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Kommunfullmäktige 

Sammanträde tisdagen den 4 maj 2021 kl. 18.00 
Kungsbacka Teater, Gymnasiegatan 42  
 
Ledamöter och ersättare deltar på distans via Teams. Uppkoppling till 
sammanträdet sker senast kl. 17.45. 
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Ordinarie: 
Marianne Pleijel (M) 
Bengt Alderin (C) 
 
Ersättare: 
Filip Berndtsson (M) 
Lars Eriksson (S) 
 
Digital justering 12 maj 2021 

 
Interpellationer – 
besvarade 

 Interpellationsdebatt pågår som längst till klockan 
20.00. Därefter avslutas debatten och återupptas 
eventuellt senare om tid finns. 

1.  Svar på interpellation från 
Magdalena Sundqvist (S) till 
nämnden för Service ordförande 
Fredrik Hansson (C) om 
städrutiner och hygien i våra 
skolor med anledning av  
covid-19 

2021-00400   
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 Ärende Beteckning Förslag 

2.  Svar på interpellation från 
Magdalena Sundqvist (S) till 
nämnden för Förskola & 
Grundskolas ordförande Anders 
Ekström (M) om säkerhet och 
hygien i våra skolor med 
anledning av covid-19 

2021-00401   

3.  Svar på interpellation från 
Johan Tolinsson (S) till 
nämnden för Förskola & 
Grundskolas ordförande Anders 
Ekström (M) om en 
förskoleverksamhet med rätt 
förutsättningar som möter 
behoven 

2021-00406   

4.  Svar på interpellation från 
Magdalena Sundqvist (S) till 
kommunstyrelsens ordförande 
Lisa Andersson (M) om 
Kungsbacka lever upp till 
barnkonventionen gällande 
boende, utbildning och socialt 
sammanhang för nyanlända 
barn 

2021-00431   

 
Beslutsärenden 

  

5.  Svar på Finansdepartementets 
remiss över hemställan från 
Region Halland och Hallands 
läns kommuner gällande ansvar 
för regional fysisk planering 
 

2021-00172  KS 2021-04-20, § 119 
Kommunfullmäktige antar yttrande över hemställan 
från Region Halland och Hallands läns kommuner 
gällande ansvar för regional fysisk planering, 
Fi2019/01983, daterat 2021-03-18, och översänder 
det som sitt svar till Finansdepartementet. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

6.  Ombudgetering och 
resultatfonder bokslut 2020 
 

2021-00083  KS 2021-04-20, § 120 
Kommunfullmäktige förändrar resultatfonderna med 
en total summa av 84 494 000 kronor. 
Resultatfonderna uppgår efter förändring till 
459 120 000 kronor. 
Kommunfullmäktige ombudgeterar 5 325 000 
kronor till nämnderna. Finansiering sker från 
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda medel 
med 3 000 000 kronor samt med 2 325 000 kronor 
från kommunstyrelsens oförutsedda medel.  
Kommunfullmäktige godkänner en total 
investeringsvolym på 1 363 417 000 kronor för 
2021. 
Av investeringsvolymen består 1 011 069 000 
kronor av beslutad kommunbudget 2021 och 
resterande består av ombudgeteringar från 2020 med 
352 348 000 kronor.  
Kommunfullmäktige godkänner ombudget 
investeringar från 2020 till år 2022 med 39 919 000 
kronor.   
Investeringsvolymen finansieras inom ramen för 
kommunfullmäktiges beslut med begränsningen om 
att den totala låneskulden inte överstiger 
totalbeloppet om 2 665 000 000 kronor år 2021,  
(KF § 67). 

7.  Rapport från nämnden för Vård 
& Omsorg om ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, 
kvartal 4 2020 
 

2021-00271  KS 2021-04-20, § 121 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden 
för Vård & Omsorg enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade till protokollet. 

8.  Rapport från nämnden för 
Individ & Familjeomsorg om ej 
verkställda beslut enligt SoL 
och LSS, kvartal 4 2020 
 

2021-00285  KS 2021-04-20, § 122 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden 
för Individ & Familjeomsorg enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade till protokollet. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

9.  Redovisning av icke 
färdigberedda motioner 
 

2021-00025  KS 2021-04-20, § 123 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke 
färdigberedda motioner till och med 2021-03-10 till 
protokollet. 

10.  Förslag till inrättande av pris 
inom Individ & Familjeomsorg 
 

2019-00903  KS 2021-04-20, § 124 
Kommunfullmäktige inrättar ett nytt pris inom 
nämnden för Individ & Familjeomsorgs verksamhet 
med namnet Självständigt liv-priset. 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för 
Självständigt liv-priset, daterade 2021-03-01.  
Den årliga prissumman om 10 000 kronor 
finansieras inom nämnden för Individ & 
Familjeomsorgs befintliga budgetram. 

11.  Antagande av reglemente för 
kommunstyrelsen samt flytt av 
ansvar för planbesked 
 

2020-00093  KS 2021-04-20, § 125 
Kommunfullmäktige flyttar ansvaret för planbesked 
som inte är av stor vikt eller principiell betydelse 
från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. 
Byggnadsnämndens reglemente uppdateras i 
enlighet med beslutet. 
Kommunfullmäktige antar reglemente för 
kommunstyrelsen, daterat 2021-03-01, med den 
ändringen att femte strecksatsen i andra stycket i 
reglementets § 1 ska ha följande lydelse: 
− Uppsikt över verksamhet som bedrivs i 

kommunala bolag, stiftelser och 
kommunalförbund. 

Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av 
kommunfullmäktige 2018-03-06, § 39, upphör 
samtidigt att gälla. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

12.  Delegering till 
kommunstyrelsen att fatta 
beslut med anledning av 
pandemilagen och dess 
följdförordningar 
 

2021-00353  KS 2021-04-20, § 126 
Kommunfullmäktige bestämmer att 
kommunstyrelsen ansvarar för uppgifter som 
ankommer på kommunen enligt den tillfälliga lagen 
(2021:4) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av covid-19 eller förordningar 
och föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i 
den mån uppgiften inte redan anförtrotts annan 
nämnd.  
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen 
att med stöd av 13 § lagen om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 (pandemilagen) samt 8 kap. 1 § 
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
(begränsningsförordningen) meddela föreskrifter om 
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller 
på någon annan liknande särskilt angiven plats, om 
det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 
Kommunstyrelsens beslut om föreskrifter begränsas 
till förbud som gäller under perioder upp till fyra 
veckor. Med möjlighet att förlänga maximalt fyra 
veckor per gång. 
Delegationen omfattar även en eventuell förlängning 
av lagen. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

13.  Antagande av taxa för sotning 
och rengöring samt frister för 
sotning och rengöring 
 

2020-00937  KS 2021-04-20, § 127 
1. Kommunfullmäktige antar taxa för sotning och 
rengöring, i enlighet med bilaga 1, med stöd av  
3 kapitlet, 6 § lag om skydd mot olyckor. 
2. Kommunfullmäktige antar frister sotning och 
rengöring inom Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg, i enlighet med bilaga 2, med stöd av  
3 kapitlet 1 § förordning om skydd mot olyckor. 
3. Taxan enligt beslutspunkt 1 gäller från och med 
den 1 januari 2022, med den justering som sker 
enligt beslutspunkt 6. 
4. Fristerna enligt beslutspunkt 2 gäller från och med 
den 1 januari 2022. 
5. Taxans basår är 2019. 
6. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska för 
varje avgiftsår justera taxan i beslutspunkt 1 enligt 
följande. Taxan revideras årligen från och med år 
2020 i enlighet med aktuellt sotningsindex, som 
överenskommits mellan Sveriges 
Skorstensfejarmästares Riksförbund och Sveriges 
Kommuner och Regioner. Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg ska från och med ikraftträdandet år 
2022 årligen justera taxan i enlighet med det 
nationella Sotningsindex (Cirkulär 2002:83) som 
meddelas av Sveriges Kommuner och Regioner. 

14.  Revidering av taxa för 
brandskyddskontroll 
 

2020-00938  KS 2021-04-20, § 128 
Kommunfullmäktige beslutar att taxan för 
brandskyddskontroll p. 1.4 Avgift för ombokning 
ska ha följande formulering:  
− Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren 

ombokat senare än 48 helgfria timmar före 
aviserat besök, uttas en grundavgift.  

Formuleringen träder i kraft då alla 
medlemskommuner beslutat därom, dock tidigast 
den 1 januari 2021. 

 
Motioner – besvarande 

  



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 7(8) 
 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

15.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om personliga 
ombud 
 

2020-00841  KS 2021-04-20, § 129 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till dels att målgruppen för tjänsten 
personligt ombud ingår i nämnden för Individ och 
Familjeomsorgs ansvar för bistånd till personer med 
psykiska funktionshinder och dels att överskott från 
tidigare år inte kan användas som finansieringsform 
för driftverksamhet. 

16.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om Jyckens 
Hunddagis 
 

2020-00839  KS 2021-04-20, § 130 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning dels till att kommunen inte har rätt att ge 
enskilda näringsidkare/ekonomiska föreningar 
omfattande ekonomiskt bidrag, dels att ansvaret för 
sysselsättning/arbetsträning för personer i 
yrkesverksam ålder med psykiskt funktionshinder 
ligger hos nämnden för Individ & Familjeomsorg 
och dels att överskott från tidigare år inte kan 
användas som finansieringsform för driftverksamhet. 

 
Övrigt 

  

17.  Anmälan av motion från 
Agnetha Ernegård (-) om att 
tillsätta digital fixare för 65+ 
samt de med 
funktionsnedsättning 

2021-00501   

18.  Anmälan av interpellation från 
Johan Tolinsson (S) till 
kommunstyrelsens ordförande 
Lisa Andersson (M) om 
visselblåsarfunktion inom 
Kungsbacka kommun 

2021-00503   

19.  Anmälan av eventuellt nya 
motioner, interpellationer och 
frågor 

2021-00009   

20.  Fyllnadsval för uppdrag som 
ledamot i nämnden för Vård & 
Omsorg 

2021-00445   
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 Ärende Beteckning Förslag 

21.  Entledigande och fyllnadsval 
för uppdrag som ersättare i 
nämnden för Kultur & Fritid 

2021-00502   

22.  Eventuellt nya avsägelser och 
val till kommunala uppdrag 

2021-00008   

23.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 

2021-00005   

 
Anders Ekström 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 

 



 

 
  

   

  
 

  
  

   

Nämnden för Service 
Fredrik Hansson 
Direkt 0300-83 46 56 
fredrik.hansson@kungsbacka.se   

   Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
Fax 0300-83 47 51 

service@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se     
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Datum 

2021-04-16 
 
  

  

 

Svar på interpellation från Magdalena Sundqvist (S) angående 
hygien i våra skolor med anledning av covid-19.  
 

 

Magdalena Sundqvist (S) ställer i en interpellation till mig följande frågor angående 
hygien i våra skolor: 

 

Fråga 1. Varför följer inte Kungsbacka kommun Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer när det gäller förebyggande smittskyddsarbete 
genom rengöring av ytor som många personer kommer i kontakt 
med varje dag? 

 
Svar: Vi har varit väldigt noga med att följa Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer vad gäller att förhindra smittspridningen i samtliga 
lokaler vi städar, inte minst för Förskola och grundskola samt Vård och 
Omsorg. Vi har fokuserat på att rengöra samtliga beröringspunkter 
såsom strömbrytare, dörrhandtag och ledstänger, då vår bedömning 
är att det är dessa ytor som mest bidrar till smittspridningen. Vi fyller 
även på förbrukningsmaterial såsom handdukar och tvål flera gånger 
om dagen. Vi har en ständig dialog med Förskola och grundskolas 
förvaltningsledning om eventuella förändringar/tillägg av städning i 
skolans lokaler. Utifrån den ökande smittspridningen så beslutade vi i 
början av april att göra vissa förändringar av rengöring inom skolan, 
och en tilläggsbeställning gjordes i mitten av april av Förskola och 
grundskola som innebär daglig rengöring av bord och golv i 
lektionssalar i samtliga skolor i kommunen. Service enhetschefer har 
en tät dialog med Förskola och grundskolas enhetschefer, och Service 
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kommer påbörja beställningen i den takt som vi får in fler 
medarbetare för uppdraget och som kan arbeta de tider då 
lektionssalarna är tillgängliga att städas. Vi arbetar givetvis skyndsamt 
med detta. 

    
 
Fråga 2. Hur har riskerna bedömts och varför har man beslutat att inte vidta 

några systematiska hygienåtgärder på skolorna i Kungsbacka i 
samband med covid-19? 

 
Svar: Vi har gjort väldigt många riskbedömningar utifrån Covid-19 och har 

fått göra nya prioriteringar/insatser utifrån dem. Lokalvårds uppdrag 
är att alltid minska smittspridning genom att använda högteknologiska 
metoder och redskap oavsett om det är en allvarlig pandemi eller mer 
”vanliga” sjukdomsutbrott så som till exempel vinterkräksjuka. Det 
finns givetvis inget beslut om att inte vidta några systematiska 
åtgärder i samband med Covid-19, tvärtom har vi en väl utarbetad 
plan. 

 
Fråga 3. Vi har nu uppmärksammat detta i skolorna i Kungsbacka. Finns det 

andra kommunala verksamheter som kan ha samma brister? 
 
Svar: Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende 

lokalvården i samtliga lokaler inom Kungsbacka kommun och har en 
tät dialog med de olika förvaltningarna om eventuella 
förändringar/tillägg.  

 
Fråga 4.  Hur tänker du som ordförande åtgärda dessa brister snarast så att   

riskerna för eleverna att bli smittade, eller föra smitta vidare, snarast 
minskar?  

Svar: Jag anser att vi har en väl fungerande lokalvård med en hög 
kompetens och jag planerar inte att vidta några åtgärder utöver ovan 
nämnda. Lokalvården har en tät dialog med de olika förvaltningarna 
och följer utvecklingen av smittspridningen i samhället och gör 
eventuella förändringar efter rekommendationer från 
smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten.  
 
 
 

 
Fredrik Hansson (C) 

Ordförande i nämnden för Service 
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§ 55 Dnr 2021-00400 
Anmälan av interpellation från Magdalena Sundqvist (S) till nämnden 
för Service ordförande Fredrik Hansson (C) om städrutiner och hygien i 
våra skolor med anledning av covid-19 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras på 
nästkommande sammanträde av nämnden för Service ordförande Fredrik Hansson 
(C). 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en interpellation till nämnden för 
Service ordförande Fredrik Hansson (C) om städrutiner och hygien i våra skolor med 
anledning av covid-19. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Magdalena Sundqvist (S), 2021-03-25 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan besluta att 
interpellationen får ställas och besvaras på nästkommande sammanträde av nämnden 
för Service ordförande Fredrik Hansson (C), och finner att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Fredrik Hansson (C) 



.. ~ 
~• Socialdemokraterna 

KUNGSBACKA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2021-03-23 2021-03- 2 5 

Dnr ........................... .... ...... . 

Interpellation ti ll ordföranden i nämnden för Service 

Hygien i våra skolor med an ledning av covid-19 

2020 och 2021 har varit en riktigt tuff tid. Inte minst för våra elever som fått dra sitt strå till stacken då de mer 

eller mindre isolerar sig under perioder genom bland annat distansundervisning. En del avdelningar och klasser 

i våra skolor har fått stänga ner helt i följdverkningar av covid-19. Det minsta våra barn och elever kan kräva av 

oss är en god och säker arbetsmiljö när de är på plats i Kungsbackas skolor. 

Covid-19, coronaviruset kan överföras via förorenade ytor, så kallad genom indirekt kontaktsmitta. 

Det är ännu inte klarlagt hur länge viruset kan överleva på ytor och föremål. Material och förhållanden så som 
luftfuktighet, temperat ur och solljus påverkar hur länge viruset överlever. 

Folkhälsomyndigheten påpekar att det i detta läge är viktigt att arbeta med förebyggande smittskyddsarbete 
genom att ha väl fungerande rutiner för städning och rengöring med mera. Ytor och föremål som många 
personer kommer i kontakt med bör, enligt folkhälsomyndigheten, städas och/eller rengöras varje dag. 

Idag ser städrutinerna ut som så att ytorna på elevernas bänkar torkas en gång per vecka i Kungsbacka 
kommun. 

Med detta som bakgrund ställer jag följande frågor: 

• Varför fö ljer inte Kungsbacka kommun fo lkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller 

förebyggande smittskyddsarbete genom rengöring av ytor som många personer kommer i kontakt 
med varje dag? 

• Hur har riskerna bedömts och varför har man beslutat att inte vidta några systematiska 

hygienåtgärder på skolorna i Kungsbacka i samband med covid-19? 

• Vi har nu uppmärksammat detta i skolorna i Kungsbacka. Finns det andra kommunala verksamheter 

som kan ha samma brister? 

• om ordförande åtgärda dessa brister snarast så att riskerna för eleverna att bli 

L damot Kommunfullmäktige 



 

 
  

  
 

  
  

   

Anders Ekström 
Ordförande 
Nämnden för Förskola & Grundskola 
anders.ekstrom@kungsbacka.se   

   Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
Fax 0300-83 47 04 

info@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se     
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2021-04-21 
 
  

  

 

Svar på interpellation från Magdalena Sundqvist (S) om säkerhet 
och hygien i våra skolor med anledning av covid-19 
 

I en interpellation ställer Magdalena Sundqvist (S) ett antal frågor om skolstädning 
mot bakgrunden av den pågående pandemin och ansträngningarna att begränsa 
denna.  

Städningen av skollokaler hanteras inom förvaltningschefens uppdrag och har inte 
varit föremål för politisk styrning, varken denna mandatperiod eller någon av de två 
föregående. Svaren på frågorna är alltså i allt väsentligt inhämtade från 
professionen.  

Som framgår så är det i huvudsak rekommendationer från FHM som varit styrande, 
även om dessa i vissa avseenden förändrats över tid. När det gäller just möjlig 
smittspridning via ytor så kan man notera att den amerikanska folkhälsomyndigheten 
CDC bedömer risken i detta fall till i stort sett obefintlig. Detta har framgått av 
artiklar i dagspressen för några veckor sedan. Man kan därmed också vara rimligt 
säker på att den smittspridning som kan ha skett på våra skolor inte skett på detta 
sätt. 

1. Varför följer inte Kungsbacka kommun folkhälsomyndighetens 
rekommendationer när det gäller våra barns och elevers säkerhet i 
klassrummen? 

Svar: 

Serviceförvaltningen, som har uppdraget att städa skollokalerna, har följt FHM:s 
rekommendationer för att förhindra smittspridning. Man har dagligen rengjort 
samtliga beröringspunkter så som strömbrytare, dörrhandtag och ledstänger samt 
fyllt på förbrukningsmaterial så som handdukar och tvål flera gånger om dagen.  

Under början av året har städningen prioriterats om för att bäst utnyttja den tid då 
lektionssalarna är lediga och kan städas. I mitten av april gjorde FG en 
tilläggsbeställning. 
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2. Hur har man samverkat med personal, skyddsombud och elever i 
frågan? Vad har framkommit? 

Svar: 

Service har gjort ett flertal riskbedömningar med anledning av Covid-19 och nya 
prioriteringar/insatser utifrån dessa. Uppdraget är att minska smittspridning genom 
använda högteknologiska metoder och redskap oavsett om det är en allvarlig 
pandemi eller mer ”vanliga” sjukdomsutbrott så som vinterkräksjuka m.m. 

Skolchef informerar samtliga chefer, medarbetare och vårdnadshavare skriftligt 
regelbundet. Personalavdelningen har avstämning varannan vecka med de centrala 
fackliga ombuden samt genomför kompetensutvecklingsinsatser för chefer och 
skyddsombud. På skolorna pågår dagligen en dialog med vårdnadshavare, personal 
och elever som ska skyddas mot smitta. Varje rektor gör regelbundet riskbedömning 
tillsammans med skyddsombud på sin skola. Riskbedömningar genomförs av 
enskilda arbetsmoment och man tillämpar Arbetsmiljöverkets åtgärdstrappa.  

3. Som ordförande i nämnden för Förskola och Grundskola, hur ser du 
på åtgärdande insatser för att minimera riskerna för sjukdom och 
smitta bland vår anställda personal och våra barn och elever? 

Svar: 

Min uppfattning är att de åtgärder som redovisats ovan och annat som faller inom 
området ”förhindra smittspridning” uppfyller högt ställda krav på effektiv och 
ändamålsenlig hantering. 

 

 
Anders Ekström (M) 
Ordförande i nämnden för Förskola & Grundskola 
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§ 56 Dnr 2021-00401 
Anmälan av interpellation från Magdalena Sundqvist (S) till nämnden 
för Förskola & Grundskolas ordförande Anders Ekström (M) om 
säkerhet och hygien i våra skolor med anledning av covid-19 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras på 
nästkommande sammanträde av nämnden för Förskola & Grundskolas ordförande 
Anders Ekström (M). 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en interpellation till nämnden för 
Förskola & Grundskolas ordförande Anders Ekström (M) om säkerhet och hygien i 
våra skolor med anledning av covid-19. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Magdalena Sundqvist (S), 2021-03-23 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan besluta att 
interpellationen får ställas och besvaras på nästkommande sammanträde av nämnden 
för Förskola & Grundskolas ordförande Anders Ekström (M), och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Anders Ekström (M) 



.ak 
~• Socialdemokraterna 

2021-03-23 

Interpellation t ill ordföranden i nämnden för Förskola och Grundskola 

Hygien i våra skolor med anledning av covid-19 

2020 och 2021 har varit en riktigt tuff t id. Inte minst för våra elever som fått dra sitt strå till stacken då de mer 

eller mindre isolerar sig under perioder genom bland annat distansundervisning. En del avdelningar och klasser 

i våra skolor har fått stänga ner helt i följdverkningar av covid-19. Det minsta våra barn och elever kan kräva av 

oss är en god och säker arbetsmiljö när de är på plats i Kungsbackas skolor. 

Skolhuvudmannen har ansvaret för elevernas och personalens arbetsmiljö i skolan. Det vill säga det är vi i 

fullmäktige och berörda nämnder som är yttersta representanter för kommunen som arbetsgivare och 

ansvariga för våra barns och ungas arbetsmiljö . Det är vi som ska ge förutsättningar för arbetsmiljöarbetet och 
se till att garantera en god arbetsmi ljö. 

Vi ska systematiskt undersöka arbetsförhållanden och bedöma risker för ohälsa och olycksfall. När vi fattar 

beslut om verksamhet och budget ska vi alltid beakta vilka konsekvenser dessa beslut ger. Det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ska också ske i samverkan med den personal som vi har ansvar för, våra skyddsombud och 
våra barn och elever. 

I klassrum passerar uppskattningsvis ungefär 25 elever per dag när det gäller de yngre barnen medan när det 

gäller våra ungdomar, som byter klassrum vid i stort sett varje lektion, handlar det om väsentligt fler elever. 

Det är inte orimligt att tänka sig att över 100 elever kan befinna sig i samma klassrum under en dag. 

Idag ser städ rutinerna ut som så att ytorna på elevernas bänkar torkas en gång per vecka i Kungsbacka 

kommun. 

Samtidigt skriver folkhälsomyndigheten att ytor och föremål som många personer kommer i kontakt med bör 
städas och/eller rengöras varje dag. 

Med detta som bakgrund ställer jag följande frågor: 

• Varför följer inte Kungsbacka kommun folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller våra 

barns och eievers säkerhet i' klassrummen? 

• Hur har man samverkat med personal, skyddsombud och elever i frågan? Vad har framkommit? 

• Som ordförande i nämnden för Förskola och Grundskola, hur ser du på åtgärdande insatser för att 

a för sjukdom och smitta bland vår anställda personal och våra barn och elever? 

Ledamot Kommunfullmäktige 



 

 
  

  
 

  
  

   

Anders Ekström 
Ordförande 
Nämnden för Förskola & Grundskola 
anders.ekstrom@kungsbacka.se   

   Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
Fax 0300-83 47 04 

info@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se     
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Datum 

2021-04-19 
 
  

  

 

Svar på interpellation från Johan Tolinsson (S) om en 
förskoleverksamhet med rätt förutsättningar som möter behoven 
 

I en interpellation ställer Johan Tolinsson (S) och Rickard Wäst (S) följande fråga till 
undertecknad: 

”Anders Ekström, vad har du för planer för att Kungsbacka kommuns 
förskoleverksamhet ska få rätt förutsättningar med tanke på det som har 
framkommit i enkäten och det som förordas genom forskning och beprövad 
erfarenhet?”. 
 

Svar: 

I sin interpellation till undertecknad beskriver interpellanterna inledningsvis i 
allmänna ordalag ett antal kriterier för en bra förskoleverksamhet. Det är 
självklarheter som delas av alla. Mer konkret så utgår man från en medarbetarenkät 
gjord av två av fackförbunden. Den är besvarad av ca en tredjedel av personalen och 
pekar bl.a. på några punkter som delar av personalen ser brister i. Detta är behandlat i 
den fackliga samverkan och redovisat för den politiska ledningen. 

Sedan interpellationen skrevs så har dessutom GR:s stora föräldraenkät för förskolan 
redovisats. Den visar att Kungsbacka i jämförelse med övriga kommuner har i stort 
sett i alla frågor ökande nöjdhet och bästa resultat i Göteborgsregionen. Enkäten är 
besvarad av över 50 % av föräldrarna. 

Den offentliga databasen Kolada visar att vi ligger väl till såväl i måttet ”barn per 
pedagog” som i antalet behöriga. 

Interpellanterna vänder sig direkt till mig med frågan om mina planer för förskolan i 
kommunen. Jag har naturligtvis inga andra planer än de som nämnden i föreskriven 
demokratisk arbetsordning har tagit, till stor del som konsensusbeslut, och i några 
fall till och med på initiativ av oppositionen. Det finns ju dessutom en omfattande 
lagreglering. 

Forskningen har visat att små barn mår bra av färre kontakter under sin dag. Detta 
ledde i Kungsbacka för några år sedan till en omfattande omorganisation av 
förskolans organisering, känd som ”Förskola i förändring”. Detta har 
uppmärksammats nationellt och blivit ett föredöme för andra kommuner. 



 

KUNGSBACKA KOMMUN 
2 (2)  

  
 

 

Sammanfattningsvis så tycker jag att vi kan konstatera att vi är på rätt väg. Det skall 
till den absolut största delen tillskrivas välutbildad och hängiven personal.  

Till framgångsfaktorerna hör även att verksamheten är välrenommerad och att vi alla 
talar väl om den. Jag är stolt över att få företräda förskolan i Kungsbacka och jag 
hoppas att interpellanterna vill dela den stoltheten. 
 

 
 
Anders Ekström (M) 
Ordförande i nämnden för Förskola & Grundskola 
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§ 58 Dnr 2021-00406 
Anmälan av interpellation från Johan Tolinsson (S) till nämnden för 
Förskola & Grundskolas ordförande Anders Ekström (M) om en 
förskoleverksamhet med rätt förutsättningar som möter behoven 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras på 
nästkommande sammanträde av nämnden för Förskola & Grundskolas ordförande 
Anders Ekström (M). 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) har inkommit med en interpellation till nämnden för Förskola & 
Grundskolas ordförande Anders Ekström (M) om en förskoleverksamhet med rätt 
förutsättningar som möter behoven. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Johan Tolinsson (S), 2021-03-26 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan besluta att 
interpellationen får ställas och besvaras på nästkommande sammanträde av nämnden 
för Förskola & Grundskolas ordförande Anders Ekström (M), och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Anders Ekström (M) 



 

 

Interpellation         Kungsbacka 2021-03-26 

 

 

Interpellation 
till ordförande för Nämnden för Förskola & Grundskola, Anders Ekström (M) 
  
  

En förskoleverksamhet med rätt förutsättningar som möter behoven 
  
Förskolan är oerhört viktig för barnens initiala lärande och utveckling. Den personal som 
omger barnen är avgörande för barnens utveckling. En litteraturöversikt från 
Folkhälsomyndigheten och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) från 
2017 har lyft fram de positiva effekterna på barns psykiska hälsa och på deras senare 
studieresultat i såväl språk som matematik som förskolan har.  
Förskolans betydelse kan helt enkelt inte nog tydliggöras för vår samhällsstruktur och våra 
unga samhällsmedborgare.  För oss socialdemokrater är förskolan en del av den 
välfärdsstruktur som skapar den viktiga välfärdsproduktionen inom utveckling, kunskap och 
gemenskap. Våra samhällsideal går hand i hand med goda förutsättningar för denna 
verksamhet och den effekt den har på samhällsutvecklingen.  
Vi  ser också att riksdagen har haft intentioner att främja en stark verksamhet i 
Skollagen. Vid sammansättning av barngrupper ska barnens bästa vara utgångspunkten för 
besluten. Skollagen (2010:800) stipulerar genom 8 kap § 2 följande: “Förskolan ska stimulera 
barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå 
från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och 
lärande bildar en helhet”. 
Vi ser nu, efter sammanställningen av enkäten “Förskola i förändring” gjord av 
Lärarförbundet och Kommunal, att resultaten från enkätundersökningen som omfattar svar 
från personalen utifrån ett medarbetar- och barnperspektiv är illavarslande. Den kommunala 
verksamheten tycks sakna bra förutsättningar som främjar en utveckling mot de mål som 
finns i Skollagen. 
Personalen lyfter bland annat i enkäten att det ofta saknas utbildad förskolepersonal kopplat 
till varje barngrupp samt att pedagogerna upplever att de inte har möjlighet att tillgodose 
alla barns behov enligt skollag och läroplan. 
  
Anders Ekström, vad har du för planer för att Kungsbacka kommuns förskoleverksamhet ska 
få rätt förutsättningar med tanke på det som har framkommit i enkäten och det som 
förordas genom forskning och beprövad erfarenhet?   



  

Johan Tolinsson ( S)      Rickard Wäst ( S)  

        Nämnden för  

2:e vice ordf Förskola& Grundskola     Gymnasie & Arbetsmarknad 

Kungsbacka       Kungsbacka  



Svar på Interpellation från Magdalena Sundqvist (S) om Kungsbacka lever upp 
till barnkonventionen gällande boende, utbildning och socialt sammanhang 
för våra nyanlända barn. 

      Magdalena Sundqvist (S) har i en interpellation ställt ett antal frågor gällande 
nyanlända. 

 
• Hur har kommunen arbetat för att boende för nyanlända efter sommaren 2019 ska fördelas jämnt över 

kommunen så att integrationen blir så god som möjligt? Var har det byggts och hur mycket? Hur mycket 
är detta jämförelsevis med Skårby, Anneberg-Älvsåker? 
 
Svar:  
 Kommunen har arbetar med att hitta platser runt om i kommunen, både för att bygga nytt och för att 
få lägenheter i redan befintliga bostadsbestånd. Tempohus har ca 70 lägenheter för nyanlända på 
olika ställen i kommunen, förutom i Skårby finns dessa i Åsa, Kullavik, Fjärås och Förlanda.   
I Frillesås bygger Eksta ett nytt område där Tempohus kommer ha ett antal lägenheter. Senare i år 
förväntas detaljplanen för Skårby att antas och då kan Eksta söka bygglov för permanenta bostäder 
vilket möjliggör att även andra än nyanlända kan bo i dessa bostäder. 
 
 

• Anser Kommunstyrelsens ordförande att boende i sovsalar för barn är ett värdigt boende? 
 
Svar:  
Sovsalar kommer inte att behöva öppnas igen.  

 

• Eftersom kommunen i första hand vill att de nyanlända ska erbjudas boende i bostäder som ägs eller 
hyrs av Tempohus. Hur har man utökat möjligheterna för detta alternativ? 
 
Svar: 
Lägenheterna i Tempohus är dagsläget tillräckligt många för att möta det antal nyanlända som ska 
mottas i Kungsbacka enligt kommuntalen.  

 

• Hur ser ni på Älvsåkersskolans eventuella roll att bli en så kallad ”flödesskola”? 
 
Svar: Varken Älvsåkersskolan eller någon annan skola i kommunen ska vara en ”flödesskola”. 
Nyanlända ska fördelas runt om kommunen och då fördelas nyanlända barn på olika skolor.  

 

• På vilket sätt har ni beaktat barnens bästa gällande att hela deras vardag förändras när de får lämna 
lärare, vänner och utbildning precis efter att deras kunskaper kartlagts och sociala relationer 
upprättats? 
 
Svar:                                     
 Inga barn eller elever måste byta förskola eller skola vid en flytt. Berörda familjer får hem ett 
informationsbrev om att man har möjlighet att gå kvar på Älvsåkersskolan och kan ansöka om 
skolskjuts alternativt om hur de ansöker om plats i annan skola om man väljer att byta. Om valet blir 
att byta förskola eller skola finns rutiner för att mottagande och överlämning ska ske på ett bra sätt. 
Det gäller oavsett anledning till byte av förskola eller skola. I alla förskolor och skolor ska barn och 
ungdomar få en trygg plats och en god utbildning. 



 
 
 

• Hur har barnkonventionen använts i arbetet för att ta fram hållbara integrationsplaner för 
Kungsbackas kommun? 
 
Svar: 
 Alla lagar, där barnkonventionen är en av många, beaktas vid framtagandet av olika planer, så även 
när det gäller integrationsplaner. 
 
