon ändring i planen av den prickade marken. Ändringsbeslutet innebär att
den gällande detaljplanen kompletterades med bestämmelser om tomtstorlek, byggnadsarea och byggnadshöjd.
Tillägget ger även ett generellt avsteg från den gällande plankartan innebärande att komplementbyggnad får
uppföras på ej byggbar (prickad) mark fram till 6,0 meters avstånd från gräns mot gata och 2,0 meter från gräns mot
angränsande fastighet.
Skäl
Området har förändrats sedan 1960-talet och inte längre är ett fritidshusområde. De skäl som eventuellt motiverade
en prickning av markområdet finns inte längre kvar idag. Ett utökande av den byggbara marken på min fastighet
innebär en anpassning till hur grannfastigheterna ser ut idag med byggnader för permanentboende och möjliggör att
även min fastighet kan nyttjas för om/till/eller nybyggnad av bostadshus och komplementbyggnad anpassad till
dagens krav.
Nuvarande bostadsbyggnad och garage uppfyller inte dagens krav på standard för permanentbyggnad. Min plan som
ägare är att bygga ett nytt garage och på sikt ett nytt bostadshus.
Den prickade marken förhindrar idag en optimal placering av ett nytt bostadshus. Så länge denna inskränkning finns
är det inte möjligt att investera i ett nytt garage och senare nytt bostadshus. Nuvarande garagebyggnad blockerar
möjligheten till den bästa placeringen samt tillfart av ett nytt bostadshus, och för att inte hindra en kommande
byggnation bör garaget placeras in på den mark som idag är prickad. Det hänvisas till bifogad karta med en skiss som
utvisar tänkt placering inom de två gröna rutor som är inritade. Tanken är att först bygga ett nytt garage med
förrådsutrymme, riva befintligt garage och friggebod, samt att senare bygga ett nytt bostadshus för att ersätta det
nuvarande.

Fredrik Berndtsson
Onsala Jättegrytsväg 9,
439 91 Onsala
tel
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Kungsbacka kommun

0

Ansökan om planbesked

Kungsbacka

Uppgiftsnamn

Uppgiftsvärde

Uppgifter om dig som söker
Dagens datum

2021-01-27

Jag är medveten om att en avgift kommer att tas ut för
planbeskedet, även om jag får avslag.

Ja

Är du som ansöker om planbesked privatperson eller från
ett företag?

Privatperson

Personnummer
Förnamn

Lars Fredrik

Efternamn

Berndtsson

Gatuadress

ONSALA JÄTTEGRYTSVÄG 9

Postnummer

43991

Postort

Onsala

Telefonnummer
E-postadress
Fakturaadress

Använd samma adressuppgifter som
ovan

Är du som ansöker ägare till fastigheten eller
fastigheterna i ansökan?

Ja

Om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Onsala hagen 9:9

Gatuadress

Onsala jättegrytsväg 9

Kartunderlag
Ritning eller karta över aktuellt område

Karta.pdf

Antal byggnader

2

Bostäder

Ja

Antal bostäder:

1

Annat

Ja

Ange vad

Garage

Beskriv kortfattat vad du vill göra
Jag vill riva befintligt garage och sedan bygga ett nytt större garage som ligger bättre placerat
på tomten. I en senare etapp vill jag riva befintligt hus och bygga ett nytt som även det blir
placerat bättre på tomten.
Befintliga byggnader är byggda på 1960-talet och uppfyller inte dagens byggnads krav. För att
kunna investera i nya byggnader måste den prickade marken tas bort.
Underskrift
Signatur

1 (2)

Kungsbacka kommun

0

Ansökan om planbesked

Kungsbacka

Uppgiftsnamn

Uppgiftsvärde

BankID (GRP)

Lars Fredrik Berndtsson

Dataskyddsförordningen Vi samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna fatta beslut i ditt ärende.
Vi behandlar dina uppgifter med stöd av artikel 6.1 e i Dataskyddsförordningen där det framgår att
behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning.
Support-Id: 3F6-CBE

2 (2)

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (2)

2021-09-07

§ 307
Dnr 2021-00498
Svar på Socialdepartementets remiss, God och nära vård, Rätt stöd till
psykisk hälsa (SOU 2021:6)
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-08-16, och översänder det som sitt
svar till Socialdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets
remiss om God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6).
Regeringen fattade den 2 mars 2017 beslut om en fördjupad analys av förslagen i
betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2). Det nu aktuella betänkande besvarar
frågeställningarna i direktiven rörande omhändertagande av psykisk ohälsa i
primärvården.
Utredningen föreslår en lagändring för att förtydliga primärvårdens uppdrag att svara
för både fysisk och psykisk ohälsa. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL)
föreslås omformuleras så att regioner och kommuner, inom ramen för verksamhet
som utgör primärvård, särskilt ska tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som
krävs för att tillgodose vanligt förekommande fysiska och psykiska vårdbehov
(tidigare formulering endast – vanligt förekommande vårdbehov).
Skälet till förslaget är att den psykiska ohälsan historiskt haft en undanskymd roll i
hälso- och sjukvården och i debatten som helhet. När hälso- och sjukvård har
diskuterats och planerats har den somatiska vården på olika sätt haft företräde. I dag
har den psykiska ohälsan fått ökat fokus, men även om ekonomiska satsningar,
uppdrag och utredningar i allt högre grad identifierat och uppmärksammat denna
ohälsa har de satsningar som gjorts inte i någon högre utsträckning inkluderat
primärvården.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-16
Yttrande, 2021-08-16
Nämnden för Vård & Omsorg, yttrande, 2021-08-10
Nämnden för Vård & Omsorg, ordförandebeslut, 2021-08-10
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, ordförandebeslut, 2021-08-04
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, tjänsteskrivelse (yttrande), 2021-07-30
Socialdepartementets utredning: God och nära vård – rätt stöd till psykisk hälsa
(SOU 2021:6)

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2021-09-07

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-08-16
Diarienummer

0

KS 2021-00498 Kungsbacka

Svar på Socialdepartementets remiss: God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa
(SOU 2021:6)
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-08-16, och översänder det som sitt svar till
Socialdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets remiss om God och
nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6).
Regeringen fattade den 2 mars 2017 beslut om en fördjupad analys av förslagen i betänkandet Effektiv
vård (SOU 2016:2). Det nu aktuella betänkande besvarar frågeställningarna i direktiven rörande
omhändertagande av psykisk ohälsa i primärvården.
Utredningen föreslår en lagändring för att förtydliga primärvårdens uppdrag att svara för både fysisk
och psykisk ohälsa. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) föreslås omformuleras så att regioner
och kommuner, inom ramen för verksamhet som utgör primärvård, särskilt ska tillhandahålla de hälsooch sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt förekommande fysiska och psykiska
vårdbehov (tidigare formulering endast – vanligt förekommande vårdbehov).
Skälet till förslaget är att den psykiska ohälsan historiskt haft en undanskymd roll i hälso- och
sjukvården och i debatten som helhet. När hälso- och sjukvård har diskuterats och planerats har den
somatiska vården på olika sätt haft företräde. I dag har den psykiska ohälsan fått ökat fokus, men även
om ekonomiska satsningar, uppdrag och utredningar i allt högre grad identifierat och uppmärksammat
denna ohälsa har de satsningar som gjorts inte i någon högre utsträckning inkluderat primärvården.
Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-16
Yttrande, 2021-08-16
Nämnden för Vård & Omsorg, yttrande, 2021-08-10
Nämnden för Vård & Omsorg, ordförandebeslut, 2021-08-10
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, ordförandebeslut, 2021-08-04
1 (3)
Sven Erik Bergström
0300-834058
Specialist hållbarhet

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg, tjänsteskrivelse (yttrande), 2021-07-30
Socialdepartementets utredning: God och nära vård – rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Beskrivning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets remiss om God och
nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6).
Regeringen fattade den 2 mars 2017 beslut om en fördjupad analys av förslagen i betänkandet Effektiv
vård (SOU 2016:2). Det nu aktuella betänkande besvarar frågeställningarna i direktiven rörande
omhändertagande av psykisk ohälsa i primärvården.
Utredningen föreslår en lagändring för att förtydliga primärvårdens uppdrag att svara för både fysisk
och psykisk ohälsa. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL), föreslås omformuleras så att regioner
och kommuner, inom ramen för verksamhet som utgör primärvård, särskilt ska tillhandahålla de hälsooch sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt förekommande fysiska och psykiska
vårdbehov.
Samhällsbyggnadskontoret ser liksom utredningen ett behov av att särskilt betona de psykiska
vårdbehoven och den roll som primärvården behöver ta för att förebygga och omhänderta vanligt
förekommande former av psykisk ohälsa på ett mer effektivt sätt.
God och nära vård - primärvårdsreformen
I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) används begreppet huvudman för att peka ut de som är
övergripande ansvariga för organisering och resurssättning av hälso- och sjukvården, och begreppet
vårdgivare om de aktörer som tillhandahåller vård till enskilda. Både regionerna och kommunerna är
huvudmän för hälso- och sjukvården, samtidigt som de kan ha vårdgivare i egen eller extern regi.
Kommunen ansvarar som huvudman för att tillhandahålla hälso- och sjukvård för de som bor på
särskilt boende, de som deltar i dagverksamhet och, enligt avtal med regionen, genom hemsjukvård.
Den 1 juli 2021 infördes ett förtydligande i lag av det grundläggande uppdraget för primärvården. Den
kommunala vården har redan sedan tidigare ansetts utgöra en del av primärvården, vilket har
förtydligats i den nya bestämmelsen i 13a kap HSL där det framgår att
Regioner och kommuner ska inom ramen för verksamhet som utgör primärvård särskilt
1. tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt
förekommande vårdbehov,
2. se till att vården är lätt tillgänglig,
3. tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens behov som patientens
individuella behov och förutsättningar,

KUNGSBACKA KOMMUN
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4. samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ändamålsenligt att samordningen
sker inom primärvården, och
5. möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete.

Bestämmelsen ska dock inte tolkas som att kommunerna är ensamt ansvariga för all primärvård
gentemot sina målgrupper, utan det är kommunerna tillsammans med regionerna som ansvarar för
målgruppernas vanligt förekommande vårdbehov. Traditionellt sett har kommunernas hälso- och
sjukvårdsverksamheter främst inriktats på somatisk vård och demensvård. I proposition 2019/20:164,
där bestämmelsen i 13a kap HSL föreslogs, framförde regeringen att ingen förändring av det
kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret var avsett.
I den nu aktuella utredningen föreslås att det i första punkten i 13a kap 1 § HSL ska förtydligas att
primärvården ska ”tillgodose vanligt förekommande fysiska och psykiska vårdbehov”. Enligt
utredningen är ingen förändring i bestämmelsens innebörd avsedd, utan ändringen i lagtexten syftar
endast till att lyfta fram primärvårdens roll för att omhänderta vanligt förekommande psykisk ohälsa.
Ändringen är därmed inte menad att innebära någon förändring i ansvarsfördelningen mellan
kommunerna och regionerna som huvudmän. Utredningen lägger inte fram några övriga förslag.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att utredningens förslag är bra och tydliggör primärvårdens
grunduppdrag, så att regioner och kommuner, inom ramen för verksamhet som utgör primärvård,
särskilt ska tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt
förekommande fysiska och psykiska vårdbehov.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

YTTRANDE
Kommunstyrelsen
Datum

Till

2021-08-16

Socialdepartementet

Diarienummer

Ert diarienummer

0

Kungsbacka

KS 2021-00498

S2021/00866

Yttrande över Socialdepartementets remiss: God och nära vård – Rätt stöd till psykisk
hälsa (SOU 2021:6)
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun ställer sig bakom utredningens förslag som tydliggör primärvårdens
grunduppdrag, så att regioner och kommuner, inom ramen för verksamhet som utgör primärvård,
särskilt ska tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt
förekommande fysiska och psykiska vårdbehov.
Kungsbacka kommun

Nämndens namn
kommun@kungsbacka.se

1 (1)

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

YTTRANDE
Nämnden för Vård & Omsorg
Datum

Till

2021-08-10

Kommunstyrelsen

Diarienummer

2021-00150

Ert diarienummer

KS 2021-00402

u

Kungsbacka

Yttrande över Socialdepartementets remiss: God och nära vård – rätt stöd till psykisk
hälsa (SOU 2021:6)
Sammanfattande inställning
Vård & Omsorg instämmer i utredningens förslag.
Vård & Omsorgs ställningstagande
Nämnden instämmer i utredningens förslag i avsnitt 5.1 att i den nya bestämmelsen i 13a kap hälsooch sjukvårdslagen om primärvårdens uppdrag synliggöra att det gäller både fysiska och psykiska
vårdbehov. Vård & Omsorg ser liksom utredningen ett behov av att särskilt betona de psykiska
vårdbehoven och den roll som primärvården behöver ta för att förebygga och omhänderta vanligt
förekommande former av psykisk ohälsa på ett mer effektivt sätt.
Nämnden för Vård & Omsorg
Kungsbacka kommun

1 (1)
Carl Odhnoff
Nämndsekreterare/utredare
Förvaltningen för Vård & Omsorg

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

ORDFÖRANDEBESLUT
Datum

2021-08-10
Diarienummer

0

VO 2021-00150 Kungsbacka

Ordförandebeslut om remiss
- God och nära vård – rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)
Beslut
Hravn Forsne, ordförande för nämnden för Vård & Omsorg, beslutar att anta yttrandet, daterat 202108-10, och översända det till kommunstyrelsen.
Upplysning
Behovet av beslutet är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Beslutet är därför
fattat av ordförande för nämnden för Vård & Omsorg med stöd av 6 kap 39 § kommunallagen och
punkten 1-1 i bilaga 1 i nämnden för Vård & Omsorgs delegeringsförteckning.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har tillfrågats att yttra sig över Socialdepartementets remiss av utredningen God
och nära vård – rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6). Kommunstyrelsen samordnar kommunens
remissvar och har i sin tur begärt yttrande från Vård & Omsorg senast 2021-08-13.
God och nära vård - primärvårdsreformen
I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) används begreppet huvudman för att peka ut de som är
övergripande ansvariga för organisering och resurssättning av hälso- och sjukvården, och begreppet
vårdgivare om de aktörer som tillhandahåller vård till enskilda. Både regionerna och kommunerna är
huvudmän för hälso- och sjukvården, samtidigt som de kan ha vårdgivare i egen eller extern regi.
Kommunen ansvarar som huvudman för att tillhandahålla hälso- och sjukvård för de som bor på
särskilt boende, de som deltar i dagverksamhet och, enligt avtal med regionen, genom hemsjukvård.
Den 1 juli 2021 infördes ett förtydligande i lag av det grundläggande uppdraget för primärvården. Den
kommunala vården har redan sedan tidigare ansetts utgöra en del av primärvården, vilket har
förtydligats i den nya bestämmelsen i 13a kap HSL där det framgår att
”Regioner och kommuner ska inom ramen för verksamhet som utgör primärvård särskilt
1. tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt förekommande
vårdbehov,
2. se till att vården är lätt tillgänglig,
3. tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens behov som patientens individuella
behov och förutsättningar,
4. samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ändamålsenligt att samordningen sker