 
 
Lisa Andersson (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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§ 57 Dnr 2021-00431 
Anmälan av interpellation från Magdalena Sundqvist (S) till 
kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M) om Kungsbacka 
lever upp till barnkonventionen gällande boende, utbildning och socialt 
sammanhang för nyanlända barn 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras på 
nästkommande sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M). 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Lisa Andersson (M) om Kungsbacka lever upp till barnkonventionen 
gällande boende, utbildning och socialt sammanhang för nyanlända barn. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Magdalena Sundqvist (S), 2021-04-01 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan besluta att 
interpellationen får ställas och besvaras på nästkommande sammanträde av 
kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M), och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Lisa Andersson (M) 



 

2021-04-01 

 

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande 

Lever Kungsbacka upp till barnkonventionen gällande boende, utbildning och socialt sammanhang för våra 
nyanlända barn? 

”Om man inte vet var man ska bo i slutet på månaden så är kanske undervisningen inte det mest prioriterade.” 
Rektor Älvsåkersskolan Håkan Cronelid 

Tiden går fort och snart har det gått två år sedan de första barnfamiljerna flyttade in i Skårby, Anneberg -
Älvsåker. 2019 stod kritiken som spön i backen när det gällde hur beslut hade tagits om byggnationen av 
lägenheterna och bristen av information och möjligheten av inflytande från grannar. Kritiken handlade också 
om varför man byggde så många lägenheter för nyanlända på samma ställe istället för att fördela ut bostäder 
på flera olika ställen i kommunen för att öka möjligheten till integration. Mycket av kritiken var befogad. 

Nu uppdagas ny kritik kring handhavandet av boenden, utbildning och socialt sammanhang som rör många 
barns levnadsvillkor. 

Boende 
På kommunens hemsida kan man idag läsa:  ”Kommunen strävar efter att boende för nyanlända ska fördelas 
jämnt över kommunen.” 

Fortfarande pratar man om Alléskolan som ett (fullgott?) alternativ för barnfamiljer om de inte hittar bostad på 
egen hand. Detta trots att det på Kungsbackas hemsida står att man för att uppnå god integration har 
ambitionen att erbjuda ett värdigt boende, där det finns goda förutsättningar för våra nya kommuninvånare att 
etablera sig. 

På kommunens hemsida kan man idag också läsa: 

”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.” 

Skolgång - Utbildning 
Älvsåkersskolan är en skola som under de senaste tio åren genomgått stora förändringar. År 2010 hade skolan 
det lägsta betygssnittet gällande slutbetyg i Kungsbacka. Så är det inte längre. Mellan 2010 och 2019 (senaste 
tillgängliga statistik) har medelmeritpoängen ökat med ca 13 poäng. 

Älvsåkerskolan erbjuder nu undervisning med kunskapsinhämtning på gymnasienivå för de elever som behöver 
större utmaningar inom flera ämnen samtidigt som man ger stöd i vardagen till de elever som behöver för att 
uppnå kunskapskraven. 

Det Älvsåkersskolan nu befarar är att med två års mellanrum ta emot nya, nyanlända elever och utifrån behov 
behöva bemanna om för att möta nya elevers behov, vilket ställer skolan inför helt nya utmaningar. Detta 
innebär ett system där Älvsåkersskolan blir en flödesskola, de tar emot, kartlägger, samarbetar, bygger 
relationer och tar avsked. Det innebär en avsevärd ökad arbetsbelastning för skolans pedagoger. För personal 
där Kommunfullmäktige har yttersta arbetsmiljöansvar. 

 
 
 



 

 
 
 
Skolgång – socialt sammanhang – barnens välmående 
Så många som 65 elever kan bli tvingade att lämna skolan för att de måste byta bostad. Rektorn beskriver hur 
det här drabbar både de elever som tvingas lämna skolan och de barn som bor kvar, det vill säga inte endast de 
nyanlända utan också de barn som bott i Älvsåker längre. Ofrivilliga avsked blir en vardag. Rektorn beskriver 
också den oro som skapas bland elever när man inte vet var man ska bo nästa månad. 

Barnkonventionen som svensk lag 
”I juni 2018 röstade riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till 
svensk lag. Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter träder i kraft den 1 
januari 2020. Beslutet innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter 
som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i 
beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att 
synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all 
offentlig verksamhet.” 

Artikel 3  
1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, 
domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara 
barnets bästa. 

 

Med detta som bakgrund undrar vi Socialdemokrater: 

 
• Hur har kommunen arbetat för att boende för nyanlända efter sommaren 2019 ska fördelas jämnt 

över kommunen så att integrationen blir så god som möjligt? Var har det byggts och hur mycket? Hur 
mycket är detta jämförelsevis med Skårby, Anneberg-Älvsåker? 

• Anser Kommunstyrelsens ordförande att boende i sovsalar för barn är ett värdigt boende? 
• Eftersom kommunen i första hand vill att de nyanlända ska erbjudas boende i bostäder som ägs eller 

hyrs av Tempohus. Hur har man utökat möjligheterna för detta alternativ? 
• Hur ser ni på Älvsåkersskolans eventuella roll att bli en så kallad ”flödesskola”? 
• På vilket sätt har ni beaktat barnens bästa gällande att hela deras vardag förändras när de får lämna 

lärare, vänner och utbildning precis efter att deras kunskaper kartlagts och sociala relationer 
upprättats? 

• Hur har barnkonventionen använts i arbetet för att ta fram hållbara integrationsplaner för 
Kungsbackas kommun? 

 

 

 

 

 

Magdalena Sundqvist, ledamot i nämnden för Kultur och Fritid 

Johan Tolinsson, ledamot i nämnden för Förskola och Grundskola 

Rickard Wäst, ledamot i nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad 

Elisabeth Lyckevall, ledamot i nämnden för Individ och Familjeomsorg 
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§ 119 Dnr 2021-00172 
Svar på Finansdepartementets remiss över hemställan från Region 
Halland och Hallands läns kommuner gällande ansvar för regional 
fysisk planering 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar yttrande över hemställan från Region Halland och 
Hallands läns kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering, 
Fi2019/01983, daterat 2021-03-18, och översänder det som sitt svar till 
Finansdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Halland söker med stöd av de sex medlemskommunerna om att bli 
regionplaneorgan, en begäran att omfattas av bestämmelser som gäller enligt 7 kap. 
plan- och bygglagen (2010:900). 

Kungsbacka kommun har vid Kommun- och Regionledningsforum (KRF) den  
2 september 2020 ställt sig positiv till hemställan. Region Halland har efter beslut vid 
KRF skickat in en ansökan till Finansdepartementet som är den instans som hanterar 
den här typen av begäranden. Kungsbacka kommun har nu möjlighet att lämna sina 
synpunkter över ansökan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 140 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-18 
Yttrande, 2021-03-18 
Hemställan från Region Halland och Hallands läns kommuner gällande ansvar för 
regional fysisk planering, 2021-02-02 
Avsiktsförklaring gällande uppdraget Utökat ansvar för Regional fysisk planering, 
2020-09-14 
Utdrag ur anteckningar från Kommun- och regionledningsforum – förslag till 
avsiktsförklaring, 2020-09-12 

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

Beslutet skickas till 
Finansdepartementet 
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§ 140 Dnr 2021-00172 
Svar på Finansdepartementets remiss över hemställan från Region 
Halland och Hallands läns kommuner gällande ansvar för regional 
fysisk planering 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar yttrande över hemställan från Region Halland och 
Hallands läns kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering, 
Fi2019/01983, daterat 2021-03-18 och översänder det som sitt svar till 
Finansdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Halland söker med stöd av de sex medlemskommunerna om att bli 
regionplaneorgan, en begäran att omfattas av bestämmelser som gäller enligt 7 kap. 
plan- och bygglagen (2010:900). 

Kungsbacka kommun har vid Kommun- och Regionledningsforum (KRF) den 2 
september 2020 ställt sig positiv till hemställan. Region Halland har efter beslut vid 
KRF skickat in en ansökan till Finansdepartementet som är den instans som hanterar 
den här typen av begäranden. Kungsbacka kommun har nu möjlighet att lämna sina 
synpunkter över ansökan. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-18 
Yttrande, 2021-03-18 
Hemställan från Region Halland och Hallands läns kommuner gällande ansvar för 
regional fysisk planering, 2021-02-02 
Avsiktsförklaring gällande uppdraget Utökat ansvar för Regional fysisk planering, 
2020-09-14 
Utdrag ur anteckningar från Kommun- och regionledningsforum – förslag till 
avsiktsförklaring, 2020-09-12 

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



  

Datum 

2021-03-18 
Diarienummer 

KS 2021-00172 
 

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 
Andrea Ericsson 
0300-834224 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Svar på remiss från Finansdepartementet över Hemställan från Region Halland och 
Hallands läns kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar yttrande över Hemställan från Region Halland och Hallands läns 
kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering, Fi2019/01983, daterat 2021-03-18 och 
översänder det som sitt svar till Finansdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Halland söker med stöd av de sex medlemskommunerna om att bli regionplaneorgan, en 
begäran att omfattas av bestämmelser som gäller enligt 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900). 

Kungsbacka kommun har vid Kommun- och Regionledningsforum (KRF) den 2 september 2020, ställt 
sig positiv till hemställan. Region Halland har efter beslut vid KRF skickat in en ansökan till 
Finansdepartementet som är den instans som hanterar den här typen av begäranden. Kungsbacka 
kommun har nu möjlighet att lämna sina synpunkter över ansökan 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-18 

Yttrande, 2021-03-18 

Följebrev - Hemställan från Region Halland och Hallands läns kommuner gällande ansvar för regional 
fysisk planering, 2021-02-02 

Avsiktsförklaring gällande uppdraget Utökat ansvar för Regional fysisk planering, 2020-09-14 

Utdrag ur anteckningar från Kommun- och regionledningsforum – förslag till avsiktsförklaring,  
2020-09-12 

Beslutet skickas till 
Finansdepartementet 
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan har diskuterats mellan kommunerna och Region Halland vid ett flertal tillfällen. Vid 
Kommun- och Regionledningsforum (KRF) den 2 september 2020 konstaterades att deltagarna var 
överens om att Halland ska samarbeta om regional fysisk plan eftersom det sätter Halland i ett större 
perspektiv. Det konstaterades att det är ett vägledande material som hanterar kommun- och 
regiongemensamma samhällsplaneringsfrågor, och skapar goda förutsättningar för samplanering 
mellan aktörer på nationell, regional och kommunal nivå. Vidare konstaterades att kommunernas 
samverkan i regional fysisk plan inte gör intrång på det kommunala planmonopolet. 

Utöver inom Kommun- och Regionledningsforum har frågan diskuterats på strategisk grupp för 
Samhällshällsplanering och infrastruktur samt berörts på Region Hallands översiktsplanegrupp. En 
intern beredning har gjorts inom avdelningen för Hållbar utveckling där de större diskussionerna 
beaktats. En avstämning har gjorts med kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Samhällsbyggnadskontoret är i grunden positiv till att Halland blir regionplaneorgan. Ett större och 
längre perspektiv på planeringen för att stärka västra Sverige är nödvändigt. 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande pekar på vikten av samarbete kring 
infrastrukturutveckling som stärker stråket norrut mot Göteborg och vidare mot Oslo.  
Samhällsbyggnadskontoret delar Region Hallands inställning till stegvis förändring mot ett 
storregionalt samarbete i syfte att arbetsmarknadsregionen runt Göteborg ska kunna stärkas. I yttrandet 
framförs också att det är kommunens ståndpunkt att det kommunala planmonopolet inte ska påverkas 
av en regional plan. Fokus för den regionala planeringen bör istället ligga på större 
infrastruktursatsningar som är avgörande för utvecklingen i Sydvästsverige.  

 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald  

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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Datum 
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Fi2019/01983 
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Yttrande över Finansdepartementets remiss: Hemställan från Region Halland och 
Hallands läns kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering  
Regional fysisk planering ska överbrygga gränser och behandla frågor som idag inte hanteras inom 
ramen för kommunal fysisk planering. Kungsbacka kommun anser, liksom Region Halland, att 
regional fysisk planering är ett verktyg som syftar till att generera kommunal, regional och nationell 
utveckling. 

Stockholm och Skåne län, två av Sveriges starka ekonomiska motorer, är utpekade som 
regionplaneorgan. Göteborg, den tredje starka ekonomiska motorn med Sveriges starkaste export, har 
inte pekats ut, se figur 1. Kanske för att länsgränserna stämmer dåligt med arbetsmarknadsregionens 
utbredning, se figur 2. 

Tidigare fungerade Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som regionplaneorgan och den 
strukturbild som tagit fram har varit och är fortsatt viktig för kommunens och Västsveriges utveckling. 
Nuvarande lagstiftning sätter länet som gräns för bildandet av regionplaneorgan, vilket inte är optimalt 
då de stämmer dåligt med utbredningen av arbetsmarknadsregionen runt Göteborg. 

Mot bakgrund av detta ser Kungsbacka kommun att det är av mycket stor vikt att inte stanna vid att 
Region Halland blir regionplaneorgan. Nya samarbetsformer mellan regioner behöver komma till för 
att kunna stärka utvecklingskraften i Göteborg och Västsverige.  

Kungsbacka kommun vill vidare trycka på vikten av länsstyrelsens förståelse för dels Region Hallands 
arbete, och förståelse för hur arbetsmarknadsregionen påverkar invånarnas liv i Kungsbacka kommun, 
se figur 3. Det är av yttersta vikt att länsstyrelsen är inställd på samverkan över länsgränserna och har 
en djup förståelse för vilken typ av frågor som är avgörande för utvecklingen i Sydvästsverige. 

Kungsbacka kommun vill tydligt framföra att det kommunala planmonopolet inte ska påverkas av en 
regional plan. Det är därför av stor vikt att alla parter är inställda på att regionens frågor ligger på en 
mycket övergripande nivå. Med det sagt är det Kungsbacka kommuns inställning att större 
infrastruktursatsningar är det som är avgörande för utvecklingen i Sydvästsverige. 

Kungsbacka kommun ställer sig, med dessa förtydliganden, bakom Region Hallands hemställan 
gällande ansvar för regional fysisk planering. 

 

 

 

Kungsbacka kommun 
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Göteborg 

Malmö 

Halmstad 

Figur 1. Sveriges tre starka ekonomiska motorer. 
Två är utpekade som regionplaneorgan 

Figur 2. Den funktionella arbetsmarknadsregionen 
runt Göteborg påverkar Halland (skrafferat) 
 

Figur 3. Tätortbruttopendling 2016. Invånare i 
Kungsbacka kommun är dagbefolkning i Västra 
Götalands län 
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Region Jönköping 

Region Skåne 

Region Västra Götaland 

Statskontoret 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 27 april 

2021. Svaren bör lämnas per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se och 

med kopia till fi.sba.spn@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 

Fi2019/01983 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-

postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.  

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på den inkomna 

hemställan. Den inkomna hemställan innebär en begäran att omfattas av de 

bestämmelser som gäller enligt 7 kap. plan- och bygglagen (PBL) (2010:900). 

Föreliggande proposition (Prop. 2017/18:266) samt det betänkande som 

föregick propositionen, En ny regional planering – ökad samordning och 

bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) går att läsa på regeringens 

webbplats, www.regeringen.se. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  
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Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

 

Lina Martinson 

T.f. enhetschef 

 

 

 

 

 

http://www.regeringen.se/
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Avsiktsförklaring gällande uppdraget Utökat ansvar 

för Regional fysisk planering 

 
Finansdepartemenetet 

 
Regional fysisk planering skapar goda förutsättningar för regionala utvecklingsfrågor, 

inte minst i en växande region som Halland. Genom regional fysisk planering tas ett 

samlat grepp kring strukturfrågor som påverkar varandra och detta är viktigt för att 

stärka och fortsätta utveckla Hallands attraktivitet, hållbara utveckling och generera 

samhällsnytta. 

 
Gemensamt för många samhällsutvecklingsfrågor är att de är av mellankommunal 

och/eller mellanregional karaktär. Genom regional fysisk planering kan dessa frågor 

ses utifrån både ett kommunalt och regionalt perspektiv. Genom en regional fysisk 

plan blir länken mellan de kommunala översiktsplanerna och det regionala 

utvecklingsarbetet än tydligare. De strukturer som vi planerar för idag kommer att 

påverka vår samhällsutveckling under lång tid framöver och därför finns det ett behov 

av regional fysisk planering för att skapa goda förutsättningar för hållbar utveckling. 

 
Halland har under lång tid haft en kraftig befolknings- och ekonomisk tillväxt, en 

tillväxt som väntas fortsätta i framtiden. Under de senaste 10 åren har 

befolkningsökningen i Halland varit den tredje största i Sverige, relativt regionens 

storlek. Kombinationen av attraktiva boenden och tidsmässigt korta avstånd till flera 

olika arbetsmarknader är centrala att värna om i framtiden, en fråga som inte bara 

berör tillväxten i Halland utan även de angränsande regionerna i sydvästsverige. 

 
Halland och sydvästsverige har goda förutsättningar för fortsatt utveckling. Samtidigt 

står Halland och hela sydvästsverige inför flera stora utmaningar för att utvecklingen 

ska kunna fortsätta på ett hållbart sätt. Pendlingen och transportflödena förväntas 

öka, behovet av lokalyta är stort och efterfrågan av attraktiva boendemiljöer blir allt 

större. Med anledning av detta ser Region Halland och samtliga halländska 

kommuner att det finns ett behov av regional fysisk planering som hanterar 

mellankommunala och mellanregionala samhällsplaneringsfrågor. För att Hallands 

hållbara utveckling ska framtidssäkras är det centralt att rätt verktyg finns att tillgå 

och att samplanering sker mellan Region Halland och berörda kommunala, regionala 

och nationella aktörer. Detta då utmaningarna är så pass komplexa att de kräver 

samarbete på flera olika nivåer för att kunna lösas. 
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Region Halland är organiserat för att arbeta med fysisk planering utifrån den 

kompetens som finns att tillgå. Det finns en vana att arbeta med regionala strategiska 

planeringsfrågor som ingår i andra regionala uppdrag som till exempel att vara 

länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndighet. Inom verksamheten pågår arbete 

med att ta fram en strukturbild, vilken kommer vara underlag till en framtida regional 

fysisk plan. Det finns mellan Region Halland och de halländska kommunerna 

upprättat en samverkansstruktur som skapar goda förutsättningar för att den 

regional-kommunala samarbetet med regional fysisk planering. 

 
Region Halland har tagit fram en samplaneringsmodell som används i samverkan 

mellan kommunal-, regional- och nationell nivå. Samplaneringsmodellen redogör för 

ansvarsfördelningen i en given process och beskriver vikten av att infrastruktur, 

bostadsbyggande, kollektivtrafik och andra samhällsbyggnadsfrågor är viktiga 

komponenter i samhällsutvecklingen. Samplaneringsmodellen kan med fördel 

användas inom regional fysisk planering. I takt med att en regional fysisk plan 

arbetas fram kan det bli aktuellt med vidare avisktsförklaringar och avtal som redogör 

för framtagandet och hur den kommunal-regionala samverkan ska vara en röd tråd 

igenom arbetet. 

 
Region Halland, tillsammans med de halländska kommunerna, anser att regional 

fysisk planering skapar goda förutsättningar för samplanering mellan aktörer på 

nationell, regional och kommunal nivå. Samplaneringen består främst i att flera 

aktörer får en gemensam syn på de halländska förutsättningarna i strategiska 

planeringsfrågor. Samplaneringen gör också att flera olika områden kan beaktas 

samtidigt. Med anledning av detta har Region Halland för avsikt att ansöka om 

uppdraget för Regional fysisk planering. 

 
Med anledning av detta förklarar Region Halland sin avsikt att ansöka om och 

bli tilldelade det utökade uppdraget för regional fysisk planering. 
 
 
 
 

 

Mikaela Waltersson 

Regionstyrelsens ordförande 

 

Jörgen Preuss 

Regiondirektör 
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Kommun- och Regionledningsforum 

Mötesanteckning 
Sammanträdesdatum 
2020-09-02 

 
 

Plats och tid Regionens Hus, Borgsalen, klockan 13:30-15:15 
 

Närvarande Mikaela Waltersson (M) (ordförande) (Region Halland) 
Ronny Löfquist (S) (vice ordförande) (Hylte kommun) 
Per Stané Persson (S) (Region Halland) 
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) (Region Halland), via länk 
Helene Andersson (C) (Region Halland) 
Anna Roos (C) (Hylte kommun), via länk 
Lisa Andersson (M) (Kungsbacka kommun) 
Eva Borg (S) (Kungsbacka kommun) 
Jonas Bergman (M) (Halmstads kommun) 
Krissi Johansson (S) (Halmstads kommun), via länk 
Kjell Henriksson (S) (Laholms kommun), via länk 
Erling Cronqvist (C) (Laholms kommun) 
Per Svensson (S) (Falkenbergs kommun) 
Anneli Andelén (C) (Falkenbergs kommun) 
Ann-Charlotte Stenkil (M) (Varbergs kommun) 
Jana Nilsson (S) (Varbergs kommun) 
Jörgen Preuss (Regiondirektör, Region Halland) 
Mattias Rossköld (Kommundirektör, Halmstads kommun) 
Lars Fröding (Kommundirektör, Falkenbergs kommun) 
Carl Bartler (Kommundirektör, Varbergs kommun)  
Anders Einarsson (Kommundirektör, Laholms kommun) 
Malin Aronsson (Kommundirektör, Kungsbacka kommun) 
Emma Gröndahl (L) (Kommundirektör, Hylte kommun) 
Angelica Eriksson (Sekreterare) 

 
Inbjudna Martin Engström (Region Halland) ärende 1 

Jörgen Peters (Länsstyrelsen i Halland) ärende 1 
Ann-Mari Bartholdsson (Region Halland) ärende 1 och 2 
Magnus Clarin (Högskolan i Halmstad) ärende 2 
Markus Lingman (Region Halland) ärende 2 
Lillemor Berglund (Kungsbacka kommun) ärende 2 
Erik Hansson (Region Halland) ärende 3 
Åse Allberg (Region Halland) ärende 3 
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3. Regional fysisk plan - förslag till avsiktsförklaring 

Ärendet 
Regional utveckling 

För att förklara Region Hallands avsikt att söka uppdraget Regional fysisk planering så ska 
Region Halland lämna in en avsiktsförklaring till Finansdepartementet. Denna har stämts av på 
Regionstyrelsens arbetsutskott för att nu stämmas med de halländska kommunerna innan den 
skickas vidare till finansdepartementet. 

 

I dialog med Finansdepartementet så har Region Halland aviserat att det finns ett intresse av att 
bli tilldelade uppdraget Regional fysisk planering. Det finns ett behov av att ta fram en regional 
fysisk plan i Halland för att belysa mellankommunala och mellanregionala 
samhällsutvecklingsfrågor i ett regionalt perspektiv för att generera goda förutsättningar för 
samhällsutveckling i hela Halland. 

 

Region Halland har en process igång för att ta fram en Strukturbild för Halland som ska redogöra 
för de förutsättningarna såsom infrastruktur, trafik, arbetsmarknad, bostadsmarknad och 
demografi .Strukturbild Halland ska utgöra underlaget till en framtida Regional fysisk plan. 

 

Anteckning 

Kommun- och regionledningsforum är överens om att Halland ska samarbeta om regional fysisk 
plan eftersom det sätter Halland i ett större perspektiv. Det är ett vägledande material som 
hanterar kommun- och regiongemensamma samhällsplaneringsfrågor, och skapar goda 
förutsättningar för samplanering mellan aktörer på nationell, regional och kommunal nivå. 
Samplaneringen består i att flera aktörer får en gemensam syn på de halländska förutsättningarna 
i strategiska planeringsfrågor. Kommunernas samverkan i regional fysisk plan gör inte intrång på 
det kommunala planmonopolet. 

 

Sammanfattning 

Region Halland, Laholms kommun, Halmstads kommun, Hylte kommun, Falkenbergs kommun, 
Varbergs kommun och Kungsbacka kommun är överens om att: 

- ställa sig bakom avsiktsförklaringen gällande regional fysisk plan för Halland 

- överlämna avsiktsförklaringen till Finansdepartementet 
 

Beslutsunderlag 

• Avsiktsförklaring - Uppdrag Regional fysisk planering(362971) (0) 

Beslut skickas till 

Finansdepartementet 
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§ 120 Dnr 2021-00083 
Ombudgetering och resultatfonder bokslut 2020 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige förändrar resultatfonderna med en total summa av 84 494 000 
kronor. Resultatfonderna uppgår efter förändring till 459 120 000 kronor. 

Kommunfullmäktige ombudgeterar 5 325 000 kronor till nämnderna. Finansiering 
sker från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda medel med 3 000 000 kronor 
samt med 2 325 000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda medel.  

Kommunfullmäktige godkänner en total investeringsvolym på 1 363 417 000 kronor 
för 2021. 

Av investeringsvolymen består 1 011 069 000 kronor av beslutad kommunbudget 
2021 och resterande består av ombudgeteringar från 2020 med 352 348 000 kronor.  

Kommunfullmäktige godkänner ombudget investeringar från 2020 till år 2022 med 
39 919 000 kronor.   

Investeringsvolymen finansieras inom ramen för kommunfullmäktiges beslut med 
begränsningen om att den totala låneskulden inte överstiger totalbeloppet om  
2 665 000 000 kronor år 2021, (KF § 67). 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med genomgången av bokslutet för 2020 har det framställts önskemål från 
nämnder och styrelser om att överskott i driftbudgeten och investeringsbudgeten ska 
få disponeras 2021 eller tillföras till resultatfonden. 

Beslut om hur resultatfonderna ska justeras utifrån nämndernas resultat och de 
gällande reglerna för resultatfonder fattas i samband med bokslutet. Reglerna för hur 
resultatfonder ska hanteras är beslutade i budgeten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 127 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-25 
Ombudgeteringar investeringar 2020 

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

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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§ 127 Dnr 2021-00083 
Ombudgetering och resultatfonder bokslut 2020 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige förändrar resultatfonderna med en total summa av 84 494 000 
kronor. Resultatfonderna uppgår efter förändring till 459 120 000 kronor. 

Kommunfullmäktige ombudgeterar 5 325 000 kronor till nämnderna. Finansiering 
sker från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda medel med 3 000 000 kronor 
samt med 2 325 000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda medel.  

Kommunfullmäktige godkänner en total investeringsvolym på 1 363 417 000 kronor 
för 2021. 

Av investeringsvolymen består 1 011 069 000 kronor av beslutad kommunbudget 
2021 och resterande består av ombudgeteringar från 2020 med 352 348 000 kronor.  

Kommunfullmäktige godkänner ombudget investeringar från 2020 till år 2022 med 
39 919 000 kronor.   

Investeringsvolymen finansieras inom ramen för kommunfullmäktiges beslut med 
begränsningen om att den totala låneskulden inte överstiger totalbeloppet om  
2 665 000 000 kronor år 2021, (KF § 67). 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med genomgången av bokslutet för 2020 har det framställts önskemål från 
nämnder och styrelser om att överskott i driftbudgeten och investeringsbudgeten ska 
få disponeras 2021 eller tillföras till resultatfonden. 

Beslut om hur resultatfonderna ska justeras utifrån nämndernas resultat och de 
gällande reglerna för resultatfonder fattas i samband med bokslutet. Reglerna för hur 
resultatfonder ska hanteras är beslutade i budgeten. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-25 
Ombudgeteringar investeringar 2020  

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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TJÄNSTESKRIVELSE 

Ombudgetering och resultatfonder bokslut 2020 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige förändrar resultatfonderna med en total summa av 84 494 000 kr 
Resultatfonderna uppgår efter förändring till 459 120 000 kr  
Kommunfullmäktige ombudgeterar 5 325 000 kr till nämnderna. Finansiering sker från 
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda medel med 3 000 000 kr samt med 2 325 000 kr från 
kommunstyrelsens oförutsedda medel.  
 
Kommunfullmäktige godkänner en total investeringsvolym på 1 363 417 000 kr för 2021. 

Av investeringsvolymen består 1 011 069 000 kr av beslutad kommunbudget 2021 och resterande 
består av ombudgeteringar från 2020 med 352 348 000 kr.  

Kommunfullmäktige godkänner ombudget investeringar från 2020 till år 2022 med 39 919 000 kr.   

Investeringsvolymen finansieras inom ramen för kommunfullmäktiges beslut med begränsningen om 
att den totala låneskulden inte överstiger totalbeloppet om 2 665 000 000 kr år 2021, (KF §67). 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med genomgången av bokslutet för 2020 har det framställts önskemål från nämnder och 
styrelser om att överskott i driftbudgeten och investeringsbudgeten ska få disponeras 2021 eller 
tillföras till resultatfonden. 

Beslut om hur resultatfonderna ska justeras utifrån nämndernas resultat och de gällande reglerna för 
resultatfonder fattas i samband med bokslutet. Reglerna för hur resultatfonder ska hanteras är beslutade 
i budgeten. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-25 
Ombudgeteringar investeringar 2020  

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 

Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi 
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Beskrivning av ärendet 
Varje år i samband med bokslutet, beslutas om hur resultatfonderna ska justeras utifrån nämndernas 
resultat och gällande regler för resultatfonder. Reglerna för hur resultatfonder ska hanteras är beslutade 
i budgeten. Utöver detta, beslutas även om ombudgeteringar för drift och investeringar. 

Resultatfonder 
Resultatfonderna är inga egna fonder utan är en öronmärkning av det egna kapitalet. Vid uttag ur 
fonderna påverkas resultatet det år som uttaget görs. Resultatfondering är ett sätt att ta med sig ett över 
eller underskott för att främja en god ekonomistyrning. Nämnder och styrelse är inte så låsta till det 
specifika året utan kan föra med sitt resultat jämfört mot budget enligt fastställda regler i kommunens 
ekonomistyrprinciper. För den avgiftsfinansierade verksamheten finns särskilda regler och de ingår 
inte i uppställningen. 
 
Enligt beslutat regelverk får varje nämnds resultatfond högst uppgå till 10 procent av 
bruttoomslutningen. Fullmäktige kan dock besluta om undantag om särskilda skäl föreligger. I årets 
beredning når Gymnasium och Arbetsmarknad samt Kultur & Fritid taket för resultatfondens storlek.  

Nämndernas redovisade budgetavvikelser 
Nämnd/Styrelse Noteringar 
Kommunstyrelsen Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 25 090 000 kr i 

bokslut 2020 och föreslår att 20 509 000 kr återredovisas. Resterande 
4 581 000 kr avser pågående driftprojekt som föreslås ombudgeteras i 
enlighet med kommunens ekonomistyrprinciper. Pågående projekt avser 
projekt för att minska sjukfrånvaron, platsutveckling innerstaden, 
kommungemensamma projekt, platsutveckling fastighetsägare, 
ledardagen samt helelektrifierade fordon. Under beredningen har 
framkommit att kostnaden för helektrifierade fordon bärs av Region 
Halland, varav denna post ej längre är aktuell att ombudgetera.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att kvarvarande 3 986 000 kr 
ombudgeteras till 2021 enligt kommunens ekonomistyrprinciper. 
 

Individ & Familjeomsorg Nämnden redovisar ett underskott om 6 725 000 kr år 2020. Nämnden 
föreslår att underskottet skrivs av.  

Underskottet förklaras främst av kostnader för köpta platser. Utfallet 
2020 är klart bättre än föregående år. Detta förklaras av att nämndens 
pågående handlingsplan för budget i balans börjat ge effekt samt att 
pågående pandemi haft en viss effekt på årets resultat. Nämndens 
handlingsplan för ekonomi i balans sträcker sig till 2022-12-31 då 
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nämnden räknar med att ha en ekonomi i balans. Under 2020 har 
nämnden rapporterat månadsvis till kommunstyrelsen inom ramen för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

I likhet med övriga nämnder har pågående pandemi haft en påverkan på 
den ekonomiska redovisningen. Bland annat har statens beslut om att 
ersätta sjuklönekostnader samt möjligheten att söka bidrag för 
merkostnader med anledning av covid-19 spelat in. Bedömningen i 
bokslutet är att den positiva effekten i bokslutet uppgår till närmare 10 
miljoner kronor. Oavsett innebär bokslut 2020 ett steg i rätt riktning mot 
en ekonomi i balans.  

Kommunledningskontoret gör bedömningen att det är angeläget att 
nämnden ges möjlighet att fullfölja pågående handlingsplan för budget i 
balans. Därför föreslås att nämndens begäran om att skriva av 2020 års 
underskott beviljas.  

Förskola & Grundskola Nämnden redovisar ett överskott om 73 593 000 kr år 2020, varav 85 
000 kr avser internränta. Nämnden föreslår att resultatet i sin helhet förs 
till nämndens resultatfond.  

I nämndens årsredovisning anges att färre antal barn och elever än 
budgeterat är en starkt bidragande faktor till årets överskott. I nämndens 
årsredovisning går att läsa att antal barn och elever understiger 
budgeterat med 524 stycken. I budget 2020 erhöll nämnden 
kompensation motsvarande 50% av bedömd volymökning. Tilldelningen 
erhölls utifrån olika belopp för förskola, fritidshem respektive 
grundskola & förskoleklass. 

Kommunledningskontoret gör bedömningen att motsvarande belopp av 
årets överskott återredovisas istället för att föras till nämndens 
resultatfond. Utifrån angivna volymer i nämndens årsredovisning samt 
erhållen kompensation i kommunbudget 2020 föreslår 
kommunledningskontoret att 20 356 000 kr återredovisas.  

Under 2020 erhöll kommunen full ersättning för sjuklönekostnader 
under perioden april-juli samt för onormalt höga sjuklönekostnader för 
perioden augusti-december. Ersättningen har fördelats i sin helhet till 
kommunens nämnder. Sammantaget innebär detta att nämndernas 
nettokostnad för sjuklöner är lägre 2020 än 2019.  
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Kommunledningskontoret gör bedömningen att överskottet jämfört med 
föregående år avseende sjuklöner bör återredovisas då nämnden i sin 
budgetram har kompensation för en viss sjuklönekostnad. För Förskola 
Grundskola uppgår överskottet jämfört med föregående år till 10 046 
000 kr.    

Därtill ska enligt antagna riktlinjer för nämndernas resultatfonder belopp 
för internränta justeras i samband med beslut om ombudgetering och 
resultatfonder. Utfallet för nämnden överstiger budgeterat med 85 000 kr 
vilket bör regleras gentemot nämndens resultatfond. 

Sammantaget föreslår kommunledningskontoret att av nämndens totala 
begäran om 73 593 000 kr förs 43 277 000 kr till resultatfonden. 
Resterande del återredovisas.  

Gymnasium & 
arbetsmarknad 

Nämnden redovisar ett överskott om 2 251 000 kr i bokslut 2020, varav 
26 000 kr avser internränta.  

Nämnden föreslår belopp om 2 225 000 kr förs till nämndens 
resultatfond.  

Kommunledningskontoret gör bedömningen att effekten av erhållna 
sjuklöner bör justeras i likhet med övriga nämnder. För Gymnasium & 
arbetsmarknad uppgår effekten till 1 201 000 kr.  

Enligt beslutade riktlinjer får resultatfonden högst uppgå till 10 procent 
av bruttoomslutningen. Då detta är fallet för Gymnasium & 
Arbetsmarknad föreslår Kommunledningskontoret att resultatet i sin 
helhet återredovisas.   

Vård & omsorg Nämnden redovisar ett överskott om 13 373 000 kr år 2020. Nämnden 
föreslår att resultatet i sin helhet förs till nämndens resultatfond.  

Kommunledningskontoret gör bedömningen att effekten av erhållna 
sjuklöner bör justeras i likhet med övriga nämnder. För Vård och omsorg 
uppgår effekten till 6 467 000 kr. 

Därtill bör effekten av internräntan justeras. Då nämnden redovisar ett 
överskott om 93 000 kr avseende internräntan bör motsvarande belopp 
återredovisas.  



KUNGSBACKA KOMMUN 
5 (10)  

 
 

Sammantaget föreslår kommunledningskontoret att av nämndens totala 
begäran om 13 373 000 kr förs 6 812 000 kr till resultatfonden. 
Resterande del återredovisas.  

Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 2 181 000 
kr. 
Nämnden föreslår att överskottet om 1 681 000 kr förs till resultatfonden 
samt att 500 000 kr ombudgeteras för pågående kartutvecklingsprojekt.  

Från och med 1 januari 2020 slogs Byggnadsnämndens och nämnden för 
nämnden för Miljö & hälsoskydds resultatfond ihop. I enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut den 10 december 2019, dnr KS/2018:365, § 
181, att ” Kommunfullmäktige ger byggnadsnämnden ansvar för 
ekonomi och budget för den nya bygg- och miljöförvaltningen.”. Den 
sammanslagna resultatfonden ska knytas till Byggnadsnämnden som har 
ansvar för ekonomi och budget för den nybildade Bygg & 
Miljöförvaltningen. 
 
Kommunledningskontoret gör bedömningen att effekten av erhållna 
sjuklöner bör justeras i likhet med övriga nämnder. För 
Byggnadsnämnden uppgår effekten till 531 000 kr. 

Internräntans avvikelse om -8 000 kr justeras även det i resultatet. 

Kommunledningskontoret föreslår att kvarvarande 1 142 000 kr förs till 
resultatfonden samt att 500 000 kr ombudgeteras till 2021 enligt 
kommunens ekonomistyrprinciper. 

Miljö & Hälsoskydd Nämnden redovisar ett överskott om 232 000 kr år 2020 och förslår att 
resultatet i sin helhet förs till resultatfonden.  
 
Nämnden saknar personal då denna från 2020 återfinns inom ramen hos 
byggnadsnämnden. Därav har nämnden inte erhållit någon kompensation 
för sjuklöner. Nämnden saknar även investeringsmedel varpå justering 
för internränta inte heller är aktuell.  
 
Från och med 1 januari 2020 slogs Byggnadsnämndens och nämnden för 
Miljö & hälsoskydds resultatfond ihop. I enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut den 10 december 2019, dnr KS/2018:365, § 
181, att ” Kommunfullmäktige ger byggnadsnämnden ansvar för 
ekonomi och budget för den nya bygg- och miljöförvaltningen.”. Den 
sammanslagna resultatfonden ska knytas till Byggnadsnämnden som har 
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ansvar för ekonomi och budget för den nybildade Bygg & 
Miljöförvaltningen 
 
Kommunledningskontoret föreslår att nämndens begäran om att föra 
årets resultat till resultatfonden beviljas.  

Kultur & Fritid Nämnden redovisar ett överskott om 8 983 000 kr år 2020, varav 439 
000 kr avser internränta och 1 181 000 kr avser lokalvård i den gamla 
simhallen. Den positiva budgetavvikelsen beror främst på att 
avskrivningskostnader och personalkostnader har varit lägre än 
budgeterat. På grund av pandemin har stor del vår verksamhet fått ställas 
om och/eller begränsats, vilket har påverkat behovet av timanställda och 
inneburit att tjänster varit vakanta under längre tid då våra chefer har fått 
lägga mycket fokus på att anpassa verksamheten med korta varsel. 
Nämnden begär att 2020 års överskott om 7 363 000 kr förs till 
resultatfonden, att 439 000 kr för internräntan samt 1 181 000 kr för 
lokalvården återredovisas. 
 
Kommunledningskontoret gör bedömningen att effekten av erhållna 
sjuklöner bör justeras i likhet med övriga nämnder. För Kultur & fritid 
uppgår effekten till 711 000 kr. 

Internräntans avvikelse om – 439 000 kr samt lokalvården om -1 181 
000 kr justeras även det i resultatet.  
 
Enligt beslutade riktlinjer får resultatfonden högst uppgå till 10 procent 
av bruttoomslutningen. För Kultur & fritid finns innan årets reglering ett 
utrymme om 6 468 000 kr.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att 6 468 000 kr förs till 
resultatfonden. 

Teknik skatt Nämnden redovisar ett överskott om 7 694 000 kr i bokslut 2020. 
Nämnden begär att hela överskottet förs till resultatfonden. 
 
Kommunledningskontoret gör bedömningen att effekten av erhållna 
sjuklöner bör justeras i likhet med övriga nämnder. För Teknik skatt 
uppgår effekten till 339 000 kr. 

Internräntans avvikelse om -51 000 justeras även det i resultatet.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att 7 304 000 kr förs till 
resultatfonden.  
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Service övrig verksamhet Nämnden redovisar ett överskott om 5 044 000 kr i bokslut 2020. 
Den positiva avvikelsen beror på framförallt lägre personalkostnader 
(inkl. konsulter) än budgeterat men också ett antal förbättringar bidrar. 
De lägre personalkostnaderna beror i sin tur till stora merparten på 
vakanta tjänster och outnyttjade konsulttjänster. 1 470 000 kr belastar 
SM (Lokalvård) och avser avskrivningar samt räntekostnader för 
Stadshusets ombyggnad, kostnadsposter som ingår i förvaltningens 
budgetram först år 2021. Därmed föreslås att de lyfts bort från 
verksamhetens resultat för år 2020. Nämnden begär att överskottet om   
6 514 000 kr förs till resultatfonden. 
 
Kommunledningskontoret gör bedömningen att effekten av erhållna 
sjuklöner bör justeras i likhet med övriga nämnder. För Service uppgår 
effekten till 2 118 000 kr. Internräntans avvikelse om 180 000 kr justeras 
även det i resultatet.  

Kommunledningskontoret föreslår att 4 576 000 kr förs till 
resultatfonden.  

Service fastigheter Nämndens verksamhet fastigheter redovisar ett överskott om 7 861 000 
kr i bokslut 2020.  
Nämnden föreslår att kostnader på totalt -8 273 000 kr återredovisas. 
Orsaken beror till merparten på vakanta lokaler som återlämnas 
kopplade till lokalprojekt såsom för Omsorgens hus, Ekenässkolan, 
Sommarlustskolan samt Borgmästaren och där Kommunens 
förhållningssätt till vakanta lokaler beskrivs i Riktlinjer för internhyra av 
lokaler. Nämnden föreslår även ombudgetering på totalt 839 000 kr för 
kostnader som är kopplade till lokalplanen.  
Nämnden föreslår vidare att Fastighets totala resultat, efter 
återredovisning och ombudgetering, på 15 295 000 kr förs till 
Fastigheters resultatfond.  
 
Kommunledningskontoret gör bedömningen att effekten av erhållna 
sjuklöner bör justeras i likhet med övriga nämnder. För Service uppgår 
effekten till 408 000 kr. 

Internräntans avvikelse om -204 000 kr justeras även det i resultatet.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att 14 683 000 kr förs till 
resultatfonden samt att 839 000 kr ombudgeteras. 
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Resultatfonder 
 
Nämnd/Styrelse                                                  
(tusentals kronor) 

IB 2020 Bokslut 
2020 

Nämndens 
begäran 

Förslag Förslag 
UB 2020 

Skattefinansierade verksamheter:           
10 Kommunfullmäktige 0 817 0 0 0 
11 Kommunstyrelsen 0 25 090 0 0 0 
15 Kommunrevision 0 301 0 0 0 
19 Valnämnden 0 358 0 0 0 
20 Gymnasium & Arbetsmarknad 79 046 2 251 2 225 0 79 046 
30 Kultur & Fritid 20 808 8 983 7 363 6 468 27 276 
40 Förskola & Grundskola 82 898 73 593 73 593 43 277 126 175 
50 Teknik Skatt 9 186 7 694 7 694 7 304 16 490 
71 Miljö och hälsoskydd 0 232 232 232 232 
73 Byggnadsnämnden -316 2 181 1 681 1 142 826 
81 Individ & Familjeomsorg 0 -6 725 0 0 0 
85 Vård & omsorg 81 313 13 373 13 373 6 812 88 125 
Summa skattefinansierat 272 935 128 148 106 161 65 235 338 170 
            
60 Service 31 350 5 044 6 514 4 576 35 926 
63 SE Fastigheter 59 075 7 861 15 295 14 683 73 758 
Summa 90 425 12 905 21 809 19 259 109 684 
            
Finansförvaltning övrigt 11 266 96 574 0 0 11 266 
            
Totalt 374 626 237 627 127 970 84 494 459 120 

* Överskottet om 232 000 kr på nämnden för Miljö & hälsoskydd läggs till Byggnadsnämndens 
resultatfond enligt fullmäktiges beslut om ekonomi och budget för den nybildade bygg- och 
miljöförvaltningen (KF § 181 2019-12-10, dnr KS/2018:365) 

** Gymnasium & Arbetsmarknad samt Kultur & fritid når taket för resultatfondens storlek 2020. 
Nämndernas inlämnade förslag innebär en ökning av resultatfonderna med 127 970 000 kr. Efter 
genomgång föreslås ökningen bli 84 494 000 kr. Nämndernas totala resultatfond uppgår då till 459 120 
000 kr.  
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Ombudgetering av driftkostnader  
I samband med bokslutet för 2020 finns en del pågående projekt som fortsätter 2021. Möjlighet finns 
att omfördela dessa från anslaget för oförutsett, som finns avsatt med olika belopp hos KS och KF.  
 
Från nämnderna har inkommit begäran om ombudgetering av sammanlagt 5 920 000 kr för pågående 
projekt. Förslag till kommunfullmäktige är att ombudgetera 5 325 000 kr. 
 

Nämnd/Styrelse 
(tusentals kronor) 

Nämndernas begäran Förslag till KF 

Kommunstyrelsen 4 581 3 986 
Byggnadsnämnden 500 500 
Service Fastigheter                            839 839 
Summa 5 920 5 325 

 
Kommunstyrelsen begär att få ombudgetera ett belopp om 4 581 000 kr. Beloppet avser kvarvarande 
projektmedel avseende platsutveckling innerstaden (158 000 kr), kommungemensamma 
projektportföljen (3 266 000 kr), minska sjukfrånvaron (348 000 kr), ledardagen (62 000 kr), 
platsutveckling fastighetsägare (152 000 kr) samt (595 000 kr) för helektrifierade fordon. Efter begäran 
framgår det att Region Halland står för kostnaden av helektrifierade fordon.  
 
Byggnadsnämnden önskar ombudgetera medel för planerad och nödvändig kartutveckling som inte har 
kunnat genomföras 2020 på grund av upphandlingsregler, nämnden begär att beloppet ombudgeteras 
till 2021. 
 
Service fastigheter föreslår en ombudgetering om 839 000 kr avseende pågående lokalprojekt.  

Ombudgetering av investeringar  
I samband med bokslutet för 2020 finns pågående investeringsprojekt som fortsätter under 2021–2022. 
Det finns lokalprojekt såsom Frillesåsskolan om- och tillbyggnad och Varlaskolan ny- och tillbyggnad, 
Särö äldreboende med flera som är påbörjade men budgeten finns 2021 eller senare (belopp –84 035 
000 kr ). Det finns även pågående projekt med budget som inte är avslutade under 2020 och som 
fortsätter år 2021 såsom bland annat Sommarlust förskola ombyggnation, Hålabäcksskolan 
ombyggnation och Fjärås fritidscenter med flera (belopp 142 544 000 kr). Från Lokalplanen 
ombudgeteras medel för tillfälliga lokaler och Smedingeskolan (belopp 16 200 000 kr). Från 
nämnderna har inkommit begäran om ombudgetering av sammanlagt 386 957 000 kr för pågående 
projekt. Kommunledningskontoret föreslår att denna summa reduceras med 34 609 000 kr till 352 348 
000 kr.  
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Förslag läggs även att ombudgetera investeringsmedel till 2022. Beloppet för detta uppgår till 39 919 
000 kr . Beloppet fördelar sig enligt följande:  
 
Löpande investeringar:  
Ny sarg i ishallen inom Kultur och fritid, 2 500 000 kr.  
 
Övriga investeringar:  
Nyanläggning motionsspår, 3 500 000 kr samt konstprojekt om 500 000 kr inom Kultur och fritid.    
Hedeleden ombudgeteras till 2022 inom Teknik med ett belopp om 15 955 000 kr.  
GC-bro över järnväg vid Inlag ombudgeteras till 2022 inom Teknik med ett belopp om 11 964 000 kr. 
GC-bro mellan Inlags idrottsområde ombudgeteras till 2022 inom Teknik med ett belopp om 3 500 
000 kr.  
Tekniska lösningar inom Vård och omsorg ombudgeteras till 2022 med ett belopp om 2 000 000 kr.  
 
  

Belopp i tusentals kronor Bokslut 
2020  

Budget 
2021  

Nämndernas 
förslag till 
ombudget 
2021 

Förändring 
gentemot 
nämndernas 
förslag 2021 

Summa 
budget inkl. 
ombudget 
2021 

Summa 
ombudget 
2022 

Lokaler  497 698 653 708 77 585  731 293 0 

Exploateringsinvesteringar -17 346 -14 500 61 600  47 100 0 

Löpande årliga investeringar 86 497 86 436 4 765 -690 90 511 2 500 

Övriga investeringar 137 529 99 500 132 793 -33 919 198 374 37 419 

Avgiftsfinansierad 
verksamhet 

133 927 185 925 110 214  296 139 
 

0 

Summa investeringar           838 305 1 011 069 386 957 -34 609 1 363 417 39 919 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande Kommundirektör 



Ombudgeteringar 2021
från bokslut 2020

Tkr
Bokslut 

2020
Budget      

2021
Nämndernas 

förslag till 
ombudget 2021

Nämndernas 
förslag till 
ombudget 

2022

Förändring 
gentemot 

nämndernas 
förslag 2021

Förändring 
gentemot 

nämndernas 
förslag 2022

Summa Ny 
budget
2021

Summa 
ombudget 

2021

Summa Ny 
budget
2022

Lokaler 497 698 653 708 77 585 731 293 77 585

Exploateringsinvesteringar -17 346 -14 500 61 600 47 100 61 600

Löpande årliga investeringar 86 497 86 436 4 765 2 500 -690 90 511 4 075 2 500

Övriga investeringar 137 529 99 500 132 793 4 000 -33 919 33 419 198 374 98 874 37 419

Avgiftsfinansierad verksamhet 133 927 185 925 110 214 296 139 110 214

Summa TOTALT investeringar          838 305 1 011 069 386 957 6 500 -34 609 33 419 1 363 417 352 348 39 919



Löpande årliga investeringar
OMBUDGETERINGAR 

Belopp i Tkr
Budget      

2021
Nämndernas 

förslag till 
ombudget 

2021

Nämndernas 
förslag till 
ombudget 

2022

Förändring 
gentemot 

nämndernas 
förslag

Summa Ny 
budget

2021

FG Förskola o Grundskola 15 000 15 000

KFR Kultur & Fritid 10 810 2 500 10 810

GV Gymnasium & Arbetsmarknad 6 340 6 340

IF Individ och familjeomsorg 2 651 2 000 4 651

KS Kommunstyrelsen 620 620

MB Bygg & Miljö 255 255

SE Service 14 100 14 100

VO Vård & Omsorg 5 000 1 871 6 871

TE-skatt Teknik skatt 31 660 31 660

TE-skatt Trygghetsåtgärder 204 204

TE-skatt Grönytor 239 -239 0

TE-skatt Maskiner och redskap 451 -451 0

SUMMA 86 436 4 765 2 500 -690 90 511



Lokaler OMBUDGETERINGAR 
Belopp i Tkr

Förv. Lokaltyp Budget      
2021

Nämndernas 
förslag till 
ombudget 

2021

Förändring 
gentemot 

nämnderna
s förslag

Summa Ny 
budget

2021

Fritidsanläggningar  och Kultur
Ks fin Arena 5 550 5 550
Ks fin Varlaskolan idrottshall 20 425 20 425
Ks fin/SE Björkris idrottshall 27 725 -28 27 697
Ks fin Elektronen anpassning 10 800 10 800
SE Kungsbacka badhus 1 960 1 960
SE Åsa Gård idrottshall 1 762 1 762
SE Nordhallands ridklubb 1 444 1 444
SE Fjärås fritidscenter utbyggnad 10 481 10 481
SE Sporthallar 133 5 050 5 050

0
Förskolor/ Skolor 0

Ks fin/SE Gällinge förskola 13 750 -121 13 629
Ks fin /SE Björkris utbild. Lokaler etapp 1 83 080 -441 82 639
Ks fin/SE Frillesåsskolan ombyggnad 139 457 -63 609 75 848
Ks fin /SE Varlaskolan 147 600 -9 558 138 042
Ks fin Åsaskolans matsal och klassrum 4 440 4 440
Ks fin Varlaskolan idrottshall 20 425 20 425
Ks fin Björkris idrottshall 27 725 27 725
SE Åsaskolans matsal 3 074 3 074
SE Fjärås nya skola bygg och inredning 7 674 7 674
SE Smedingeskolan ombyggnad och inredning 6 105 6 105
SE Furulidskolan ny skola 401 401
SE Björkris kök anpassning 1 876 1 876
SE Tingbergsskolans kök 5 893 5 893
SE Sommarlust förskola ombyggnation 24 443 24 443
SE Klockaregårdens 2 tillf pav inredning 368 368
SE Åsa Gårdskolan pav inredning 238 238
SE Hålabäcksskolans ombyggnation och inredning 4 543 4 543

Vårdboende 0

KS fin / SE Särö vårdboende 12 392 -5 960 6 432
SE Björklris vårdboende -2 -2

Daglig verksamhet 0

KS fin /SE BMSS Vallda 35 240 -1 916 33 324
KS fin /SE BMSS Kolla 1 900 -9 1 891
KS fin BMSS Söderstaden 400 400
SE Kyvik hvb anpassning -2 264 -2 264

Övrigt 0
Ks fin Tillfälliga lokaler (Engelska skolan) 16 800 13 200 30 000
Ks fin/SE Parkeringshus Aranäs stadsdel 30 000 56 719 86 719
SE Administrativa lokaler 2 201 2 201
SE fs Åsa hvb Åsa adm lokaler 1 996 1 996

Service
SE Reinvesteringar i fastigheter 45 000 1 877 46 877
SE Verksamhetsanpassningar 5 000 5 000
SE Besiktningskostnader 1 000 1 000
Ks fin Ersättningar bef. Lokaler 6 000 6 000
SE Myndighetskrav Elof Lindälv 3 477 3 477
SE Myndighetskrav Presse 1 613 1 613
SE Myndighetskrav Malevikskolan 1 920 1 920
SE Myndighetskrav  ga Kullaviksskolan 1 189 1 189
SE Myndighetskrav Mariedals förskola 989 989

SUMMA 653 708 77 585 0 731 293



Exploateringar
OMBUDGETERINGAR 

Belopp i Tkr
Budget      

2021
Förslag till 
ombudget 

2021

Förändring 
gentemot  

förslag

Summa Ny 
budget

2021
Verksamhetsområden 3111

Inkomster -3 000 -3 000
Utgifter 10 000 10 000
Hede 4131 0

Inkomster 0
Utgifter 0
Särö centrum 2 4139
Inkomster -600 -600 -1 200
Utgifter 0 100 100
Duvehed 3181
Inkomster -13 000 -1 500 -14 500
Utgifter 200 1 800 2 000
Utgifter 0
Klovsten 3179
Inkomster -12 000 -12 000
Utgifter 40 000 -5 500 34 500
Västra Varla 3174
Utgifter 500 1 300 1 800
Frillesås Rya 3176
Inkomster -100 -100
Utgifter 4 100 200 4 300
Äskatorp 2 4101
Inkomster -2 000 -2 000
Utgifter 2 200 -1 900 300
Bolsheden 4104
Inkomster -600 -600
Utgifter 2 300 -300 2 000
Kolla Parkstad v-område 4112
Inkomster -10 700 7 000 -3 700
Varla 3189
Inkomster -4 000 4 000 0
Utgifter 1 000 -1 000 0
Södra Anneberg 4138
Inkomster 0 0
Utgifter 700 900 1 600
Kolla etapp 2
Inkomster -9 500 -4 600 -14 100
Utgifter 10 000 10 000 20 000



Budget      
2021

Förslag till 
ombudget 

2021

Förändring 
gentemot  

förslag

Summa Ny 
budget

2021
Valand
Inkomster 0 -400 -400
Utgifter 8 000 5 100 13 100
Utgifter 0
Tingberget
Inkomster -2 000 -12 000 -14 000
Utgifter 2 000 -2 000 0
Annebergs centrum
Inkomster -26 000 26 000 0
Utgifter 11 600 -8 700 2 900
Särö äldreboende
Utgifter 500 700 1 200
Utgifter 0 0
Aranäs 3
Inkomster -59 500 59 500 0
Utgifter 19 000 -18 800 200
Särö centrum 3184
Inkomster 0 -3 500 -3 500
Utgifter 2 500 100 2 600
Ejdern
Utgifter 0 1 200 1 200
Björkris 2
Inkomster -29 000 16 700 -12 300
Utgifter 29 000 -16 600 12 400
Gjutaren/Liljan 4121
Utgifter 3 000 -2 100 900
 Må 4122
Inkomster -33 000 19 700 -13 300
Utgifter 33 000 -19 700 13 300
Skårby vårdboende 4135
Inkomster -25 200 25 200 0
Utgifter 22 000 -5 800 16 200
Utgifter 0 0
Åsa 5102
Inkomster 0 -1 000 -1 000
Utgifter 0 0
Skårby 3198
Utgifter 0 500 500
Frillesås Rya 3199
Inkomster 0 -5 500 -5 500
Utgifter 0 1 600 1 600



Budget      
2021

Förslag till 
ombudget 

2021

Förändring 
gentemot  

förslag

Summa Ny 
budget

2021
Sydöstra centrum etapp 1, 
4134
Utgifter 0 500 500
Sydöstra centrum 2, 4145
Utgifter 0 1 000 1 000
Hedeleden
Utgifter 10 500 -9 600 900
Ga Badhuset
Utgifter 0 300 300
Arena Inlag
Utgifter 1 600 -1 500 100
Gottskär utveckling
Utgifter 2 000 800 2 800

-14 500 61 600 0 47 100



Övriga investeringar
OMBUDGETERINGAR 

Belopp i Tkr
Budget      

2021
Nämndernas 

förslag till 
ombudget 

2021

Nämndernas 
förslag till 
ombudget 

2022

Förändring 
gentemot 

nämnderna
s förslag 

2021

Förändring 
gentemot 

nämnderna
s förslag 

2022

Summa Ny 
budget
2021

Summa Ny 
budget
2022

Kommunstyrelsen
KS gem Fastighetsreglering 150 150
KS gem Fastighetsbildning 150 150
KS gem Fastighetsförsäljningar, inkomst -500 -500
KS gem Bostadsexploatering övrigt 750 750
KS gem Markförvärv 500 500
KS gem Markförvaltning 100 100
KS gem Inköp mark 40 000 0 40 000
KS Samordnad skylthantering 0 380 380
KS Digitalisering och innovation 1 000 1 000

Summa 42 150 380 42 530

Kommunfullmäktige
KS Fullmäktige elektronik 0 952 952

Kultur & Fritid 5 000 5 000
KFT Badplatser 2017 (Hanhalsholme) 1 185 1 185

Badplatser 2019 347 347
Badplatser 2020 1 861 -500 1 361

KFT Konstgräsplan Onsala 2 527 2 527
KFT Utställning Naturum 600 600
KFT Nyanläggning motionsspår 2018-2019 3 500 0 3 500
KF Konst skydd Kba ån - Söderån 500 0 500

Konst Sandlyckan vob 950 950
Konst Fjärås Bräckaskolan 1 000 1 000
Summa 5 000 8 470 4 000 -500 0 12 970 4 000

Teknik - skatt 50 000 50 000
TE-skatt Bro Borgmästaregatan 10 289 10 289
TE-skatt Bro Göteborgsvägen söder 546 546
TE-skatt Skyddsbarriär Aranäs 17 540 17 540 *
TE-skatt Gc väg Östra Särövägen norra -1 -1
TE-skatt Gc väg Östra Särö södra 5 343 5 343
TE-skatt Hedeleden 15 955 -15 955 15 955 0 15 955
TE-skatt Gc väg 970, Björkris - Anneberg -1 -1
TE-skatt Varla park -5 -5
TE-skatt GC-bro över järnväg vid Inlag 11 964 -11 964 11 964 23 928 11 964
TE-skatt GC-bro mellan Inlags idrottsområde 3 500 -3 500 3 500 7 000 3 500
TE-skatt Storgatan -1 488 -1 488
TE-skatt Grön utsmyckningsyta Särö C -52 -52
TE-skatt Stråk Kungsbackaån -840 -840
TE-skatt Skatepark 1 500 1 500
TE-skatt Cirkulation Varlavägen-Arendalsleden -5 544 -5 544
TE-skatt Upplag depån 15 657 15 657
TE-skatt GC-väg utmed Lerbergsvägen -5 930 -5 930
TE-skatt Övergång KBA station 339 339
TE-skatt Väster om ån 2 260 2 260
TE-skatt Tölöberg - upprustning park 1 594 1 594
TE-skatt Återplantering almsjukan 176 176
TE-skatt Skogsallén upprustning 652 652
TE-skatt Gamla Onsalavägen 2 000 2 000
TE-skatt T o P besiktade avslutade -49 -49
TE-skatt Tillgänglighet torget 152 152



Budget      
2021

Nämndernas 
förslag till 
ombudget 

2021

Nämndernas 
förslag till 
ombudget 

2022

Förändring 
gentemot 

nämnderna
s förslag 

2021

Förändring 
gentemot 

nämnderna
s förslag 

2022

Summa Ny 
budget
2021

Summa Ny 
budget
2022

TE-skatt GC-väg Hanhals Kyrkoväg-Torkelt 11 649 11 649
TE-skatt Ombyggnad Kyrkogatan 1 749 1 749
TE-skatt Upprustning Kungsbackaån 5 116 5 116
TE-skatt Badhuset, infrastruktur park 25 836 25 836 *
TE-skatt Inlag sporthall indrastruktur 2 594 2 594 *
TE-skatt expl, Hede 6:7 -113 -113 *
TE-skatt expl, Björkris 2 -89 -89 *
TE-skatt expl, Aranäs 3 -674 -674 *
TE-skatt expl, Tingberget -17 -17 *
TE-skatt expl, Skårby 12:1 -2 049 -2 049 *
TE-skatt expl, Valand -216 -216 *

Summa 50 000 119 343 0 -31 419 31 419 153 388 31 419
Vård & Omsorg

VO Tekniska lösningar 2 350 3 648 -2 000 2 000 7 998 2 000

99 500 132 793 4 000 -33 919 33 419 217 838 37 419

*) Projekt från SBK och Lokalplan 42 812
Tekniks investeringar 76 531



Avgiftsfinansierad verksamhet
OMBUDGETERINGAR 

Belopp i Tkr
Budget      

2021
Nämndernas förslag 
till ombudget 2021

Förändring 
gentemot 

nämndernas 
förslag

Summa Ny 
budget
2021

Vatten & avlopp 145 650 145 650
Fordon och inventarier

TE-VA Fordon, maskiner och redskap 14 256 14 256
TE-VA Spolbil 5 500 5 500
TE-VA Hjullastare 1 000 1 000

Vattenproduktion 0

TE-VA UV-ljus huvud i tryckstegstation (TSS) 1 319 1 319
TE-VA Reinvestering i vattenproduktion 4 169 4 169
TE-VA Grundvattenpump Fjärås 1 500 1 500
TE-VA Fjärås Bräcka ökat uttag 3 617 3 617
TE-VA Fjärås Bräcka ny råvattenledning 428 428
TE-VA Fjärås Bräcka ny intagsledning -263 -263
TE-VA Brunnsöverbyggnad Fjärås 3 000 3 000
TE-VA Vatten och avloppdistribution 0

TE-VA Reinvestering Va-ledningar 345 345
TE-VA Reservvatten Varberg 10 500 10 500
TE-VA Vattenkiosk 585 585
TE-VA Åtgärder reservvatten GBG-KBA 17 948 17 948
TE-VA Vattenmätare 1 773 1 773
TE-VA Voxlöv / Bjökris 15 000 15 000
TE-VA Fjärås VV - Hammerö uppdimensionering vatten 3 811 3 811
TE-VA Va Tölö 8:14 Hede 6:7 675 675
TE-VA Avloppsproduktion 0
TE-VA Reinvestering reningsverk 9 354 9 354
TE-VA Reinvestering pumpstationer -2 264 -2 264
TE-VA Bräddvattenrening pumpstationer 2 152 2 152
TE-VA Energisparprojekt pumpar -41 -41
TE-VA VA-saneringsområden
TE-VA Åsa dagvattenledning 9 698 9 698
TE-VA Viken et 3 omb. Pumpstation 865 865
TE-VA Viken pumpstation etapp 2 9 521 9 521
TE-VA Äskatorp /Hanhals pumpstation -15 417 -15 417
TE-VA Mariedalskrysset ledningar 1 894 1 894
TE-VA Kullaviks reningsverk 1 275 1 275

Summa Vatten och avlopp 145 650 102 200 0 247 850
Kungsbacka bredband

TE-Br Kungsbacka bredband 36 275 5 283 41 558
Summa bredband 36 275 5 283 0 41 558



Budget      
2021

Nämndernas förslag 
till ombudget 2021

Förändring 
gentemot 

nämndernas 
förslag

Summa Ny 
budget
2021

Avfall & återvinning 4 000 4 000
TE-RH Container Klovsten 1 396 1 396
TE-RH Återvinningscentraler -206 -206
TE-RH Kärl 1 541 1 541

Summa avfall och återvinning 4 000 2 731 0 6 731

SUMMA 185 925 110 214 0 296 139
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§ 121 Dnr 2021-00271 
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg om ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS, kvartal 4 2020 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Vård & Omsorg enligt 16 kap 
6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har 
verkställts tre månader efter beslut. 

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras. 

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband 
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda 
revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-16, § 110 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2021-02-17, § 16 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-01-19 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg 
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§ 110 Dnr 2021-00271 
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg om ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS, kvartal 4 2020 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Vård & Omsorg enligt 16 kap 
6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har 
verkställts tre månader efter beslut. 

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras. 

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband 
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda 
revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2021-02-17, § 16 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-01-19 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 16 Dnr 2020-00359  

Rapport om ej verkställda beslut kvartal 4 år 2020 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta rapport om ej verkställda beslut enligt 

socialtjänstlagen för kvartal 4 år 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 16 kap 6f-6h §§ socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera 

alla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § som inte verkställts inom tre månader 

från beslutsdatum. Rapportering ska ske till Inspektionen för vård och omsorg och 

till de förtroendevalda revisorerna. Kommunen ska även rapportera in avbrott i 

verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte verkställts på nytt inom tre 

månader.  

Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå varje 

kvartal. I samband med rapporteringen ska nämnden informera kommunfullmäktige 

genom en statistikrapport.  