Kungsbacka kommun
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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inom primärvården, och
5. möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete.”
Bestämmelsen ska dock inte tolkas som att kommunerna är ensamt ansvariga för all primärvård
gentemot sina målgrupper, utan det är kommunerna tillsammans med regionerna som ansvarar för
målgruppernas vanligt förekommande vårdbehov. Traditionellt så har kommunernas hälso- och
sjukvårdsverksamheter främst inriktats på somatisk vård och demensvård. I proposition 2019/20:164,
där bestämmelsen i 13a kap HSL föreslogs, framförde regeringen att ingen förändring av det
kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret var avsett.
Utredningen Rätt till psykisk hälsa
I den utredning som nu är aktuell, God och nära vård – rätt till psykisk hälsa (SOU 2021:6), så föreslås
att det i första punkten i 13a kap 1 § HSL ska förtydligas att primärvården ska ”tillgodose vanligt
förekommande fysiska och psykiska vårdbehov”. Enligt utredningen är ingen förändring i
bestämmelsens innebörd avsedd, utan ändringen i lagtexten syftar endast till att lyfta fram
primärvårdens roll för att omhänderta vanligt förekommande psykisk ohälsa. Ändringen är därmed inte
menad att innebära någon förändring i ansvarsfördelningen mellan kommunerna och regionerna som
huvudmän. Utredningen lägger inte fram några övriga förslag.
Förvaltningen för Vård & Omsorg har gått igenom utredningen och föreslår att nämnden i yttrande
instämmer i förslaget.
Beslutsunderlag
Yttrande över Socialdepartementets remiss: God och nära vård – rätt stöd till psykisk hälsa (SOU
2021:6), 2021-08-10

Hravn Forsne (M)
Ordförande i nämnden för Vård & Omsorg

ORDFÖRANDEBESLUT
Datum

2021-08-04
Diarienummer

0

IF 2021-00164 Kungsbacka

Remiss av betänkandet God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa ( SOU 2021:6)
Beslut
Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar yttrande, daterat 30 juli 2021, och översänder det som
sitt svar till kommunstyrelsen.
Upplysning
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Individ & Familjeomsorgs delegeringsförteckning:
punkt 5.1.1, 2021-02-18, § 6.
Beslutsunderlag
Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-07-30
Remiss av betänkandet God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa ( SOU 2021:6)
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Kalle Påsse Sundvall
Ordförande
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-07-30
Diarienummer

0

IF 2021-00164 Kungsbacka

Remiss av betänkandet God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)
Förslag till beslut i Nämnden för individ och familjeomsorg
Nämnden för Individ & Familjeomsorg avger yttrande till kommunstyrelsen över betänkande God och
nära vård – Rätt till psykisk hälsa (SOU 2021:6). Nämnden ställer sig bakom utredningens förslag om
lagändring.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen fattade den 2 mars 2017 beslut om att utse en särskild utredare med uppdrag att utifrån en
fördjupad analys av förslagen i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) stödja regioner, berörda
myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig
och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Utredningen valde namnet Samordnad
utveckling för god och nära vård. Huvudbetänkande God och nära vård innehåller flera delbetänkande,
det nu aktuella betänkande besvarar frågeställningarna i direktiven rörande omhändertagande av
psykisk ohälsa i primärvården.
Utredningen föreslår en lagändring för att förtydliga primärvårdens uppdrag att svara för både fysisk
och psykisk ohälsa. 13 a kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL), om primärvårdens
grunduppdrag, ska avseende första punkten formuleras så att inom ramen för verksamhet som utgör
primärvård ska regioner och kommuner särskilt tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som
krävs för att tillgodose vanligt förekommande fysiska och psykiska vårdbehov. Förslaget föreslås träda
i kraft den 1 juli 2022.
Beslutsunderlag
Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-07-30
Remiss av betänkandet God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa ( SOU 2021:6)
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens förvaltning
Beskrivning av ärendet
Utredningens samlade förslag med kommentarer från Individ & Familjeomsorg:
1 (2)
Diana Brovall
0300-835134
Verksamhetschef

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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3.1.5 Skola
Elevhälsan är viktig för att fånga upp elever med psykisk ohälsa och begynnande psykisk ohälsa.
Elever söker stöd och hjälp i inom elevhälsan, primärvården, ungdomsmottagningar samt inom barn
och ungdomspsykiatrin. Utredningen om elevers möjlighet att nå kunskapskraven (U 2017:07)
välkomnas då samverkan mellan primärvård, ungdomsmottagningar, barn och ungdomspsykiatrin och
elevhälsa behöver förtydligas. Det främjande och förebyggande arbetet för barn och ungdomar
behöver förbättras och kräver kraftsamling.
3.1.6 Det civila samhället som samverkanspart
Det civila samhället i form av organisationer och ideella föreningar spelar en viktig roll för människors
hälsa. Tillgången på föreningar som arbetar med frågor som syftar till att främja psykisk hälsa och
förebygga psykisk ohälsa och suicid vilka erhåller verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten är
varierande i landet. På mindre orter är tillgången på ideella krafter som kan driva föreningar av den här
arten liten och når ut till få personer. Det är även svårt att ha levande brukarorganisationer.
Många föreningar inom idrott- och friluftsverksamheter men även skapande verksamheter saknar
kunskap om bemötande och vilket stöd man skulle kunna bidra med. Att utöka antalet aktörer som kan
erhålla bidrag och ta del av verksamhetsstöd inom det civila samhället hade gynnat det främjande
arbetet med psykisk hälsa även på mindre orter.
3.7 Kompetenser och utbildningsinsatser
Kunskapsnivån om personer med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller autism kombinerad
med psykisk ohälsa behöver höjas. Personer som söker stöd och hjälp inom primärvården med dessa
funktionsnedsättningar får inte alltid det bemötande eller den vård- och behandling de behöver.

Karin Martinsson

Diana Brovall

Förvaltningschef

Verksamhetschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-09-14

§ 314
Dnr 2021-00762
Svar på Justitiedepartementets remiss om Utvisning på grund av brott ett skärpt regelverk (SOU 2021:61)
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-08-18, och översänder det som sitt
svar till Justitiedepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Justitiedepartementets
utredning om utvisning på grund av brott (SOU 2021:61).
Syftet med utredningen har varit att åstadkomma en skärpt reglering som ger
förutsättningar att i fler fall än i dag utvisa utlänningar på grund av brott.
Utredningen omfattar tre huvudsakliga delar:
 Den första delen består av en översyn av regelverket om utvisning på grund
av brott. En fråga som är särskilt i fokus är utvisning på grund av
hedersrelaterad brottslighet och hatbrott.
 Den andra delen består dels om hur skyddet mot utvisning för den som
drabbats av hedersrelaterad brottslighet kan stärkas, dels om ytterligare
myndighetsaktörer ska kunna ansöka om uppehållstillstånd för betänketid för
offer för människohandel.
 Den tredje delen har varit att se över reglerna om att neka och återkalla
uppehållstillstånd på grund av brott.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-16
Yttrande, 2021-08-18
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, ordförandebeslut, 2021-08-13
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, yttrande, 2021-08-06
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, ordförandebeslut, 2021-08-04
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, tjänsteskrivelse (yttrande), 2021-08-02
Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk (SOU 2021:61)
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
samhällsbyggnadskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller
det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-08-16
Diarienummer

0

KS 2021-00762 Kungsbacka

Svar på Justitiedepartementets remiss: Utvisning på grund av brott – ett skärpt
regelverk (SOU 2021:61)
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-08-18, och översänder det som sitt svar till
Justitiedepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Justitiedepartementets utredning om
utvisning på grund av brott (SOU 2021:61).
Syftet med utredningen har varit att åstadkomma en skärpt reglering som ger förutsättningar att i fler
fall än i dag utvisa utlänningar på grund av brott. Utredningen omfattar tre huvudsakliga delar:
 Den första delen består av en översyn av regelverket om utvisning på grund av brott. En fråga
som är särskilt i fokus är utvisning på grund av hedersrelaterad brottslighet och hatbrott.
 Den andra delen består dels om hur skyddet mot utvisning för den som drabbats av
hedersrelaterad brottslighet kan stärkas, dels om ytterligare myndighetsaktörer ska kunna
ansöka om uppehållstillstånd för betänketid för offer för människohandel.
 Den tredje delen har varit att se över reglerna om att neka och återkalla uppehållstillstånd på
grund av brott.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-16
Yttrande, 2021-08-18
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, ordförandebeslut, 2021-08-13
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, yttrande, 2021-08-06
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, ordförandebeslut, 2021-08-04
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, tjänsteskrivelse (yttrande), 2021-08-02
Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk (SOU 2021:61)
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Sven Erik Bergström
0300-834058
Specialist hållbarhet

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (4)

Beslutet skickas till
Justitiedepartementet
Beskrivning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Justitiedepartementets utredning om
utvisning på grund av brott (SOU 2021:61).
Regeringen beslutade den 30 april 2020 att tillkalla en särskild utredare med det huvudsakliga
uppdraget att se över reglerna om utvisning på grund av brott. Utredningen omfattar tre huvudsakliga
delar.
 Den första delen består av en översyn av regelverket om utvisning på grund av brott. Syftet har
varit att åstadkomma en skärpt reglering som ger förutsättningar att i fler fall än i dag utvisa
utlänningar som begår brott. En fråga som är särskilt i fokus är utvisning på grund av
hedersrelaterad brottslighet och hatbrott.
 Den andra delen består dels om hur skyddet mot utvisning för den som drabbats av
hedersrelaterad brottslighet kan stärkas, dels om ytterligare myndighetsaktörer ska kunna
ansöka om uppehållstillstånd för betänketid för offer för människohandel.
 Den tredje delen har varit att se över reglerna om att neka och återkalla uppehållstillstånd på
grund av brott.
Samhällsbyggnadskontoret kan konstatera att kommunen möter många individer som utsätts för brott
och även flera unga som värvas in i kriminalitet. De förslag som utredningen lägger fram kan vara en
del i ett brottsförebyggande arbete samt ge kommunen ökade möjligheter att stötta individer som är
utsatta för brott.
I stort bedömer Samhällsbyggnadskontoret att förslagen i utredningen är gynnsamma för målgruppen
våldsutsatta oavsett om det är hedersrelaterad brottslighet eller ej genom att våldsutövaren utvisas i fler
fall. För den utsatta kan det ge möjlighet till en snabbare återgång till ett normalt liv och etablering
efter att ha behövt flytta och skyddas från våldsutövaren.
Utredningens förslag
De grundläggande förutsättningarna för utvisning på grund av brott

Redan idag är kriterier för utvisning att det dömts till strängare straff än böter samt risk för fortsatt
brottslighet. Det föreslås därför inga ändringar i detta avseende.
Det föreslås därför inga ändringar i detta avseende.
Förslag läggs om att utvisning ska kunna komma ifråga för brott där domen är minst sex månaders
fängelse. I dag dras gränsen vid ett års fängelse. Dessutom föreslås att brottets karaktär ska kunna leda
till utvisning även under straffvärdesgränsen sex månader. Här avses brott som är ett angrepp mot
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någons liv, hälsa, frihet eller frid eller när brottet annars utgjort en påtaglig integritetskränkning, till
exempel hedersrelaterade brott eller hatbrott.
Anknytning och vistelsetid

I dag finns ett krav på synnerliga skäl för utvisning om personen vistats länge i Sverige. Detta föreslås
tas bort och ersättas med att domstolen särskilt ska beakta personens etablering i det svenska
samhället.
Med etablering avses här inte bara deltagande i arbetslivet, utan anpassning till svenska förhållanden
och förankring i samhället i stort. Fortsatt ska barnperspektivet beaktas i samband med berörd persons
familjeförhållanden. I vilken utsträckning personen har etablerat sig i det svenska samhället måste
avgöras utifrån en sammanvägd bedömning av samtliga relevanta omständigheter såsom
självförsörjning, boendeförhållanden och språkkunskaper.
Utvisning av vissa personkategorier

Här återfinns förslag om personer som kom till Sverige före 15 års ålder, EES-medborgare samt de
som har ställning som varaktigt bosatta.
Återreseförbud

Här föreslås att regleringen skärps så att återreseförbuden generellt sett blir längre när brottsligheten är
allvarlig. Vid bedömningen av återreseförbudets längd ska domstolen särskilt beakta brottets
straffvärde och karaktär, risken för att personens kommer göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i
landet och personens anknytning till Sverige. I dag löper återreseförbudet från den dag dom meddelas.
Det nya förslaget innebär att återreseförbudet gäller från dagen för utresa. Detta för att undvika att
återreseförbud slutar gälla till exempel om en rättsprocess blir långvarig.
Utvisning på grund av hedersrelaterad brottslighet och hatbrott

Ändringsförslagen leder till att sådan brottslighet kommer att kunna leda till utvisning i fler fall än i
dag. Att det funnits ett heders- eller hatbrottsmotiv kan dessutom inverka på återreseförbudets längd.
Beaktande av utvisningen vid straffmätning och påföljdsval

Här återfinns förslag att bestämmelsen om så kallat utvisningsmen tas bort och därmed inte ska kunna
påverka påföljden. Grundtanken bakom bestämmelsen om utvisningsmen är att det vid sidan av
straffvärdet finns omständigheter som inte hänför sig till brottet, men som det, i det enskilda fallet,
skulle vara orättfärdigt att inte beakta vid påföljdsbestämningen. I fall av utvisning handlar det om att
den samlade reaktionen på brottet inte ska bli oproportionerligt sträng genom så kallade
sanktionskumulation, det vill säga då gärningspersonen förutom den straffrättsliga påföljden även blir
föremål för andra sanktioner till följd av den brottsliga gärningen.
Effektivare verkställighet

Förslag att återreseförbuden ska börja löpa vid dagen för utresa (jämför ovan) minskar incitamentet att
förhala verkställighetsförfarandet.
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Frågor om samordning och informationsöverföring hanteras för närvarande inom ramen för pågående
utvecklings- och samverkansarbeten inom och mellan berörda myndigheter. I denna del lämnas därför
inga förslag till åtgärder.
Uppdraget att se över reglerna om att neka och återkalla uppehållstillstånd på grund av brott och att neka
uppehållstillstånd på grund av brott

Den allmänna bestämmelsen om nekande av uppehållstillstånd på grund av brott skärps. Det bör inte
införas en allmän regel om återkallande av uppehållstillstånd på grund av brott som en utlänning begått
i Sverige då detta hanteras inom brottsmålet och det bör inte införas en allmän regel om återkallande
av uppehållstillstånd på grund av brott som en utlänning begått utomlands då föreslagna regleringar
omhändertar även detta.
Vid bedömningen av om ett uppehållstillstånd bör återkallas ska, liksom hittills, hänsyn tas till
personens anknytning till Sverige och om andra omständigheter talar mot att tillståndet återkallas. Det
föreslås att regleringen skärps på så sätt att det vid bedömningen av anknytning till Sverige särskilt ska
beaktas i vilken utsträckning personen har etablerat sig i det svenska samhället. Ändringen motsvarar
den som föreslås beträffande utvisning på grund av brott.
Uppdraget att stärka skyddet mot utvisning för brottsoffer

I dag kan socialnämnden inte ansöka om betänketid för offer för människohandel och
människoexploatering. För att personen ska få möjlighet att återhämta sig och ta ställning till om han
eller hon vill samarbeta med de brotts-utredande myndigheterna finns därför, såväl i svensk rätt som i
internationella instrument, bestämmelser om betänketid, eller reflektionsperiod som det ibland kallas.
Detta föreslås införas.
När det gäller skyddet mot utvisning för den som drabbas av hedersrelaterad brottslighet bedömer
utredarna att ett tillräckligt skydd finns genom skyddsreglerna vid brustna anknytningar.
Någon lagstadgad skyddsregel för det fall ett förhållande har upphört på grund av allvarliga
kränkningar, lik den som gäller när fråga är om att bevilja fortsatt uppehållstillstånd, finns inte i dag.
För att stärka skyddet mot utvisning för den som drabbas av hedersrelaterad brottslighet eller annars
utsatts för allvarliga kränkningar i det tillståndsgrundande förhållandet, föreslås att en sådan regel
införs.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

YTTRANDE
Kommunstyrelsen
Datum

Till

2021-08-18

Justitiedepartementet

Diarienummer

Ert diarienummer

0

Kungsbacka

KS 2021-00762

Ju2021/02575

Yttrande över Justitiedepartementets remiss: Utvisning på grund av brott - ett skärpt
regelverk (SOU 2021:61)
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun ställer sig bakom förslagen i utredningen. De förslag som läggs fram i
utredningen kan vara en del i ett brottsförebyggande arbete samt ge ökade möjligheter att stötta
individer som är utsatta för brott.
Kommunen vill i sammanhanget påtala vikten av att eventuella hinder för samverkan mellan
myndigheter bör genomlysas och undanröjas så att de inte påverkar graden av effektivitet i
verkställigheten.
Kungsbacka kommun

Kommunstyrelsen
kommun@kungsbacka.se
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

ORDFÖRANDEBESLUT
Datum

2021-08-13
Diarienummer

IJ

GA 2021-00174 Kungsbacka

Yttrande om remiss Betänkande av utredningen om utvisning på grund av brott (SOU
2021 :61)
Beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner yttrande daterat 2021-08-06 över betänkandet
av utredningen om utvisning på grund av brott (SOU 2021 :61) och översänder det som sitt svar till
kommunstyrelsen.

Upplysning
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads
delegeringsfö1ieckning: punkt 5.1, 2021-05-19, § 60.

Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har blivit inbjudna att lämna synpunkter som remissinstans för Betänkandet av
utredningen om utvisning på grund av brott (SOU 2021 :61). Kommunstyrelsen har bett nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad om ett yttrande.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut, 2021-08-13
Yttrande 2021-08-06 Betänkandet av utredningen om utvisning på grund av brott (SOU 2021:61)
Betänkande av utredningen om utvisning på grund av brott SOU 2021 :61

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Elin Hysen
Ordförande, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
I (I)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

YTTRANDE
Nämnd
Datum

2021-08-06
Diarienummer

u

Kungsbacka

GA 2021-00174

Yttrande över myndighetens remiss: Betänkande av utredningen om utvisning på
grund av brott (SOU 2021:61)
Sammanfattande inställning
Uppdraget i betänkandet har omfattat tre huvudsakliga delar: Att skärpa reglerna för utvisning på
grund av brott, att stärka skyddet mot utvisning för brottsoffer och att se över reglerna om att neka och
återkalla uppehållstillstånd på grund av brott. I samtliga delar har ingått att lämna förslag på
nödvändiga författningsändringar.
En vägledande princip för arbetet har varit att utvisningsfrågan ska bedömas på ett nyanserat sätt och
att det ska finnas en proportion mellan brottslighetens allvar och rättsverkningarna för enskilda. En
annan grundläggande utgångspunkt har varit att internationell rätt ska beaktas och respekteras.
Personer med flyktingstatus är fredade mot utvisning annat än i vissa fall av särskilt allvarliga eller
farliga handlingar enligt Sveriges åtaganden enligt Genèvekonventionen.
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad yttrar sig enbart kring de förslag som berör den egna
verksamheten.
Nämndens ställningstagande i detalj
De förslag som framförs sorterar under följande rubriker:
De grundläggande förutsättningarna för utvisning på grund av brott
Att bli dömd till ett strängare straff än böter och risken för fortsatt brottslighet finns redan idag som
kriterier för utvisning och därför föreslås inga ändringar i detta avseende.
Förslag läggs om att utvisning ska kunna komma ifråga för brott där domen är sex månaders fängelse.
Idag dras gränsen vid ett års fängelse. Dessutom föreslås att brottets karaktär ska kunna leda till
utvisning även under straffvärdesgränsen sex månader. Här avses brott som är ett angrepp mot någons
liv, hälsa, frihet eller frid eller när brottet annars utgjort en påtaglig integritetskränkning, till exempel
hedersrelaterade brott eller hatbrott. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad tillstyrker förslaget
som väl relaterar till essentiella samhällsvärden, krav på samhällsmedborgare och utbildning i
samhällsorientering.
Nämnd
nämnd@kungsbacka.se
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Kungsbacka kommun
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Anknytning och vistelsetid
Idag finns ett krav på synnerliga skäl för utvisning om personen vistats länge i Sverige. Detta föreslås
tas bort och ersättas med att domstolen särskilt ska beakta utlänningens etablering i det svenska
samhället.
Med etablering avses här inte bara utlänningens deltagande i arbetslivet, utan anpassning till svenska
förhållanden och förankring i samhället i stort. Fortsatt ska barnperspektivet beaktas i samband med
berörd persons familjeförhållanden. I vilken utsträckning personen har etablerat sig i det svenska
samhället måste avgöras utifrån en sammanvägd bedömning av samtliga relevanta omständigheter
såsom självförsörjning, boendeförhållanden och språkkunskaper. Nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad tillstyrker förslaget som väl överensstämmer med Kungsbackas unika
arbetsmarknadsprocess och dess kärnvärden - inte minst höga krav på snabb takt i språkinlärning och
aktiva handlingar för att bli självförsörjande.
Utvisning av vissa personkategorier
Här återfinns förslag om personer som kom till Sverige före 15 års ålder, EES-medborgare samt de
som har ställning som varaktigt bosatta. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ser utifrån den
verksamhet nämnden bedriver inte anledning att lämna synpunkter under denna rubrik.
Återreseförbud
Här föreslås att regleringen skärps så att återreseförbuden generellt sett blir längre när brottsligheten är
allvarlig. Vid bedömningen av återreseförbudets längd ska domstolen särskilt beakta brottets
straffvärde och karaktär, risken för att utlänningen kommer göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här
i landet och utlänningens anknytning till Sverige.
Idag löper återreseförbudet från den dag dom meddelas. Det nya förslaget är att återreseförbudet gäller
från dagen för utresa. Detta för att undvika att återreseförbud slutar gälla till exempel om en
rättsprocess blir långvarig. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad tillstyrker förslaget då det
ligger i linje med tidigare motiveringar kopplade till den faktiska etableringen i Sverige.
Utvisning på grund av hedersrelaterad brottslighet och hatbrott
Ändringsförslagen leder till att sådan brottslighet kommer att kunna leda till utvisning i fler fall än i
dag. Att det funnits ett heders- eller hatbrottsmotiv kan dessutom inverka på återreseförbudets längd.
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad tillstyrker förslaget som väl relaterar till essentiella
samhällsvärden, krav på samhällsmedborgare och utbildning i samhällsorientering.
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Beaktande av utvisningen vid straffmätning och påföljdsval
Här återfinns förslag att bestämmelsen om utvisningsmen tas bort och därmed inte ska kunna påverka
påföljden.
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ser utifrån den verksamhet nämnden bedriver inte
anledning att lämna synpunkter under denna rubrik.
Effektivare verkställighet
Förslag att återreseförbuden ska börja löpa vid dagen för utresa (jfr ovan) minskar incitamentet att
förhala verkställighetsförfarandet.
Frågor om samordning och informationsöverföring hanteras för närvarande inom ramen för pågående
utvecklings- och samverkansarbeten inom och mellan berörda myndigheter. I denna del lämnas därför
inga förslag till åtgärder. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har inga synpunkter på detta,
men vill påtala vikten av att eventuella hinder för samverkan mellan myndigheter bör genomlysas och
undanröjas så att de inte påverkar graden av effektivitet i verkställigheten.
Uppdraget att se över reglerna om att neka och återkalla uppehållstillstånd på grund av brott och att
neka uppehållstillstånd på grund av brott
Den allmänna bestämmelsen om nekande av uppehållstillstånd på grund av brott skärps, det bör inte
införas en allmän regel om återkallande av uppehållstillstånd på grund av brott som en utlänning begått
i Sverige då detta hanteras inom brottsmålet och det bör inte införas en allmän regel om återkallande
av uppehållstillstånd på grund av brott som en utlänning begått utomlands då föreslagna regleringar
omhändertar även detta.
Vid bedömningen av om ett uppehållstillstånd bör återkallas ska, liksom hittills, hänsyn tas till
utlänningen anknytning till Sverige och om andra omständigheter talar mot att tillståndet återkallas.
Det föreslås att regleringen skärps på så sätt att det vid bedömningen av anknytning till Sverige särskilt
ska beaktas i vilken utsträckning personen har etablerat sig i det svenska samhället. Ändringen
motsvarar den som föreslås beträffande utvisning på grund av brott. Därmed tillstyrker Nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad även detta förslag.
Uppdraget att stärka skyddet mot utvisning för brottsoffer
Idag kan Socialnämnden inte ansöka om betänketid för offer för människohandel och
människoexploatering. Detta föreslås införas.
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När det gäller skyddet mot utvisning för den som drabbas av hedersrelaterad brottslighet bedömer
utredarna att ett tillräckligt skydd finns genom skyddsreglerna vid brustna anknytningar.
Någon lagstadgad skyddsregel för det fall ett förhållande har upphört på grund av allvarliga
kränkningar, lik den som gäller när fråga är om att bevilja fortsatt uppehållstillstånd, finns inte idag.
För att stärka skyddet mot utvisning för den som drabbas av hedersrelaterad brottslighet eller annars
utsatts för allvarliga kränkningar i det tillståndsgrundande förhållandet, föreslås att en sådan regel
införs.
Ovan förslag har främst tydlig direktkoppling till Nämnden för Individ & Familjeomsorg och därmed
lämnas ingen synpunkt från Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.
Elin Hysén

Markus Ternblad

Ordförande
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Nämndsekreterare
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Departementsremiss - Utvisning på grund av brott
Beslut
Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar yttrande, daterat 2 augusti 2021, och översänder det som
sitt svar till kommunstyrelsen.

Upplysning
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Individ & Familjeomsorgs delegeringsförteckning:
punkt 5.1.1, 2021-02-18, § 6.
Beslutsunderlag
Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-08-02
Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk, SOU 2021:61
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Kalle Påsse Sundvall
Ordförande
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Departementsremiss - Utvisning på grund av brott (2021:61)
Förslag till beslut i nämnden för Individ & Familjeomsorg
Nämnden för Individ & Familjeomsorg avger yttrande till kommunstyrelsen över betänkandet
Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk. Nämnden ställer sig bakom utredningens förslag om
lagändring.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade den 30 april 2020 att tillkalla en särskild utredare med det huvudsakliga
uppdraget att se över reglerna om utvisning på grund av brott. Syftet har varit att åstadkomma en
skärpt reglering som ger förutsättningar att i fler fall än i dag utvisa utlänningar på denna grund.
Utredningen omfattar tre huvudsakliga delar. Den första delen består av en översyn av regelverket om
utvisning på grund av brott. Syftet har varit att åstadkomma en skärpt reglering som ger förutsättningar
att i fler fall än i dag utvisa utlänningar som begår brott. En fråga som är särskilt i fokus är utvisning på
grund av hedersrelaterad brottslighet och hatbrott. Den andra delen består dels om hur skyddet mot
utvisning för den som drabbats av hedersrelaterad brottslighet kan stärkas, dels om ytterligare
myndighetsaktörer ska kunna ansöka om uppehållstillstånd för betänketid för offer för
människohandel. Den tredje delen har varit att se över reglerna om att neka och återkalla
uppehållstillstånd på grund av brott.
Individ & Familjeomsorg möter många individer som utsätts för brott och även flera unga som värvas
in i kriminalitet. De förslag som läggs fram i utredningen kan vara en del i ett brottsförebyggande
arbete samt ge ökade möjligheter att stötta individer som är utsatta för brott.
I stort bedömer förvaltningen att förslagen i utredningen är gynnsamma för målgruppen våldsutsatta
oavsett om det är hedersrelaterad brottslighet eller ej genom att våldsutövaren utvisas i fler fall. För
den utsatta kan det ge möjlighet till en snabbare återgång till ett normalt liv och etablering efter att ha
behövt flytta och skyddas från våldsutövaren.
Beslutsunderlag
Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-08-02
Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk, SOU 2021:61
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Karin Martinsson
karin.martinsson@kungsbacka.se
Förvaltningschef
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Nämndens ställningstaganden
9 Betänketid för offer för människohandel
När ett offer för människohandel identifieras kan han eller hon vara svårt traumatiserad och dessutom
stå i ett beroendeförhållande till gärningsmannen. För att personen ska få möjlighet att återhämta sig
och ta ställning till om han eller hon vill samarbeta med de brottsutredande myndigheterna finns därför
bestämmelser om betänketid. Det finns också bestämmelser om uppehållstillstånd, som syftar till att
brottsoffret ska kunna stanna kvar i landet för att medverka i brottmålsprocessen.
Det är angeläget att offer för människohandel erbjuds nödvändigt stöd för att kunna återhämta sig och
återgå till ett normalt liv. En återhämtningsperiod kan också vara nödvändig för att offer för
människohandel ska kunna och vilja delta i förundersökning och rättegång Enligt dagens regler är det
enbart förundersökningsledare som är behörig att ansöka om uppehållstillstånd för betänketid. Enligt
utredningen bör även socialnämnden ges denna behörighet. Individ & Familjeomsorg bedömer att en
sådan behörighet kan öka möjligheterna att motivera ett brottsoffer att bidra med information samt
bidra till att tillgodose offrets behov av att återhämta sig, fysiskt såväl som psykiskt.
10 Skyddet mot utvisning för den som drabbas av hedersrelaterad brottslighet
Hedersrelaterat våld och förtryck är ett samhällsproblem som orsakar stort lidande för de som drabbas.
Det är därför viktigt att det allmänna reagerar kraftfullt mot all form av hedersrelaterad brottslighet och
ger stöd och skydd till brottsoffren. Enligt 5 kap 16 § tredje stycket 2 utlänningslagen får, trots att det
tillståndsgrundande förhållandet har upphört, uppehållstillstånd ändå ges om förhållandet har upphört
främst på grund av att utlänningen, eller utlänningens barn, i förhållandet utsatts för våld eller för
annan allvarlig kränkning av sin frihet eller frid. Utredningen anser att dessa regler ger ett tillräckligt
skydd mot utvisning för den som drabbas av hedersrelaterad brottslighet och att någon ändring av
dessa därför inte är nödvändig. Individ & Familjeomsorg anser att det att det är av vikt att denna regel
består och att den bedöms ge tillräckligt skydd för en våldsutsatt att få möjlighet till uppehållstillstånd
även om det tillståndsgrundande förhållandet har upphört.
Utredningen föreslår att en regel införs till skydd mot återkallelse av uppehållstillstånd när förhållandet
har upphört på grund av våld eller andra allvarliga kränkningar oavsett om övergreppen har sin grund i
hedersrelaterad kontext eller ej. Individ & Familjeomsorg ställer sig bakom det förslaget då det ger ett
stärkt skydd till individer som utsätts våld och förtryck.