2020-12-31 hade Vård & Omsorg 36 gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 

socialtjänstlagen som inte verkställts inom 3 månader. Samtliga beslut gäller vård- 

och omsorgsboende. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-04-08  

Beslutsgång 

Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden 

beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 



 

 

Datum 

2021-01-19  
Diarienummer 

2020-00359 

 

 

 

Vård & Omsorg  

Cajsa Löfmark 

0300-83 48 39 
cajsa.lofmark@kungsbacka.se  
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  

 

 

Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2020 kvartal 4 

 

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 

kvartal 4 år 2020. 

Sammanfattning 

Enligt 16 kap 6f-6h §§ socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera alla gynnande 

biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering 

ska ske till Inspektionen för vård och omsorg och till de förtroendevalda revisorerna. Kommunen ska 

även rapportera in avbrott i verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte verkställts på nytt 

inom tre månader. Dessa återfinns i tabellen nedan som ”avliden” och ”avsagt sig beslut”. 

Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå varje kvartal. I samband med 

rapporteringen ska nämnden informera kommunfullmäktige genom en statistikrapport.  

2020-12-31 hade Vård & Omsorg 36 gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen som inte 

verkställts inom 3 månader. Samtliga beslut gäller vård- och omsorgsboende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K4P1#K4P1
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2020 
Kvartal 

1 

Kvartal 

2 

Kvartal 

3 

Kvartal 

4 

Totalt antal personer med särskilt 

boendebeslut som inte har verkställts 

inom 3 månader 

63 40 32 36 

Varav         

 - antal personer som tackat nej till 

erbjudande 
13 5 8 5 

 - antal personer som tackat nej till fler 

erbjudanden 
9 2 1 2 

 - ej fått något erbjudande 11 18 13 16 

 - avlidna 1 1 0 2 

 - avsagt sig beslut 9 3 1 13 

 - Verkställda under kvartalet 29 12 10 13 

Summa 72 41 33 51 

Varav     

 - Antal personer som har väntat på 

boende 4 - 6 månader  
49 28 10 19 

 - Antal personer som har väntat på 

boende 7 - 9 månader  
9 9 13 9 

 - Antal personer som har väntat på 

boende 10 - 12 månader.  
4 3 7 5 

 - Antal personer som har väntat på 

boende > 12 månader  
1 0 2 3 

Summa 63 40 32 36 
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Beslutsunderlag 

Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, 2021-01-19 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

 

  

Pia Berglund  

Verksamhetschef  
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Kommunstyrelsen Datum  

2021-04-20 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 122 Dnr 2021-00285 
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg om ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2020 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg 
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte 
har verkställts tre månader efter beslut. 

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras. 

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband 
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda 
revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-16, § 111 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2021-02-18, § 13 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-03 
Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 4, 2020 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal  
1-4 2020 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-03-16 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 111 Dnr 2021-00285 
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade kvartal 4 2020 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg 
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte 
har verkställts tre månader efter beslut. 

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras. 

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband 
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda 
revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2021-02-18, § 13 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-03 

Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 4, 2020 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 1-
4 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. 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-02-18 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 13 Dnr 2020-00019  

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 
SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
kvartal 4 2020 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda 

gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2020-10-01 till 2020-12-31.  

Sammanfattning av ärendet 

En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 

den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 skall även ej verkställda gynnande beslut om 

insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras. 

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 

inom tre månader. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i 

samband med rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje 

kvartal. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte sammanställningar, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-03, där det 

föreslås att nämnden godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 

socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS, för perioden 2020-10-01 till 2020-12-31.  

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2020. 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1-4 2020. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna redovisning av 

ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2020-10-01  

till 2020-12-31.  

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunens förtroendevalda revisorer 



 

 

Datum 

2021-02-03 
Diarienummer 

IF 2020-00019 

 

 

 

 

Josefine Jönsson 
0300-838345 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 4 2020 

 

Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 

socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för 

perioden 2020-10-01 till 2020-12-31.  

Sammanfattning av ärendet 

En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen den 11 juli 2006. 

Från den 1 juli 2008 skall även ej verkställda gynnande beslut om insatser enligt lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade rapporteras. Nämnden ska även rapportera om en insats har 

avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård 

och omsorg, IVO. 

Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i samband med 

rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-03 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2020 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1-4 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunens förtroendevalda revisorer 
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Beskrivning av ärendet 

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f §, socialtjänstlagen, SoL 

 

Från barn och ungdomsenheten visar redovisningen för perioden 2020-10-01 till 2020-12-31 att 3 

beslut har inrapporterats och avser icke verkställda gynnande beslut inom tre månader. Ett av dessa är 

från tidigare kvartalsrapportering. De ej verkställda gynnande besluten avser kontaktperson och 

kontaktfamilj. De gynnande besluten som ej kunnat verkställas, beror två på resursbrist i form av 

lämpliga familjer och personer som kan ta uppdrag. Inga beslut har verkställts under detta kvartal. 

Inga ej verkställda gynnande beslut från vuxenenheten har inrapporterats till IVO under perioden 

2020-10-01 till 2020-12-31.  

Inga ej verkställda gynnande beslut från familjeenheten har inrapporterats till IVO under perioden 

2020-10-01 till 2020-12-31. 

 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS samt socialtjänstlagen, SoL. 

 

Sammandrag av redovisningen för perioden 2020-10-01 till 2020-12-31 visar 19 beslut enligt lagen om 

stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) och sex beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), som 

inrapporterats och avser ej verkställda gynnande beslut inom 3 månader.  

Ärenden enligt SoL gäller beslut om bostad med särskild service och boendestöd. Två av de 

inrapporterade åtta är från tidigare kvartalsrapportering, två beslut har avslutats under detta kvartal.  

I ärenden enligt LSS gällande ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse 

samt bostad med särskild service är 14 av dessa från tidigare kvartalsrapportering. Tre beslut har 

verkställts under detta kvartal och ett har avslutats. 

Såväl inom LSS som SoL beror de gynnande beslut som ej kunnat verkställas på att den enskilde 

tackat nej till erbjuden insats, tagit tillbaka sin ansökan eller att det varit svårt att hitta lämplig 

uppdragstagare. Bostadsbristen är också en betydande faktor. Den pågående pandemin har även 

bidragit till att verkställigheten av vissa beslut har dragit ut på tiden. 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     



 

 

Datum 

2021-02-03 
Diarienummer 

IF 2020-00019 

 

 

 

 

Josefine Jönsson 
0300-838345 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 4, 2020 

 

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1 

 

 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 4 

Kontaktfamilj och 
kontaktperson  
SoL 4:1 
 

3, varav 
2 nya 

1 annat skäl 
2 resursbrist, saknar lämplig 
uppdragstagare. 
 
 

3 ej verkställt 
 

Öppenvårdsverksamhet  
SoL 4:1 
 

0   

Summa beslut 3 3 3 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut  

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 4 

Boendestöd enligt SoL 4:1 7, varav 
6 nya 

6 annat skäl 
1 tackat nej 
  

1 avslutat 
6 ej verkställda 
 

Kontaktperson enligt SoL 
4:1 
 

0   

Bostad med särskild 
service enligt SoL 5:5 eller 
5:7 
 

1 1 annat skäl 1 avslutat 

Korttidsvistelse i form av 
läger enligt SoL 4:1 
 

0   

Avlösning i hemmet enligt 
SoL 4:1 
 

0 
 

  

Summa beslut 8 8 8 
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Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

 

 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     

 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/avslutade 
under kvartal 4 

Personlig assistans  
LSS 9.2 § 
 

0   

Ledsagarservice  
LSS 9.3 § 

3, varav 
1 nytt 

 3 annat skäl 
 
 

1 verkställt 
2 ej verkställt 
 

Kontaktperson  
LSS 9.4 § 

4, varav 
3 nya 

1 tackat nej 
1 resursbrist 
2 annat skäl 
 

3 ej verkställda 
1 avslutat 

Avlösarservice i hemmet 
LSS 9.5 § 
 

1 1 tackat nej 1 ej verkställt 
 

Korttidsvistelse 
LSS 9.6 § 

1 1 resursbrist 
 

1 verkställt 
  
 

Bostad med särskild 
service LSS 9.8 § 
 

1 1 resursbrist 1 ej verkställt 
 

Bostad med särskild 
service LSS 9.9 § 

9, varav 
1 nytt 

3 resursbrist 
4 tackat nej 
2 annat skäl 
 

1 verkställt 
8 ej verkställda 
 

Daglig verksamhet  
LSS 9.10 § 

0   

Summa beslut 19 19 19 



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 1-4 2020

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd

Antal 

beslut

Antal 

beslut

Antal 

beslut Antal beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Kontaktfamilj och 8 4 1 3 8 resursbrist 4 resursbrist 1 resursbrist 1 annat skäl 1 verkställda 3 ej verkställda 1 ej verställt 3 ej verkställda

kontaktperson SoL 4:1 varav 3 nya varav 2 nya 2 resursbrist 4 ej verkställda 1 avslutat

3 avslutade

Öppenvårdsverksamhet 6 1 1 0 5 annat skäl 1 annat skäl 1 annat skäl 0 1 verkställda 1 ej verkställt 1 ej verkställda

SoL 4:1 varav 4 nya 1 tackat nej 2 ej verkställt

3 avslutade

Summa beslut 14 5 2 3 14 5 2 3 14 5 2 3

Bistånd

Antal 

beslut

Antal 

beslut

Antal 

beslut Antal beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Boendestöd enligt 3 2 2 7 2 tackat nej 1 tackat nej 2 tackat nej 6 annat släl 3 ej verkställda 2 verkställda 2 ej verkställda 1 avslutat

SoL 4:1 varav 2 nya varav 1 nytt varav 6 nya 1 annat skäl 1 resursbrist 1 tackat nej 6 ej verkställda

Kontaktperson enligt 1 1 1 0 1 tackat nej 1 tackat nej 1 tackat nej 1 ej verkställt 1 ej verkställt 1 ej verställt

SoL 4:1

Bostad med särskild 3 3 2 1 2 tackat nej 2 tackat nej 2 tackat nej 3 ej verkställda 1 verkställt 1 verkställt 1 avslutat

service enligt SoL 5:5 1 resursbrist 1 resursbrist 2 ej verkställda 1 ej verkställt

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 0 1 1 0 1 tackat nej 1 annat skäl 1 annat skäl 1 resursbrist 1 ej evrkställt

läger enligt SoL 4:1 varav 1 nytt

Avlösning i hemmet enligt 0 0 0 0

SoL 4:1



Summa beslut 7 7 6 8 7 7 6 8 7 7 6 8

Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insats

Antal 

beslut

Antal 

beslut

Antal 

beslut Antal beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Personlig assistans 0 0 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 7 5 4 3 2 resursbrist 5 annat skäl 4 annat skäl 3 annat skäl 3 verkställda 1 verkställt 4 ej verkställda 1 verkställt

enligt LSS 9:3 varav 3 nya varav 1 nytt 2 tackat nej 3 ej verkställda 4 ej verkställda 2 ej verkställda

3 annat skäl 1 avslutad

Kontaktperson 2 2 2 4 1 tackat nej 1 annat skäl 1 tackat nej 1 tackat nej 1 verkställt 2 ej verkställt 2 ej verkställda 3 ej verkställda

enligt LSS 9:4 varav 1 nytt varav 2 nya varav 3 nya 1 resursbrist 1 resursbrist 1 resursbrist 1 resursbrist 1 ej verkställt 1 avslutat

2 annat skäl

Avlösarservice i hemmet 2 1 3 1 1 tackat nej 1 tackat nej 2 tackat nej 1 tackat nej 1 verkställt 1 avslutat 3 ej verkställda 1 ej verkställt

enligt LSS 9:5 varav 3 nya 1 annat skäl 1 resursbrist 1 ej verkställt

Korttidsvistelse 9 9 7 1 1 resursbrist 7 annat skäl 5 annat skäl 1 resursbrist 8 ej verkställda 2 verkställda 1 verkställt 1 verkställt

enligt LSS 9:6 varav 6 nya varav 4 nya varav 1 nytt 4 tackat nej 2 tackat nej 1 tackat nej 1 avslutat 6 ej verkställda 6 ej verkställda

4 annat skäl 1 resursbrist 1 avslutat

Bostad med särskild service 1 2 1 1 1 resursbrist 2 resursbrist 1 resursbrist 1 resursbrist 1 ej verkställda 2 ej verkställda 1 ej verkställt 1 ej verkst'llt

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 14 10 9 9 4 resursbrist 2 resursbrist 3 resursbrist 3 resursbrist 4 verkställda 3 verkställda 8 ej verkställda 1 verkställt

enligt LSS 9:9 varav 2 nya varav 2 nya varav 1 nytt 10 tackat nej 8 tackat nej 6 tackat nej 4 tackat nej 10 ej verkställda 7 ej verkställda 1 avslutat 8 ej verkställda

2 annat skäl

Daglig verksamhet 1 1 0 0 1 annat skäl 1 annat skäl 1 ej verkställda 1 verkställt

enligt LSS 9:10

Summa beslut 36 30 26 19 36 30 26 19 36 30 26 19



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 4 2020 och kvartal 4 2019

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd

Antal 

beslut

Antal 

beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Kontaktfamilj och 3 7 1 annat skäl 6 resursbrist 3 ej verkställda5 ej verkställda

kontaktperson SoL 4:1 varav 2 nya varav 5 nya 2 resursbrist 1 annat skäl 2 avslutade

Öppenvårdsverksamhet 6 4 annat skäl 3 verkställda 

SoL 4:1 varav 5 nya 1 tackat nej 2 ej verkställt

1 resursbrist 1 avslutade

Summa beslut 3 13 3 13 3 13

Bistånd

Antal 

beslut

Antal 

beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Boendestöd enligt 7 5 6 annat släl 1 tackat nej 1 avslutat 3 verkställt

SoL 4:1 varav 6 nya 1 tackat nej 4 annat skäl 6 ej verkställda1 ej verkställda

1 avslutad

Kontaktperson enligt 0 1 1 tackat nej 1 ej verkställt

SoL 4:1

Bostad med särskild 1 3 2 tackat nej 1 avslutat 3 ej verkställda

service enligt SoL 5:5 varav 1 nytt 1 resursbrist

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 0 0 1 annat skäl

läger enligt SoL 4:1



Avlösning i hemmet enligt 0 1 1 resursbrist 1 verkställt

SoL 4:1

Summa beslut 8 10 8 10 8 10

Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insats

Antal 

beslut

Antal 

beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 4

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Personlig assistans 0 0 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 3 6 3 annat skäl 2 resursbrist 1 verkställt 6 ej verkställda

enligt LSS 9:3 varav 1 nytt varav 1 nytt 2 tackat nej 2 ej verkställda

2 annat skäl

Kontaktperson 4 1 1 tackat nej 1 tackat nej 3 ej verkställda1 ej verkställt

enligt LSS 9:4 varav 3 nya varav 1 nytt 1 resursbrist 1 avslutat

2 annat skäl

Avlösarservice i hemmet 1 2 1 tackat nej 1 tackat nej 1 ej verkställt 2 ej verkställda

enligt LSS 9:5 varav 2 nya 1 annat skäl

Korttidsvistelse 1 4 1 resursbrist 1 resursbrist 1 verkställt 1 verkställt

enligt LSS 9:6 varav 2 nya 2 tackat nej 3 ej verkställda

1 annat skäl

Bostad med särskild service 1 2 1 resursbrist 2 resursbrist 1 ej verkst'llt 2 ej verkställda

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 9 13 3 resursbrist 7 resursbrist 1 verkställt 3 verkställda

enligt LSS 9:9 varav 1 nytt varav 2 nya 4 tackat nej 6 tackat nej 8 ej verkställda10 ej verkställda

2 annat skäl

Daglig verksamhet 0 1 1 annat skäl 1 ej verkställda

enligt LSS 9:10

Summa beslut 19 29 19 29 19 29
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§ 123 Dnr 2021-00025 
Redovisning av icke färdigberedda motioner 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och 
med 2021-03-10 till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan 
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har framkommit vid beredningen 
anmälas till kommunfullmäktige inom samma tidpunkt.  

I Kungsbacka kommun ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa till 
fullmäktige vilka motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska även 
innehålla planerat datum för behandling i fullmäktige för de motioner som är äldre än 
ett år. 

Redovisningen till och med den 10 mars 2021 innehåller två motioner äldre än ett år. 
Svar på dessa motioner beräknas till kvartal tre 2021. Redovisningen innehåller 
utöver det en motion som väcktes under april månad 2020 och två som väcktes i 
september månad 2020. För dessa beräknas svaret också till kvartal tre 2021.  

Övriga motioner kommer enligt bedömningen att kunna behandlas politiskt inom den 
angivna ettårsgränsen. 

Sammanställningen omfattar motioner som inkommit och ej besvarats till och med 
den 10 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 132 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-10 
Sammanställning, Redovisning av obesvarade motioner, daterad 2021-03-10 

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

Beslutet skickas till 
Berörda nämnder 
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§ 132 Dnr 2021-00025 
Redovisning av icke färdigberedda motioner 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och 
med 2021-03-10 till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan 
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har framkommit vid beredningen 
anmälas till kommunfullmäktige inom samma tidpunkt.  

I Kungsbacka kommun ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa till 
fullmäktige vilka motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska även 
innehålla planerat datum för behandling i fullmäktige för de motioner som är äldre än 
ett år. 

Redovisningen till och med den 10 mars 2021 innehåller två motioner äldre än ett år. 
Svar på dessa motioner beräknas till kvartal tre (Q3) 2021. Redovisningen innehåller 
utöver det en motion som väcktes under april månad 2020 och två som väcktes i 
september månad 2020. För dessa beräknas svaret också till kvartal tre (Q3) 2021.  

Övriga motioner kommer enligt bedömningen att kunna behandlas politiskt inom den 
angivna ettårsgränsen. 

Sammanställningen omfattar motioner som inkommit och ej besvarats till och med 
den 10 mars 2021.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-10 
Sammanställning, Redovisning av obesvarade motioner, daterad 2021-03-10 

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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TJÄNSTESKRIVELSE 

Redovisning av icke färdigberedda motioner 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och med 2021-03-10 
till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta 
och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tidpunkt.  
I Kungsbacka kommun ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa till fullmäktige vilka motioner 
som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska även innehålla planerat datum för behandling i 
fullmäktige för de motioner som är äldre än ett år. 
Redovisningen till och med den 10 mars 2021 innehåller två motioner äldre än ett år. Svar på dessa 
motioner beräknas till kvartal tre (Q3) 2021. Redovisningen innehåller utöver det en motion som 
väcktes under april månad 2020 och två som väcktes i september månad 2020. För dessa beräknas 
svaret också till kvartal tre (Q3) 2021.  
Övriga motioner kommer enligt bedömningen att kunna behandlas politiskt inom den angivna 
ettårsgränsen. 
Sammanställningen omfattar motioner som inkommit och ej besvarats till och med den 10 mars 2021.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-10 

Sammanställning, Redovisning av obesvarade motioner, daterad 2021-03-10 

 

 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 
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Stadshuset, Storgatan 37 
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Redovisning av icke färdigberedda motioner (1, 2021)  

 
Motioner äldre än ett år 

KS/2019-00779 Motion – Om att omarbeta den översiktliga täktplanen till en strategi 
som en del i översiktsplaneringen  
Väcktes:   2019-11-05 
Motionär:  Maria Losman (MP) 
Remissinstans:  Samhällsbyggnadskontoret 
Remitterad:  2019-12-03 
Notering:  Svar beräknas till Q3, 2021 

KS/2019-00804 Motion – Skolan ska vara en trygg och säker plats för våra elever, 
lärare och övrig skolpersonal 
Väcktes:   2019-11-05 
Motionär:  Carita Boulwén (SD), Roger Krantz (SD) och Susanne  
    Andersson (SD) 
Remissinstans:  K&F, SE, FG, GV 
Remitterad:  2019-12-16 
Notering:  Svar beräknas till Q3, 2021.  

 
Motioner – ej äldre än ett år 

KS/2020-00329 Motion - Bostadsförmedling till ungdomar 
Väcktes:   2020-04-14 
Motionär:  Agnetha Ernegård (KB) och Roger Larsson (KB)  
Remissinstans:  Nämnden för Service, Eksta Bostads AB 
Remitterad:  2020-06-08 
Notering:  Svar beräknas till Q3, 2021  

KS/2020-00618 Motion - Språkkrav vid anställning inom skolan samt vård och omsorg 
i Kungsbacka kommun 
Väcktes:   2020-09-08 
Motionär:  Carita Boulwén (SD) 
Remissinstans:  VO, FG, IF, GA 
Remitterad:  2020-10-19 
Notering:  Svar beräknas till Q3, 2021 
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KS/2020-00619 Motion - Policy för erbjudande av modersmålsundervisning 
Väcktes:   2020-09-08 
Motionär:  Carita Boulwén (SD) 
Remissinstans:  FG, GA 
Remitterad:  2020-10-19 
Notering:  Svar beräknas till Q3, 2021.  

KS/2020-00839 Motion – Jyckens hunddagis 

Väcktes:   2020-10-06 
Motionär:  Roger Larsson (KB) 
Remissinstans:  Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 
Remitterad:  2020-11-10 
Notering:  Anmäld till politisk behandling i KSAU 2021-03-30  

KS/2020-00841 Motion – Personliga ombud 
Väcktes:   2020-10-06 
Motionär:  Roger Larsson (KB) 
Remissinstans:  Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 
Remitterad:  2020-11-10 
Notering:  Svar beräknas till Q2, 2021 

KS/2020-00846 Motion – Mänskligare budgetering 
Väcktes:   2020-10-06 
Motionär:  Maria Losman (MP), Clas Rosander (MP), 
    Elisabeth Sahlsten (MP), Jan Riise (MP) 
Remissinstans:  Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 
Remitterad:  2020-11-10 
Notering:  Anmäld till politisk behandling i KSAU 2021-04-27 

KS/2020-00913 Motion – Fruktlunder/parker  
Väcktes:   2020-11-03 
Motionär:  Kent Stenhammar (S)  
Remissinstans:  Byggnadsnämnden, Nämnden för teknik 
Remitterad:  2020-12-01 
Notering:  Svar beräknas till Q3, 2021  

KS/2020-00923 Motion – Ökad grundbemanning inom äldreomsorgen 
Väcktes:   2020-10-06 
Motionär:  Maj-Britt Rane Andersson (S) 
Remissinstans:  Nämnden för Vård och omsorg 
Remitterad:  2020-12-01 
Notering:  Svar beräknas till Q3, 2021  
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KS/2020-01063 Motion – Sveriges första kommun med "anti-trafficking"-policy  
Väcktes:   2020-12-08 
Motionär:  Magdalena Sundqvist (S)  
Remissinstans:  Samhällsbyggnadskontoret 
Remitterad:  2021-01-12 
Notering:  - 

KS/2020-01150 Motion – Fria pedagogiska måltider 
Väcktes:   2021-02-02  
Motionär:  Johan Tolinson (S)  
Remissinstans:  Nämnden för Förskola och grundskola 
Remitterad:  2021-03-02 
Notering:  - 

KS/2020-01159 Motion – Bygg för framtiden  
Väcktes:   2021-02-02  
Motionär:  Kent Stenhammar (S)  
Remissinstans:  Byggnadsnämnden, Eksta Bostads AB  
Remitterad:  2021-03-02 
Notering:  - 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 
Kommunstyrelsen Datum  

2021-04-20 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 124 Dnr 2019-00903 
Förslag till inrättande av pris inom Individ & Familjeomsorg 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige inrättar ett nytt pris inom nämnden för Individ & 
Familjeomsorgs verksamhet med namnet Självständigt liv-priset. 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för Självständigt liv-priset, daterade 2021-03-01.  

Den årliga prissumman om 10 000 kronor finansieras inom nämnden för Individ & 
Familjeomsorgs befintliga budgetram. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har tagit fram ett förslag om instiftande av ett 
pris för att uppmuntra nytänkande inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg i 
Kungsbacka kommun. 

Priset föreslås delas ut till enskild medarbetare eller en grupp av medarbetare som 
genom sitt engagemang och nytänkande systematiskt förbättrat förutsättningarna för 
att skapa en bra verksamhet för våra brukare och utvecklat arbetet på sin arbetsplats. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 130 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01 
Riktlinjer för Självständigt liv-priset, 2021-03-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-29, § 259 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2019-11-14, § 153 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2019-09-19, § 108 
Riktlinjer för Tänk Nytt-priset, 2019-07-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Mattsson (KD) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsens 
förvaltning för att utreda hur prispengarna bättre kan komma pristagarna till del. 

Kalle Påsse Sundvall (M) och Lisa Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 

Carita Boulwén (SD) yrkar att det ska finnas ytterligare alternativ till användning av 
priset och att pristagaren/pristagarna ska få möjlighet att välja mellan förslag enligt 
nedan alternativ. 
1. Kompetensutveckling/kunskapsfördjupning (enligt IF förvaltnings förslag) 
2. Utbetalt som bonus/lön (med avdrag för skatt och avgifter) 
3. Utbetalt som tjänstepension 
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Peter Söderberg (M) yrkar avslag på Carita Boulwéns (SD) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Niklas Mattssons (KD) återremissyrkande 
och Carita Boulwéns (SD) yrkande. 

Ordföranden prövar först Niklas Mattssons (KD) återremissyrkande mot att ärendet 
ska avgöras i dag, och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i 
dag. 

Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Carita 
Boulwéns (SD) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen 
godkänner: 

Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Nej-röst innebär att bifalla Carita Boulwéns (SD) yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 11 ja-röster mot 2 nej-röster och 2 
som avstår, beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 
Thure Sandén (M)       X   
Kalle Påsse Sundvall (M) X   
Franklin Eck (M)   X   
Peter Söderberg (M) X   
Maria Gathendahl (M) X   
Fredrik Hansson (C)  X   
Kristina Karlsson (C) X   
Monica Neptun (L)   X   
Niklas Mattsson (KD) 

 
 X 

Eva Borg (S) X   
Johan Tolinsson (S) X   
Carita Boulwén (SD)  X  
Susanne Andersson (SD)   X  
Maria Losman (MP)  

 
X 

Lisa Andersson (M)          X   
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Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
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§ 130 Dnr 2019-00903 
Förslag till inrättande av pris inom Individ & Familjeomsorg 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige inrättar ett nytt pris inom nämnden för Individ & 
Familjeomsorgs verksamhet med namnet Självständigt liv-priset. 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för Självständigt liv-priset, daterade 2021-03-01.  

Den årliga prissumman om 10 000 kronor finansieras inom nämnden för Individ & 
Familjeomsorgs befintliga budgetram. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har tagit fram ett förslag om instiftande av ett 
pris för att uppmuntra nytänkande inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg i 
Kungsbacka kommun. 

Priset föreslås delas ut till enskild medarbetare eller en grupp av medarbetare som 
genom sitt engagemang och nytänkande systematiskt förbättrat förutsättningarna för 
att skapa en bra verksamhet för våra brukare och utvecklat arbetet på sin arbetsplats.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01 
Riktlinjer för Självständigt liv-priset, 2021-03-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-29, § 259 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2019-11-14, § 153 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2019-09-19, § 108 
Riktlinjer för Tänk Nytt-priset, 2019-07-25 

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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Inrättande av pris inom nämnden för Individ & Familjeomsorgs verksamhet 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige inrättar ett nytt pris inom nämnden för Individ & Familjeomsorgs verksamhet 
med namnet Självständigt liv-priset. 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för Självständigt liv-priset, daterade 2021-03-01.  

Den årliga prissumman om 10 000 kronor finansieras inom nämnden för Individ & Familjeomsorgs 
befintliga budgetram.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har tagit fram ett förslag om instiftande av ett pris för att 
uppmuntra nytänkande inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommun. 

Priset föreslås delas ut till enskild medarbetare eller en grupp av medarbetare som genom sitt 
engagemang och nytänkande systematiskt förbättrat förutsättningarna för att skapa en bra verksamhet 
för våra brukare och utvecklat arbetet på sin arbetsplats.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01 
Riktlinjer för Självständigt liv-priset, 2021-03-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-29, § 259 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2019-11-14, § 153 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2019-09-19, § 108 
Riktlinjer för Tänk Nytt-priset, 2019-07-25 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

u 
Kungsbacka 
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Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har tagit fram ett förslag om instiftande av ett pris för att 
uppmuntra nytänkande inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommun. Priset 
föreslogs initialt benämnas Tänka Nytt-priset och skulle delas ut till enskild medarbetare eller en grupp 
av medarbetare som genom sitt engagemang och nytänkande systematiskt förbättrat förutsättningarna 
att skapa en bra verksamhet för våra brukare och utvecklat arbetet på sin arbetsplats.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutade att återremittera ärendet den 19 september 2019 för 
det skulle utredas hur användandet av priset kan vidgas samt de ekonomiska konsekvenserna detta 
skulle innebära. Med detta avses att utreda och bedöma om en eventuell pristagare kan använda 
prissumman fritt, eller vilka begränsningar som gäller för att undvika förmånsbeskattning. 

I utredningen som följde kunde förvaltningen för Individ & Familjeomsorg konstatera att prissumman 
kan används till, exempelvis konferensvistelse, om programmet innehåller aktiviteter med anknytning 
till arbetet minst 6 timmar/dag. Om pristagaren skulle få prissumman att använda utifrån helt eget 
önskemål, betraktas prissumman som en lön, och beskattas utifrån det. 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg ansåg det vara fördelaktigt att hanteringen av priset i stora 
drag överensstämde med hanteringen av liknande pris som finns inom förvaltningarna för Gymnasium 
& Arbetsmarknad, Förskola & Grundskola samt Vård & Omsorg.  

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har, med beaktande av den komplettering av 
utredningsunderlaget som gjorts med anledning av återremissen av ärendet, kommit till 
ställningstagandet att inte ändra på det ursprungliga förslaget till beslut, som presenterades för 
nämnden för Individ & Familjeomsorg på septembersammanträdet 2019. Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg tog upp ärendet för behandling vid sammanträdet den 14 november 2019, och 
beslutade då i enlighet med förvaltningens förslag. 

Riktlinjerna för priset innehåller information om syfte med instiftande av priset, nomineringsprocess, 
bedömningsförfarande samt riktlinjer för prissummans användande. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 29 september 2020 återremitterades ärendet 
till kommunstyrelsens förvaltning för att se över namnet på priset så att det harmoniserar med prisets 
syfte: att gynna engagemang och nytänkande bland medarbetare inom förvaltningen för Individ & 
Familjeomsorg. Vidare skulle översyn göras av prissumman så att den överensstämde med de övriga 
priser som kommunfullmäktige inrättat samt villkoren för användning av priset så att prissumman 
exempelvis skulle kunna användas till personalvårdande insatser såsom inköp av utrustning som 
kommer personalen till gagn. 
Kommunledningskontoret har efter återremissen ytterligare utrett frågan. Kommunledningskontoret 
ser positivt på instiftande av priser för att uppmärksamma och premiera medarbetare som utmärkt sig 
särskilt inom sina verksamheter och utifrån vår arbetsplatskultur och har därför inte några 
invändningar mot nämnden för Individ & Familjeomsorgs förslag om inrättande av ett pris. Efter 
avstämning med förvaltningen för Individ & Familjeomsorg föreslår dock kommunledningskontoret 
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att benämning ”Tänka nytt-priset” ska ändras till ”Självständigt liv-priset”. Detta för att särskilja priset 
från det ”Tänka nytt”-pris som delas ut på den årliga kommunövergripande Medarbetardagen i 
december. Utifrån rekommenderat namnbyte har riktlinjerna för Tänk Nytt-priset reviderats och 
benämns nu i stället riktlinjer för Självständigt liv-priset.  
 
Avseende prissumma bör den harmonisera med övriga priser som kommunfullmäktige inrättat. 
Förslaget var initialt att prissumman skulle vara 15 000 kronor. Lära-för-livet-priset som är uppdelat 
mellan Förskola & Grundskola och Gymnasium & Arbetsmarknad delar vardera ut 10 000 kronor. 
Leva livet-priset, arkitekturpriset och miljöpriset har också alla en prissumma om 10 000 kronor. För 
att ligga i linje med dessa föreslås att prissumman sätts till 10 000 kr.  
 
Gällande villkoren för användning av prissumman föreslår Kommunledningskontoret att följande 
stycke ersätter de två första under rubrik 4 i riktlinjerna:  

Priset, motsvarande 10 000 kronor, ska användas för kompetensutveckling för 
pristagaren/pristagarna som har anknytning till verksamheten och som kommer denna till gagn. 
Det kan vara utbildning, föreläsning, studiebesök eller liknande. Vilken typ av 
kompetensutveckling som har anknytning till och gagnar arbetsplatsen beslutas i samråd med 
närmaste chef. Prissumman kan används till, till exempel konferensvistelse, om programmet 
innehåller aktiviteter med anknytning till arbetet minst 6 timmar/dag. Prissumman kan också 
användas till utrustning, utrustningen ska ha ett tydligt samband med 
medarbetarens/medarbetarnas arbete och ägas av arbetsgivaren för att inte betraktas som en 
beskattningsbar förmån. 

 
Att medarbetaren fritt ska välja och därmed beskatta prispengarna såsom lön är inte att föredra, en 
liknande skrivning för att undgå detta används exempelvis på Medarbetardagen. 
 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Riktlinjer för Självständigt liv-
priset 
Ett pris som uppmuntrar innovation och 
nytänkande inom Individ & Familjeomsorg i 
Kungsbacka kommun 
 

1. Bakgrund 
Självständigt liv-priset delas ut till en enskild medarbetare eller en grupp av medarbetare som genom sitt 
engagemang och nytänkande systematiskt förbättrat förutsättningarna att skapa en bra verksamhet för de vi 
är till för och utvecklat arbetet på sin arbetsplats. Detta har i sin tur ökat tryggheten, välbefinnandet och 
livskvaliteten för de som ges insatser och bistånd i våra enheter.  