Karin Martinsson
Förvaltningschef
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Datum

2021-09-14

§ 315
Dnr 2021-00331
Svar på Länsstyrelsens remiss över projekt rörande implementering av
förändrade beredskapszoner
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-09-01, och översänder det som sitt
svar till Länsstyrelsen i Hallands län.
Sammanfattning av ärendet
I och med Strålsäkerhetsmyndigheten rapport 2017:27 Översyn av beredskapszoner,
vill Länsstyrelsen i Hallands län delge de förslag som finns för berörda kommuner,
länsstyrelser, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) för att på så vis få in synpunkter i enlighet med FSO 4 kap. 21
c § innan beredskapszonerna och planeringszonen fastställs.
Beredskapszonerna är något som länsstyrelsen kan besluta om enligt förordningen
och skulle det framöver finnas behov att ändra gränsdragningen kan de ändra dessa.
Förslaget på zonindelningen innebär i dag att Kungsbacka kommun kommer att
tillhöra två zoner, dels yttre beredskapszon, dels planeringszon i våra norra delar av
kommunen. Planeringsarbete på nationell och regional nivå pågår vilket innebär att
kommunens ansvar och uppgifter inte är fastställt inom de olika zonerna.
De som deltagit i arbetet är Länsstyrelsen Kalmar, Uppsala och Halland tillsammans
med representanter från SSM och MSB. Arbete med beredskapszonerna och
planeringszonen kommer pågå under 2021 för att fastställas senast 1 januari 2022
med tillhörande beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-01
Yttrande, 2021-09-01
Information om beredskapszoner och planeringszon kring Ringhals kärnkraftverk,
2021-07-13
Karta över beredskapszoner , 2021-07-13
Följebrev till informationsutskick för projekt rörande beredskapszoner och
planeringszon kring Ringhals kärnkraftverk, 2021-07-13
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller
det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Svar på Länsstyrelsens remiss över projekt rörande implementering av förändrade
beredskapszoner

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-09-01, och översänder det som sitt svar till
Länsstyrelsen i Hallands län.
Sammanfattning av ärendet
I och med Strålsäkerhetsmyndigheten rapport 2017:27 Översyn av beredskapszoner, vill Länsstyrelsen
i Hallands län delge de förslag som finns för berörda kommuner, länsstyrelser,
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) för att
på så vis få in synpunkter i enlighet med FSO 4 kap. 21c§ innan beredskapszonerna och
planeringszonen fastställs.
Beredskapszonerna är något som länsstyrelsen kan besluta om enligt förordningen och skulle det
framöver finnas behov att ändra gränsdragningen så kan de ändra dessa.
Förslaget på zonindelningen innebär idag att Kungsbacka kommun kommer att tillhöra två zoner, dels
yttre beredskapszon, dels planeringszon i våra norra delar av kommunen. Planeringsarbete på nationell
och regional nivå pågår vilket innebär att kommunens ansvar och uppgifter inte är fastställt inom de
olika zonerna.
De som deltagit i arbetet är Länsstyrelsen Kalmar, Uppsala och Halland tillsammans med
representanter från SSM och MSB. Arbete med beredskapszonerna och planeringszonen kommer att
pågå under 2021 för att fastställas senast 1 januari 2022 med tillhörande beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-01
Yttrande Implementering av förändrade beredskapszoner, 2021-09-01
Information om beredskapszoner och planeringszon kring Ringhals kärnkraftverk, 2021-07-13
Karta över beredskapszoner , 2021-07-13
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Specialist krisberedskap
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Följebrev till informationsutskick för projekt rörande beredskapszoner och planeringszon kring
Ringhals kärnkraftverk, 2021-07-13
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Hallands län.

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

YTTRANDE
Kommunstyrelsen
Datum

Till

2021-09-01

Länsstyrelsen Hallands län
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0

Kungsbacka
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6112-2021

Yttrande över myndighetens remiss: Synpunkter på implementering av förändrade
beredskapszoner, Länsstyrelsen 2021-07-13
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun anser att hela kommunens geografiska yta bör inkluderas i den yttre
beredskapszonen.
Kommunens ställningstagande baseras på en analys av de möjligheter och utmaningar som kan finnas
med att kommunen enligt nuvarande förslag kommer att tillhöra två zoner, dels yttre beredskapszon,
dels planeringszon i våra norra delar av kommunen.
Kommunen vill även medvetandegöra Länsstyrelsen i Hallands län om den påverkan förslaget kan
innebära för kommunen i stort. Det handlar främst om att de som bor, verkar och vistas i vår kommun
inte blir behandlade lika, vilket kan ge kommunen extra stora utmaningar i ledning, kommunikation
och tilltro inför och under en kärnteknisk olycka vid Ringhals.
Det ska vara lätt att göra rätt och därför bör alla som bor, verkar och vistas i Kungsbacka kommun ha
samma förutsättningar.
Kommunens inställning i detalj
Utifrån föreslagen zonindelning ser kommunen att de nya zonerna påverkar hela kommunen, vilket gör
det viktigt att informera Länsstyrelsen i Hallands län om eventuella konsekvenser och kommunens
ställningstagande med den tänkta gränsdragningen för kommunen i stort.
Länsstyrelsens zoner innefattar tre områden. Inre beredskapszon som är 5 kilometer från Ringhals
(berör endast Varbergs kommun), yttre beredskapszon som är 25 kilometer från Ringhals (bland annat
Frillesås, Åsa, Fjärås, Onsala, hela Kungsbacka tätort) samt planeringszon, som är upp till 100
kilometer från Ringhals (till exempel Särö, Kullavik, Anneberg samt Öjersbo).
I föreslagen zonindelning ligger Kungsbacka kommun i två zoner. Kommunens norra delar ingår i
planeringszon och resterande del i den yttre beredskapszonen.
I förslaget är gränsdragningen mellan yttre beredskapszon och planeringszon dragen längst med vägar
och andra naturavgränsande områden vid cirka 25 kilometer från Ringhals. Det skapar en osynlig
gräns och kan medföra osäkerhet kring om man ingår eller inte i den ena eller andra zonen.

Kommunstyrelsen
kommun@kungsbacka.se
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Kommunen kan konstatera att det är tätbebyggt område längs med kommungränsen, där invånare
tillhör en annan kommun. Trots det ser kommunen att kommungränsen är en rimlig gräns att dra för att
planering och hantering vid en händelse ska vara likadan och gemensam inom hela kommunens
geografiska område.
Nuvarande förslag på zonindelning bygger på SSM beräkningar av risker vid en kärnteknisk olycka,
främst baserat på kärnteknisk händelse i Japan 2011. Enligt dessa beräkningar löper de som bor, verkar
och vistas i planeringszon mindre risk vid en kärnteknisk olycka på Ringhals.
I planeringszonen berörs invånare och verksamhet inte av samma akuta åtgärder, såsom inrymning
och/eller utrymning vid en händelse i planeringen. Viktigt att ha med sig är att vid en faktisk händelse
kan detta förändras.
Inom planeringzonen bor idag cirka 22 procent av kommunens invånare. I denna del av kommunen
planeras ett flertal exploateringsprojekt. Det behöver beaktas eftersom dessa områden kommer bli än
mer tätbefolkade.
Kommunen har i detta skede svårt att bedöma om det uppstår några negativa effekter för enskilda
fastighetsägare gällande till exempel fastighetspriser beroende på vilken zon de tillhör.
Det är i dagsläget oklart hur uppsamlingsplatser och utrymningsplatser kommer att hanteras inom yttre
beredskapszonen, men förutsatt att dessa ska finnas inom yttre beredskapszon går det att anta att dessa
blir något färre till antalet om inte hela kommunen ingår i en yttre beredskapszon.
Enligt 4 kap. 15 § FSO, ansvarar länsstyrelsen för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen
enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och för sanering efter sådana utsläpp som
avses i 4 kap. 8 § första stycket samma lag. Däremot har Kungsbacka kommun ett geografiskt
områdesansvar ansvar enligt 2 kap, 7§ LEH vilket kan försvåras på grund av att de som bor, verkar och
vistas i Kungsbacka kommun har olika förutsättningar beroende på i vilken zon man befinner sig i. Det
kan leda till komplexa lednings- och kommunikationsutmaningar som i sin tur kan innebära en misstro
till kommunens förmåga att hantera samhällsstörningar av denna karaktär.
Det krävs två olika planeringsarbeten (före/under/efter) för Kungsbacka kommuns olika verksamheter
och förvaltningar vid åtgärder i yttre beredskapszon samt i planeringszon, vilket kräver mer personella
och materiella resurser som idag saknar ekonomisk täckning, då arbetet inte får finansieras fullt av 2:4anslag för krisberedskap.
De som bor, verkar och vistas i planeringszon behöver tillgodoses med kommunalteknisk service (så
som till exempel tillgång till vatten, sophantering, el, livsmedel med mera) och personal, från
eventuellt evakuerade områden i yttre beredskapszon.
De som bor, verkar och vistas i yttre beredskapszon får information från, i första hand, länsstyrelsen
om vilka åtgärder som ska genomföras före/under/efter en kärnteknisk olycka samt får tillgång till
RDS-mottagare och jodtabletter. De förses även med utomhusvarningssystem för så kallat VMA i
tätbefolkade områden. Dessa åtgärder saknas för de som bor, verkar och vistas i planeringszonen.
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Enligt 4 kap. 28§ FSO ska en kommun inom en planeringszon bistå länsstyrelsen i arbetet med
strålningsmätning och rapportering av mätresultat genom att ställa personal och nödvändig egendom
till förfogande, vilket blir ytterligare en uppgift för Kungsbacka kommun att hantera.
Det är i dagsläget oklart om kommuner i planeringszon ska kunna anordna mottagningsplatser, men
om så är fallet kan det kravet även komma att finnas på Kungsbacka kommuns norra områden som
enligt förslaget kommer att ligga i planeringszonen.

Kungsbacka kommun
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HALLANDS LÄN

Enligt sändlista

Information om beredskapszoner och planeringszon
kring Ringhals kärnkraftverk
Bakgrund
År 2017 redovisade Strålsäkerhetsmyndigheten rapporten 2017:27 Översyn av beredskapszoner.
I rapporten redovisas förslag till förändrade beredskaps- och planeringszoner kring bland annat
de svenska kärnkraftverken (Forsmark, Oskarshamn (Simpevarp) och Ringhals). Till följd av
rapporten 2017:27 har regeringen beslutat om en Förordning om ändring i förordningen
(2003:789) om skydd mot olyckor där ändringar med utgångspunkt i rapporten 2017:27 tagits
fram.
Länsstyrelserna i Halland, Kalmar och Uppsala har tillsammans med Strålsäkerhetsmyndigheten
(SSM) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under 2020 och 2021 gjort ett
arbete i form av planeringsunderlaget Införande av förändrade beredskapszoner (452-2675-21).
Planeringsunderlaget tillsammans med de remissvar som inkommit har legat till grund för det
fortsatta arbetet med att ta fram förslag på inre och yttre beredskapszoner samt planeringszon
kring Ringhals kärnkraftverk.
Länsstyrelsen i Hallands län vill i detta skede delge de förslag som finns för berörda kommuner
länsstyrelser, SSM och MSB för att på så vis få in synpunkter i enlighet med FSO 4 kap. 21c§
innan beredskapszonerna och planeringszonen fastställs.

Beredskapszoner
I den inre och yttre beredskapszonen ska följande förberedelser förekomma enligt FSO:


Varning



Utrymning



Inomhusvistelse



Förhandsutdelning av information



Förhandsutdelning och kompletteringsutdelning av jodtabletter

Utrymning av den inre beredskapszonen på 5 km ska kunna prioriteras framför utrymning av
den yttre beredskapszonen.

Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
halland@lansstyrelsen.se

Telefon
010 - 224 30 00
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Beredskapszonernas utformning
Beredskapszoner är geografiska områden kring kärnkraftverken inom vilka åtgärder för att
kunna hantera en olycka ska förberedas. Det ska finnas en inre beredskapszon med en
ungefärlig utsträckning på 5 kilometer och en yttre beredskapszon med en ungefärlig
utsträckning på 25 kilometer.
I förslagen till utformning av beredskapszonerna har naturliga gränser i form av exempelvis
järnvägar eller vägar använts i möjligaste mån. Skälet är bland annat att de som berörs enkelt
ska kunna veta om de befinner sig i en beredskapszon eller inte men även att sådana gränser
underlättar det operativa arbetet för räddningstjänst och polis, till exempel vid upprättandet av
vägspärrar.
Inre beredskapszonen
För den inre beredskapszonen gäller fortfarande samma ställningstagande som redovisades i
rapporten 2017:27, Översyn av beredskapszoner.
Från rapporten 2017:27, Översyn av beredskapszoner:
Gränsen för den inre beredskapszonen följer i huvudsak Västkustbanan förbi Ringhals, vilket
innebär att hela Väröhalvön omfattas. Järnvägen utgör en naturlig avgränsning som är lätt att
både identifiera och kontrollera. Öarna utanför kustlinjen som definieras av den inre
beredskapszonen på fastlandet ingår också i zonen. Inom den inre beredskapszonen finns två
verksamheter som särskilt måste beaktas vid beslut om utrymning: en massaindustri och en
nätstation. Nätstationen kan fjärrstyras vid behov. Företaget som driver massaindustrin har
beredskapsplaner som möjliggör grunddrift där endast en mindre del av personalstyrkan är
kvar på anläggningen i skyddade utrymmen.

Yttre beredskapszonen
För den yttre beredskapszonen gäller fortfarande samma ställningstagande som redovisades i
rapporten 2017:27, Översyn av beredskapszoner.
Från rapporten 2017:27, Översyn av beredskapszoner:
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Mindre korrigeringar har skett i den norra delen av den yttre beredskapszonen runt Kungsbacka
där länsstyrelsen tagit hänsyn till pågående projekt med nybyggnation vid Björkris.
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Länsstyrelsen har också valt att flytta gränsdragningen runt Hönsaryd för att tydligt visa att
bostäderna där ingår i den yttre beredskapszonen.
Förslaget till inre och yttre beredskapszoner kring Ringhals kärnkraftverk redovisas i Figur 1
samt i Shapefiler(.shp) som delges separat.
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Figur 1. Förslag på inre och yttre beredskapszon kring Ringhals kärnkraftverk.
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Planeringszon
I planeringszonen ska följande förberedelser förekomma enligt FSO:


Strålningsmätning



Utrymning av allmänheten baserad på strålningsmätning



Inomhusvistelse



Begränsad extrautdelning av jodtabletter

Planeringszonens utformning
Kring Ringhals kärnkraftverk ska det enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
finnas en planeringszon på cirka 100 km från anläggningen. För att planeringszonen ska vara
enkel att kommunicera har länsstyrelsen valt att i första hand försöka dra planeringszonen längs
med kommungränser.
I vissa fall är det svårt att ta fram planeringszonen genom att enbart följa kommungränser, då
avstånden kan bli oskäligt långa eller korta, har vägledande principer och riktlinjer tagits fram i
planeringsunderlaget Införande av förändrade beredskapszoner (452-2675-21).

Vägledande principer och riktlinjer
Nedanstående kategorisering har använts i framtagandet av förslaget till planeringszon:


Kategori 1: Då hela kommunen ligger inom 100 km, ingår hela kommunen.



Kategori 2: Då större del av kommunen ligger inom 100 km utgår förslaget från
kommungränser. Detta för att underlätta informationsspridning och möjliggöra effektiva
insatser.



Kategori 3: När en liten del av kommunen ingår och kommungränsen hamnar på
oskäligt långt avstånd ifrån kärnkraftverket har riktlinjerna nedan använts i
utformningen av planeringszoner.
o

Riktlinjer vid utformning av planeringszonen enligt kategori 3


I de fall där liten del av kommunen berörs och där det inte är stora
befolkningsmängder inom 100 km bör inte kommunen ingå i
planeringszonen.



I de fall där kommuner har huvuddelen av befolkningen inom eller
strax utanför 100 km bör kommunen ingå i planeringszonen.



I undantagsfall kan det finnas skäl att frångå principen om
gränsdragning på kommunnivå och överväga att istället inkludera delar
av en kommun om större del av befolkningen bor inom eller strax
utanför 100 km. I detta fall då kommungränser inte används är det
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viktigt att tänka på att utformningen av planeringszonen ska vara lätt att
kommunicera. Gränsdragningen bör i detta fall i möjligaste mån följa
naturliga gränser såsom järnvägar, vägar, vattendrag och städer.
Länsstyrelsen bedömningar för kommuner som föreslås ingå






Kommuner som placeras under kategori 1
o

Kommuner Västra Götalands län: Tjörn, Kungälv, Ale, Öckerö, Göteborg,
Partille, Lerum, Bollebygd, Borås, Mölndal, Härryda, Mark, Svenljunga

o

Kommuner Hallands län: Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad

Kommuner som placeras under kategori 2
o

Kommuner Västra Götalands län: Stenungssund, Alingsås, Vårgårda,
Tranemo

o

Kommuner Jönköpings län: Gislaved

o

Kommuner Hallands län: Hylte

Kommuner som placeras under kategori 3
o

Kommuner västra Götalands län: Lilla Edet, Herrljunga, Ulricehamn
Lilla Edets kommun: Tätorten och stora delar av Lilla Edets kommun ligger
inom 100 km från kärnkraftverket. För att förenkla planering och
kommunikation föreslår länsstyrelsen att hela kommunen bör ingå i
planeringszonen.
Herrljunga kommun: En betydande del av Herrljunga kommun ligger inom
100 km från Ringhals kärnkraftverk. Tätorten Herrljunga ligger strax utanför
100 km vilket innebär att en huvuddel av befolkningen bor strax utanför. För att
förenkla planering och kommunikation föreslår länsstyrelsen att hela
kommunen bör ingå i planeringszonen.
Ulricehamns kommun: En betydande del av Ulricehamns kommun samt
tätorten Ulricehamn ligger inom 100 km från kärnkraftverket. För att förenkla
planering och kommunikation förslår länsstyrelsen att hela kommunen bör ingå
i planeringszonen.
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Kommuner Jönköpings län: Gnosjö, Värnamo
Gnosjö kommun: En betydande del av Gnosjö kommun samt tätorten Gnosjö
ligger inom 100 km från kärnkraftverket. För att förenkla planering och
kommunikation föreslår länsstyrelsen att hela kommunen bör ingå i
planeringszonen.
Värnamo kommun: Att inkludera hela kommunen medför ett oskäligt långt
avstånd. Länsstyrelsen föreslår därför att med hjälp av naturliga avgränsningar
göra en gränsdragning öster om Forsheda.

o

Kommuner Kronobergs län: Ljungby
Ljungby kommun: En betydande del av kommunen ligger inom 100 km från
kärnkraftverket och bör därför delvis ingå i planeringszonen. Att inkludera hela
kommunen hade inneburit ett oskäligt långt avstånd. Länsstyrelsen föreslår att
göra en gränsdragning längst med sjön Bolmen för att sedan gå söderut med
hjälp av naturliga avgränsningar mot Laholms kommun.

o

Kommuner Hallands kommun: Laholm
Laholms kommun: En mindre del av Laholms kommun ligger inom 100 km
från kärnkraftverket men en betydande mängd av befolkningen bor innanför
eller på gränsen i form av tätorten Laholm. För att förenkla planering och
kommunikation föreslår länsstyrelsen att hela kommunen bör ingå i
planeringszonen.

o

Kommuner Skåne län: Båstads kommun
Båstads kommun: En mindre del av Båstad kommun ligger inom 100 km från
kärnkraftverket men en betydande mängd av befolkningen bor på gränsen i
form av tätorten Båstad. För att förenkla planering och kommunikation föreslår
länsstyrelsen att hela kommunen bör ingå i planeringszonen.

Kommuner som inte inkluderas i planeringszonen

o

Västra Götalands län: Orust, Uddevalla, Trollhättan och Essunga

o

Orust kommun: Endast en mindre del av kommunen i söder omfattas av en
100-kilometerscirkel från kärnkraftverket. Därför bör kommungränsen mot
Tjörn samt Stigfjorden ses som en naturlig avgränsning och Orust kommun
exkluderas.
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o

Uddevalla kommun: Endast en mindre del av kommunen omfattas av en 100kilometerscirkel från kärnkraftverket. Uddevalla kommun bör därför inte
omfattas av planeringszonen.

o

Trollhättans kommun: Endast en mindre del av kommunen omfattas av en
100-kilometerscirkel från kärnkraftverket. Majoriteten av befolkningen bor i
tätorten Trollhättan i de norra delarna av kommunen medan den södra delen
som påverkas är mer glesbefolkad. Trollhättans kommun bör därför inte
omfattas av planeringszonen.

o

Essunga kommun: Endast en mindre del av kommunen omfattas av en 100kilometerscirkel från kärnkraftverket. Essunga kommun bör därför inte
omfattas av planeringszonen.
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Förslaget till planeringszonen kring Ringhals kärnkraftverk redovisas i Figur 2 samt i
Shapefiler(.shp) som delges separat.
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Figur 2. Förslag på planeringszon kring Ringhals kärnkraftverk.
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Synpunkter på beredskapszoner samt planeringszon
Länsstyrelsen i Hallands län vill ha era synpunkter på de förslagna beredskapszonerna samt
planeringszonen senast den 17 september, synpunkter skickas till
rikard.svensson@lansstyrelsen.se.
Era eventuella synpunkter kommer att vara viktiga för det slutgiltiga beslutet om utformningen.

Kontakt
Vid eventuella frågor kontakta:
Rikard Svensson
Rikard.svensson@lansstyrelsen.se
010-224 35 01
Alternativt
Daniel Csaki
Daniel.csaki@lansstyrelsen.se
010-224 32 25
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Sändlista
Strålsäkerhetsmyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Jan Johansson, Strålsäkerhetsmyndigheten
Peder Kock, Strålsäkerhetsmyndigheten
Jonas Boson, Strålsäkerhetsmyndigheten
Mats Ardbreck, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Lars-Ove Öhrn, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Leif Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Olof Ring, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Marie Åkerblad, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Jonathan Mikaelsfjord, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Tomas Carlén, Länsstyrelsen i Kronobergs län
Lars Persson, Länsstyrelsen i Skåne län
Erik Richardsen, Länsstyrelsen i Kalmar län
Tomas Roland, Länsstyrelsen i Uppsala län
Tina Källström, Räddningstjänsten Väst
Georg Abadir Guirgis, Räddningstjänsten Väst
Anders Olsson, Marks Kommun
Charlotte Blomqvist, Kungsbacka kommun
Gabriella Andersson, Kungsbacka kommun
Per-Martin Vesterberg, Kungsbacka kommun
Julia Jansson, Hylte kommun
Ann-Louise Rispling, Halmstads kommun
Jörgen Nilsson, Laholms kommun

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Från: Svensson Rikard <rikard.svensson@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 13 juli 2021 10:55
Till: registrator@ssm.se; registrator@msb.se; Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
<vastragotaland@lansstyrelsen.se>; Länsstyrelsen i Jönköpings län
<Jonkoping@lansstyrelsen.se>; Länsstyrelsen i Kronobergs län
<Kronoberg@lansstyrelsen.se>; Länsstyrelsen Skåne <skane@lansstyrelsen.se>; Gemensam
brevlåda ‐ Länsstyrelsen i Uppsala län <uppsala@lansstyrelsen.se>; Länsstyrelsen Kalmar län
<kalmar@lansstyrelsen.se>; Jan.Johansson@ssm.se; Peder.kock@ssm.se; Boson, Jonas
<Jonas.Boson@ssm.se>; 'mats.ardbreck@msb.se' <mats.ardbreck@msb.se>; Öhrn Lars‐Ove
<lars‐ove.ohrn@lansstyrelsen.se>; Larsson Leif <leif.larsson@lansstyrelsen.se>; Ring Olof
<olof.ring@lansstyrelsen.se>; Åkerblad Marie <marie.akerblad@lansstyrelsen.se>;
Mikaelsfjord Jonathan <jonathan.mikaelsfjord@lansstyrelsen.se>; Carlén Tomas
<tomas.carlen@lansstyrelsen.se>; Persson Lars <lars.persson@lansstyrelsen.se>; Richardsen
Erik <erik.richardsen@lansstyrelsen.se>; Roland Tomas <tomas.roland@lansstyrelsen.se>;
tina.kallstrom@rvast.se; Georg Abadir Guirgis <georg.abadir‐guirgis@rvast.se>;
anders.olsson2@mark.se; Charlotte Blomqvist <charlotte.blomqvist@kungsbacka.se>;
Gabriella Andersson <gabriella.andersson@kungsbacka.se>; Per‐Martin Vesterberg <per‐
martin.vesterberg@kungsbacka.se>; julia.jansson@hylte.se; Ann‐Louise Rispling <ann‐
louise.rispling@halmstad.se>; jorgen.nilsson@laholm.se
Kopia: Csaki Daniel <Daniel.Csaki@lansstyrelsen.se>; Johansson Marcus
<marcus.johansson@lansstyrelsen.se>; Eliasson Ida <ida.eliasson@lansstyrelsen.se>;
Eriksson Beatrice H <Beatrice.H.Eriksson@lansstyrelsen.se>; Härri Johannes
<johannes.harri@lansstyrelsen.se>; Hagel Göran <goran.hagel@lansstyrelsen.se>; Agaton
Mona <mona.agaton@lansstyrelsen.se>
Ämne: Information om beredskapszoner och planeringszon kring Ringhals kärnkraftverk
Hej,
Bifogat finns information om de föreslagna zonerna samt förslag på dess utformning i flera
format (.pdf, .shp).
Länsstyrelsen i Hallands län vill ha synpunkter på de förslagna beredskapszonerna samt
planeringszonen kring Ringhals kärnkraftverk. Eventuella synpunkter lämnas senast den 17
september till rikard.svensson@lansstyrelsen.se.
Vänliga hälsningar
Rikard Svensson

nYRELSEN

Länsstyrelsen i Hallands län
IL\llJl..'l~LA:
RIKARD SVENSSON | Beredskapshandläggare
Telefon direkt: 010 – 224 35 01
Telefon växel: 010‐ 224 30 00 | Postadress: 301 86 Halmstad
E‐post: rikard.svensson@lansstyrelsen.se | Besök oss gärna på: www.lansstyrelsen.se/halland
Så här hanterar vi dina personuppgifter: Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-08-31

§ 295
Dnr 2020-00329
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) m.fl. om bostadsförmedling
till ungdomar
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till befintliga
arbetssätt.
Sammanfattning av ärendet
Agnetha Ernegård (-) och Roger Larsson (KB) har i en motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 14 april 2020 föreslagit att det ska skapas en särskild kö för
ungdomar i åldern 18–25 år, avseende de lägenheter som förmedlas av kommunens
bostadsförmedling. Vidare vill motionärerna bevaka att lämpliga lägenheter av
nyproduktionen blir ungdomsbostäder samt att lämpliga lägenheter i befintliga
fastigheter omdefinieras till ungdomsbostäder.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-27
Eksta Bostads AB:s yttrande, 2020-09-21, samt komplettering 2021-05-03
Nämnden för Service 2020-08-27, 72
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2020-06-25
Kommunfullmäktige 2020-04-14, § 34
Motion från Agnetha Ernegård (-) och Roger Larsson (Kb), 2020-04-13
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Hansson (C) yrkar att slutet av meningen i samhällsbyggnadskontorets
förslag till beslut stryks så att beslutet lyder: Kommunfullmäktige anser motionen
besvarad med hänvisning till befintliga arbetssätt.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets respektive Fredrik Hanssons (C). Ordföranden (M)
prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller Fredrik Hanssons (C) förslag.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-27
Diarienummer

0

KS 2020-00329 Kungsbacka

Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) m.fl. om bostadsförmedling till ungdomar
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till befintliga arbetssätt exempelvis
genom kommunens bostadsförmedling, genom Eksta AB:s ungdomslägenheter samt med hjälp av det
statliga stödet från 2021 för hyresrätter.
Sammanfattning av ärendet
Agnetha Ernegård (-) och Roger Larsson (KB) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige
den 14 april 2020 föreslagit att det ska skapas en särskild kö för ungdomar i åldern 18–25 år, avseende
de lägenheter som förmedlas av kommunens bostadsförmedling. Vidare vill motionärerna bevaka att
lämpliga lägenheter av nyproduktionen blir ungdomsbostäder samt att lämpliga lägenheter i befintliga
fastigheter omdefinieras till ungdomsbostäder.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-27
Eksta Bostads AB:s yttrande, 2020-09-21, samt komplettering 2021-05-03
Nämnden för Service 2020-08-27, 72
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2020-06-25
Kommunfullmäktige 2020-04-14, § 34
Motion från Agnetha Ernegård (-) och Roger Larsson (Kb), 2020-04-13
Beskrivning av ärendet
Agnetha Ernegård (-) och Roger Larsson (KB) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige
den 14 april 2020 föreslagit att det ska skapas en särskild kö för ungdomar i åldern 18–25 år, avseende
de lägenheter som förmedlas av kommunens bostadsförmedling. Vidare vill motionärerna bevaka att
lämpliga lägenheter av nyproduktionen blir ungdomsbostäder samt att lämpliga lägenheter i befintliga
fastigheter omdefinieras till ungdomsbostäder.
Kommunens bostadsförmedling erbjuder fastighetsägare möjlighet att annonsera lediga lägenheter och
använder ett digitalt IT-stöd där sökande kan registrera sig och erhålla kö-poäng, samt anmäla intresse
för lediga bostäder som publicerats av hyresvärdar. Redan i dag kan fastighetsägaren välja att sätta
kriterier för sina lägenheter som annonseras, till exempel viss ålder på sökande. Det kan exempelvis
1 (2)
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vara trygghetsbostad, seniorboende eller ungdomslägenheter som då endast kan sökas av personer som
uppfyller kriteriet.
Vid nybyggnation ställs i dag ofta krav på att en viss andel av bostäderna ska vara små hyresrätter. I
detta sammanhang behöver dock påpekas att hyran ändå blir förhållandevis hög vid nyproduktion,
vilket gör att nya lägenheter sällan kan bli aktuella för målgruppen.
Gällande omvandling av lägenheter i det befintliga beståndet är detta upp till respektive
fastighetsägare. Eksta Bostads AB har i dag 14 ungdomslägenheter och ett fungerande arbetssätt för att
hantera flyttkedjan. Det är möjligt att öka antal ungdomslägenheter genom att omdefiniera lägenheter,
dock endast i liten utsträckning då fastighetsägaren behöver kunna säkerställa flyttkedjan när
hyresgästen fyllt 25 år.
I samband med att det statliga stödet för hyresrätter förändrades 2021 infördes ett villkor för stöd att
minst 10 procent av lägenhetsfördelningen måste vara ettor. Om byggnadsprojektet dessutom
innehåller ett energieffektivt byggande utökades stödet. Eksta i stora delar av sin nyproduktion de
senaste 3 åren erhållet fullt stöd. En förutsättning för stöd är att hyran inte överstiger 1,450
kronor/kvadratmeter vilket är cirka 20 procent lägre jämfört med övrig nyproduktion. I Frillesås har
Eksta produktion av 25 lägenheter vilka kommer står klara hösten 2021. Eksta har i Frillesås erhållit
stöd och hyran maximeras därmed till 1,450 kronor/kvadratmeter och projektet innehåller minst 10
procent ettor.
Avslutningsvis är det viktigt att notera att hyresrätter med låg hyra efterfrågas inte enbart av ungdomar
utan även av äldre, ensamstående samt målgrupper med lägre betalningsförmåga. Att reservera ett stort
antal lägenheter för en enskild målgrupp skulle bli på övriga målgruppers bekostnad. För att kunna
erbjuda bra och billiga lägenheter är det viktigt att bevara det befintliga äldre beståndet.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

EKSTA
Kun gsbac ka

Yttrande motion - Ungdomslägenheter

Eksta har idag 14 ungdomslägenheter på Slåttervägen och Pastillgränden. Dessa kan sökas via
Bostadsförmedlingen av ungdomar mellan 18-23 och man får bo där tills man fyller 25 år.
Eksta erbjuder därefter en ny lägenhet i det ordinarie beståndet där hyresgäst får möjlighet att
önska storlek, hyra och område. Man får lov att tacka nej till två erbjudanden och processen
fungerar men beror till stor del på att omfattningen av ungdomslägenheter är så liten
För ungdomar är det främst smålägenheter som efterfrågas men där det i praktiken är hyran som
måste vara rimligt. Efterfrågan är störst inom centralorten. Eksta har förhållandevis få små
lägenheter i Kungsbacka och eftersom vi i stort sett är ensamma om att förmedla via
Bostadsförmedlingen är det svårt att skala upp i allt för stor omfattning.
Motionen har ett bra syfte och skulle fungera under förutsättning att det inte blir allt för många
ytterligare lägenheter, max 5 lägenheter, då det är svårt att hantera fler flyttkedjor inom vårt
bestånd efter det att hyresgästen fyllt 25 år.
Hyresrätter med låg hyra efterfrågas av samtliga grupper äldre, ensamstående eller andra med
lägre betalningsförmåga och det blir det på annans bekostnad. Svårigheter kan uppstå genom att
plocka bort lägenheter från den ordinarie kön hos Bostadsförmedlingen där person eventuellt
stått i många år för en billig lägenhet som sedan inte längre blir tillgänglig.
I samling nyproduktion kan man i praktiken räkna bort möjligheten till billiga lägenheter då hyran
generellt blir hög och inte eftertraktas av ungdomar som förstagångslägenhet.