Vid bedömning av förslag till pristagare ska innovativa inslag premieras. Pristagare ska ha bidragit till 
innovationer och nytänkande och har med utgångspunkt i medborgarnas behov och genom nytänkande 
bidragit till innovativa lösningar inom verksamhetsområdet. Innovationen har inneburit ökad livskvalitet för 
enskilda medborgare. 

Medarbetare eller en grupp av medarbetare som kan motta priset ska vara anställda inom Individ & 
Familjeomsorg i Kungsbacka kommun.   

 

2. Nomineringsprocess  
Brukare, anhöriga, personal och övriga kommunmedborgare kan ge förslag på mottagare av det årliga 
Självständigt liv-priset.  
 
Förslaget ska innehålla följande: 

- Vem eller vilka som föreslås att få priset 
- Motivering av förslaget 
- Vem eller vilka har gett förslaget 

 
Information om inlämning av förslag framgår på kommunens hemsida. 
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Riktlinjer för Självständigt liv-priset 

3. Bedömningsförfarande 
Bedömning och utvärdering av inkomna förslag görs av förvaltningens ledningsgrupp.  
 
Förslag till pristagare tas fram av en jury bestående av representanter från respektive verksamhetsområde på 
förvaltningen för Individ & Familjeomsorg, samt brukarorganisationer som förvaltningen har mest aktiv 
samverkan med. 
 
Förslaget till pristagare tillställs nämnden för Individ & Familjeomsorg, som utser pristagare. 
Kommunfullmäktige delar ut priset vid ett av sina sammanträden. Priset består av ett diplom och prissumma 
om 10 000 kronor. 

 

4. Övriga riktlinjer  
Priset, motsvarande 10 000 kr, ska användas för kompetensutveckling för pristagaren/pristagarna som har 
anknytning till verksamheten och som kommer denna till gagn. Det kan vara utbildning, föreläsning, 
studiebesök eller liknande. Vilken typ av kompetensutveckling som har anknytning till och gagnar 
arbetsplatsen beslutas i samråd med närmaste chef. Prissumman kan används till, till exempel 
konferensvistelse, om programmet innehåller aktiviteter med anknytning till arbetet minst 6 timmar/dag. 
Prissumman kan också användas till utrustning, utrustningen ska ha ett tydligt samband till 
medarbetens/medarbetarnas arbete och ägas av arbetsgivaren för att inte betraktas som en beskattningsbar 
förmån. 
 
Samma person eller arbetslag kan inte få priset två på varandra följande år.  
 
Om ingen uppfyller kriterierna delas inget pris ut. 
 
Priset ska vara nyttjat inom 12 månader efter det att priset utdelats. 
 
Prissumma om max 10 000 kronor, finansieras inom Nämnden för Individ & Familjeomsorgs budgetram.  
 
Priset utdelas första gången 2021.  
 

 

 
Beslutad av: [Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf] 

 

Ansvarig förvaltning: Individ och familjeomsorg  

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 

 

 

Kungsbacka kommun 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 259 Dnr 2019-00903  
Förslag till inrättande av pris inom Individ & Familjeomsorg 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till kommunledningskontoret 
i syfte att se över: 

1. namnet på priset så att det harmoniserar med syftet med priset - att gynna 
engagemang och nytänkande bland medarbetare inom förvaltningen för Individ & 
Familjeomsorg 

2. prissumman, så att den är överensstämmande med de övriga priser som 
kommunfullmäktige har beslutat om inrättande av. 

3. villkoren för användning av priset så att prissumman exempelvis skulle kunna 
användas till personalvårdande insatser såsom inköp av utrustning som kommer 
personalen till gagn. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har tagit fram ett förslag om instiftande av ett 
pris för att uppmuntra nytänkande inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg i 
Kungsbacka kommun. 

Priset föreslås delas ut till enskild medarbetare eller en grupp av medarbetare som 
genom sitt engagemang och nytänkande systematiskt förbättrat förutsättningarna att 
skapa en bra verksamhet för brukare och utvecklat arbetet på sin arbetsplats.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-12 

Riktlinjer för Självständigt liv-priset, 2020-05-12 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2019-11-14, § 153 

Riktlinjer för Tänk Nytt-priset, 2019-07-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulrika Landergren (L) yrkar att ärendet återremiss i syfte att se över: 

1. namnet på priset så att det harmoniserar med syftet med priset - att gynna 
engagemang och nytänkande bland medarbetare inom förvaltningen för Individ & 
Familjeomsorg 

2. prissumman, så att den är överensstämmande med de övriga priser som 
kommunfullmäktige har beslutat om inrättande av. 

3. villkoren för användning av priset så att prissumman exempelvis skulle kunna 
användas till personalvårdande insatser såsom inköp av utrustning som kommer 
personalen till gagn. 
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Eva Borg (S), Fredrik Hansson (C) och ordförande Lisa Andersson (M) yrkar bifall 
till Ulrika Landergrens (L) förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande (M) prövar Ulrika Landergrens (L) förslag om återremiss mot avslag och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Ulrika Landergrens (L) 
återremissyrkande. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 
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Nämnden för Individ & Fami ljeomsorg Datum 

201 9-11 -14 

§ 153 

Förslag till inrättande av pris inom Individ & Familjeomsorg 
Dnr IF/2019:139 

6 (27) 

Nämnden för Individ & Fami ljeomsorgs förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige inrättar ett nytt pris inom Individ & Familjeomsorg. 

Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinj er för Tänka-Nytt-priset inom Individ & 
Familjeomsorg, daterat 2019-07-25. 

Den årliga prissumman om maximalt 15 000 kr finansieras inom nämnden för 
Individ & Familjeomsorgs befintliga budgetram. 

Reservation 

Carita Boulwen (SD), Elisabeth Svensson (SD) och Maiiin Björk (SD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgen hai· tagit fram ett förslag avseende ett 
pris att instiftas för att uppmuntra nytänkande inom förvaltningen för Individ & 
Familjeomsorg i Kungsbacka kommun. Priset föreslås benämnas Tänka Nytt-priset 
och delas ut till enskild medai·betare eller en grupp av medai·betare som genom sitt 
engagemang och nytänkande systematiskt förbättrat förutsättningarna att skapa en 
bra verksamhet för våra brukare och utvecklat arbetet på sin arbetsplats. 

Förslaget lades fram för Nämnden för Individ & familjeomsorg 2019-09-29. 

Nämnden beslutade att åten-emittera ärendet för att utreda hur användandet av priset 
kan vidgas samt de ekonomiska konsekvenserna detta skulle innebära. 

Förvaltningen har utrett frågan och redovisar sitt förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte riktlinjer för Tänka Nytt-priset, förvaltningen tjänstesla-ivelse, 2019-10-28, 
där det föreslås följande: 

Kommunfullmäktige inrättar ett nytt pris inom Individ & Familjeomsorg. 

Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för Tänka-Nytt-priset inom Individ & 
Familjeomsorg, daterat 2019-07-25. 

Den årliga prissumman om maximalt 15 000 kr finansieras inom nämnden för 
Individ & Familjeomsorgs befintliga budgetram. 

Bilaga: Riktlinjer för Tänka Nytt-priset. 

Se nämndens beslut, NIF 2019-10-17, § 108. Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
beslutar att återremittera ärendet för att utreda hur användandet av priset kan vidgas 
samt de ekonomiska konsekvenserna detta skulle innebära. 

I u I E,ped;ernUbesty,kl 
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Nämnden för Ind ivid & Familjeomsorg Datum 

Justerare 

201 9-11 -14 

forts. § 153 

Se nämndens beslut, NIF 2019-05-23 , § 72. Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
noterar info1mationen till protokollet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kalle Påsse Sundvall (M), med stöd av Gunilla Apler (M) och Daniel Kvist (KD) 
yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Carita Boulwen (SD) yrkar följande: I förslaget står att priset motsvarande 15 000 lu, 
ska användas till kompetensutveckling för pristagaren/ pristagarna, t .ex. utbildning, 
föreläsning, studiebesök eller liknande. 

Vi i Sverigedemokraterna yrkar på ATT det ska fim1as ytterligare alternativ till 
användning av priset och att pristagaren/pristagarna ska få möjlighet att välja mellan 
förslag enligt nedan alternativ. 

1. Kompetensutveckling/kunskapsfördjupning ( enligt förvaltningens förslag) 

2. Utbetalt som bonus/lön (med avdrag för skatt och avgifter) 

3. Utbetalt som tjänstepension 

4. Möjlighet att skänka pengarna till välgörande ändamål 

Elin Hysen (L) yrkar följande: Yrkande för ökad möjlighet att pristagaren/ 
pristagarna att använda pengarna friare till utveckling inom verksamheten. 

Priset, motsvarande 15 000 kr, ska användas till kompetenshöjande eller 
verksamhetsförbättrande åtgärder för pristagaren/ pristagarna, t.ex. utbildning, 
föreläsning, studiebesök eller utrustning. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det 
vill säga förvaltningens förslag, Carita Boulwens (SD) yrkande och Elin Hysens (L) 
yrkande. 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. · 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

I E>pedlernUbesty•t 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum 

2019-09-19 

   
 

  Expedierat/bestyrkt 

   

 

§ 108 
Förslag till inrättande av pris inom Individ & Familjeomsorg 
IF/2019:139 

 

Beslut  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att återremittera ärendet för att 
utreda hur användandet av priset kan vidgas samt de ekonomiska konsekvenserna 
detta skulle innebära. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förslaget avser ett pris som instiftas för att uppmuntra nytänkande inom 
förvaltningen för Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommun. Priset 
föreslås benämnas Tänka Nytt-priset och delas ut till enskild medarbetare eller en 
grupp av medarbetare som genom sitt engagemang och nytänkande systematiskt 
förbättrat förutsättningarna att skapa en bra verksamhet för våra brukare och 
utvecklat arbetet på sin arbetsplats.  
 
Syftet med Tänka Nytt-priset är att stärka yrkesstoltheten hos medarbetare och 
öka attraktiviteten inom kommunens brukarnära yrken, samt att stärka 
möjligheterna att leva ett gott liv präglat av delaktighet och inflytande för våra 
brukare 
 
Genom att uppmärksamma goda exempel är ambitionen att yrkesstoltheten och 
yrkesattraktiviteten ska främjas. Genom att medarbetaren/medarbetarna utifrån 
specifika kriterier utgår från potentialen hos den enskilde och dennes egna 
resurser främjas förutsättningarna för att leva ett gott liv präglat av delaktighet 
och inflytande. 

 
Beslutsunderlag 
Se, jämte Riktlinjer för Tänka Nytt-priset, förvaltningens tjänsteskrivelse, 
2019-07-25, där det föreslås följande förslag till nämnden att föreslå 
kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige inrättar ett nytt pris inom Individ & Familjeomsorg. 
Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för Tänka-Nytt-priset inom 
Individ & Familjeomsorg, daterat 2019-07-25.  
 
 

0 
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forts. § 108 
 
Den årliga prissumman om maximalt 15 000 kr finansieras inom nämnden för 
Individ & Familjeomsorgs befintliga budgetram. 
Riktlinjer för Tänka Nytt-priset 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ledamot Bo Dahlström (M) yrkar på avslag på förslag till beslut och föreslår 
återremiss av ärendet för att utreda hur användandet av priset kan vidgas samt de 
ekonomiska konsekvenserna detta skulle innebära. 
Kalle Påsse Sundvall (M), Carita Boulwén (SD) och Elin Hysén (L) stödjer 
förslaget om återremiss. 
 
Beslutsgång  
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) frågar nämnden om Bo Dahlströms (M), 
med instämmande av Kalle Påsse Sundvall (M), Carita Boulwén (SD) och Elin 
Hysén (L), förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

 
Beslutet skickas till 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg 
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Riktlinjer för Tänka Nytt-priset inom Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommun 
1. 
Tänka Nytt-priset delas ut till en enskild medarbetare eller en grupp av medarbetare som genom sitt 
engagemang och nytänkande systematiskt förbättrat förutsättningarna att skapa en bra verksamhet för de vi 
är till för och utvecklat arbetet på sin arbetsplats. Detta har i sin tur ökat tryggheten, välbefinnandet och 
livskvaliteten för de som ges insatser och bistånd i våra enheter.  
 
Vid bedömning av förslag till pristagare skall innovativa inslag premieras. Pristagare skall ha bidragit till 
innovationer och nytänkande och har med utgångspunkt i medborgarnas behov och genom nytänkande 
bidragit till innovativa lösningar inom verksamhetsområdet. Innovationen har inneburit ökad livskvalitet för 
enskilda medborgare. 
 
Medarbetare eller en grupp av medarbetare som kan motta priset skall vara anställda inom Individ & 
Familjeomsorg i Kungsbacka kommun.   
 
2.   
Brukare, anhöriga, personal och övriga kommunmedborgare kan ge förslag på mottagare av det årliga Tänka 
Nytt-priset.  
 
Förslaget ska innehålla följande: 

- Vem eller vilka som föreslås att få priset 
- Motivering av förslaget 
- Vem eller vilka har gett förslaget 

 
Information om inlämning av förslag framgår på kommunens hemsida 
 
3.  
Bedömning och utvärdering av inkomna förslag görs av förvaltningens ledningsgrupp.  
 
Förslag till pristagare tas fram av en jury bestående av representanter från respektive verksamhetsområde på 
förvaltningen för Individ & Familjeomsorg, samt brukarorganisationer som förvaltningen har mest aktiv 
samverkan med. 
 
Förslaget till pristagare tillställs nämnden för Individ & Familjeomsorg, som utser pristagare 
Kommunfullmäktige delar ut priset vid ett av sina sammanträden. Priset består av ett diplom och prissumma 
om 15 000 kronor. 
  
4.  
Priset, motsvarande 15 000 kr, ska användas till kompetensutveckling för pristagaren/ pristagarna, t.ex. 
utbildning, föreläsning, studiebesök eller liknande.  
 
Pristagare och närmaste chef beslutar i samråd vad priset ska användas till.  
 
Samma person eller arbetslag kan inte få priset två på varandra följande år.  
 
Om ingen uppfyller kriterierna så delas inget pris ut. 

Datum 

2019-07-25  
Diarienummer 

IF/2019:139  
0 

Kungsbacka 



  Sida 2 av 2 
  

Familjeomsorg i Kungsbacka kommun 

 
Priset skall vara nyttjat inom 12 månader efter det att priset utdelats. 
 
Prissumma om max 15 000 kronor, finansieras inom ram för Nämnden för Individ & Familjeomsorg.  
 
Priset utdelas första gången 2020.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutad av: [Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf] 

Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ] 

Ansvarig förvaltning: Individ & Familjeomsorg 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 
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§ 125 Dnr 2020-00093 
Antagande av reglemente för kommunstyrelsen samt flytt av ansvar för 
planbesked 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige flyttar ansvaret för planbesked som inte är av stor vikt eller 
principiell betydelse från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. 
Byggnadsnämndens reglemente uppdateras i enlighet med beslutet. 

Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen, daterat 2021-03-01, 
med den ändringen att femte strecksatsen i andra stycket i reglementets § 1 ska ha 
följande lydelse: 

− Uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och 
kommunalförbund. 

Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige 2018-03-06, § 39, 
upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 har aktualiserat behovet av en 
översyn av kommunstyrelsens reglemente. Syftet är att säkerställa att reglementet 
följer kommunallagens krav och kommunalrättslig praxis samtidigt som det tydliggör 
vedertagen praxis inom Kungsbacka kommun. Avsikten är också att ge reglementet 
en mer logisk struktur, ett modernare språk och förtydliga kommunstyrelsens 
uppdrag och verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 129 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01 
Reglemente för kommunstyrelsen, daterat 2021-03-01 
Ändringsregister, 2021-03-01 
Byggnadsnämnden 2021-02-24, § 39 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-01 
Byggnadsnämndens yttrande, 2021-02-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01, § 352 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-17 
Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige 2018-03-06, § 39 

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

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 129 Dnr 2020-00093 
Antagande av reglemente för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige flyttar ansvaret för planbesked som inte är av stor vikt eller 
principiell betydelse från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. 
Byggnadsnämndens reglemente uppdateras i enlighet med beslutet. 

Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen, daterat 2021-03-01, 
med den ändringen att femte strecksatsen i andra stycket i reglementets § 1 ska ha 
följande lydelse: 

− Uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och 
kommunalförbund. 

Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige 2018-03-06, § 39, 
upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 har aktualiserat behovet av en 
översyn av kommunstyrelsens reglemente. Syftet är att säkerställa att reglementet 
följer kommunallagens krav och kommunalrättslig praxis samtidigt som det tydliggör 
vedertagen praxis inom Kungsbacka kommun. Avsikten är också att ge reglementet 
en mer logisk struktur, ett modernare språk och förtydliga kommunstyrelsens 
uppdrag och verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01 
Reglemente för kommunstyrelsen, daterat 2021-03-01 
Ändringsregister, 2021-03-01 
Byggnadsnämnden 2021-02-24, § 39 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-01 
Byggnadsnämndens yttrande, 2021-02-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01, § 352 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-17 
Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige 2018-03-06, § 39 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) yrkar att femte strecksatsen i andra stycket i reglementets § 1 ska ha 
följande lydelse: 

− Uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och 
kommunalförbund. 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunledningskontorets förslag och Eva Borgs (S) yrkande. 
Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag och Eva Borgs (S) yrkande 
mot varandra, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Eva Borgs (S) 
yrkande. 
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Antagande av reglemente för kommunstyrelsen 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige flyttar ansvaret för planbesked som inte är av stor vikt eller principiell betydelse 
från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Byggnadsnämndens reglemente uppdateras i enlighet 
med beslutet. 

Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen, daterat 2021-03-01. 

Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige 2018-03-06, § 39, upphör samtidigt 
att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 har aktualiserat behovet av en översyn av 
kommunstyrelsens reglemente. Syftet är att säkerställa att reglementet följer kommunallagens krav och 
kommunalrättslig praxis samtidigt som det tydliggör vedertagen praxis inom Kungsbacka kommun. 
Avsikten är också att ge reglementet en mer logisk struktur, ett modernare språk och förtydliga 
kommunstyrelsens uppdrag och verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01 
Reglemente för kommunstyrelsen, daterat 2021-03-01 
Ändringsregister, 2021-03-01 
Byggnadsnämnden 2021-02-24, § 39 
Förvaltningen för bygg- och miljös tjänsteskrivelse, 2021-02-01 
Byggnadsnämndens yttrande, 2021-02-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01, § 352 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-17 
Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige 2018-03-06, § 39 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder, Kommunledningskontoret: kansliet  
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Beskrivning av ärendet 
Ändringarna i reglementet sker bland annat till följd av förändrad lagstiftning. Hit hör till exemplet att 
kameraövervakningslagen (2013:460) upphävts och att kamerabevakningslagen (2018:1200) trätt i 
kraft samt att lagen om förvärv av hyresfastighet med mera som inte avser utövande av förköpsrätt vid 
aktieöverlåtelse, upphävts och inte ersatts, vilket får till följd att uppdraget att hantera ärenden med 
anledningen av lagen utgår från reglementet. 
Vidare görs språkliga ändringar för att få ett enhetligt begreppssystem. Ändringarna innebär att 
”styrelsen” ändras till ”kommunstyrelsen” och ”fullmäktige” blir ”kommunfullmäktige”. Utöver detta 
tillkommer en rad nya rubriker som syftar till att göra reglementet mer lättöverskådligt. För varje 
rubrik läggs också en numrering till som förenklar hänvisning till aktuell bestämmelse. 

Nedan följer en redogörelse över de större ändringar som föreslås i det uppdaterade reglementet. 
Redogörelsen kompletteras av ett ändringsregister med samtliga ändringar vilket också inkluderas som 
beslutsunderlag i ärendet. 

Verksamhetsområde 
Under rubriken verksamhetsområde införs ett förtydligande att kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
inkluderar uppsikt över såväl kommunens egna nämnder som de samverkansnämnderna där 
kommunen ingår. Vidare att uppsiktsplikten också gäller för de stiftelser som kommunen förvaltar och 
för de kommunalförbund som kommunen är medlem i.  

Vidare görs en ändring från begreppet ”kommunala bolag” till ”kommunala företag” för att även 
inkludera handelsbolag och ekonomiska föreningar. Detta är en utökning av uppsiktsplikten som går 
utöver kommunallagens reglering. Detta innebär i dag ingen utökning av ansvaret då det inte finns 
något handelsbolag eller någon ekonomisk förening inom kommunkoncernen. Det kan dock bli 
aktuellt framöver och då behövs en reglering för vem som utövar uppsiktsplikt över verksamheterna. 

I sista stycket tydliggörs kommunstyrelsens uppföljningsplikt över kommunens utveckling. Något som 
också utvecklas i § 11. 

Ledningsfunktion och styrfunktion 
I stycket för lednings- och styrfunktion kompletteras skrivningen med ett ansvar för kommunstyrelsen 
om samordning mellan nämnderna, och när så behövs, gränsdragning mellan nämndernas 
verksamhetsområden. Vid behov kan kommunstyrelsen också göra framställningar till 
kommunfullmäktige om ändringar i nämndernas reglementen. 

Övergripande uppgifter  
Ett nytt avsnitt om kommunstyrelsens övergripande uppgifter har lagts till. Avsnittet följer av 
kommunallagens 6 kap. 1 § som anger att 

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga 
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.  
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Styrelsen ska även ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt annan 
lag eller författning. 

I avsnittet har även tillägg gjorts om ansvaret för: 
- kommunens säkerhets- och beredskapsarbete 
- säkerhetsskyddslagen 
- intern kontroll 
- program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata 

utförare, samt  
- att bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med 

kommunallagen.   

Anslagstavla och webbplats 
Enda tillägget är att rubriken tillkommer och att ansvaret för anslagstavlan och webbplatsen samlas 
inunder. 

Styrdokument och kommunal författningssamling 
Ett andra stycke läggs till där kommunstyrelsen ges ansvar för att hålla den kommunala 
författningssamlingen uppdaterad. Detta uppdrag genomförs redan i dag av kommunledningskontoret 
och är endast ett förtydligande av redan gällande ordning. 

Etablerings- och integrationsverksamhet 
Enda tillägget är att rubriken tillkommer. 

Beredning av ärenden och verkställighet av beslut 
Under rubriken tillkommer ett andra stycke som anger att:  

Om kommunfullmäktige inte beslutat annat, verkställer kommunstyrelsen kommunfullmäktiges beslut.  

Bestämmelsen reglerar vem som verkställer kommunfullmäktiges beslut om kommunfullmäktige inte 
uttryckligen fattat beslut om detta. Det är likt stycket i ingressen, om kommunstyrelsens ansvar för de 
uppgifter som inte lagts på annan nämnd, en försäkring som säkerställer att verksamhetsområden eller 
verkställighet av beslut inte faller mellan stolarna. 

Redovisning av ej besvarade motioner 
Enda tillägget är att rubriken tillkommer. 

Personal 
Enda tillägget är att ansvaret att besluta om instruktion för kommundirektören läggs till, vilket i sin tur 
får till följd att sista punkten om anställande av kommundirektör och anställande av förvaltningschefer 
delas upp i två punkter. 
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Ekonomi 
I avsnittet om ekonomi läggs inledningsvis tre uppgifter till. Uppgifterna är inte nya och utförs redan i 
dag. För att få klarhet i vem som utför uppgifter behöver de dock inkluderas i reglementet. Den första 
uppgiften är att underhålla och förvalta den fasta egendom som enligt anläggningsregistret har 
fördelats till kommunstyrelsen. I korthet ser i kommunen fördelningen ut enligt följande: 

• Nämnden för Teknik ansvarar för planering, drift och utbyggnad av samhällets infrastruktur 
såsom gator och gatubelysning, gång- och cykelvägar, förvaltning av parker, lekplatser och 
allmän platsmark där kommunen är huvudman, dricksvatten och avloppsrening, sophämtning 
och återvinning samt det kommunala bredbandsnätet.  

• Nämnden för Service ansvarar för kommunens lokalförsörjning med uppdrag att bygga, 
förvalta och hyra ut lokaler till kommunens samtliga verksamheter. 

• Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för kommunens kultur och fritidsverksamhet vilket 
innebär drift och skötsel av vissa anläggningar såsom teater, bibliotek, kulturskola, bad- och 
idrottsanläggningar. 

• Kommunstyrelsen ansvarar för underhåll och förvaltning av den fasta egendom som inte 
fördelats till annan nämnd, till exempel markreserven.  

Det ska dock framhållas att kommunstyrelsen står som ägare till all fast egendom som innehas av 
kommunen. 

Den andra uppgiften som lagts till är att se till att kommunens behov av försäkringsskydd är 
tillgodosett.  

Den tredje avser att hantera den egna donationsförvaltningen samt placera medel som ingår i 
donationer som förvaltas av andra nämnder, det vill säga under förutsättning att nämnderna samtyckt 
till detta. 

Utöver detta förtydligas också att kommunstyrelsen ansvarar för att kommunbudgeten upprättas i 
enlighet med kommunallagen, att bokföring och redovisningen sker på ett korrekt sätt samt att 
kommunen upprättar årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokföring 
och redovisning. 

Uppföljning 
Uppföljningsavsnittet är också nytt och harmoniserar i mångt och mycket med § 3 Övergripande 
uppgifter. Skillnaden är att detta stycke belyser ansvaret för att följa upp de uppgifter som listas i § 3 
samt en del andra uppgifter som redan i dag vilar på kommunstyrelsen. 

Processbehörighet   
Bestämmelsen grundar sig på 6 kap. 15 § kommunallagen, vilken anger att kommunstyrelsen har 
processbehörighet i alla mål eller ärenden, om inte någon annan nämnd exempelvis genom lag eller 
reglemente är utsedd att fullgöra detta. Bestämmelsen ger också kommunstyrelsen rätt att yttra sig i 
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mål om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut. Detta är en praktisk lösning med hänsyn 
till att kommunfullmäktige inte sammanträder så ofta. 

Krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap 
En ny rubrik tillkommer som reglerar kommunstyrelsens uppgifter avseende krisberedskap och civilt 
försvar. Samtliga bestämmelser regleras i lag och uppräkningen avser endast att förtydliga ansvaret. 

Pensionsmyndighet 
Kommunstyrelsen är sedan tidigare pensionsmyndighet vad avser de förtroendevaldas 
pensionsbestämmelser. Enda ändringen i stycket, som flyttats ner i dokumentet, är att ordet 
pensionsavtal byts ut mot pensionsbestämmelser. 

Arkivmyndighet 
I reglemente för arkivmyndigheten som kommunfullmäktige antog 9 april 2019 anges i 1 § att 
kommunstyrelsen är arkivmyndighet. För att samla kommunstyrelsens samtliga uppdrag på ett ställe 
förs bestämmelsen också in i kommunstyrelsens reglemente. I stycket görs också ett förtydligande att 
närmare föreskrifter om arkivvården finns i av kommunfullmäktige antaget reglemente för 
arkivmyndigheten samt i riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning. 

Kommunstyrelsens ansvar för egna verksamheter 
Under ansvaret för egna verksamheter ändras den andra punkten till att omfatta samtliga planbesked. 
Kommunledningskontoret har tillsammans med samhällsbyggnadskontoret genomfört en översyn av 
hanteringen av planbesked. Ansvarsområdet har sedan införandet 2011 varit uppdelat mellan 
kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. Uppdelning fram till i dag innebär att kommunstyrelsen 
ansvarar för planbesked som är strategiska och är av stor vikt eller principiell betydelse, samtidigt som 
byggnadsnämnden ansvarar för de planbesked som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. 
Byggnadsnämndens hantering sker dock under förutsättning att kommunstyrelsen inte har något att 
erinra mot åtgärden. 

I översynen har hänsyn tagits till planbeskedens påverkan på den övergripande fysiska planeringen, de 
ekonomiska aspekterna, effektiviteten i ärendehandläggningen, gränsdragningsproblematiken då två 
nämnder handhar samma verksamhetsområde samt rättssäkerheten och tydligheten för de sökande. 
Översyn resulterade i förslaget att flytta verksamhetsområdet för planbesked som inte är av stor vikt 
eller principiell betydelse från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen, så att kommunstyrelsen 
övertar hela ansvaret för verksamhetsområdet planbesked. Kommunledningskontoret och 
samhällsbyggnadskontoret har utvecklat sitt resonemang om detta i tjänsteskrivelsen daterad den 17 
november 2020. 

Byggnadsnämnden har inför detta beslut getts möjlighet att yttra sig över förslaget om flytt av 
verksamhetsområdet. Byggnadsnämnden skriver i sitt yttrande att de inte har något att erinra mot 
förslaget och anger vidare att de ser att de skäl som belysts i kommunledningskontorets 
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tjänsteskrivelse bidrar till en effektiv ärendehantering och skapar förutsättningar för ett 
helhetstänkande för den övergripande fysiska planeringen. 

Sjunde punkten som avser naturvård och miljöövervakning ändras språkligt och den icke uttömmande 
uppräkning av ansvarsområden formuleras om till ett ansvar för strategiskt arbete inom naturvården 
samt ansvar för kommunens engagemang i regional och lokal miljöövervakning. 

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 5 maj 2020, då budgetansvaret för färdtjänst och 
riksfärdtjänst flyttades från kommunstyrelsen till nämnden för Teknik samt att budgetansvaret för 
skolskjutsar flyttades från kommunstyrelsen till nämnden för Förskola & Grundskola, utgår punkt 8 
från kommunstyrelsens reglemente. 

Efterföljande punkt 9 formuleras om från övergripande infrastruktur till strategisk trafik- och 
infrastrukturplanering för att bättre beskriva uppdraget. 

Punkterna som berör ansvar för kommunens anslagstavla och kommunens externa och interna 
webbplats har flyttats upp i dokumentet till § 4. De lämnas i sak oförändrade. 

Kommunfullmäktiges delegering 
Rubriken Kommunfullmäktiges delegering tillkommer. 

Under punkt 5 görs ett tillägg att köp eller försäljning av fastighet även kan inkludera del av fastighet. 

Punkt 10 omfattar att godkänna förslag till VA-avtal. Kommunstyrelsen har inte godkänt ett VA-avtal 
sedan 1997 och i praktiken är det nämnden för Teknik som sedan 1998 hanterar denna uppgift. 
Nämnden för Teknik utför uppgiften med stöd av uppdraget i sitt reglemente som anger att nämnden 
ska:  

besluta i ärenden om utökning och inskränkning av kommunens verksamhetsområden för vatten och 
avlopp.  

Samhällsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att frågan inte är av principiell betydelse eller 
annars större vikt för kommunstyrelsens verksamhet, och förslaget är därför att punkten utgår från 
kommunstyrelsens reglemente och att nämnden för Teknik nu officiellt hanterar uppgiften. 

Även punkt 11 utgår då lagen om förvärv av hyresfastighet med mera som inte avser utövande av 
förköpsrätt vid aktieöverlåtelse, upphävts och inte ersatts med annan lagstiftning. 

Punkt 14, som avser att utse ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146), har 
flyttats upp i dokumentet till § 13 och finns nu under rubriken om Krisberedskap, civilt försvar och 
höjd beredskap. 

I punkt 15 sker en ändring av laghänvisningen från kameraövervakningslag (2013:460), som har 
upphävts, till kamerabevakningslag (2018:1200) som har ersatt den förra. 
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Kommunalråd 
I den avslutande paragraf 18 som avser kommunalråden och deras uppdrag har ett tillägg gjorts om att 
de i möjligaste mån från nämnderna ska erhålla den information och de underlag de behöver i sin 
verksamhet. Denna utökning av rätten till information infördes i det Gemensamma reglementet för 
kommunstyrelsen och nämnder i december 2020 och avsåg då nämndernas möjlighet att erhålla 
information från andra nämnder. 

Bestämmelsen utgör en slags påbyggnad till den rätt till information som kommunstyrelsen enligt  
6 kap. 12 § kommunallagen har gentemot övriga nämnder, beredningar och anställda. Genom 
regleringen föreskrivs en utvidgad informationsskyldighet och syftet är att samordningen ska 
påskyndas, så att inte all information behöver gå genom kommunstyrelsen. 

Orden ”som de behöver i sin verksamhet” tar sikte på att det ska finnas en konkret anledning till varför 
informationen måste hämtas in. Det är alltså inte fråga om något slentrianmässigt 
informationslämnande. En viktig begränsning är också att sekretesskyddade uppgifter inte får lämnas 
ut. Detta följer av 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen. Denna bestämmelse ålägger 
myndigheterna att lämna för dem tillgängliga uppgifter, under förutsättning att inte sekretess råder 
eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.  

Det ska dock noteras att utskott inte har någon skyldighet att lämna information. Utskotten brukar 
generellt sett vara beredande organ till sin nämnd eller fatta beslut efter delegation från nämnden. 
Besluten handlar ofta myndighetsutövning mot enskild, där behov av information över 
nämndgränserna inte föreligger.  

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Reglemente för kommunstyrelsen 
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen eller andra författningar och i 
Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka 
kommun gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar 
också för uppgifter som inte lagts på annan nämnd. 

 

§ 1  Verksamhetsområde 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för att leda, 
samordna och följa kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen ska ha fokus på 

- Utveckling av kommungemensamma frågor 
- Strategisk styrning 
- Strategiskt stöd 
- Uppsikt över andra nämnders och gemensamma nämnders verksamhet bolag. 
- Uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning 
och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till 
kommunfullmäktige. 