Christer Kilersjö, VD
2020-09-21

miljöklokt boende
EKSTA Bostads AB
Box 10400
434 24 Kungsbacka

Besöksadress:
Hammargårdsvägen 14

Tel 0300-356 00

www.eksta .se
info@eksta.se
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Nämnden för Service

Datum
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2020-08-27

§ 72
Dnr 2020-00161
Begäran om yttrande - (Motion) - Bostadsförmedling till ungdomar
Beslut
Nämnden för Service beslutar att anta yttrandet gällande Motion - Bostadsförmedling
till ungdomar samt översänder yttrandet till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Partiet Kungsbackaborna har i en motion lyft frågan om en särskild kö för ungdomar
avseende de lägenheter som förmedlas av Bostadsförmedlingen.
Bostadsförmedlingen erbjuder idag fastighetsägare möjlighet att annonsera lediga
lägenheter och använder ett digitalt IT-stöd där sökande kan registrera sig och erhålla
”kö-poäng” (en poäng per dag) samt intresseanmäla sig till lediga bostäder som
publicerats av hyresvärdar.
Redan idag kan fastighetsägaren välja att sätta kriterier för sina lägenheter som
annonseras, tex viss ålder på sökande. Det kan till exempel vara trygghetsbostad,
seniorboende eller ungdomslägenheter som då endast kan sökas av personer som
uppfyller kriteriet.
Då en lägenhet förmedlats nollställs ”kö-poängen”. Detta gäller alla lägenheter som
förmedlas via bostadsförmedlingen med undantag av korttidskontrakt där kötid
fortsatt löper under den tid man väljer att stå kvar som sökande, eller om man under
den tiden förmedlats en lägenhet
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2020-06-25
Motion bostadsförmedling till ungdomar

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-06-25
Diarienummer

0

SE 2020-00161 Kungsbacka

Begäran om yttrande - (Motion) - Bostadsförmedling till ungdomar
Förslag till beslut i nämnden för Service
Nämnden för Service beslutar att anta yttrandet gällande Motion - Bostadsförmedling till ungdomar
samt översänder yttrandet till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Partiet Kungsbackaborna har i en motion lyft frågan om en särskild kö för ungdomar avseende de
lägenheter som förmedlas av Bostadsförmedlingen.
Bostadsförmedlingen erbjuder idag fastighetsägare möjlighet att annonsera lediga lägenheter och
använder ett digitalt IT-stöd där sökande kan registrera sig och erhålla ”kö-poäng” (en poäng per dag)
samt intresseanmäla sig till lediga bostäder som publicerats av hyresvärdar.
Redan idag kan fastighetsägaren välja att sätta kriterier för sina lägenheter som annonseras, tex viss
ålder på sökande. Det kan till exempel vara trygghetsbostad, seniorboende eller ungdomslägenheter
som då endast kan sökas av personer som uppfyller kriteriet.
Då en lägenhet förmedlats nollställs ”kö-poängen”. Detta gäller alla lägenheter som förmedlas via
bostadsförmedlingen med undantag av korttidskontrakt där kötid fortsatt löper under den tid man
väljer att stå kvar som sökande, eller om man under den tiden förmedlats en lägenhet
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2020-06-25
Motion bostadsförmedling till ungdomar
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Lovisa Eld

Lena Salomonsson

Förvaltningschef

Verksamhetschef Personalförsörjning & Kundstöd
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-05-12

§ 132
Dnr 2020-00329
Remittering av motion från Agnetha Ernegård (KB) m.fl. om
bostadsförmedling till ungdomar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till Nämnden för Service och
Eksta Bostads AB för yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Agnetha Ernegård (KB) och Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om
att skapa en speciell bostadskö för ungdomar i åldern 18–25 år, så kallade
"Ungdomsbostäder", samt att bevaka så att lämpliga lägenheter av nyproduktionen
blir ungdomsbostäder och se till så att lämpliga lägenheter i befintliga fastigheter
omdefinieras till ungdomsbostäder.
Kommunfullmäktige remitterade den 24 april 2020, motionen till kommunstyrelsen
för vidare beredning.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2020-04-14, § 34
Motion från Agnetha Ernegård (KB) m.fl. om bostadsförmedling till ungdomar,
2020-04-13
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Datum

1 (1)

2020-04-14

§ 34
Dnr 2020-00329
Anmälan av motion från Agnetha Ernegård (KB) m.fl. om
bostadsförmedling till ungdomar
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Agnetha Ernegård (KB) och Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om
att skapa en speciell bostadskö för ungdomar i åldern 18–25 år, så kallade
"Ungdomsbostäder", samt att bevaka så att lämpliga lägenheter av nyproduktionen
blir ungdomsbostäder och se till så att lämpliga lägenheter i befintliga fastigheter
omdefinieras till ungdomsbostäder.
Beslutsunderlag
Motion från Agnetha Ernegård (KB) m.fl. om bostadsförmedling till ungdomar,
2020-04-13
Beslutsgång
Ordförande Peter Wesley (KD) ställer proposition på om motionen kan remitteras till
kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige bifaller
det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Motion till

Kommunfullmäktige i Kungsbacka

2020-04-13

Betr.: Bostadsförmedling till ungdomar
Det talas/skrivs mycket om våra ungdomar och bostadskön i Kungsbacka. Den
kommunala Bostadsförmedlingen har att hantera en ständigt växande kö av
bostadssökande i kommunen. Idag finns det endast en kö med ca 8000
bostadssökande. Av dessa är det, enligt uppgift från kommunen, idag 914 ungdomar
i åldern 18 till 25 år som söker bostad. Anmälningsavgiften är 500 kronor och
därefter en årlig avgift på 300 kronor. Varje dag i kön ger en poäng. Flest poäng som
sökt får bostaden om det inte finns särskilda skäl till annat. Enligt uppgift finns det
personer som har stått 25 år i kön och således har drygt 9000 poäng. Hur skall våra
ungdomar med dessa regler ha en chans att få en lägenhet inom rimlig tid? Hur kan
vi på bästa sätt försöka lösa detta?
Vårt förslag är; För att underlätta för våra ungdomar att få en lägenhet, reserveras
vissa mindre lägenheter till 18-25 åringar "Ungdomsbostäder". Vi bildar en särskild
kö för ungdomar i åldern 18-25 år där dessa lägenheter fördelas på samma sätt som
i den ordinarie kön.
Kungsbacka borna yrkar att:
Bostadsförmedlingen får i uppdrag att
1. skapa en speciell kö "Ungdomsbostäder" för ungdomar, i åldern 18-25 år.
I denna kö behåller man sin plats tills den dag man fyller 26 år. Därefter går
man över till den ordinarie kön med sina intjänade poäng.
2. bevaka att lämpliga lägenheter av nyproduktionen blir ungdomsbostäder.
3. bevaka så att lä pliga lägenheter i befintliga fastigheter omd , ieras till
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-08-31

§ 296
Dnr 2019-00779
Svar på motion från Maria Losman (MP) om samhällsplanering
bergtäkter och schaktmassor
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag 1 och avslår motionens förslag 1a-1d
samt förslag 2.
Sammanfattning av ärendet
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 5 november 2019 om att kommunen ska arbeta fram en
strategi för hantering av berg- och schaktmassor.
Motionären föreslår att den översiktliga täktplanen för Kungsbacka kommun från
1999 ska omarbetas till en strategi i samråd med våra kommungrannar och
länsstyrelsen, detta som en del i översiktsplaneringen. Motionären vill att
täktstrategin ska ta upp olika möjligheter kring begagnat krossmaterial i analysen av
behoven, att den utgår från att naturgrus inte ska användas (inte bara "bör minska")
samt att grundvattnet inte ska förorenas (inte bara "bör inte förorenas").
Vidare vill motionären att täktstrategin också ska omfatta logistiskt lämpliga platser
för mellanlagring av massor (inte bara "bör upplagestationer lokaliseras").
Avslutningsvis vill motionären att kommunen ska utarbeta planer för hur strategin
ska omsättas i verkligheten.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-12-03, § 400
Kommunfullmäktige 2019-11-05, § 167
Motion från Maria Losman (MP) om samhällsplanering bergtäkter och schaktmassor,
2019-10-28
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar bifall till motionärens yrkande 1 och avslag till förslag 1a-1d
samt förslag 2.
Ordförande Lisa Andersson (M), Monica Neptun (L) och Fredrik Hansson (C) yrkar
bifall till Eva Borgs (S) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets respektive Eva Borgs (S). Ordföranden (M) prövar
förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller Eva Borgs (S) förslag.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-05-12
Diarienummer

0

KS 2019-00779 Kungsbacka

Svar på motion från Maria Losman (MP) om samhällsplanering bergtäkter och
schaktmassor
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att en materialförsörjningsplan bör utarbetas
på regional nivå.
Sammanfattning av ärendet
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 5
november 2019 om att kommunen ska arbeta fram en strategi för hantering av berg- och schaktmassor.
Motionären föreslår att den översiktliga täktplanen för Kungsbacka kommun från 1999 ska omarbetas
till en strategi i samråd med våra kommungrannar och länsstyrelsen, detta som en del i
översiktsplaneringen. Motionären vill att täktstrategin ska ta upp olika möjligheter kring begagnat
krossmaterial i analysen av behoven, att den utgår från att naturgrus inte ska användas (inte bara "bör
minska") samt att grundvattnet inte ska förorenas (inte bara "bör inte förorenas"). Vidare vill
motionären att täktstrategin också ska omfatta logistiskt lämpliga platser för mellanlagring av massor
(inte bara "bör upplagestationer lokaliseras"). Avslutningsvis vill motionären att kommunen ska
utarbeta planer för hur strategin ska omsättas i verkligheten.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-12-03, § 400
Kommunfullmäktige 2019-11-05, § 167
Motion från Maria Losman (MP) om samhällsplanering bergtäkter och schaktmassor, 2019-10-28
Beskrivning av ärendet
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 19
november 2019, § 167, om att kommunen ska arbeta fram en strategi för hantering av berg- och
schaktmassor. Miljöpartiet föreslår att:
1. Att den översiktliga täktplanen för Kungsbacka kommun från 1999 omarbetas till en strategi i
samråd med våra kommungrannar och länsstyrelsen, som en del i översiktsplaneringen.
Samhällsbyggnadskontoret
Anders Lund
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a) Att en täktstrategi tar upp möjligheter kring begagnat krossmaterial i analysen av behoven.
b) Att en täktstrategi utgår från att naturgrus inte ska användas inte bara "bör minska")
c) Att en täktstrategi utgår från att grundvattnet inte ska förorenas (inte bara "bör inte förorenas")
d) Att en täktstrategi omfattar att det ska finnas logistiskt lämpliga platser för mellanlagring av
massor (inte bara "bör upplagestationer lokaliseras")
2. Att kommunen tar fram planer för att strategin ska omsättas i verklighet.
I en expansiv kommun som Kungsbacka är åtgången av byggmaterial till byggnader och infrastruktur
stort och som motionären påpekar innebär uttaget och behovet av kvittblivning stora miljömässiga
utmaningar.
En hållbar materialförsörjning innebär att många aktörer måste samverka för att samhällets långsiktiga
behov av ballast, (naturgrus och krossberg för bygg- och anläggningsverksamhet) tillgodoses på ett
resurseffektivt sätt med minimal påverkan på miljön och människors hälsa.
Prognosen för de närmaste decennierna pekar på att samhällets behov av ballast kommer öka. För att
möta efterfrågan kommer det krävas en samhällsplanering som förstår värdet av produktion av ballast i
närområdet till där materialet behövs. Numera bryts större mängder bergmaterial direkt på plats i
samband med att väg- och tunnelbyggen utförs, till exempel kommer arbetet med västlänken generera
stora kvantiteter berg- och lermassor som behöver avsättning, helst nära platsen för uppkomst.
Västlänken kan medföra ett massöverskott i regionen men samtidigt finns det behov av många olika
typer av kvaliteter på materialet. Bergmaterial som uppkommer i samband med till exempel
infrastrukturprojekt brukar benämnas entreprenadberg.
1. Frågan om en regional materialförsörjningsplan i Göteborgsregion har varit uppe för diskussion
på olika nivåer under flera decennier. Det finns ett beslutat styrdokument från 2008, Strategi
för långsiktig hushållning med berg, grus och sand – en förutsättning för samhällsbyggande i
Göteborgsregionen. Det finns dock flera skäl att revidera och inarbeta ställningstaganden som
bättre pekar ut riktningen i strävan mot en mer cirkulär masshantering och en hållbar
samhällsplanering. Kommunen har ett förslag på ny översiktsplan där materialförsörjning
omnämns. En riktlinje i förslaget är ”vi ska verka för en regional materialförsörjningsstrategi”
vilket uttrycker kommunens vilja att hantera det här i ett regionalt sammanhang. Kommunen
har alltså i ett parallellt uppdrag hanterat frågan genom att verka för att frågan hanteras genom
regional samverkan i ordinarie nätverk och beslutsorgan i Göteborgsregionen.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Länsstyrelsen i Hallands län har nyligen utarbetat
sina respektive förslag på regionala vattenförsörjningsplaner. I de både planerna återfinns
åtgärdsförslag om att länsstyrelsen ska ta fram regionala materialförsörjningsplaner.
a. En viktig del i en mer cirkulär masshantering är att hitta användningsområden för
entreprenadberg och andra befintliga massor som av olika anledningar behöver omlokaliseras.
Det finns svårigheter i att flytta massor vilket ställer höga krav på distributören och mottagaren.
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Ett transparant system där samtliga aktörer i flyttkedjan, från säljare till distributör, samt
mottagare och kontrollmyndighet är involverade kan skapa utrymme för en bättre marknad där
vinster finns i minskade kostnader och i miljön.
b. Tidigare användes framför allt naturgrus som ballast. Under de senaste 30 åren har dock
utvecklingen gått från en ballastmarknad som dominerades av naturgrus (cirka 85 procent av
produktionen) fördelat på många små täkter till en marknad som domineras av krossat berg
(cirka 85 procent av produktionen) och med större och färre täkter. En omställning till
alternativa material, vanligen krossat berg, har därför pågått en längre tid. För de allra flesta
användningsområden där naturgrus traditionellt har använts finns numera alternativa material
och det pågår forskning för att utveckla substitut som kan ersätta naturgrus inom alla
användningsområden. Det finns dock fortfarande en efterfrågan på naturgrusets unika
egenskaper bland annat i betongtillverkningsindustrin. Det finns i dag en skärpt lagstiftningen i
samband med prövning av tillstånd för täktverksamhet. Ersättningsprincipen ställer höga krav
på sökanden att så långt som möjligt hitta gångbara substitut till sand och naturgrus.
c. Grusåsarna har stått för tillgången till naturgrus men där finns även de största
grundvattentillgångarna, Kungsbacka är inget undantag med omfattade sand- och grustäkter i
exempelvis Fjärås bräckaområdet. Nuförtiden är samhällsintresset för
vattenförsörjningsperspektivet större och många gånger prioriteras skydd av grundvatten
framför utvinning av grus. Vattenförsörjningsplanering har fått allt större uppmärksamhet
under senare tid och alla regioner och kommuner uppmanas att upprätta länsvisa respektive
lokala vattenförsörjningsplaner i syfte att skapa en hållbar resursplanering med en trygg och
robust vattenförsörjning ur ett flergenerationsperspektiv. Grundvatten av god kvalitet är ett av
riksdagen beslutade miljökvalitetsmål och en av preciseringarna handlar om vikten av att
naturgrusavlagringar med stor betydelse för dricksvattenförsörjning, energilagring, natur- och
kulturlandskapet är fortsatt bevarade. I kommunens förslag på ny översiktsplan finns riktlinjer
kring vattenförsörjning, varav en är ”Lygnern och Fjärås bräckas värde som dricksvattenresurs
prioriteras framför andra konkurrerande intressen” vilket uttrycker kommunens vilja att
prioritera långsiktig vattenförsörjning.
2. Kommunen är en av många aktörer inom materialförsörjning. I rollen som byggherre har
kommunen behov av kostnadseffektiva lösningar för att inte materialförsörjning ska bli en
oproportionerlig stor kostnadsdel vid etablering av kommunal service. Kommunens
planmonopol skapar förutsättningar att i stor utsträckning bestämma vilka samhällsintressen
som prioriteras i markanvändningen, till exempel materialförsörjning. För att omsätta strategier
till resultat behövs samarbete med flera aktörer och samsyn i nyttan med planering. Det finns
exempel på kommuner som arbetat aktivt med materialförsörjning och massoptimering, bland
annat Linköping och Nacka har haft interna och externa processer för att hitta förbättringar i
systemet. Samhällsbyggnadskontoret anser dock att initialt finns de stora vinsterna i att
samverka regionalt i frågorna. Regional planering är nyckeln till en hållbar materialförsörjning.
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En välplanerad materialförsörjning kan möjliggöra en minskad användning av naturgrus, att
naturresursen berg används på ett hållbart sätt, samt ett minskat behov av masstransporter.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2019-12-03

§ 400
Dnr 2019-00779
Remittering av motion från Maria Losman (MP) om att omarbeta den
översiktliga täktplanen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunstyrelsens
förvaltning för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Maria Losman (MP) inkom den 28 oktober 2019 med en motion om att den
översiktliga täktplanen för Kungsbacka kommun från 1999 omarbetas till en strategi
som införlivas i översiktsplaneringen. Kommunfullmäktige remitterade den 5
november 2019, motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 167 Anmälan av motion från Maria Losman (MP)
Motion från Maria Losman (MP)
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunfullmäktige

Datum

2019-11-05

0

Kungsbacka

§ 167
Anmälan av motion från Maria Losman (MP) om att omarbeta den
översiktliga täktplanen till en strategi som en del i
översiktsplaneringen
Dnr KS/2019:779
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare
beredning.
Sammanfattning av ärendet
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion om att omarbeta den
översiktliga täktplanen till en strategi som en del i översiktsplaneringen.
Beslutsunderlag
Motion från Maria Losman (MP), 2019-10-28
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på om motionen kan
remitteras till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Expedierat/bestyrkt

miljöpartiet
(Je gröna
Motion 2019-10-28

Samhällsplanering bergtäkter och schaktmassor
Berg är en resurs som tar slut om vi bryter det på samma sätt i framtiden som nu. Därför måste vi
vara noga med att använda berg varsamt och för det behövs samhällsplanering.
Kungsbacka växer och för det behövs byggmaterial, bland annat krossat berg. Bergtäkter är nästan
alltid störande för miljö och hälsa. Bergmaterial är tungt och därför är korta transportavstånd mellan
täkt och användning viktigt för att få ner både miljöpåverkan och kostnad. Det är inte heller rimligt
att våra grannkommuner ska störas av bergtäkter som servar Kungsbacka utan att vi tar vår del.
När vi själva och andra bygger uppstår schaktmassor. Dessa kan användas igen i andra projekt, men
måste ofta förvaras någonstans i mellantiden om det inte går att matcha överblivna massor med
pågående byggprojekt.
En översiktlig täktplan för Kungsbacka antogs i kommunfullmäktige 1999-09-09. I beslutet står bland
annat att "Planen skall vara ett aktuellt dokument och en kontinuerlig revidering bör göras" . Sedan
1999 har en del lagstiftning förändrats som den nu gällande planen hänvisar till. På 20 år kan vi anta
att både behov och utbud också förändrats.
För att kommunen ska kunna yttra sig om olika företags ansökningar behövs underlag inför beslut
med information som gör att vi kan bedöma om projekt är bland de minst dåliga alternativen, och i
vilken mån ansökningar matchar behoven av bergmaterial.
Miljöpartiet föreslår därför:
1.

Att den översiktliga täktplanen för Kungsbacka kommun från 1999 omarbetas till en strategi i
samråd med våra kommungrannar och länsstyrelsen, som en del i översiktsplaneringen .
a)

Att en täktstrategi tar upp möjligheter kring begagnat krossmaterial i analysen av
behoven .

b)

Att en täktstrategi utgår från att naturgrus inte ska användas (inte bara "bör minska")

c)

Att en täktstrategi utgår från att grundvattnet inte ska förorenas (inte bara "bör inte
förorenas")

d)

Att en täktstrategi omfattar att det ska finnas logistiskt lämpliga platser för mellanlagring
av massor (inte bara "bör upplagsstationer lokaliseras")
r fram planer för att strategin ska omsättas i verklighet .

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-09-07

§ 305
Dnr 2021-00322
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om handlingsplan för
suicidprevention
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till pågående
arbete med att implementera Regional handlingsplan för suicidprevention 2021–2025
Region Halland och anpassa arbetet efter Kungsbacka kommuns förhållanden.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 9
mars 2021 att Kungsbacka ska ta fram en handlingsplan för suicidprevention.
Sedan 2009 finns en nationell handlingsplan för suicidprevention och den har enligt
motionären inte gett önskat resultat. 233 kommuner i landet inklusive Kungsbacka
saknar kommunövergripande handlingsplaner för förebyggande av självmord, enligt
kartläggning av organisationen Suicide Zero.
Kungsbacka kommun har varit delaktiga i Region Hallands arbete med att ta fram
den regionala handlingsplanen som antogs av regionstyrelsen den 17 mars 2021.
Arbete pågår nu i kommunen med att implementera och anpassa den regionala
planen till lokala förhållanden. Arbetet samordnas av förvaltningen för Kultur &
Fritid.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-11
Nämnden för Förskola & Grundskola yttrande över motion, beslut 2021-08-25, § 103
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse 2021-07-09
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad yttrande över motion, 2021-06-23, § 77
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-24
Nämnden för Kultur & Fritid yttrande över motion, 2021-06-17, § 32
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-06-08
Nämnden för Individ & Familjeomsorg yttrande över motion, 2021-06-17, § 109
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-05-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-30, § 134
Kommunfullmäktige, 2021-03-09, § 37
Motion från Carita Boulwén (SD) 2021-03-09
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-08-11
Diarienummer

0

KS 2021-00322 Kungsbacka

Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om handlingsplan för suicidprevention

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete med att
implementera Regional handlingsplan för suicidprevention 2021–2025 Region Halland och anpassa
arbetet efter Kungsbacka kommuns förhållanden.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 9 mars 2021 att
Kungsbacka ska ta fram en handlingsplan för suicidprevention.
Sedan 2009 finns en nationell handlingsplan för suicidprevention och den har enligt motionären inte
gett önskat resultat. 233 kommuner i landet inklusive Kungsbacka saknar kommunövergripande
handlingsplaner för förebyggande av självmord, enligt kartläggning av organisationen Suicide Zero.
Kungsbacka kommun har varit delaktiga i Region Hallands arbete med att ta fram den regionala
handlingsplanen som antogs av regionstyrelsen den 17 mars 2021. Arbete pågår nu i kommunen med
att implementera och anpassa den regionala planen till lokala förhållanden. Arbetet samordnas av
förvaltningen för Kultur & Fritid.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-11
Nämnden för Förskola & Grundskola yttrande över motion, beslut 2021-08-25, § 103
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse 2021-07-09
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad yttrande över motion, 2021-06-23, § 77
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-24
Nämnden för Kultur & Fritid yttrande över motion, 2021-06-17, § 32
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-06-08
Nämnden för Individ & Familjeomsorg yttrande över motion, 2021-06-17, § 109
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-05-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-30, § 134
Kommunfullmäktige, 2021-03-09, § 37
Motion från Carita Boulwén (SD) 2021-03-09
Kungsbacka kommun
Lotta Gradén
0300-834230
Specialist internkontroll
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Beslutet skickas till
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för
Kultur & Fritid, nämnden för Förskola & Grundskola
Beskrivning av ärendet
Carita Boulwén (SD) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 9 mars 2021 att
Kungsbacka ska ta fram en handlingsplan för suicidprevention.
För att minska antalet självmord beslutade riksdagen 2008 om ett handlingsprogram för
suicidprevention med nio strategiska åtgärdsområden. Programmets vision är att ingen människa ska
behöva hamna i en sådan utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord.. De nio
åtgärdsområdena utgår från dels ett individperspektiv, dels ett befolkningsperspektiv. Perspektiven
kompletterar varandra, och båda är nödvändiga för att det förebyggande arbetet ska ha effekt. Det
individinriktade arbetet syftar till att på bästa sätt stödja personer med risk för suicid. Det
befolkningsinriktade arbetet syftar till att skapa stödjande och mindre riskutsatta miljöer.
Regionstyrelsens arbetsutskott i Halland gav den 23 oktober 2019 i uppdrag åt Regionkontoret att
tillsammans med berörda förvaltningar i regionen, kommuner och myndigheter under 2019–2020 ta
fram en regional handlingsplan för suicidprevention. Detta föregicks av att Taktisk grupp Mitt i Livet
gjort en kartläggning av hur region Halland och hallandskommunerna arbetar med suicidprevention
som presenterats för strategisk grupp. Under framtagandet av planen har Taktisk grupp Mitt i Livet,
Taktisk grupp Barn, Unga, Familj samt Fokusgrupp Psykisk hälsa fått information om det pågående
arbetet. I samtliga dessa grupper har funnits och finns representanter från kommunerna i Halland. Den
regionala handlingsplanen beslutades av regionstyrelsen den 17 mars 2021.
Kungsbacka kommun åtar sig enligt yttrandet till Region Halland att arbeta i enlighet med den
regionala handlingsplanen och anpassa den till lokala förhållanden. Detta arbete har påbörjats under
andra kvartalet 2021 med samordning från förvaltningen för Kultur och fritid och omfattar samtliga
berörda nämnder.
I berörda nämnders yttrande över den aktuella motionen framförs att det suicidpreventiva arbetet är
angeläget samt att det redan pågår i kommunen under samordning av förvaltningen för Kultur & Fritid.

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Förskola & Grundskola

Datum

1 (1)

2021-08-25

§ 103
Dnr 2021-00515
Motion om handlingsplan för suicidprevention (KS 2021-00322)
Beslut
Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår att kommunfullmäktige anser att
motionen är besvarad med hänvisning att det pågår ett arbete med att ta fram en
kommunövergripande plan för suicidprevention vilken ska vara klar hösten 2021.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att Kungsbacka kommun bör ta fram en
kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention. I motionen framgår att en
undersökning visar att många kommuner inte har kommunövergripande
handlingsplaner och att Kungsbacka kommun är en av dessa.
Region Halland har tagit fram en regional handlingsplan för suicidprevention baserat
på den nationella handlingsplanen. Nämnden för Förskola & Grundskola har den 21
april 2021 tagit beslut om att ställa sig bakom den regionala handlingsplanen.
Kommunledningsgruppen har beslutat att ge förvaltningen för Kultur och Fritid i
uppdrag att arbeta fram en kommunal handlingsplan. Arbetet pågår och planen
omfattar förvaltningen för Förskola & Grundskola, Kultur & Fritid, Individ och
Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad. Det finns därmed redan ett
pågående arbete med att ta fram den plan som yrkas på i motionen.
Beslutsunderlag
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-07-10
Sverigedemokraternas motion Handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-07
Begäran om yttrande, 2021-04-08
Protokollsutdrag NFG § 54, 2021-04-21
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga skolchefens förslag och att nämnden för Förskola och Grundskola bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-07-09
Diarienummer

0

FG 2021-00515 Kungsbacka

Yttrande över motion från Carita Boulwén (SD) om handlingsplan för suicidprevention
(KS 2021-00322)

Förslag till beslut
Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår att kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad
med hänvisning att det pågår ett arbete med att ta fram en kommunövergripande plan för
suicidprevention vilken ska vara klar hösten 2021.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att Kungsbacka kommun bör ta fram en
kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention. I motionen framgår att en undersökning
visar att många kommuner inte har kommunövergripande handlingsplaner och att Kungsbacka
kommun är en av dessa.
Region Halland har tagit fram en regional handlingsplan för suicidprevention baserat på den nationella
handlingsplanen. Nämnden för Förskola & Grundskola har den 21 april 2021 tagit beslut om att ställa
sig bakom den regionala handlingsplanen. Kommunledningsgruppen har beslutat att ge förvaltningen
för Kultur och Fritid i uppdrag att arbeta fram en kommunal handlingsplan. Arbetet pågår och planen
omfattar förvaltningen för Förskola & Grundskola, Kultur & Fritid, Individ och Familjeomsorg samt
Gymnasium & Arbetsmarknad. Det finns därmed redan ett pågående arbete med att ta fram den plan
som yrkas på i motionen.
Beslutsunderlag
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-07-10
Sverigedemokraternas motion Handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-07
Begäran om yttrande, 2021-04-08
Protokollsutdrag NFG § 54, 2021-04-21

FG Myndighet & Stöd
Frida Byrsten
070-265 59 66
Verksamhetschef
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Maria Andersson

Frida Byrsten

Förvaltningschef

Verksamhetschef Myndighet och stöd

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Datum

1 (2)

2021-06-23

§ 77
Dnr 2021-00101
Yttrande över Motion om handlingsplan för suicidprevention (SD)
Beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad föreslår att Kommunfullmäktige anser
att motionen är besvarad med hänvisning till att det inom region Halland finns en
antagen plan för suicidprevention för perioden 2021-2025 samt att ett arbete pågår
med att ta fram en kommunövergripande plan för suicidprevention som berör
följande förvaltningar: Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola &
Grundskola samt Gymnasium & Arbetsmarknad vilken skall vara klar hösten 2021.
Samordnande förvaltning för detta arbete är förvaltningen för Kultur & Fritid.
Reservationer
Carita Boulwén (SD) och Roger Krantz (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att Kungsbacka bör ta fram
en kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention som berör verksamheter
inom: Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola samt
Gymnasium & Arbetsmarknad.
Enligt siffror från Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) så
tog 1588 människor i Sverige sitt liv under 2019. Utöver det begår ca 15. 000 varje
år försök till självmord, ca 150 000 har allvarliga självmordstankar.
I Halland försöker varje år ca 550 hallänningar ta sina egna liv, varav ca 50 lyckas.
Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år. Kvinnor
begår fler självmordsförsök än män. Bland 45 - 65 åringar är självmord den
vanligaste dödsorsaken (gäller både kvinnor och män)
Varje fall av självmord, försök till självmord är en tragedi för den enskilde, för deras
anhöriga och för samhället, och vi i Kungsbacka måste göra vad vi kan för att
förhindra att människor hamnar där. Med anledning av ovanstående föreslår
Sverigedemokraterna i Kungsbacka fullmäktige besluta -Att Kungsbacka kommun
tar fram en handlingsplan för suicidprevention.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-24
Sverigedemokraternas motion Handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-07
Begäran om yttrande - Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola &
Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-04-08
Rutin för Förskola & Grundskola samt Gymnasieskolan gällande suicidprevention,
bilaga 1
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Datum

2 (2)

2021-06-23

Regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025, bilaga 2
Förslag till beslut på sammanträdet
Carita Boulwén (SD) och Roger Krantz (SD) yrkar bifall till motionen.
Elin Hysén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga Carita Boulwéns
(SD) m.fl. yrkande om bifall och förvaltningens förslag. Ordförande ställer
förvaltningens förslag och Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande mot varandra, och
finner att nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad bifaller förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-24
Diarienummer