§ 2 Ledningsfunktion och styrfunktion 
Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 
nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation 
upprätthålls som ger effekter på helheten. 

§ 3 Övergripande uppgifter 
Kommunstyrelsen ska 

1. leda arbetet och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är 
förbehållen annan nämnd,  

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,  
3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller 

författning,  
4. ha övergripande ansvar för kommuninvånarnas säkerhet och trygghet samt ansvar för politisk 

ledning, samverkan, samordning och uppföljning av kommunens säkerhets- och beredskapsarbete. 

Gul understruken text är tillägg 

Röd överstruken text är borttaget 

Blå text är stycken som flyttats i dokumentet 
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5. ansvara för kommunövergripande informationssystem, 
6. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,  
7. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,  
8. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,  
9. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad 

fullmäktige särskilt beslutar,  
10. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 

utförs av privata utförare,  
11. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med kommunallagen.  

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunövergripande informationssystem. 

§ 4 Anslagstavla och webbplats 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.  

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats. 

§ 5 Styrdokument och kommunal författningssamling 
Kommunstyrelsen leder arbetet med att ta fram kommungemensamma styrdokument om inte någon annan 
nämnd har utsetts till ansvarig. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls 
tillgänglig i lagstadgad form. 

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet vad avser de förtroendevalda politikernas pensionsavtal. 

§ 6 Etablerings- och integrationsverksamhet 
Kommunstyrelsen leder, beslutar och samordnar en sammanhållen etablerings- och integrationsverksamhet 
för nyanlända invandrare och ensamkommande barn utifrån av kommunfullmäktige fastställda etablerings- 
och integrationsmål samt kvalitetsnivå. 

§ 7 Beredning av ärenden och verkställighet av beslut 
Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som 
kommunfullmäktige ska handlägga ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt 
någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden till annan nämnd. 

Om kommunfullmäktige inte beslutat annat, verkställer kommunstyrelsen kommunfullmäktiges beslut. 

§ 8 Redovisning av ej besvarade motioner 
Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt. 

 

§ 9 Personal 
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare, innefattande följande uppgifter: 

1. genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare 

2. förhandla för kommunen enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 och 38 §§ 
lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

4. besluta i pensionsfrågor för kommunens anställda och förtroendevalda 
5. besluta om stridsåtgärd 
6. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 
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7. besluta i ärenden rörande anställning och fastställande av anställningsvillkor samt instruktion för 
kommundirektör. 

8. besluta i ärenden rörande anställning och fastställande av anställningsvillkor för kommundirektör 
och förvaltningschefer. 

 

§ 10 Ekonomi 
Kommunstyrelsen ska  

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa de föreskrifter kommunfullmäktige har 
bestämt. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att 
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som 
behövs för indrivning av förfallna fordringar, 

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att 
- underhålla och förvalta kommunens fasta egendom som inte fördelats till annan nämnd, 
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel 

som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 

Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts 
till pensionsförpliktelser. 

Kommunstyrelsen beslutar om upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt. 

Kommunstyrelsen får omfördela medel som anslagits till nämnder inom den budgeterade 
verksamhetsvolymen och av kommunfullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer. 

Kommunstyrelsen ska också 

1. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen, 
2. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring 

och redovisning,  
3. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring 

och redovisning. 

§ 11 Uppföljning 
Kommunstyrelsen ska 

1. övervaka att av kommunfullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för 
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,  

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,  
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,  
4. två gånger per år rapportera till kommunfullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,  
5. en gång årligen till kommunfullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt  

9 kap. 37 § kommunallagen eller enligt annan lag eller författning,  
6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare 

kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av kommunfullmäktige fastställda program 
och direktiv. 

§ 12 Processbehörighet  
Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon 
annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av kommunfullmäktige. Detta gäller 
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också mål där någon har begärt laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut, om inte fullmäktige 
beslutar att själv föra talan i målet. 

§ 13 Krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap 
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 3 kap i lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd 
beredskap.  

Kommunstyrelsen utser ledamot i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).  

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om 
förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 

§ 14 Pensionsmyndighet 
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet vad avser de förtroendevalda politikernas pensionsbestämmelser 
pensionsavtal. 
 
§ 15 Arkivmyndighet  
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av kommunfullmäktige 
antaget reglemente för arkivmyndigheten samt i riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning. 

 
§ 16 Kommunstyrelsens har ansvar för följande egna verksamheter: 

1. översiktlig fysisk planering (inklusive planprogram och större lokaliseringar) 
2. planbesked enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 2-5 §§ – med undantag av när 

förutsättningar enligt plan- och bygglagens 5 kap. 18 § är uppfyllda 
3. operativt ansvar för kommunens planverksamhet 
4. exploatering och plangenomförande 
5. näringslivsfrågor 
6. markfrågor: arrende, köp och försäljning av fastigheter, markförvaltning, företräda kommunen i 

lantmäterifrågor och i plan- och byggfrågor samt ärenden som är jämförliga med dessa 
7. kommunstyrelsen svarar för det strategiska och fortlöpande arbetet strategiskt arbete inom 

naturvården samt den tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen i den mån uppgiften 
inte lagts på annan nämnd, samt för kommunens åtagande inom sjökalkning och fiskevårdsfrågor. 
Kommunstyrelsen svarar också för kommunens engagemang i regional och lokal miljöövervakning 

8. företräda kommunen i kollektivtrafikfrågor och övergripande samordningsansvar för kommunens 
färdtjänst och andra anropsstyrda transporter 

9. övergripande infrastruktur 
10. strategisk trafik- och infrastrukturplanering 

kommunens anslagstavla 
samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats 

11. såsom innehavare av anläggning ansvara för planering och kontroll av säkerhet mot person- och 
sakskada på grund av el. 

Övergripande ansvar och delegering 
§ 17 Kommunfullmäktiges delegering 
Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:  

1. samordning av kommunens yttranden vid prövning av tillstånd för täktverksamhet 
2. för en tid av högst tjugofem (25) år utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet och/eller 

byggnad som tillhör kommunen 
3. ingå servitutsavtal 
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4. upplåtelse av tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer 
beträffande belopp och villkor i övrigt 

5. köpa eller sälja fastighet, eller del av fastighet, upp till ett maximalt belopp av 50 miljoner kronor, i 
varje enskilt ärende. I begreppen köpa och sälja ingår inlösen i plangenomförande syfte samt 
expropriation 

6. besluta i ärenden om markanvisningar 
7. fastställa försäljningspris vid försäljning av kommunal industrimark och tomtmark 
8. handlägga ärenden angående gatukostnad och gatukostnadsersättning enligt plan- och bygglagen 

(2010:900) 
9. fastställa ersättningen för samt träffa avtal om parkeringsavlösen 
10. godkänna förslag till VA-avtal 
11. ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet med mera som inte avser utövande av förköpsrätt 

vid aktieöverlåtelse 
12. ge tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen enligt 1 § lagen (1970:498) om skydd för 

vapen och vissa andra officiella beteckningar 
13. beslut om förbud mot eldning utomhus (förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, 2 kap. 7 §) 
14. utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146) 
15. avge yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kamerabevakningslagen (2018:1200) 
16. tolka Kungsbacka kommuns bestämmelser om ersättning till de förtroendevalda och hantera 

frågeställningar om dess tillämpning 
17. kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på kommunfullmäktige när dessa inte 

är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet. 

 

§ 18 Kommunalråd 
Av kommunfullmäktige utsedda kommunalråd ska ägna sin tid åt uppdrag för kommunen och är ledamöter i 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Kommunalråd ska vara tillgängliga för allmänheten och för kommunens förtroendevalda och arbetstagare. 

Kommunalråd ska i möjligaste mån från nämnderna erhålla den information och de underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Kommunalrådens arbetsuppgifter och ansvarsfördelning fastställs i särskilt beslut inför varje ny 
mandatperiod. 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens 
utveckling och ekonomiska intresse och ta initiativ i dessa frågor samt att vid höjd beredskap fatta 
nämndövergripande beslut. 
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Förslag: 2021-03-01 

Gäller från: Antagningsdatum 

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 
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Ändringsregister för kommunstyrelsens reglemente  
Ingress 

Nuvarande lydelse 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen 
och i ”Gemensamt  
reglemente för kommunstyrelsen och nämnder 
i Kungsbacka kommun” gäller bestämmelserna 
i detta reglemente. Styrelsen ansvarar  
också för uppgifter som inte lagts på annan 
nämnd. 

Föreslagen lydelse 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen 
eller andra författningar och i Gemensamt 
reglemente för kommunstyrelsen och nämnder 
i Kungsbacka kommun gäller bestämmelserna 
i detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar 
också för uppgifter som inte lagts på annan 
nämnd. 

 

Verksamhetsområde m.m. (§ 1-8) 

Nuvarande lydelse 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
Styrelsen är kommunens ledande politiska 
förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar 
för att leda, samordna och följa kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska 
ställning. 
Styrelsen ska ha fokus på 

• Utveckling av kommungemensamma 
frågor 

• Strategisk styrning 
• Strategiskt stöd 
• Uppsikt över andra nämnder och bolag 

 
 
 
Styrelsen ansvarar för att en effektiv och 
ändamålsenlig organisation upprätthålls som 

Föreslagen lydelse 
§ 1  Verksamhetsområde 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande 
politiska förvaltningsorgan. Den har ett 
helhetsansvar för att leda, samordna och följa 
kommunens verksamheter, utveckling och 
ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen ska ha fokus på 

- Utveckling av kommungemensamma 
frågor 

- Strategisk styrning 

- Strategiskt stöd 

- Uppsikt över nämnders och 
gemensamma nämnders verksamhet. 

- Uppsikt över verksamhet som bedrivs i 
kommunala företag, stiftelser och 
kommunalförbund. 

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan 
inverka på kommunens utveckling och 
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ger effekter på helheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrelsen har ansvar för kommunövergripande 
informationssystem. 
 
 
 
 
 

ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd 
med nämnderna följa upp de fastställda målen 
och återrapportera till kommunfullmäktige. 

§ 2 Ledningsfunktion och 
styrfunktion 
Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om 
samordning mellan nämnderna och 
gränsdragning mellan nämndernas kompetens. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv 
och ändamålsenlig organisation upprätthålls 
som ger effekter på helheten. 

§ 3 Övergripande uppgifter 
Kommunstyrelsen ska 

1. leda arbetet och samordna 
utformningen av övergripande och 
strategiska mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av hela den kommunala 
verksamheten samt göra 
framställningar i målfrågor som inte är 
förbehållen annan nämnd,  

2. utöva uppsikt över övriga nämnders 
och gemensamma nämnders beslut,  

3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan 
som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller 
enligt annan lag eller författning,  

4. ha övergripande ansvar för 
kommuninvånarnas säkerhet och 
trygghet samt ansvar för politisk 
ledning, samverkan, samordning och 
uppföljning av kommunens säkerhets- 
och beredskapsarbete. 

5. ansvara för kommunövergripande 
informationssystem, 

6. ha ett övergripande ansvar för att 
säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,  

7. hos fullmäktige, övriga nämnder och 
andra myndigheter göra de 
framställningar som behövs,  

8. kontinuerligt följa verksamheten i 
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Styrelsen leder arbetet med att ta fram 
kommungemensamma styrdokument om inte 
någon annan nämnd har utsetts till ansvarig. 

 

 

Styrelsen är pensionsmyndighet vad  
avser de förtroendevalda politikernas 
pensionsavtal. 

 

Kommunstyrelsen leder, beslutar och 
samordnar en sammanhållen etablerings- och 
integrationsverksamhet för nyanlända 
invandrare och ensamkommande barn utifrån 
av kommunfullmäktige fastställda etablerings- 
och integrationsmål samt kvalitetsnivå. 
 

övriga nämnder,  

9. ansvara för utformning och utveckling 
av kommunens system för intern 
kontroll i enlighet med vad fullmäktige 
särskilt beslutar,  

10. upprätta förslag till program med mål 
och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata 
utförare,  

11. bereda eller yttra sig i ärenden som ska 
handläggas av fullmäktige i enlighet 
med kommunallagen.  

§ 4 Anslagstavla och webbplats 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens 
anslagstavla.  
Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och 
ansvarar för kommunens externa och interna 
webbplats. 

§ 5 Styrdokument och kommunal 
författningssamling 
Kommunstyrelsen leder arbetet med att ta fram 
kommungemensamma styrdokument om inte 
någon annan nämnd har utsetts till ansvarig. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera 
den kommunala författningssamlingen och se 
till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad 
form. 
 
 
 

§ 6 Etablerings- och 
integrationsverksamhet 
Kommunstyrelsen leder, beslutar och 
samordnar en sammanhållen etablerings- och 
integrationsverksamhet för nyanlända 
invandrare och ensamkommande barn utifrån 
av kommunfullmäktige fastställda etablerings- 
och integrationsmål samt kvalitetsnivå. 

§ 7 Beredning av ärenden och 
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Om fullmäktige inte har beslutat  
något annat, avgör styrelsen hur de 
ärenden som fullmäktige ska 
handlägga ska beredas. Styrelsen får 
uppdra åt en förtroendevald eller åt någon 
anställd att besluta om remiss av sådana 
ärenden till annan nämnd. 
 
 
 

Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige 
två gånger varje år redovisa de motioner som 
inte har beretts färdigt. 

verkställighet av beslut 
Om kommunfullmäktige inte har beslutat 
något annat, avgör kommunstyrelsen hur de 
ärenden som kommunfullmäktige ska 
handlägga ska beredas. Kommunstyrelsen får 
uppdra åt en förtroendevald eller åt någon 
anställd att besluta om remiss av sådana 
ärenden till annan nämnd. 
Om kommunfullmäktige inte beslutat annat, 
verkställer kommunstyrelsen 
kommunfullmäktiges beslut. 

§ 8 Redovisning av ej besvarade 
motioner 
Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige 
två gånger varje år redovisa de motioner som 
inte har beretts färdigt. 

Personal (§ 9) 

Nuvarande lydelse 

PERSONAL 
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som 
rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare, 
innefattande följande uppgifter: 

-  genom kollektivavtal reglera frågor 
rörande förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare 

-   förhandla för kommunen enligt 
lagstiftning om förhandlingsrätt utom 
vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen 
(1976:580) om medbestämmande i 
arbetslivet inom andra nämnders 
verksamhetsområden 

- avgöra frågor om tolkning och 
tillämpning av lag, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare 

-  besluta i pensionsfrågor för 
kommunens anställda och 

Föreslagen lydelse 

§ 9 Personal 
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som 
rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare, 
innefattande följande uppgifter: 

1. genom kollektivavtal reglera frågor 
rörande förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare 

2. förhandla för kommunen enligt 
lagstiftning om förhandlingsrätt utom 
vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen 
(1976:580) om medbestämmande i 
arbetslivet inom andra nämnders 
verksamhetsområden 

3. avgöra frågor om tolkning och 
tillämpning av lag, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare 

4. besluta i pensionsfrågor för 
kommunens anställda och 
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förtroendevalda 
-  besluta om stridsåtgärd 
- lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen 

(2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter 

-  besluta i ärenden rörande anställning    
och fastställande av anställningsvillkor 
för kommundirektör och 
förvaltningschefer. 

förtroendevalda 

5. besluta om stridsåtgärd 

6. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen 
(2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter 

7. besluta i ärenden rörande anställning 
och fastställande av anställningsvillkor 
samt instruktion för kommundirektör. 

8. besluta i ärenden rörande anställning 
och fastställande av anställningsvillkor 
för förvaltningschefer. 

 
Ekonomi (§ 10) 

Nuvarande lydelse 

EKONOMI 
Styrelsen ska  
ha hand om kommunens  
medelsförvaltning och följa de 
föreskrifter kommunfullmäktige har 
bestämt. Medelsförvaltningen omfattar 
placering och upplåning av medel. I  
uppgiften ingår också att bevaka att 
kommunens inkomster inflyter och att 
betalningar görs i tid samt att vidta  
de åtgärder som behövs för indrivning av 
förfallna fordringar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Föreslagen lydelse 

§ 10 Ekonomi 
Kommunstyrelsen ska  

1. ha hand om kommunens 
medelsförvaltning och följa de 
föreskrifter kommunfullmäktige har 
bestämt. Medelsförvaltningen omfattar 
placering och upplåning av medel. I 
uppgiften ingår också att bevaka att 
kommunens inkomster inflyter och att 
betalningar görs i tid samt att vidta de 
åtgärder som behövs för indrivning av 
förfallna fordringar, 

2. ha hand om övrig ekonomisk 
förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. 
att 

- underhålla och förvalta 
kommunens fasta egendom som 
inte fördelats till annan nämnd, 

- se till att kommunens behov av 
försäkringsskydd är tillgodosett, 

- handha egen donationsförvaltning 
samt efter samtycke från annan 
nämnd placera sådana medel som 
ingår i donation som förvaltas av 
den nämnden, 
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Styrelsen ska i enlighet med  
fullmäktiges särskilda föreskrifter 
förvalta medel som avsatts till 
pensionsförpliktelser. 

Styrelsen beslutar om upptagande av  
lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
fullmäktige fastställt. 
Styrelsen får omfördela medel som  
anslagits till nämnder inom den budgeterade 
verksamhetsvolymen och av  
fullmäktige fastställd beloppsram och  
andra riktlinjer. 

Kommunstyrelsen ska i enlighet med 
kommunfullmäktiges särskilda föreskrifter 
förvalta medel som avsatts till 
pensionsförpliktelser. 
Kommunstyrelsen beslutar om upptagande av 
lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt. 
Kommunstyrelsen får omfördela medel som 
anslagits till nämnder inom den budgeterade 
verksamhetsvolymen och av 
kommunfullmäktige fastställd beloppsram och 
andra riktlinjer. 
Kommunstyrelsen ska också 

1. upprätta förslag till budget i enlighet 
med kommunallagen, 

2. se till att bokföring och redovisning 
sker i enlighet med lagen (2018:597) 
om kommunal bokföring och 
redovisning,  

3. upprätta årsredovisning och 
delårsrapport i enlighet med lagen 
(2018:597) om kommunal bokföring 
och redovisning. 

 
Uppföljning (§ 11) 

Nuvarande lydelse 
 

Föreslagen lydelse 

§ 11 Uppföljning 
Kommunstyrelsen ska 

1. övervaka att av kommunfullmäktiges 
fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer 
och program för verksamheten samt 
ekonomi följs upp i nämnderna,  

2. övervaka att kommunens löpande 
förvaltning i övrigt sköts lagligt och 
ekonomiskt,  

3. följa hur den interna kontrollen sköts i 
nämnderna,  

4. två gånger per år rapportera till 
kommunfullmäktige hur samtliga 
kommunens verksamheter utvecklas 
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mot bakgrund av fastlagda mål och hur 
den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret,  

5. en gång årligen till kommunfullmäktige 
rapportera om kommunens 
avtalssamverkan enligt  
9 kap. 37 § kommunallagen eller enligt 
annan lag eller författning,  

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt 
övervaka att verksamheter som bedrivs 
av privata utförare kontrolleras och 
följs upp i enlighet med lag, avtal och 
av kommunfullmäktige fastställda 
program och direktiv. 

 
Processbehörighet (§ 12) 

Nuvarande lydelse 
 

Föreslagen lydelse 

§ 12 Processbehörighet 
Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud 
föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 
om inte någon annan ska göra det på grund av 
lag eller annan författning eller beslut av 
kommunfullmäktige. Detta gäller också mål 
där någon har begärt laglighetsprövning av 
kommunfullmäktiges beslut, om inte 
fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.  

 
Krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap (§ 13) 

Nuvarande lydelse 

 

Föreslagen lydelse 

§ 13 Krisberedskap, civilt försvar och 
höjd beredskap 
Under höjd beredskap ansvarar 
kommunstyrelsen för den verksamhet som 
anges i 3 kap i lag (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. 
Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet 
som framgår av 7 § lag (1992:1403) om 
totalförsvar och höjd beredskap.  



KUNGSBACKA KOMMUN 8 (11) 

 

Kommunstyrelsen utser ledamot i hemvärnsråd 
enligt hemvärnsförordningen (1997:146). 
Föreskrifter om den kommunala 
organisationen under krig eller krigsfara finns i 
lagen (1988:97) om förfarandet hos 
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och 
domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 

 
Pensionsmyndighet (§ 14) 

Nuvarande lydelse 
 

Föreslagen lydelse 

§ 14 Pensionsmyndighet 
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet vad 
avser de förtroendevalda politikernas 
pensionsbestämmelser. 

 
Arkivmyndighet (§ 15) 

Nuvarande lydelse 
 

Föreslagen lydelse 

§ 15 Arkivmyndighet 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare 
föreskrifter om arkivvården finns i av 
kommunfullmäktige antaget reglemente för 
arkivmyndigheten samt i riktlinjer för 
arkivvård och informationsförvaltning. 

Kommunstyrelsens ansvar för egna verksamheter (§ 16) 
Nuvarande lydelse 

Kommunstyrelsen har ansvar för följande 
egna verksamheter; 

-  översiktlig fysisk planering (inklusive 
planprogram och större lokaliseringar) 

-  planbesked enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) 5 kap 2-5 § - med undantag 
av när förutsättningar enligt PBL 5 kap 
18 § är uppfyllda 

-  operativt ansvar för kommunens 
planverksamhet 

-   exploatering och plangenomförande 
-  näringslivsfrågor 
-  markfrågor; arrende, köp och 

Föreslagen lydelse 

§ 16 Kommunstyrelsens ansvar för 
egna verksamheter 

1. översiktlig fysisk planering (inklusive 
planprogram och större lokaliseringar) 

2. planbesked enligt plan- och bygglagen 
(2010:900)  

 

3. operativt ansvar för kommunens 
planverksamhet 

4. exploatering och plangenomförande 

5. näringslivsfrågor 

6. markfrågor: arrende, köp och 
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försäljning av fastigheter, 
markförvaltning, företräda kommunen i 
lantmäterifrågor och i plan- och 
byggfrågor samt ärenden som är 
jämförliga med dessa 

- kommunstyrelsen svarar för det 
strategiska och fortlöpande arbetet 
inom naturvården samt den tillsyn inom 
naturvården som ankommer på 
kommunen i den mån uppgiften inte 
lagts på annan nämnd, samt för 
kommunens åtagande inom sjökalkning 
och fiskevårdsfrågor. 
Kommunstyrelsen svarar också för 
kommunens engagemang i regional och 
lokal miljöövervakning 

-  företräda kommunen i 
kollektivtrafikfrågor och övergripande 
samordningsansvar för kommunens 
färdtjänst och andra anropsstyrda 
transporter 

-  övergripande infrastruktur 
-  kommunens anslagstavla 
-  samordnar innehållet i och ansvarar för 

kommunens externa och interna 
webbplats 

-  såsom innehavare av anläggning 
ansvara för planering och kontroll av 
säkerhet mot person- och sakskada på 
grund av el 

försäljning av fastigheter, 
markförvaltning, företräda kommunen i 
lantmäterifrågor och i plan- och 
byggfrågor samt ärenden som är 
jämförliga med dessa 

7. strategiskt arbete inom naturvård samt 
svara för kommunens engagemang i 
regional och lokal miljöövervakning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. strategisk trafik- och 
infrastrukturplanering 

 

 

9. såsom innehavare av anläggning 
ansvara för planering och kontroll av 
säkerhet mot person- och sakskada på 
grund av el. 
 

Kommunfullmäktiges delegering (§ 17) 

Nuvarande lydelse 
ÖVERGRIPANDE ANSVAR OCH 
DELEGERING 
Styrelsen beslutar i följande grupper av 
ärenden:  

- samordning av kommunens yttranden 
vid prövning av tillstånd för 
täktverksamhet 

-  för en tid av högst tjugofem (25) år 

Föreslagen lydelse 
 

Kommunstyrelsen beslutar i följande 
grupper av ärenden:  

1. samordning av kommunens yttranden 
vid prövning av tillstånd för 
täktverksamhet 

2. för en tid av högst tjugofem (25) år 
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utarrendera, uthyra eller annars upplåta 
fastighet och/eller byggnad som tillhör 
kommunen 

-  ingå servitutsavtal 
-  upplåtelse av tomträtt inom av 

fullmäktige fastställd kostnadsram och 
andra riktlinjer beträffande belopp och 
villkor i övrigt 

-  köpa eller sälja fastighet upp till ett 
maximalt belopp  
av 50 miljoner kronor, i varje enskilt 
ärende. I begreppen köpa och sälja 
ingår inlösen i plangenomförande syfte 
samt expropriation 

- besluta i ärenden om markanvisningar 
-  fastställa försäljningspris vid 

försäljning av kommunal industrimark 
och tomtmark 

-  handlägga ärenden angående 
gatukostnad och gatukostnadsersättning 
enligt plan- och bygglagen 

-  fastställa ersättningen för samt träffa 
avtal om parkeringsavlösen 

-  godkänna förslag till VA-avtal 
-  ärenden enligt lagen om förvärv av 

hyresfastighet med mera som inte avser 
utövande av förköpsrätt vid 
aktieöverlåtelse 

- ge tillstånd att använda kommunens 
heraldiska vapen enligt 1 § lagen 
(1970:498) om skydd för vapen och 
vissa andra officiella beteckningar 

-  beslut om förbud mot eldning utomhus 
(Förordningen (2003:789) om skydd 
mot olyckor, 2 kap 7 §) 

-  utser ledamot till hemvärnsråd enligt 
hemvärnsförordningen (1997:146). 

-  avge yttranden enligt 
kameraövervakningslagen (2013:460) 

- tolka Kungsbacka kommuns 

utarrendera, uthyra eller annars upplåta 
fastighet och/eller byggnad som tillhör 
kommunen 

3. ingå servitutsavtal 
4. upplåtelse av tomträtt inom av 

kommunfullmäktige fastställd 
kostnadsram och andra riktlinjer 
beträffande belopp och villkor i övrigt 

5. köpa eller sälja fastighet, eller del av 
fastighet, upp till ett maximalt belopp 
av 50 miljoner kronor, i varje enskilt 
ärende. I begreppen köpa och sälja 
ingår inlösen i plangenomförande syfte 
samt expropriation 

6. besluta i ärenden om markanvisningar 
7. fastställa försäljningspris vid 

försäljning av kommunal industrimark 
och tomtmark 

8. handlägga ärenden angående 
gatukostnad och gatukostnadsersättning 
enligt plan- och bygglagen (2010:900) 

9. fastställa ersättningen för samt träffa 
avtal om parkeringsavlösen 
 

 

 

10. ge tillstånd att använda kommunens 
heraldiska vapen enligt 1 § lagen 
(1970:498) om skydd för vapen och 
vissa andra officiella beteckningar 

11. beslut om förbud mot eldning utomhus 
(förordningen (2003:789) om skydd 
mot olyckor, 2 kap. 7 §) 

 

12. avge yttranden enligt 
kamerabevakningslagen (2018:1200) 

13. tolka Kungsbacka kommuns 
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bestämmelser om ersättning till de 
förtroendevalda och hanterar 
frågeställningar om dess tillämpning 

- styrelsen beslutar också om yttranden 
som ankommer på  
fullmäktige när dessa inte är  
av principiell betydelse eller när tiden 
inte medger att yttrandet behandlas av 
fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt 
samråda med berörd nämnd vid 
handläggning av yttrandet. 

 

bestämmelser om ersättning till de 
förtroendevalda och hantera 
frågeställningar om dess tillämpning 

14. kommunstyrelsen beslutar också om 
yttranden som ankommer på 
kommunfullmäktige när dessa inte är 
av principiell betydelse eller när tiden 
inte medger att yttrandet behandlas av 
kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 
ska om möjligt samråda med berörd 
nämnd vid handläggning av yttrandet. 

 
Kommunalråd (§ 18) 

Nuvarande lydelse 

KOMMUNALRÅD 
Av kommunfullmäktige utsedda kommunalråd 
ska ägna sin tid åt uppdrag för kommunen och 
är ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott.  
Kommunalråd ska vara tillgängliga för 
allmänheten och för kommunens 
förtroendevalda och arbetstagare.  
 
 
 
 
Kommunalrådens arbetsuppgifter och 
ansvarsfördelning fastställs i särskilt beslut 
inför varje ny mandatperiod 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att 
med uppmärksamhet följa frågor av betydelse 
för kommunens utveckling och ekonomiska 
intresse och ta initiativ i dessa frågor samt att 
vid höjd beredskap fatta nämndövergripande 
beslut. 

Föreslagen lydelse 

§ 18 Kommunalråd 
Av kommunfullmäktige utsedda kommunalråd 
ska ägna sin tid åt uppdrag för kommunen och 
är ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott.  
Kommunalråd ska vara tillgängliga för 
allmänheten och för kommunens 
förtroendevalda och arbetstagare. 
Kommunalråd ska i möjligaste mån från 
nämnderna erhålla den information och de 
underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten 
till information och underlag omfattar inte 
uppgift för vilken sekretess råder. 
Kommunalrådens arbetsuppgifter och 
ansvarsfördelning fastställs i särskilt beslut 
inför varje ny mandatperiod. 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att 
med uppmärksamhet följa frågor av betydelse 
för kommunens utveckling och ekonomiska 
intresse och ta initiativ i dessa frågor samt att 
vid höjd beredskap fatta nämndövergripande 
beslut. 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  

                  2021-02-01 

Diarienummer 

        BN 2020-003500 
 

  
 
Yttrande över förslag om att flytta verksamhetsområdet för planbesked 
som inte är av stor vikt eller principiell betydelse från 
byggnadsnämnden till kommunstyrelsen 
 

Förslag till beslut  
Byggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande daterat 2021-02-01 och överlämnar det som sitt 
svar till kommunstyrelsen.  

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar förslaget, att flytta verksamhetsområdet för planbesked 
som inte är av stor vikt eller principiell betydelse från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen, till 
byggnadsnämnden för yttrande. 

Möjligheten att begära planbesked från kommunen infördes i plan- och bygglagen (2010:900) 2011. 
Ansvarsområdet har sedan införandet varit uppdelat mellan kommunstyrelsen och 
byggnadsnämnden. Uppdelning i dag innebär att kommunstyrelsen ansvarar för planbesked som är 
strategiska och är av stor vikt eller principiell betydelse, samtidigt som byggnadsnämnden ansvarar 
för de planbesked som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. Byggnadsnämndens 
hantering sker dock under förutsättning att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot åtgärden.  

Vid en nu genomförd översyn av kommunstyrelsens reglemente har ansvarsfördelningen för 
planbesked setts över. I översynen har hänsyn tagits till planbeskedens påverkan på den 
övergripande fysiska planeringen, de ekonomiska aspekterna, effektiviteten i 
ärendehandläggningen, gränsdragningsproblematiken då två nämnder handhar samma 
verksamhetsområde samt rättssäkerheten och tydligheten för de sökande.  

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 28 februari 2021.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-01 

Förvaltningens yttrande 2021-02-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-12-01, § 352 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-17  
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  

 

 

Katarina Öryd                                                                             
Förvaltningschef                                                                                
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Datum 

2021-02-01 
 
  

Dnr BN 2020-
003500  

 

Yttrande över förslag om att flytta verksamhetsområdet för 
planbesked som inte är av stor vikt eller principiell betydelse 
från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen 

 

Förvaltningens yttrande  
Bygg- och miljöförvaltningen är delaktig i framtagandet av planbesked, men ansvaret 
för beredning ligger på Samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadskontoret 
handlägger och är föredragande i byggnadsnämnden för de planbesked som inte är av 
stor vikt eller principiell betydelse.  

Bygg- och miljöförvaltningen har inget att erinra mot förslaget att flytta 
verksamhetsområdet för planbesked enligt kommunledningskontorets förslag. 
Förvaltningen kan se att de skäl som belyses i kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse bidrar till en effektiv ärendehantering och skapar förutsättningar för 
ett helhetstänkande för den övergripande fysiska planeringen.  
 
 
 

Katarina Öryd  
Förvaltningschef  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2020-12-01 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 352 Dnr 2020-00093  
Remittering av förslag om att flytta verksamhetsområdet för planbesked 
som inte är av stor vikt eller principiell betydelse från 
byggnadsnämnden till kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar förslaget, att flytta verksamhetsområdet 
för planbesked som inte är av stor vikt eller principiell betydelse från 
byggnadsnämnden till kommunstyrelsen, till byggnadsnämnden för yttrande. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 28 februari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Möjligheten att begära planbesked från kommunen infördes i plan- och bygglagen 
(2010:900) 2011. Ansvarsområdet har sedan införandet varit uppdelat mellan 
kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. Uppdelning i dag innebär att 
kommunstyrelsen ansvarar för planbesked som är strategiska och är av stor vikt eller 
principiell betydelse, samtidigt som byggnadsnämnden ansvarar för de planbesked 
som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. Byggnadsnämndens hantering 
sker dock under förutsättning att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot 
åtgärden. 

Vid en nu genomförd översyn av kommunstyrelsens reglemente har 
ansvarsfördelningen för planbesked setts över. I översynen har hänsyn tagits till 
planbeskedens påverkan på den övergripande fysiska planeringen, de ekonomiska 
aspekterna, effektiviteten i ärendehandläggningen, gränsdragningsproblematiken då 
två nämnder handhar samma verksamhetsområde samt rättssäkerheten och 
tydligheten för de sökande. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-06 

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

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
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Remittering av förslag om att flytta verksamhetsområdet för planbesked som inte är av 
stor vikt eller principiell betydelse från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar förslaget, att flytta verksamhetsområdet för planbesked 
som inte är av stor vikt eller principiell betydelse från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen, till 
byggnadsnämnden för yttrande. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 28 februari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Möjligheten att begära planbesked från kommunen infördes i plan- och bygglagen (2010:900) 2011. 
Ansvarsområdet har sedan införandet varit uppdelat mellan kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. 
Uppdelning i dag innebär att kommunstyrelsen ansvarar för planbesked som är strategiska och är av 
stor vikt eller principiell betydelse, samtidigt som byggnadsnämnden ansvarar för de planbesked som 
inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. Byggnadsnämndens hantering sker dock under 
förutsättning att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot åtgärden. 

Vid en nu genomförd översyn av kommunstyrelsens reglemente har ansvarsfördelningen för 
planbesked setts över. I översynen har hänsyn tagits till planbeskedens påverkan på den övergripande 
fysiska planeringen, de ekonomiska aspekterna, effektiviteten i ärendehandläggningen, 
gränsdragningsproblematiken då två nämnder handhar samma verksamhetsområde samt 
rättssäkerheten och tydligheten för de sökande. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-06 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
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Beskrivning av ärendet 
Syftet med införandet av planbesked var att sökande, som avser att vidta en åtgärd, som kan antas 
förutsätta att en detaljplan behöver antas, ändras eller upphävas eller att områdesbestämmelser behöver 
ändras eller upphävas, ska kunna få besked om kommunen har för avsikt att inleda in planläggning för 
området. 

Efter införandet i plan- och bygglagen (2010:900, PBL) 2011 har verksamhetsområdet varit uppdelat 
mellan kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. Uppdelning i dag innebär att kommunstyrelsen 
ansvarar för planbesked som är strategiska och är av stor vikt eller principiell betydelse, samtidigt som 
byggnadsnämnden ansvarar för de planbesked som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. 
Byggnadsnämndens hantering sker dock under förutsättning att kommunstyrelsen inte har något att 
erinra mot åtgärden. 

När kommunstyrelsens reglemente nu ska uppdateras har kommunledningskontoret tillsammans med 
samhällsbyggnadskontoret genomfört en översyn av hanteringen av planbesked. I översynen har 
hänsyn tagits till planbeskedens påverkan på den övergripande fysiska planeringen, de ekonomiska 
aspekterna, effektiviteten i ärendehandläggningen, gränsdragningsproblematiken då två nämnder 
handhar samma verksamhetsområde samt rättssäkerheten och tydligheten för de sökande. 

Övergripande fysisk planering och ekonomiska aspekter 
Kommunstyrelsen är sedan tidigare ansvarig för övergripande fysisk planering, vilket inkluderar 
planprogram, större lokaliseringar och planbesked av stor vikt eller principiell betydelse. Av ansvaret 
följer också att uppdatera kommunens översiktsplan såväl som att genomföra och uppfylla kommunens 
bostadsförsörjningsprogram och bostadsmål. Vidare ingår exploatering och plangenomförande, 
markfrågor, kollektivtrafikfrågor och övergripande infrastruktur.  

Den övergripande fysiska planeringen är en betydande del av samhällsutvecklingen vilket innebär att 
den är förenad med stora investeringar som kommer ha betydande påverkan på kommunens utveckling 
och ekonomi under lång tid. För att kunna hantera detta ansvar har kommunstyrelsen också givits ett 
helhetsansvar för kommunens ekonomiska ställning, vilket balanserar upp det förstnämnda.  

Eftersom planbeskeden kommit att få stor påverkan på planeringen av bostäder och bostadsområden, 
vilket också kräver utbyggnaden av kommunal service, infrastruktur, kollektivtrafik med mera, har allt 
fler planbesked kommit att betraktas vara av stor vikt eller principiell betydelse. Detta går också att se i 
nämndernas hantering av planbesked vilken har förändrats över tid. Vid den tid då planbesked infördes 
behandlades ungefär hälften av planbeskeden i byggnadsnämnden och hälften i kommunstyrelsen. De 
senaste åren har det dock skett en förskjutning och i dag hanteras ungefär drygt tre av fem planbesked i 
kommunstyrelsen, en siffra som med hänsyn taget till resonemanget ovan troligtvis kommer att öka. 

Då planbeskeden påverkar planeringen av bostäder och bostadsområden påverkar de också arbetet med 
kommunens översiktsplan, de fördjupade översiktsplanerna, genomförandet av bostadsförsörjnings-
programmet såväl som uppfyllandet av bostadsmålet. För att kunna skapa en helhetsbild över 
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samhällsutvecklingen där samtliga delar hänger ihop vore det fördelaktigt om ansvaret för planbesked 
helt övergick till den nämnd som ansvarar för den övergripande fysiska planeringen.  

Gränsdragningsproblematik, effektivitet i ärendehandläggningen och likabehandling 
Uppdelningen av ansvarsområdet är även förknippat med en gränsdragningsproblematik. Först och 
främst genom att samhällsbyggnadskontoret i sin handläggning måste göra en avvägning om frågan är 
principiell eller av stor vikt. Svaret på denna fråga avgör hur ärendet ska hanteras framöver då 
nämnderna har olika beredningsrutiner och beredningstider. Nämnderna förväntar sig också 
beslutsunderlag utformade på ett visst sätt. Skulle det under handläggningens gång visa sig att ett 
ärende borde behandlas i den andra nämnden behöver beslutsunderlaget ändras och anpassning 
behöver ske efter den andra nämndens beredningsrutiner och tider, vilket förutom att öka 
administrationen också riskerar att förlänga handläggningstiden och såldes också ansökningstiden för 
den sökande.  

Om ansvarsområdet flyttas över till en nämnd kommer det förenkla samhällsbyggnadskontorets 
arbetssätt såväl som administrationen då alla ärenden behandlas på samma sätt. Det innebär också att 
kommunikationen till sökande blir tydligare då den sker på ett enhetligt sätt. Till detta ska också läggas 
att det även blir enklare att säkerställa att alla ansökningar underställs samma prövning, möter samma 
avvägningar och ställningstaganden samt behandlas på ett enhetligt sätt då de hanteras av samma 
nämnd. 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef
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Reglemente för 
Kommunstyrelsen 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i ”Gemensamt 
reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun” 
gäller bestämmelserna i detta reglemente. Styrelsen ansvarar också för 
uppgifter som inte lagts på annan nämnd. 

 
VERKSAMHETSOMRÅDE 
 

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 
helhetsansvar för att leda, samordna och följa kommunens verksamheter, 
utveckling och ekonomiska ställning. 

Styrelsen ska ha fokus på 

• Utveckling av kommungemensamma frågor 

• Strategisk styrning 

• Strategiskt stöd 

• Uppsikt över andra nämnder och bolag 

Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation 
upprätthålls som ger effekter på helheten. 

Styrelsen har ansvar för kommunövergripande informationssystem. 

Styrelsen leder arbetet med att ta fram kommungemensamma 
styrdokument om inte någon annan nämnd har utsetts till ansvarig. 

Styrelsen är pensionsmyndighet vad avser de förtroendevalda 
politikernas pensionsavtal. 
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Kommunstyrelsen leder, beslutar och samordnar en sammanhållen 
etablerings- och integrationsverksamhet för nyanlända invandrare och 
ensamkommande barn utifrån av kommunfullmäktige fastställda 
etablerings- och integrationsmål samt kvalitetsnivå. 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de 
ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas. Styrelsen får uppdra 
åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av 
sådana ärenden till annan nämnd. 

Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige två gånger varje år 
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 

 
PERSONAL 
 
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, innefattande följande 
uppgifter: 

-  genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

-    förhandla för kommunen enligt lagstiftning om förhandlingsrätt 
utom vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 
verksamhetsområden 

- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare 

-  besluta i pensionsfrågor för kommunens anställda och 
förtroendevalda 

-  besluta om stridsåtgärd 

- lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter 
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-  besluta i ärenden rörande anställning och fastställande av 
anställningsvillkor för kommundirektör och förvaltningschefer. 

 
EKONOMI 
 

Styrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa de 
föreskrifter kommunfullmäktige har bestämt. Medelsförvaltningen 
omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att 
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid 
samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna 
fordringar. 

Styrelsen ska i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta 
medel som avsatts till pensionsförpliktelser. 

Styrelsen beslutar om upptagande av lån inom den beloppsram och de 
riktlinjer som fullmäktige fastställt. 

Styrelsen får omfördela medel som anslagits till nämnder inom den 
budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd 
beloppsram och andra riktlinjer. 

 

ÖVERGRIPANDE ANSVAR OCH DELEGERING 
 
Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:  
 

- samordning av kommunens yttranden vid prövning av tillstånd 
för täktverksamhet 

-  för en tid av högst tjugofem (25) år utarrendera, uthyra eller 
annars upplåta fastighet och/eller byggnad som tillhör kommunen 

-  ingå servitutsavtal 
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-  upplåtelse av tomträtt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram 
och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt 

-  köpa eller sälja fastighet upp till ett maximalt belopp av 50 
miljoner kronor, i varje enskilt ärende. I begreppen köpa och sälja 
ingår inlösen i plangenomförande syfte samt expropriation 

- besluta i ärenden om markanvisningar 

-  fastställa försäljningspris vid försäljning av kommunal 
industrimark och tomtmark 

-  handlägga ärenden angående gatukostnad och 
gatukostnadsersättning enligt plan- och bygglagen 

-  fastställa ersättningen för samt träffa avtal om parkeringsavlösen 

-  godkänna förslag till VA-avtal 

-  ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet med mera som 
inte avser utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse 

- ge tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen enligt 1 § 
lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella 
beteckningar 

-  beslut om förbud mot eldning utomhus (Förordningen (2003:789) 
om skydd mot olyckor, 2 kap 7 §) 

-  utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen 
(1997:146). 

-  avge yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460) 

- tolka Kungsbacka kommuns bestämmelser om ersättning till de 
förtroendevalda och hanterar frågeställningar om dess tillämpning 

- styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på 
fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när 
tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. 
Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid 
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handläggning av yttrandet. 
 

Kommunstyrelsen har ansvar för följande egna verksamheter; 
-    översiktlig fysisk planering (inklusive planprogram och större    
      lokaliseringar) 

-  planbesked enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 2-5 § - 
med undantag av när förutsättningar enligt PBL 5 kap 18 § är 
uppfyllda 

-  operativt ansvar för kommunens planverksamhet 

-    exploatering och plangenomförande 

-  näringslivsfrågor 

-  markfrågor; arrende, köp och försäljning av fastigheter, 
markförvaltning, företräda kommunen i lantmäterifrågor och i 
plan- och byggfrågor samt ärenden som är jämförliga med dessa 

- kommunstyrelsen svarar för det strategiska och fortlöpande 
arbetet inom naturvården samt den tillsyn inom naturvården som 
ankommer på kommunen i den mån uppgiften inte lagts på annan 
nämnd, samt för kommunens åtagande inom sjökalkning och 
fiskevårdsfrågor. Kommunstyrelsen svarar också för kommunens 
engagemang i regional och lokal miljöövervakning 

-  företräda kommunen i kollektivtrafikfrågor och övergripande 
samordningsansvar för kommunens färdtjänst och andra 
anropsstyrda transporter 

-  övergripande infrastruktur 

-  kommunens anslagstavla 

-  samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och 
interna webbplats 

-  såsom innehavare av anläggning ansvara för planering och 
kontroll av säkerhet mot person- och sakskada på grund av el  
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KOMMUNALRÅD 
 
Av kommunfullmäktige utsedda kommunalråd ska ägna sin tid åt 
uppdrag för kommunen och är ledamöter i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Kommunalråd ska vara tillgängliga för allmänheten och för 
kommunens förtroendevalda och arbetstagare. Kommunalrådens 
arbetsuppgifter och ansvarsfördelning fastställs i särskilt beslut inför 
varje ny mandatperiod 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att med uppmärksamhet följa 
frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intresse 
och ta initiativ i dessa frågor samt att vid höjd beredskap fatta 
nämndövergripande beslut. 

 

 
Beslutad av: Kommunfullmäktige 2018-03-06 § 39, diarienummer 
KS/2018:28 
 
Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning 
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 
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§ 126 Dnr 2021-00353 
Delegering till kommunstyrelsen att fatta beslut med anledning av 
pandemilagen och dess följdförordningar 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bestämmer att kommunstyrelsen ansvarar för uppgifter som 
ankommer på kommunen enligt den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av covid-19 eller förordningar och 
föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i den mån uppgiften inte redan 
anförtrotts annan nämnd.  

Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att med stöd av 13 § lagen om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
(pandemilagen) samt 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) 
meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon 
annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för 
trängsel. Kommunstyrelsens beslut om föreskrifter begränsas till förbud som gäller 
under perioder upp till fyra veckor. Med möjlighet att förlänga maximalt fyra veckor 
per gång. 

Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen.  

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 med stöd av den så kallade pandemilagen att 
ge kommuner möjlighet att från och med den 11 mars 2021 förbjuda allmänheten att 
vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, 
om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.  

För att få en snabb beslutsprocess behöver kommunfullmäktige ge en nämnd 
befogenhet att besluta om föreskrifterna. Gör inte fullmäktige det, är det fullmäktige 
som ska meddela föreskrifterna. I detta ärende föreslås att kommunfullmäktige, för 
de fall inte hinder mot detta föreligger enligt lag, delegera till kommunstyrelsen att 
fatta sådana beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-13, § 148 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-16 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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Beslutet skickas till 
Region Halland, Polismyndigheten, Kommunledningskontoret: säkerhetschef, 
kommunikationschef, 
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§ 148 Dnr 2021-00353 
Delegering till kommunstyrelsen att fatta beslut med anledning av 
pandemilagen och dess följdförordningar 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bestämmer att kommunstyrelsen ansvarar för uppgifter som 
ankommer på kommunen enligt den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av covid-19 eller förordningar och 
föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i den mån uppgiften inte redan 
anförtrotts annan nämnd.  

Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att med stöd av 13 § lagen om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
(pandemilagen) samt 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) 
meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon 
annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för 
trängsel. Kommunstyrelsens beslut om föreskrifter begränsas till förbud som gäller 
under perioder upp till fyra veckor. Med möjlighet att förlänga maximalt fyra veckor 
per gång. 

Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen.  

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 med stöd av den så kallade pandemilagen att 
ge kommuner möjlighet att från och med den 11 mars 2021 förbjuda allmänheten att 
vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, 
om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.  

För att få en snabb beslutsprocess behöver kommunfullmäktige ge en nämnd 
befogenhet att besluta om föreskrifterna. Gör inte fullmäktige det, är det fullmäktige 
som ska meddela föreskrifterna. I detta ärende föreslås att kommunfullmäktige, för 
de fall inte hinder mot detta föreligger enligt lag, delegera till kommunstyrelsen att 
fatta sådana beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-16 

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

 

Delegering till kommunstyrelsen att fatta beslut med anledning av pandemilagen och 
dess följdförordningar 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bestämmer att kommunstyrelsen ansvarar för uppgifter som ankommer på 
kommunen enligt den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning 
av covid-19 eller förordningar och föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i den mån uppgiften 
inte redan anförtrotts annan nämnd.  
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att med stöd av 13 § lagen om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pandemilagen) samt 8 kap. 1 § 
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
(begränsningsförordningen) meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats 
eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för 
trängsel. Kommunstyrelsens beslut om föreskrifter begränsas till förbud som gäller under perioder upp 
till fyra veckor. Med möjlighet att förlänga maximalt fyra veckor per gång. 
Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen.  

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 med stöd av den så kallade pandemilagen att ge kommuner 
möjlighet att från och med den 11 mars 2021 förbjuda allmänheten att vistas i en park, på en badplats 
eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för 
trängsel.  
För att få en snabb beslutsprocess behöver kommunfullmäktige ge en nämnd befogenhet att besluta om 
föreskrifterna. Gör inte fullmäktige det, är det fullmäktige som ska meddela föreskrifterna. I detta 
ärende föreslås att kommunfullmäktige, för de fall inte hinder mot detta föreligger enligt lag, delegera 
till kommunstyrelsen att fatta sådana beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-16 
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Beslutet skickas till 
Säkerhetschef, kommunikationschef 

Region Halland smittskydd 

Polismyndigheten 

Beskrivning av ärendet 
Den 10 januari 2021 trädde den tillfälliga pandemilagen1 i kraft. Lagen gäller till och med september 
2021. Pandemilagen ger möjligheter för regeringen att utfärda tillfälliga förordningar för att hindra 
eller begränsa smittspridning. I pandemilagens 13 § har det införts en möjlighet för regeringen att låta 
en kommun meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon 
annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.  

Med stöd av pandemilagen har regeringen utfärdat den så kallade begränsningsförordningen2. Den  
4 mars 2021 kompletterade regeringen begränsningsförordningen och gav kommuner rätt att utfärda 
förbud mot att vistas på vissa platser där det kan finnas risk för trängsel. Bestämmelsen finns i 8 kap.  
1 § begränsningsförordningen3. Den nya bestämmelsen trädde i kraft den 11 mars 2021.   
Bestämmelsen ger kommunerna rätt att utfärda föreskrifter med förbud att 

• vistas i en park, 
• på en badplats eller, 
• på någon annan liknande särskild plats. 

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att 
• det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel, 
• att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, 
• inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet, och  
• smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten innan en kommun utfärdar föreskrifter ges 

tillfälle att yttra sig över kommunens förslag. 
 

Vid framtagandet av föreskrifter bör såväl barnets bästa som eventuella konsekvenser för folkhälsan 
beaktas. Alla aktörer bör kontinuerligt genomföra barnrättsliga analyser inför beslut och åtgärder med 
anledning av covid-19. 

Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att det endast är vissa typer av platser 
som omfattas av bemyndigandet. De platser som omfattas är sådana som allmänheten typiskt sett har 

 
1 Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
2 Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
3 Förordning (2021:161) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-
19 
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tillträde till. Av propositionen framgår dock uttryckligen att vissa platser inte omfattas. Det är platser 
där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer betydande omfattning, till 
exempel köpcentrum och bibliotek, och platser som framför allt används för att förflytta sig från en 
plats till en annan, till exempel gågator och bilvägar, fartyg och andra färdmedel. Förbudföreskrifter 
kan alltså inte gälla sådana platser.  

Det är kommunen som sådan som bemyndigas att meddela föreskrifter som innebär att allmänheten 
inte får vistas i en park, på en badplats eller någon annan liknande plats. För att få en snabb 
beslutsprocess behöver kommunfullmäktige ge en nämnd befogenhet att besluta om föreskrifterna. Gör 
inte fullmäktige det, är det fullmäktige som ska meddela föreskrifterna. Det kan uppstå situationer där 
behovet av föreskrifter uppkommer mycket hastigt. Det är därför viktigt att kommunen har möjliggjort 
en snabbare beslutsprocess än den att beslutet om föreskrifter ska fattas av kommunfullmäktige vid 
varje tillfälle som behovet uppstår. Om beslutet att meddela föreskrifter delegeras till nämnd 
möjliggörs att beslutet kan fattas med kortare varsel. Om behovet skulle vara mycket akut och uppstå 
mycket hastigt finns även möjligheten att fatta ett brådskande ordförandebeslut. Det är inte osannolikt 
att behovet av föreskrifter till exempel kan uppstå för att reglera besökare till kommunens badplatser 
när badsäsongen kommer igång.  

Mot bakgrund av ovan och med hänsyn till beslutets ingripande karaktär bedömer 
kommunledningskontoret att kommunstyrelsen, i sin samordnande roll, bör ges uppdraget att meddela 
föreskrifter med stöd av 8 kap. 1 § begränsningsförordningen. 

Kommunledningskontoret har i samverkan med övriga halländska kommuner arbetat fram ett förslag 
till delegering. 

De beslut om föreskrifter som kan komma att fattas av kommunstyrelsen får endast avse förbud som 
gäller under perioder upp till fyra veckor. Föreskrifter som omfattar längre perioder får anses vara 
frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, som beslutas av 
kommunfullmäktige.  

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har lämnat information om föreskriftsrättens omfattning och 
råd om hur beslut om föreskrifter enligt förordningen kan hanteras. Ett beslut om att meddela 
föreskrifter om förbud att vistas på en angiven plats kan förväntas fattas i två olika situationer. Den ena 
är att förbud meddelas förebyggande utifrån en riskanalys baserad på nämnderna och dess 
medarbetares kunskap om platser som normalt sett lockar många människor i olika situationer. Den 
andra är att beslut fattas efter konstaterad trängsel som medför risk för smittspridning.  

Det är Polismyndigheten som vakar över efterlevnaden av meddelat förbud. Den som bryter mot ett 
förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser kan dömas till penningböter. 

Kommunledningskontoret beräknar att det behövs omfattade informations- och 
kommunikationsinsatser om vistelseförbud meddelas. Det handlar både om hemsida, annan digital 
media och tryckt lokalmedia och om att ha personer på plats och kan förklara. Föreskrifter ska enligt  
8 kap. 13 § andra stycket kommunallagen vara lättillgängliga på kommunens hemsida. Beslutet om att 
meddela föreskrifter ska tillkännages på kommunens webbaserade anslagstavla. 
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Malin Aronsson      Anders Johansson 

Kommundirektör       Biträdande kommundirektör 
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§ 127 Dnr 2020-00937 
Antagande av taxa för sotning och rengöring samt frister för sotning 
och rengöring 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige antar taxa för sotning och rengöring, i enlighet med bilaga 1, 
med stöd av 3 kapitlet, 6 § lag om skydd mot olyckor. 

2. Kommunfullmäktige antar frister sotning och rengöring inom 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, i enlighet med bilaga 2, med stöd av 3 
kapitlet 1 § förordning om skydd mot olyckor. 

3. Taxan enligt beslutspunkt 1 gäller från och med den 1 januari 2022, med den 
justering som sker enligt beslutspunkt 6. 

4. Fristerna enligt beslutspunkt 2 gäller från och med den 1 januari 2022. 

5. Taxans basår är 2019. 

6. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska för varje avgiftsår justera taxan i 
beslutspunkt 1 enligt följande. Taxan revideras årligen från och med år 2020 i 
enlighet med aktuellt sotningsindex, som överenskommits mellan Sveriges 
Skorstensfejarmästares Riksförbund och Sveriges Kommuner och Regioner. 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska från och med ikraftträdandet år 2022 
årligen justera taxan i enlighet med det nationella Sotningsindex (Cirkulär 2002:83) 
som meddelas av Sveriges Kommuner och Regioner. 

Sammanfattning av ärendet 
Då föreskriftsrätt inte kan delegeras från kommun till kommunalförbund behöver 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs (RSG) medlemskommuner fatta beslut om 
de taxor och frister som RSG ska tillämpa i sin verksamhet. För att på ett likställt sätt 
kunna tillämpa frister för sotning och rengöring samt ta ut avgifter för hela RSG är 
det av yttersta vikt att samtliga medlemskommuner var för sig fattar likalydande 
beslut.  

RSG har med stöd av sin förbundsordning att fullfölja de skyldigheter som åvilar 
medlemskommunerna i enlighet med lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Detta 
innebär ett ansvar för att organisera och följa upp verksamhet för sotning och 
rengöring. RSG har överlämnat sotning och rengöring till fyra privata utförare, så 
kallade sotningsleverantörer. Befintliga avtal med nuvarande sotningsleverantörer 
löper ut den 31 december 2021 och en upphandling behöver genomföras innan nya 
kontrakt kan tilldelas. För att kunna genomföra en upphandling som inte baseras på 
lägsta pris måste en taxa för sotning och rengöring, vilken omfattar samtliga 
medlemskommuner, för nästkommande avtalsperiod vara fastställd.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-13, § 153 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-31 
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Räddningstjänsten Storgöteborg förbundsstyrelse 2020-10-08, § 64  
Räddningstjänsten Storgöteborg tjänsteutlåtande, 2020-07-09  
Bilaga 1, Taxa sotning och rengöring, 2020-10-09, Dnr A0318/20 
Bilaga 2, Frister sotning och rengöring 2020-07-02, Dnr A0319/20 
Bilaga 3, Nuvarande Taxa sotning och rengöring  

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

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
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§ 153 Dnr 2020-00937 
Antagande av taxa för sotning och rengöring samt frister för sotning 
och rengöring 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige antar taxa för sotning och rengöring, i enlighet med bilaga 1, 
med stöd av 3 kapitlet, 6 § lag om skydd mot olyckor. 

2. Kommunfullmäktige antar frister sotning och rengöring inom 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, i enlighet med bilaga 2, med stöd av 3 
kapitlet 1 § förordning om skydd mot olyckor. 

3. Taxan enligt beslutspunkt 1 gäller från och med den 1 januari 2022, med den 
justering som sker enligt beslutspunkt 6. 

4. Fristerna enligt beslutspunkt 2 gäller från och med den 1 januari 2022. 

5. Taxans basår är 2019. 

6. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska för varje avgiftsår justera taxan i 
beslutspunkt 1 enligt följande. Taxan revideras årligen från och med år 2020 i 
enlighet med aktuellt sotningsindex, som överenskommits mellan Sveriges 
Skorstensfejarmästares Riksförbund och Sveriges Kommuner och Regioner. 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska från och med ikraftträdandet år 2022 
årligen justera taxan i enlighet med det nationella Sotningsindex (Cirkulär 2002:83) 
som meddelas av Sveriges Kommuner och Regioner. 

Sammanfattning av ärendet 
Då föreskriftsrätt inte kan delegeras från kommun till kommunalförbund behöver 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs (RSG) medlemskommuner fatta beslut om 
de taxor och frister som RSG ska tillämpa i sin verksamhet. För att på ett likställt sätt 
kunna tillämpa frister för sotning och rengöring samt ta ut avgifter för hela RSG är 
det av yttersta vikt att samtliga medlemskommuner var för sig fattar likalydande 
beslut.  

RSG har med stöd av sin förbundsordning att fullfölja de skyldigheter som åvilar 
medlemskommunerna i enlighet med lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Detta 
innebär ett ansvar för att organisera och följa upp verksamhet för sotning och 
rengöring. RSG har överlämnat sotning och rengöring till fyra privata utförare, så 
kallade sotningsleverantörer. Befintliga avtal med nuvarande sotningsleverantörer 
löper ut den 31 december 2021 och en upphandling behöver genomföras innan nya 
kontrakt kan tilldelas. För att kunna genomföra en upphandling som inte baseras på 
lägsta pris måste en taxa för sotning och rengöring, vilken omfattar samtliga 
medlemskommuner, för nästkommande avtalsperiod vara fastställd. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-31 
Räddningstjänsten Storgöteborg förbundsstyrelse 2020-10-08, §64 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-04-13 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Räddningstjänsten Storgöteborg tjänsteutlåtande, 2020-07-09 
Bilaga 1, Taxa sotning och rengöring, 2020-10-09 
Bilaga 2, Frister sotning och rengöring 2020-07-02 
Bilaga 3, Nuvarande Taxa sotning och rengöring 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Antagande av taxa för sotning och rengöring samt frister för sotning och rengöring 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige antar taxa för sotning och rengöring, i enlighet med bilaga 1, med stöd av 

3 kapitlet, 6 § lag om skydd mot olyckor. 

2. Kommunfullmäktige antar frister sotning och rengöring inom Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg, i enlighet med bilaga 2, med stöd av 3 kapitlet 1 § förordning om skydd mot 
olyckor. 

3. Taxan enligt beslutspunkt 1 gäller från och med den 1 januari 2022, med den justering som 
sker enligt beslutspunkt 6. 

4. Fristerna enligt beslutspunkt 2 gäller från och med den 1 januari 2022. 

5. Taxans basår är 2019. 

6. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska för varje avgiftsår justera taxan i beslutspunkt 1 
enligt följande. Taxan revideras årligen från och med år 2020 i enlighet med aktuellt 
sotningsindex, som överenskommits mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och 
Sveriges Kommuner och Regioner. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska från och med 
ikraftträdandet år 2022 årligen justera taxan i enlighet med det nationella Sotningsindex 
(Cirkulär 2002:83) som meddelas av Sveriges Kommuner och Regioner. 

Sammanfattning av ärendet 
Då föreskriftsrätt inte kan delegeras från kommun till kommunalförbund behöver 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs (RSG) medlemskommuner fatta beslut om de taxor och frister 
som RSG ska tillämpa i sin verksamhet. För att på ett likställt sätt kunna tillämpa frister för sotning 
och rengöring samt ta ut avgifter för hela RSG är det av yttersta vikt att samtliga medlemskommuner 
var för sig fattar likalydande beslut.  

RSG har med stöd av sin förbundsordning att fullfölja de skyldigheter som åvilar 
medlemskommunerna i enlighet med lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Detta innebär ett ansvar 
för att organisera och följa upp verksamhet för sotning och rengöring. RSG har överlämnat sotning och 
rengöring till fyra privata utförare, så kallade sotningsleverantörer. Befintliga avtal med nuvarande 
sotningsleverantörer löper ut den 31 december 2021 och en upphandling behöver genomföras innan 
nya kontrakt kan tilldelas. För att kunna genomföra en upphandling som inte baseras på lägsta pris 
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måste en taxa för sotning och rengöring, vilken omfattar samtliga medlemskommuner, för 
nästkommande avtalsperiod vara fastställd.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-31 
Räddningstjänsten Storgöteborg förbundsstyrelse 2020-10-08, §64  
Räddningstjänsten Storgöteborg tjänsteutlåtande, 2020-07-09  
Bilaga 1, Taxa sotning och rengöring, 2020-10-09, Dnr A0318/20 
Bilaga 2, Frister sotning och rengöring 2020-07-02, Dnr A0319/20 
Bilaga 3, Nuvarande Taxa sotning och rengöring  

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten Storgöteborg 

Beskrivning av ärendet 
De förändringar som nu föreslås är resultatet av en översyn som gjorts av den befintliga taxan. Det har 
framkommit att nuvarande taxa i stort sett upplevs enkel och tydlig i sin konstruktion. Taxans 
konstruktion lämnas oförändrad. Det finns vissa behov av att göra mindre justeringar och tillägg i 
taxan.  

Sammanfattningsvis görs justeringar och tillägg avseende: 

− Rengöring utom ordinarie arbetstid med OB-tillägg 
− Omfattande sotningsbehov inom ordinarie sotningsfrist samt enstaka sotning vid 
− behov mellan ordinarie sotningstillfällen 
− Avgift för ej tillträde 
− Avgift för ombokning. 

Kommunen ska meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) ska ske. För att underlätta 
kommunernas ställningstagande har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utarbetat 
allmänna råd. I MSB:s allmänna råd finns rekommendationer om hur ofta sotning bör ske. Vid 
revideringen av frister för sotning och rengöring har RSG inte funnit anledning att avvika från MSB:s 
allmänna råd. Den enda justering som föreslås avseende fristerna för sotning och rengöring är att ändra 
intervallet beträffande sotning av lokaleldstäder från en gång vart fjärde år till en gång vart tredje år. 
Vidare görs en revidering av de särskilda bestämmelserna avseende fristerna. 

 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
STORGÖTEBORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-10-08 
Förbundsstyrelsen 

Expedieras: 

Göteborgs Stad 
Mölndals stad 

Kungsbacka kommun 
Härryda kommun 
Part ille kommun 

Lerums kommun 

Fs § 64 Dnr 0318/20 och 0319/20 

Taxa för sotning och rengöring samt frister för sotning och rengöring 

TIDIGARE BEHANDLING 

Återremitterat vid förbundsstyrelsens sammanträden den 3 september 
2020, § 53 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 9 juli 2020. 

ÄRENDET 

Då föreskriftsrätt inte kan delegeras från kommun t ill kommunalförbund 
behöver Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs (RSG) medlemskom
muner fatta beslut om de taxor och frister som RSG ska tillämpa i sin 
verksamhet. För att på ett likställt sätt kunna tillämpa frister för sotning 
och rengöring samt ta ut avgifter för hela RSG är det av yttersta vikt att 
samtliga medlemskommuner var för sig fattar likalydande beslut. 

RSG har med stöd av sin förbundsordning att fullfölja de skyldigheter som 
åvilar medlemskommunerna i enlighet med Lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor. Detta innebär ett ansvar för att organisera och följa upp verksam
het för sotning och rengöring. RSG har överlämnat sotning och rengöring till 
fyra privata utförare, s.k. sotningsleverantörer. 

Befintliga avtal med nuvarande sotningsleverantörer löper ut den 31 de
cember 2021 och en upphandling behöver genomföras innan nya kon
trakt kan t illdelas. För att kunna genomföra en upphandling som inte ba
seras på lägsta pris måste en taxa för sotning och rengöring, vilken om
fattar samtliga medlemskommuner, för nästkommande avtalsperiod 
vara fastställd. Detta innebär att upphandlingen kommer att baseras på 
kvalitetskriterier istället för pris då taxan för sotning och rengöring är på 
förhand fastställd. 