0

GA 2021-00101 Kungsbacka

Yttrande över motion från Carita Boulwén (SD) om handlingsplan för suicidprevention
Kungsbacka
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att det inom region Halland
finns en antagen plan för suicidprevention för perioden 2021-2025 samt att ett arbete pågår med att ta
fram en kommunövergripande plan för suicidprevention som berör följande förvaltningar: Kultur &
Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola samt Gymnasium & Arbetsmarknad vilken
skall vara klar hösten 2021.Samordnande förvaltning för detta arbete är förvaltningen för Kultur &
Fritid.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att Kungsbacka bör ta fram en
kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention som berör verksamheter inom: Kultur &
Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola samt Gymnasium & Arbetsmarknad.
Enligt siffror från Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) så tog 1588
människor i Sverige sitt liv under 2019. Utöver det begår ca 15. 000 varje år försök till självmord, ca
150 000 har allvarliga självmordstankar.
I Halland försöker varje år ca 550 hallänningar ta sina egna liv, varav ca 50 lyckas.
Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år. Kvinnor begår fler
självmordsförsök än män. Bland 45 - 65 åringar är självmord den vanligaste dödsorsaken (gäller både
kvinnor och män)
Varje fall av självmord, försök till självmord är en tragedi för den enskilde, för deras anhöriga och för
samhället, och vi i Kungsbacka måste göra vad vi kan för att förhindra att människor hamnar där. Med
anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna i Kungsbacka fullmäktige besluta -Att
Kungsbacka kommun tar fram en handlingsplan för suicidprevention.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-24
Sverigedemokraternas motion Handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-07
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Begäran om yttrande - Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola,
Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-04-08
Rutin för Förskola & Grundskola samt Gymnasieskolan gällande suicidprevention, bilaga 1
Regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025, bilaga 2
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Cynthia Runefjärd

Tony Jivéus

Förvaltningschef

Utvecklingsledare

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur & Fritid

Datum

1 (2)

2021-06-17

§ 32
Dnr 2021-00079
Begäran om yttrande - Motion om handlingsplan för suicidprevention
(KS 2021-00322)
Beslut
Nämnden för Kultur & Fritid föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen
Handlingsplan för suicidprevention 21-03-07, från Sverigedemokraterna, med
hänvisning till pågående arbete med att ta fram en kommunövergripande plan för
suicidprevention, som grundar sig på Region Hallands handlingsplan för
suicidprevention.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att Kungsbacka bör ta fram
en kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention som berör verksamheter
inom: Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola samt
Gymnasium & Arbetsmarknad.
Enligt siffror från Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) så
tog 1588 människor i Sverige sitt liv under 2019. Utöver det begår ca 15 000 varje år
försök till självmord, ca 150 000 har allvarliga självmordstankar.
I Halland försöker varje år ca 550 hallänningar ta sina egna liv, varav ca 50 lyckas.
Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år. Kvinnor
begår fler självmordsförsök än män. Bland 45 - 65 åringar är självmord den
vanligaste dödsorsaken (gäller både kvinnor och män)
Varje fall av självmord, försök till självmord är en tragedi för den enskilde, för deras
anhöriga och för samhället, och vi i Kungsbacka måste göra vad vi kan för att
förhindra att människor hamnar där. Med anledning av ovanstående föreslår
Sverigedemokraterna i Kungsbacka fullmäktige besluta
-Att Kungsbacka kommun tar fram en handlingsplan för suicidprevention.

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-06-08
Sverigedemokraternas motion Handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-07
Beslut-202100322-KS-§ 37 Begäran om yttrande - Motion om handlingsplan för
suicidprevention (KS 2021-00322), 2021-03-09
Beslut-202100322-KS-§ 134 Begäran om yttrande - Motion om handlingsplan för
suicidprevention (KS 2021-00322), 2021-03-30
Begäran om yttrande - Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola &
Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-04-08
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur & Fritid

Datum

2 (2)

2021-06-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande lägger ändringsyrkande:
Nämnden för Kultur & Fritid föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen
Handlingsplan för suicidprevention 21-03-07, från Sverigedemokraterna, med
hänvisning till pågående arbete med att ta fram en kommunövergripande plan för
suicidprevention, som grundar sig på Region Hallands handlingsplan för
suicidprevention.
Stefan Jägnert (SD) lägger bifallsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Kristina Karlsson (C) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill
säga förvaltningens förslag, ordförandes ändringsyrkande och Stefan Jägnerts (SD)
bifallsyrkande. Ordföranden prövar först förvaltningens förslag mot ordförandes och
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. Ordförande ställer sedan sitt
förslag mot Stefan Jägnerts (SD) bifallsyrkande och finner att nämnden bifaller
ordförandes förslag.
Protokollsanteckning
Stefan Jägnert (SD) och Hampus Jägnert (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens förvaltning

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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Diarienummer

0

KFT 2021-00079 Kungsbacka

Begäran om yttrande - Motion om handlingsplan för suicidprevention (KS 2021-00322)
Förslag till beslut
Nämnden för Kultur & Fritid föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen Handlingsplan för
suicidprevention 21-03-07, från Sverigedemokraterna, med hänvisning till pågående arbete med att ta
fram en kommunövergripande plan för suicidprevention, som grundar sig på Region Hallands
handlingsplan för suicidprevention.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att Kungsbacka bör ta fram en
kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention som berör verksamheter inom: Kultur &
Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola samt Gymnasium & Arbetsmarknad.
Enligt siffror från Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) så tog 1588
människor i Sverige sitt liv under 2019. Utöver det begår ca 15. 000 varje år försök till självmord, ca
150 000 har allvarliga självmordstankar.
I Halland försöker varje år ca 550 hallänningar ta sina egna liv, varav ca 50 lyckas.
Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år. Kvinnor begår fler
självmordsförsök än män. Bland 45 - 65 åringar är självmord den vanligaste dödsorsaken (gäller både
kvinnor och män)
Varje fall av självmord, försök till självmord är en tragedi för den enskilde, för deras anhöriga och för
samhället, och vi i Kungsbacka måste göra vad vi kan för att förhindra att människor hamnar där. Med
anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna i Kungsbacka fullmäktige besluta
-Att Kungsbacka kommun tar fram en handlingsplan för suicidprevention.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-06-08
Sverigedemokraternas motion Handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-07
Beslut-202100322-KS-§ 37 Begäran om yttrande - Motion om handlingsplan för suicidprevention (KS
2021-00322), 2021-03-09
1 (2)
Förvaltningen för Kultur & Fritid
Mevludina Abazovic
Samordnare
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Beslut-202100322-KS-§ 134 Begäran om yttrande - Motion om handlingsplan för suicidprevention
(KS 2021-00322), 2021-03-30
Begäran om yttrande - Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola,
Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-04-08
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens förvaltning
Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om behovet att ta fram en handlingsplan för
suicidprevention i Kungsbacka kommun. Motionären har i sin motion lämnat förslag på innehållet i en
sådan handlingsplan vilken bygger på innehållet i den nationella strategi för suicidprevention som
föreslogs av riksdagen 2008
Enligt motionären är de nationella strategierna kring suicidprevention som föreslogs av riksdagen 2008
följande:
1 Insatser som främjar goda livschanser
2 Minskad alkoholkonsumtion i befolkningen och i högriskgrupper för självmord
3 Minskad tillgänglighet till medel och metoder för självmord
4 Självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag
5 Medicinska, psykologiska och psykosociala insatser
6 Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder för att minska självmord
7 Kompetenshöjning av personal och andra nyckelpersoner i vård och omhändertagande av personer
med självmordsproblematik
8 Händelseanalys av Lex Maria- anmälningar
9 Stöd till frivilligorganisationer
Ulrika Granfors

Astrid Bayard

Förvaltningschef Kultur & fritid

Utvecklingschef Kultur & fritid

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Datum

1 (3)

2021-06-10

§ 109
Dnr 2021-00129
Yttrande över motion (SD) om handlingsplan för suicidprevention
Beslut
Nämnden för Individ & Familjeomsorg anser att motionen är besvarad.
Reservation
Carita Boulwén (SD) och Elisabeth Svensson (SD) reserverar sig till förmån för eget
förslag.
Sammanfattning av ärendet
För att minska antalet självmord, beslutade riksdagen 2008 om ett handlingsprogram
med nio strategiska åtgärdsområden. Programmets vision är att ingen människa ska
behöva hamna i en sådan utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara
självmord. Handlingsprogrammet består av nio åtgärdsområden för att förebygga
suicid. De utgår från dels ett individperspektiv, dels ett befolkningsperspektiv.
Perspektiven kompletterar varandra, och båda är nödvändiga för att det förebyggande
arbetet ska ha effekt. Det individinriktade arbetet syftar till att på bästa sätt stödja
personer med risk för suicid. Det befolkningsinriktade arbetet syftar till att skapa
stödjande och mindre riskutsatta miljöer.
Regionstyrelsens arbetsutskott i Halland gav den 23 oktober 2019 i uppdrag åt
Regionkontoret att tillsammans med berörda förvaltningar i regionen, kommuner och
myndigheter under 2019–2020 ta fram en regional handlingsplan för
suicidprevention. Detta föregicks av att Taktisk grupp Mitt i Livet gjort en
kartläggning av hur region och kommuner arbetar med suicidprevention som
presenterats för strategisk grupp.
Under framtagandet av planen har Taktisk grupp Mitt i Livet, Taktisk grupp Barn,
Unga, Familj samt Fokusgrupp Psykisk hälsa fått information om det pågående
arbetet. I samtliga dessa grupper har funnits och finns representanter från
kommunerna i Halland. Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har aktivt
deltagit i samverkansarbetet, tillsammans med den regionala samordnaren och
brukarrepresentanter, i framtagandet av planen under hela processen.
Nämnden angav ett yttrande till kommunstyrelsen 15 april 2021 om att ställa sig
bakom den regionala handlingsplanen, tillsammans med övriga berörda nämnder i
Kungsbacka.
Beslutsunderlag
Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-31, där det föreslås att
nämnden anser motionen besvarad.
Motion (SD) om handlingsplan för suicidprevention

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Datum

2021-06-10

forts. § 109
Kommunfullmäktige, § 37
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 134
Förslag till beslut på sammanträdet
Carita Boulwén (SD) och Elisabeth Svensson (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Kalle Påsse Sundvall (M) frågar nämnden om Carita Boulwéns (SD) och Elisabeth
Svenssons (SD) förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

2 (3)

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Datum

2021-06-10

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-31
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IF 2021-00129 Kungsbacka

Begäran om yttrande - Motion om handlingsplan för suicidprevention (KS 2021-00322)

Motionens innehåll
Sverigedemokraterna anser att det är av största vikt att kommunen arbetar fram en handlingsplan för
suicidprevention.
Nämndens ställningstagande
Region Halland har tagit fram en regional handlingsplan för suicidprevention baserat på den nationella
handlingsplanen. Nämnden för Individ & Familjeomsorg har den 15 april 2021 tagit beslut om att
ställa sig bakom den regionala handlingsplanen. Kommunledningsgruppen har beslutat att ge
förvaltningen för Kultur och Fritid i uppdrag att arbeta fram en kommunal handlingsplan. Nämnden
anser därför att det som yrkas på i motionen redan pågår.
Sammanfattning av ärendet
För att minska antalet självmord, beslutade riksdagen 2008 om ett handlingsprogram med nio
strategiska åtgärdsområden. Programmets vision är att ingen människa ska behöva hamna i en sådan
utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. Handlingsprogrammet består av nio
åtgärdsområden för att förebygga suicid. De utgår från dels ett individperspektiv, dels ett
befolkningsperspektiv. Perspektiven kompletterar varandra, och båda är nödvändiga för att det
förebyggande arbetet ska ha effekt. Det individinriktade arbetet syftar till att på bästa sätt stödja
personer med risk för suicid. Det befolkningsinriktade arbetet syftar till att skapa stödjande och mindre
riskutsatta miljöer.
Regionstyrelsens arbetsutskott i Halland gav den 23 oktober 2019 i uppdrag åt Regionkontoret att
tillsammans med berörda förvaltningar i regionen, kommuner och myndigheter under 2019–2020 ta
fram en regional handlingsplan för suicidprevention. Detta föregicks av att Taktisk grupp Mitt i Livet
gjort en kartläggning av hur region och kommuner arbetar med suicidprevention som presenterats för
strategisk grupp.
Under framtagandet av planen har Taktisk grupp Mitt i Livet, Taktisk grupp Barn, Unga, Familj samt
Fokusgrupp Psykisk hälsa fått information om det pågående arbetet. I samtliga dessa grupper har
funnits och finns representanter från kommunerna i Halland. Förvaltningen för Individ &
1 (2)
Diana Brovall
0300-835134
Verksamhetschef
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Familjeomsorg har aktivt deltagit i samverkansarbetet, tillsammans med den regionala samordnaren
och brukarrepresentanter, i framtagandet av planen under hela processen.
Nämnden angav ett yttrande till kommunstyrelsen 15 april 2021 om att ställa sig bakom den regionala
handlingsplanen, tillsammans med övriga berörda nämnder i Kungsbacka.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-05-31
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Karin Martinsson

Diana Brovall

Förvaltningschef

Verksamhetschef

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-03-30

§ 134
Dnr 2021-00322
Remittering av motion från Carita Boulwén (SD) om handlingsplan för
suicidprevention
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Kultur &
Fritid, nämnden för Individ & Familjeomsorg, nämnden för Förskola & Grundskola
samt nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad för yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att kommunen ska ta fram en
handlingsplan för suicidprevention. Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges
sammanträde den 9 mars 2021. Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet att
remittera motion till kommunstyrelsen för vidare beredning
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2021-03-09, § 37
Motion från Carita Boulwén (SD), 2021-03-09
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller
det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Datum

1 (1)

2021-03-09

§ 37
Dnr 2021-00322
Anmälan av motion från Carita Boulwén (SD) handlingsplan för
suicidprevention
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motion till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att kommunen ska ta fram en
handlingsplan för suicidprevention.
Beslutsunderlag
Motion från Carita Boulwén (SD), 2021-03-09
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Motion om handlingsplan för suicidprevention

Kungsbacka 210307

Enligt siffror från Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) så tog 1588
människor i Sverige sitt liv under 2019. Utöver det begår ca 15.000 varje år försök till självmord, ca
150 000 har allvarliga självmordstankar.
I Halland försöker varje år ca 550 hallänningar ta sina egna liv, varav ca 50 lyckas.
Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år. Kvinnor begår fler
självmordsförsök än män. Bland 45-65 åringar är självmord den vanligaste dödsorsaken (gäller både
kvinnor och män)
Varje fall av självmord, försök till självmord är en tragedi för den enskilde, för deras anhöriga och för
samhället, och vi i Kungsbacka måste göra vad vi kan för att förhindra att människor hamnar där.
Sverige har sedan ett riksdagsbeslut 2008 antagit nationella strategier för suicidprevention, men har
inte gett önskat resultat.
De nationella strategierna är
1 Insatser som främjar goda livschanser
2 Minskad alkoholkonsumtion i befolkningen och i högriskgrupper för självmord
3 Minskad tillgänglighet till medel och metoder för självmord
4 Självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag
5 Medicinska, psykologiska och psykosociala insatser
6 Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder för att minska självmord
7 Kompetenshöjning av personal och andra nyckelpersoner i vård och omhändertagande av personer
med självmordsproblematik
8 Händelseanalys av Lex Maria- anmälningar
9 Stöd till frivilligorganisationer
Organisationen Suicide Zeros nyligen genomförda kartläggning visar att Kungsbacka är en av de 233
kommuner i landet som saknar kommunövergripande handlingsplaner för förebyggande av
självmord.
Den visar också skrämmande nog att ca 30 procent av de kvinnor och ca 42 procent av de män som
varje år väljer att själva avsluta sina liv har haft långvarig kontakt med sina respektive kommuners
socialtjänst…
Vi i Sverigedemokraterna anser att det är av största vikt att Kungsbacka kommun arbetar fram en
handlingsplan för suicidprevention.
Ett förebyggande arbete berör flertal delar av den kommunala verksamheten som exempelvis skola,
socialtjänst, omsorgen mm.

Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna i Kungsbacka fullmäktige besluta
-Att Kungsbacka kommun tar fram en handlingsplan för suicidprevention
Sverigedemokraterna Kungsbacka genom