De förändringar som nu föreslås är resultatet av en översyn som gjorts 
av den befintliga taxan. Det har därvid i huvudsak framkommit att nuva
rande taxa i stort sett upplevs enkel och tydlig i sin konstruktion. Taxans 
konstruktion lämnas oförändrad. Det finns vissa behov av att göra 
mindre justeringar och tillägg i taxan. Sammanfattningsvis görs juste
ringar och tillägg avseende: 

• Rengöring utom ordinarie arbetstid med OB-tillägg 

• Omfattande sotningsbehov inom ordinarie sotningsfrist samt en
staka sotning vid behov mellan ordinarie sotningstillfällen 

• Avgift för ej tillträde 

• Avgift för ombokning 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
STORGÖTEBORG 

Förbundsstyrelsen 

Forts. Fs § 64 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-08 

Kommunen ska meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) ska 
ske. För att underlätta kommunernas ställningstagande har Myndig
heten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utarbetat allmänna råd . I 
MSB:s allmänna råd finns rekommendationer om hur ofta sotning bör 

ske. Vid revideringen av frister för sotning och rengöring har inte RSG 
funnit anledning att avvika från MSB:s allmänna råd. Den enda justering 
som föreslås avseende fristerna för sotning och rengöring är att ändra 
intervallet beträffande sotning av lokaleldstäder från en gång vart fjärde 
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stämmelserna avseende fristerna. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 
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1. att anta Taxa sotning och rengöring, i enlighet med bilaga 1, med stöd 

av 3 kap. 6 § lag om skydd mot olyckor, 

2. att anta Frister sotning och rengöring, i enlighet med bilaga 2, med 

stöd av 3 kap. 1 § förordning om skydd mot olyckor, 

3. att taxan enligt beslutspunkt 1 gäller från och med den 1 januari 2022, 

med den justering som sker enligt beslutspunkt 6, 

4. att fristerna enligt beslutspunkt 2 gäller från och med den 1 januari 
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5. att taxans basår är 2019 samt 

6. att Räddningstjänstförbundet Storgöteborg för varje avgiftsår ska ju

stera taxan i beslutspunkt 1 enligt följande. Taxan revideras årligen från 

och med år 2020 i enlighet med aktuellt sotningsindex, som överens

kommits mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Sveri

ges Kommuner och Regioner. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

ska från och med ikraftträdandet år 2022 årligen justera taxan i enlighet 

med det nationella Sotningsindex (Cirkulär 2002:83) som meddelas av 
Sveriges Kommuner och Regioner. 
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Sammanfattning av ärendet 

Då föreskriftsrätt inte kan delegeras från kommun till kommunalförbund behöver 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs (RSG} medlemskommuner fatta beslut om de 
taxor och frister som RSG ska tillämpa i sin verksamhet. För att på ett likställt sätt kunna 
tillämpa frister för sotning och rengöring samt ta ut avgifter för hela RSG är det av 
yttersta vikt att samtliga medlemskommuner var för sig fattar likalydande beslut. 

RSG har med stöd av sin förbundsordning att fullfölja de skyldigheter som åvilar 

medlemskommunerna i enlighet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Detta innebär 

ett ansvar för att organisera och följa upp verksamhet för sotning och rengöring. RSG har 

överlämnat sotning och rengöring till fyra privata utförare, s.k. sotningsleverantörer. 

Befintliga avtal med nuvarande sotningsleverantörer löper ut den 31 december 2021 och 
en upphandling behöver genomföras innan nya kontrakt kan tilldelas. För att kunna 
genomföra en upphandling som inte baseras på lägsta pris måste en taxa för sotning och 
rengöring, vilken omfattar samtliga medlemskommuner, för nästkommande 
avtalsperiod vara fastställd . Detta innebär att upphandlingen kommer att baseras på 
kvalitetskriterier istället för pris då taxan för sotn ing och rengöring är på förhand 
fastställd. 

De förändringar som nu föreslås är resultatet av en översyn som gjorts av den befintliga 
taxan. Det har därvid i huvudsak framkommit att nuvarande taxa i stort sett upplevs 
enkel och tydlig i sin konstruktion. Taxans konstruktion lämnas oförändrad. Det finns 
vissa behov av att göra mindre justeringar och tillägg i taxan. Sammanfattningsvis görs 
justeringar och tillägg avseende: 

• Rengöring utom ordinarie arbetstid med OB-t illägg 

• Omfattande sotningsbehov inom ordinarie sotningsfrist samt enstaka sotning vid 
behov mellan ordinarie sotningstillfällen 

• Avgift för ej tillträde 

• Avgift för ombokning 

Kommunen ska meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sot ning) ska ske. För att 
underlätta kommunernas ställningstagande har Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) utarbetat allmänna råd. I MSB:s allmänna råd finns rekommendationer 
om hur ofta sotning bör ske. Vid revideringen av frister för sotning och rengöring har inte 
RSG funnit anledning att avvika från MSB:s allmänna råd. Den enda justering som 
föreslås avseende fristerna för sotning och rengöring är att ändra intervallet beträffande 
sotning av lokaleldstäder från en gång vart fjärde år till en gång vart tredje år. Vidare 
görs en revidering av de särskilda bestämmelserna avseende fristerna. 
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Ärendet 

Bakgrund 

Det aktuella ärendet innebär att beslut om taxa för sotning och rengöring ska antas för 
nästkommande avtalsperiod med de presumtiva sotningsleverantörerna. Ärendet 
innebär vidare att beslut om frister för sotning och rengöring ska fattas. 

Då föreskriftsrätt inte kan delegeras från kommun till kommunalförbund behöver RSG :s 
medlemskommuner fatta beslut om de taxor och frister som RSG ska tillämpa i sin 
verksamhet. För att på ett likställt sätt kunna tillämpa frister för sotning och rengöring 
samt ta ut avgifter för hela RSG är det av yttersta vikt att samtliga medlemskommuner 
var för sig fattar likalydande beslut. 

RSG har med stöd av sin förbundsordning att fullfölja de skyldigheter som åvilar 
medlemskommunerna i enlighet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Detta 
innebär ett ansvar för att organisera och följa upp verksamheten avseende sotning och 
rengöring. Kommunen får föreskriva att avgift ska betalas för sotning och rengöring. 
Kommunen beslutar också om de intervaller, frister, som ska gälla för sotning och 
rengöring. RSG har överlämnat sotning och rengöring till fyra privata utförare, 
sotningsleverantörer. 

Avtalstiden med nuvarande sotningsleverantörer löper ut den 31 december 2021. 
Arbetet med en ny upphandling har påbörjats. För att kunna genomföra en upphandling 
som inte baseras på lägsta pris måste en taxa för sotning och rengöring, vilken omfattar 
samtliga medlemskommuner, för nästkommande avtalsperiod vara fastställd. Detta 
innebär att upphandlingen kommer att baseras på kva litetskriterier istället för pris då 
taxan för sotning och rengöring är fastställd på förhand. 

I samband med arbetet med framtagandet av en ny taxa ses även fristerna för sotning 
och rengöring över. 

Nuvarande taxa för sotning och rengöring 

Nuvarande avtal om sotningstjänster trädde i kraft den 1 januari 2016. I samband med 
den förra upphandlingen av sotningstjänster gjordes en genomgripande revidering av 
taxan för sotning och rengöring samt av taxans konstruktion. Inför arbetet med nu 
gällande taxa var målsättningarna i huvudsak att få fram en taxa som var lättförståelig 
och transparent för allmänheten, som var lätt att tillämpa för sotningsleverantörerna 
samt att få fram en taxa som bidrog till viss bärighet för sotningsleverantörernas totala 
näringsverksamhet. 

Vid översynen av avgiftskonstruktionen i samband med upphandlingen 2014-2015 
gjordes en avgiftsanalys så att det skulle finnas en viss bärighet utifrån grundavtalet. 
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De objekt som omfattas av sotning och rengöring är lokaleldstäder, värmepannor som inte 

är inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande rökkanaler. Omfattas gör 

även imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara verksamheter. 

Den nuvarande avgiftskonstruktionen bygger på att det för sotning av eldstäder finns två 
olika grundobjekt med fast objektspris. Inställelseavgiften inkluderar såväl kostnaden för 
inställelse som för utrustning samt förbrukningsmateriel och har inkluderats i respektive 
objektspris. 

När det gäller rengöring av imkanaler på restauranger och motsvarande inrättningar 
finns stora svårigheter att utforma ett fast objektspris eftersom restaurangernas 
imkanaler varierar i konstruktion och placering. De har större variation avseende såväl 
tidsåtgång som svårighetsgrad. Därför kvarstår timersättning för dessa objekt och det 
samma gäller för sotning av värmepannor över 60 kwh samt övriga objekt som inte 
omfattas av grundobjekten. Här tillkommer en inställelseavgift per person och tillfälle. 
Inställelseavgiften för rengöring av imkanal är högre än övriga inställelseavgifter, detta 
för att kompensera för förbrukningsmateriel. 

Den nuvarande taxan för sotning och rengöring framgår av bilaga 3. 

Arbetet med framtagande av en reviderad taxa 

Inför framtagandet av en reviderad taxa för sotning och rengöring har en översyn gjorts 
varvid RSG bland annat gett sotningsbranschen möjlighet att få inkomma med 
synpunkter på nuvarande taxa. Det har därvid i huvudsak framkommit att nuvarande 
taxa i stort sett upplevs enkel och tydlig i sin konstruktion. Under översynen har det 
vidare framkommit önskemål om högre ersättning samt att det finns vissa behov av att 
göra mindre justeringar och tillägg i taxan. 

Inför nu aktuell revidering av taxan för sotning och rengöring har RSG även gjort en 
jämförelse med nuvarande taxor i Jönköping och Storstockholm. Skälen till att jämföra 
med Storstockholm är flera . Storstockholm är ett storstadsområde och har ungefär 
samma typ av fastighetsbestånd som RSG. Storstockholms avgiftskonstruktion liknar 
v idare i stort den konstruktion RSG har. Att jämföra med Jönköping är också relevant då 
Jönköping har en blandning av landsbygd och stad som liknar RSG:s förhållanden. 
Jämförelsen visar att den nu föreslagna taxan sammantaget får anses ligga i nivå med 
Storstockholms och Jönköpings taxor. 

Justeringar och tillägg i nu föreslagen taxa 

Som ovan angetts har det vid arbetet med framtagande av en reviderad taxa endast 
framkommit att det finns behov av att göra vissa mindre justeringar och tillägg i taxan 
för sotning och rengöring. Även vissa språkliga och strukturella ändringar har gjorts. De 
justeringar och tillägg som nu föreslås i taxan gäller huvudsakligen följande. 
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• Rengöring utom ordinarie arbetstid med OS-tillägg 

• Omfattande sotningsbehov inom ordinarie sotningsfrist samt enstaka sotning vid 
behov mellan ordinarie sotningstillfällen 

• Avgift för ej t illträde 

• Avgift för ombokning 

Rengöring utom ordinarie arbetstid med 08-tillägg 
Det har visat sig att priset för utförande av rengöring utom ordinarie arbetstid enligt 
taxan ligger på en sådan kostnadsnivå att alltfler nyttjanderättshavare (ofta 
restauranger) vill ha sin rengöring av imkanaler utförd under kvällar och nätter. Det 
handlar främst om de kök som inte är tillgängliga för rengöring under dagtid, oftast på 
grund av att såväl lunch och middag lagas och köket därmed används hela dagen. 
Utgångspunkten är dock att rengöringen ska utföras under dagtid. I undantagsfall, när 
imkanalen inte är tillgänglig för rengöring, ska rengöringen utföras utom ordinarie 
arbetstid, men då till en högre avgift. 

Vid rengöring utom ordinarie arbetstid utgår en fast tilläggsavgift, en s.k. 
inställelseavgift. Denna tilläggsavgift har visat sig inte täcka de merkostnader som 
uppstår i form av ökade lönekostnader under s.k. obekväm arbetstid. Det är inte ovanligt 
med arbeten där flera personer arbetar i åtta timmar. Taxan föreslås justeras så att 
leverantörerna får viss ersättning för ökade lönekostnader som uppstår under obekväm 
arbetstid genom att engångsavgiften tas bort och ersätts av högre timersättning. I den 
högre timersättningen ingår inte någon höjning av andra kostnader såsom 
overheadkostnader eller kostnader för förbrukningsmateriel eftersom dessa kostnader 
ingår i den ordinarie inställelsen och uppstår oavsett när på dygnet rengöringen utförs. 
Detta innebär att tre nya poster avseende timersättning utom ordinarie arbetstid införs i 
taxan och att den extra inställelseavgiften tas bort. 

Omfattande sotningsbehov inom ordinarie sotnings/rist samt enstaka sotning vid 
behov mellan ordinarie sotningsti/lfällen 
Vid de tillfällen då skorstensfejaren vid ordinarie sotning enligt frist upptäcker att det till 
exempel finns en större mängd tjära i räkkanalen och det inte hinner åtgärdas inom 
ramen för ordinarie sotning, behöver kunden boka ny tid hos sotningsleverantören. Stor 
mängd tjära utgör en väsentlig brandrisk och måste avlägsnas. En genomsnittlig tid för 
en sotning är 20-30 minuter. Tiden som åtgår för borttagande av omfattande 
tjärbeläggning kan variera kraftigt och ett sådant arbete som inte ryms inom tiden för 
ord inarie sotning bör därför kunna ersättas utifrån faktisk tidsåtgång. Ett tillägg om detta 
föreslås därför i taxan i punkt 1.6, se bilaga 1, såsom ett av kunden beställt arbete inom 
ramen för sotningstjänsten. 

Vidare finns det i undantagsfall tillfällen när kund uppmärksammar ett behov av en 
enstaka sotning (borttagning av brandfarlig beläggning) mellan ordinarie 
sotningstillfällen. När ett sådant behov faller inom ramen för föreskriven sotningstjänst 
och en sotning utförs på kundens begäran saknas i nuvarande taxa stöd för att ta ut en 
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avgift för ett sådant arbete. Därför föreslås nu ett tillägg i taxan som innebär en 
möjlighet att ta ut avgift för en sotning mellan ordinarie sotningstillfällen, som är 
betingad av brandskyddsmässiga skäl. Detsamma gäller när kunden har fått ett 
föreläggande av RSG om borttagning av brandfarlig beläggning och kontaktar 
sotningsleverantören för utförande av en sotning. 

Dessa tillägg i taxan föranleder även en revidering i bestämmelserna gällande fristerna 
för sotning och rengöring, se närmre härom nedan under rubriken Frister för sotning och 
rengöring. 

Avgift för ej tillträde 

Vid tillämpning av nuvarande taxa får en avgift tas ut för ej utfört arbete i de fall då det 
inte getts tillträde till fastigheten enligt avisering och särskilda skäl för detta inte 
förelegat. Det kan dock inte anses skäligt att ta ut en avgift för arbete som rent faktiskt 
inte utförts. Med beaktande av att sotningen eller rengöringen inte genomförts behöver 
därför en justering göras av taxan på så sätt att en avgift istället endast får tas ut för den 
kostnad sotningsleverantören haft, dvs. en inställelseavgift för själva inställelsen. 
Därmed föreslås en justering av taxan i denna del. 

Avgift för ombokning 

I nuvarande taxa finns inte möjlighet att ta ut avgift om fastighetsägaren eller 

nyttjanderättshavaren har ombokat t ill en annan dag än den aviserade. Taxan och dess 

konstruktion bygger bland annat på att sotningsleverantören kan använda sig av en så 

kallad pärlbandsprincip vilken innebär att sotningsleverantören planerar sina arbeten så 

effektivt som möjligt inom ett bostadsområde. Då kund ombokar en tid t ill en annan dag 

bryts denna princip vilket medför ökade kostnader för sotningsleverantören. I nuvarande 

taxa finns inte någon täckning för en sådan ökad kostnad, varför ett tillägg i taxan i denna 

del behöver göras. 

Frister för sotning och rengöring 

Enligt 3 kap. 1 § Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor ska en kommun meddela 
föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) ska ske. Enligt förordningen är det 
kommunen som lokalt beslutar om fristerna. 

För att underlätta kommunernas ställningstagande har Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) utarbetat allmänna råd. I MSB:s allmänna råd (MSBFS 2014:6) finns 
rekommendationer om hur ofta sotning eller rengöring bör ske. Dessa är baserade på 
vilken årsmedeltemperatur man har för orten. Denna medeltemperatur står i 
förhållande till användningsgraden av eldstad (ex värmepanna) och det därpå följande 
underhållsbehovet. Detta underhållsbehov som består i sotning eller rengöring, är en 
brandförebyggande åtgärd. 
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Inför framtagande av nuvarande frister gällde SRVFS 2005:9 (Statens räddningsverks 
författningssamling) och enligt dessa var det angivet att sotning av lokaleldstäder skulle 
ske en gång vart fjärde år. Dessa allmänna råd har ersatts av MSBFS 2014:6 och 
fristrekommendationen är ändrad till en gång vart tredje år gällande lokaleldstäder. Vid 
utarbetande av nu aktuellt förslag t ill frister för sotning och rengöring finns inte någon 
anledning att avvika från nu gällande allmänna råd. 

Den enda justering som föreslås avseende själva fristerna för sotning och rengöring är 
att ändra intervallet beträffande sotning av lokaleldstäder från en gång vart fjärde år till 
en gång vart tredje år. 

I nu gällande bestämmelser om frister finns en möjlighet för RSG att i enskilda fall 
besluta om att tillämpa en tätare sotningsfrist, när det är betingat av 
brandskyddsmässiga skäl. 

Därutöver föreslås ett tillägg till fristbestämmelserna som innebär en möjlighet att i 
undantagsfall genomföra en sotning mellan ordinarie sotningstillfällen, när behov av 
sotning uppstår och det är betingat av brandskyddsmässiga skäl. I praktiken förekommer 
detta då kunden uppmärksammat ett enstaka behov av sotning (borttagning av 
brandfarlig beläggning) mellan sotningstillfällena och kontaktar sotningsleverantören. 
Detsamma gäller när kunden har fått ett föreläggande av RSG om borttagning av 
brandfarlig beläggning och kontaktar sotningsleverantören. Enstaka sotning utförs då på 
kundens begäran mellan ordinarie sotningstillfällen och utgör en sotning inom ramen för 
föreskriven sotningstjänst. Detta är tänkt att tillämpas vid enstaka tillfälle. Vid ett 
upprepat behov av tätare sotning ska istället bestämmelsen om förtätning av 
otningsfr s tillämpas, varvid RSG fattar beslut. 

Bilagor 
1. Taxa sotning och rengöring 

2. Frister sotning och rengöring 

3. Nuvarande Taxa sotning och rengöring 
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Taxa sotning och rengöring 
Fastställd av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige att gälla från 2022‐01‐01. 

 Tillämpningsområde: 
Medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och 
Lerum) 
För utförande av föreskriven sotning/rengöring enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot olyckor (2003:778) utgår ersättning 
enligt denna taxa. 

 Avgift för sotning och rengöring 
För inställelse inom fastighet för sotning utgår avgift för aktuellt objekt enligt pris angivet i avsnitt 1. Avgiften debiteras 
fastighetsägaren. Sotning ska utföras helgfria vardagar mellan kl. 06:00 – 17:00. Enbart ett Grundobjekt per bostad kan 
debiteras, dock kan ett eller flera tilläggsobjekt tillkomma. 

För inställelse inom fastighet för rengöring av imkanal utgår avgift enligt pris angivet i avsnitt 2. Avgiften debiteras 
fastighetsägaren. I avgiften ingår kostnaden för den tekniska utrustning som rengöringen kräver samt för allt 
förbrukningsmaterial såsom rengöringsmedel, täckplast etc. 

1.  Sotning  Kronor 
exklusive moms 

Kronor 
inklusive moms 

1.1  Grundobjekt 1 inklusive inställelse 
Avser lokaleldstad i en‐ och tvåbostadshus, radhus, kedjehus samt fritidshus med en 
skorsten och en eller flera rökkanaler. 

330  412,50 

1.2  Grundobjekt 2 inklusive inställelse 
Avser objekt i en‐ och tvåbostadshus, radhus, kedjehus samt fritidshus med flera 
skorstenar oavsett antal rökkanaler samt alla värmepannor upp till 60 kWh oavsett 
flytande eller fast bränsle. 

366  457,50 

1.3  Tilläggsobjekt för Grundobjekt 1 och 2 
Tillägg för ytterligare lokaleldstad eller värmepanna inom respektive bostad oavsett 
utförande av ovanstående grundobjekt. 

103  128,75 

1.4  Objekt i flerbostadshus, värmepannor över 60 kWh samt övrigt  
Avgiften avser sotning av flerbostadshus, värmepannor överstigande 60 kWh samt övrigt 
som inte inryms under Grundobjekt 1 och 2. Ersättning uttas för faktisk tidsåtgång per 
person och timme. Tidsåtgången räknas från ankomst tills sotningen slutförts. 

Ersättning för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet 
kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas. 

414/ 
timme 

517,50/ 
timme 

1.5  Inställelseavgift – flerbostadshus, värmepannor över 60 kWh samt övrigt 
Inställelseavgiften avser sotning enligt punkt 1.4 och 1.6 samt uttas per person och 
tillfälle. 

Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet 

kräver detta. 

137  171,25 

1.6  Beställt arbete 
För annat av kunden beställt arbete inom ramen för den föreskrivna sotningen enligt 
LSO, uttas en inställelseavgift enligt 1.5 samt ersättning för faktisk tidsåtgång per person 
och timme. Tidsåtgången räknas från ankomst tills sotningen slutförts. 

414/ 
timme 

517,50/ 
timme 

1.7  Avgift för ej tillträde 
Då sotningen inte kunnat utföras pga. att det inte getts tillträde till fastigheten enligt 
avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, uttas en inställelseavgift för det 
aviserade besöket per person. 

Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet 
kräver detta. 

137  171,25 

 

1.8  Avgift för ombokning  137  171,25 I 
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Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 helgfria timmar 

före aviserat besök, uttas en grundavgift. 

2.  Rengöring  Kronor 
exklusive moms 

Kronor 
inklusive moms 

2.1  Inställelseavgift  
För rengöring uttas en inställelseavgift per person och tillfälle. 

Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet 
kräver detta. Avgiften kompenserar även för förbrukningsmateriel. 

207  258,75 

2.2  Timersättning – ordinarie arbetstid 
För rengöring av imkanaler uttas ersättning för faktisk tidsåtgång per person och timme. 
Ordinarie arbetstid är helgfria vardagar mellan kl. 06:00 och 17:00. Tidsåtgången räknas 
från ankomst tills arbetet slutförts i lokalen. 

Ersättning för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet 
kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas. 

414/ 
timme 

517,50/ 
timme 

2.3  Timersättning – utom ordinarie arbetstid 
Ersättning för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet 
kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas. 

   

A  Timersättning – kl. 17:01 – 22:00 
För rengöring av imkanaler utom ordinarie arbetstid (helgfria vardagar kl. 17:01 – 22:00), 
uttas ersättning per person och timme. Tidsåtgången räknas från ankomst tills arbetet 
slutförts i lokalen. Varje påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme.  

455/ 
timme 

568,75/ 
timme 

B  Timersättning – kl. 22:01 – 06:00 
För rengöring av imkanaler utom ordinarie arbetstid (helgfria vardagar kl. 22:01 – 06:00), 
uttas ersättning per person och timme. Tidsåtgången räknas från ankomst tills arbetet 
slutförts i lokalen. Varje påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme.  

500/ 
timme 

625/ 
timme 

C  Timersättning – lördagar och helgdagar 
För rengöring av imkanaler utom ordinarie arbetstid (lördagar och helgdagar oavsett 
klockslag), uttas ersättning per person och timme. Tidsåtgången räknas från ankomst tills 
arbetet slutförts i lokalen. Varje påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme.  

611/ 
timme 

763,75/ 
timme 

2.4  Avgift för ej tillträde 
Då rengöringen inte kunnat utföras pga att det inte getts tillträde till fastigheten enligt 
avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, uttas en inställelseavgift per person 
och tillfälle för det aviserade besöket. 

207  258,75 

2.5  Avgift för ombokning 
Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 helgfria timmar 

före aviserat besök, uttas en grundavgift. 

 
207 

 
258,75 

3  Basår och årlig justering av taxan 
Taxans basår är 2019. Taxan revideras årligen från och med år 2020 i enlighet med aktuellt 
sotningsindex, som överenskommits mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och 
Sveriges Kommuner och Regioner. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska från och med 
ikraftträdandet år 2022 årligen justera taxan i enlighet med det nationella Sotningsindex 
(Cirkulär 2002:83) som meddelas av Sveriges Kommuner och Regioner. 

  



RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
STORGÖTEBORG 

Diarienummer: A0319/20 
Upprättad: 2020-07-02 

FRISTER sotning och rengöring inom räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 

Fasta bränslen 
Frist för sotning Beskrivning 

Om pannan ingår i en värmecentra l som står under kontinuerlig 

1 ggr/3 år övervakning av en kva lificerad driftsledare, oavsett vilket bränsleslag 
som används. 

3 ggr/år Avser konventionella pannor. 
Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller 

2 ggr/år motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där 
pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning. 
Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från 

1 ggr/år sotbi ldningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten 
är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet. 

Flytande bränslen 
Frist för sotning Beskrivning 

3 ggr/år 
Avser pannor där eldning sker med t ung eldningsolj a eller annat från 
sotbi ldningssynpunkt motsvarande bränsle. 
Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 

1 ggr/år sotbi ldningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt 
överstiger 60 kW. 

1 ggr/2 år 
Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från 
sotbi ldningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt 
uppgår till högst 60 kW. 

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar 

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov 

Frist för sotning Beskrivning 

6 ggr/år 
Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja 
eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. 

1 ggr/år 
Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 
sotbi ldningssynpunkt, motsvarande bränsle. 

Om eldning sker för ett enski lt hushålls behov kan sotningsfrister för lokaleldstäder 
tillämpas. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
STORGÖTEBORG 

Diarienummer: A0319/ 20 
Upprättad: 2020-07-02 

Lokaleldstäder till exempel braskamin, öppen spis, kakelugn 

Frist för sotning Beskrivning 

1 ggr/år Huvudregeln är att lokaleldst äder ska sotas varje år. 
Avser eldstäder som inte används i någon nämnvärd omfattn ing, dvs 
t rivseleldning. Med trivseleldning avses eldning någon gång (en) per 

1 ggr/3 år vecka eller en maximal ungefärl ig år lig förbrukning på ca en kubikmeter 
ved. Vid bedömningen av om denna längre frist ska tillämpas kan även 
hänsyn behöva t as t ill omständigheter i det enskilda fa llet, exempelvis 
risksituationen. 

1 ggr/3 år Eldstaden finns i ett fritidshus. 

RENGÖRING 
Imkanaler i restauranger eller andra större kök 

Frist för sotning Beskrivning 

3 ggr/år Vid matlagning 

1 ggr/år 
Imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller 
liknande verksamhet ex frånluf tskana l från pizzaugnar. 

Särskilda bestämmelser 

2 (2) 

• Undantag gäller för värmepannor, köksspisar, andra jämförbara förbränningsanordningar, eldstäder och 
imkanaler. Har ett kök eller motsvarande utrymme inte använts för matlagning eller eldning inte skett 
efter senaste rengöring(sotning) behöver ny rengöring inte göras. Vid bestämmande av nästa 
rengöringst illfälle ska rengöring anses gjord enligt gällande frister. 

• Ägare/ brukare av anläggning ska t ill Räddningstjänsten Storgöteborg anmäla: 
- byte av förbränningsanordning 
- byte av bränsleslag 
- ändrad eldningsfrekvens 

• Tätare sotningsfrist kan ti llämpas i enskilda fall när det är bet ingat av brandskyddsmässiga skäl. 
Beslut fattas av Räddningstjänstförbundet Storgöteborg. 

• I enskilda fall kan sotning utföras på kunds begäran mellan ordinarie sot ningstillfällen om behov uppstår 
och är betingat av brandskyddsmässiga skäl eller om kund har fått ett föreläggande av RSG om 
borttagning av brandfarlig beläggning. En förut sättning är att det är fråga om en sot ning inom ramen för 
föreskriven sotningstjänst. Vid upprepat behov av sotning ska istä llet bestämmelsen om förtätning av 
sotningsfrist t illämpas, se föregående punkt. 

• När en anläggning tagits i drift kan den första sotningen, av planeringsmässiga skä l, behöva göras t idigare 
än den dag då fristen löper ut. 
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Taxa sotning och rengöring 
Fastställd av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige att gälla från 2016-01-01. 
Justerad med sotningsindex 2019 att gälla från 2019-05-01. 

Tillämpningsområde: 
Medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
(Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum) 

För utförande av föreskriven sotning/rengöring enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot 
olyckor (2003:778) utgår ersättning enligt denna taxa. 

Kronor 
exklusive 

moms 

Kronor 
inklusive 
moms 

1. Sotningsavgifter 
För inställelse inom fastighet för sotning utgår avgift enligt nedan angivet pris för aktuellt objekt. 
Avgiften debiteras fastighetsägaren. I avgiften ingår omhändertagande av de produkter (sot från 
konvektionsdelar och rökkanaler) som genererats vid sotningen*. Sotning ska utföras helgfria 
vardagar mellan kl. 07:00 – 17:00. Enbart ett Grundobjekt per bostad kan debiteras dock kan ett 
eller flera tilläggsobjekt tillkomma. 
*Gäller enbart sot som sotaren suger upp.

1.1 Grundobjekt 1 inklusive inställelse 
Avser lokaleldstad i en- och tvåbostadshus, radhus, kedjehus samt fritidhus med 
en skorsten och en eller flera rökkanaler. 

330 412,50 

1.2 Grundobjekt 2 inklusive inställelse 
Avser objekt i en- och tvåbostadshus, radhus, kedjehus samt fritidhus med flera 
skorstenar oavsett antal rökkanaler samt alla pannor upp till 60 kwh oavsett 
flytande eller fast bränsle. 

366 457,50 

1.3 Tilläggsobjekt för Grundobjekt 1 och 2 
Tillägg för ytterligare lokaleldstad eller panna inom respektive bostad oavsett 
utförande av ovanstående grundobjekt. 

103 128,75 

1.4 Objekt i flerbostadshus, pannor över 60 kwh samt övrigt 
Avgiften avser sotning av flerbostadshus, pannor överstigande 60kwh samt övrigt 
som inte inryms under Grundobjekt 1 och 2. Ersättning uttas för faktisk tidsåtgång 
per person och timme. Tidsåtgången räknas från ankomst tills sotningen slutförts. 

Ersättning för flera utförare får endast uttas, om förutsättningarna är sådana att objektet 

kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas. 

414 517,50 

1.4.1  Inställelseavgift – flerbostadshus, pannor över 60 kwh samt övrigt 
Inställelseavgiften avser sotning enligt punkt 1.4 och uttas per person och tillfälle. 

Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet kräver 
detta. 

137 171,25 

1.5 Tilläggsavgift 
Tilläggsavgift gäller för fastighet utan fast landförbindelse oavsett objekt. 

103 128,75 

1.6 Extra inställelse 
I det fall aviserad sotning/rengöring inte kan utföras på grund av att av- och/eller 
ombokning inte skett innan inställelse, utgår avgift enligt aktuellt grundobjekt samt 
eventuella tilläggsobjekt enligt ovan, som om sotningen utförts.  

Nuvarande taxa, bifogas som underlag

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
STOR GÖTEBORG 
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2. Rengöring 
För inställelse inom fastighet för rengöring i restauranger, storkök och därmed 
jämförbara utrymmen utgår avgift enligt nedan angivet pris. Avgiften debiteras 
fastighetsägaren. I avgiften ingår kostnaden för den tekniska utrustning som 
rengöringen kräver samt för allt förbrukningsmaterial såsom rengöringsmedel, 
täckplast etc. 
 

 
Kronor 

exklusive 
moms 

 

Kronor 
inklusive 
moms 

2.1 Timersättning – ordinarie arbetstid 
För rengöring av imkanaler uttas ersättning för faktisk tidsåtgång per person och 
tillfälle. Ordinarie arbetstid är helgfria vardagar kl 07:00 och 17:00. Tidsåtgången 

räknas från ankomst tills arbetet slutförts i lokalen. 
 
Ersättning för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet 

kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas. 

 

414 517,50 

2.2 Inställelseavgift – ordinarie arbetstid 
För rengöring under ordinarie arbetstid (helgfria vardagar kl 07:00-17:00) uttas en 
inställelseavgift per person och tillfälle. 
 
Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet kräver 
detta. 

 

207 258,75 

2.3 Timersättning – utom ordinarie arbetstid 
För rengöring av imkanaler utom ordinarie arbetstid (helgdagar och röda dagar 
oavsett klockslag samt helgfria vardagar kl 17:01 – 06:59), uttas ersättning per 
person och tillfälle. Tidsåtgången räknas från ankomst tills arbetet slutförts i 

lokalen. Varje påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme.  
 
Ersättning för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet 

kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas. 

 

414 517,50 

2.4 Inställelseavgift – utom ordinarie arbetstid 
För arbete som utförs utom ordinarie arbetstid (helgdagar och röda dagar oavsett 
klockslag samt helgfria vardagar kl 17:01 – 06:59), uttas en inställelseavgift per 
person och tillfälle.  
 
Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna för objektet kräver detta. 

 

414 517,50 

3 Basår och årlig justering av taxan 
Taxans basår är 2016. Taxan revideras årligen i enlighet med aktuellt sotningsindex, 
som överenskommits mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och 
Sveriges Kommuner och Landsting. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska från 
och med år 2017 årligen justera taxan i enlighet med det nationella Sotningsindex 
(Cirkulär 2002:83) som meddelas av Sveriges Kommuner och Landsting. 
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Kommunstyrelsen Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 128 Dnr 2020-00938 
Revidering av taxa för brandskyddskontroll 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att taxan för brandskyddskontroll p. 1.4 Avgift för 
ombokning ska ha följande formulering:  

− Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 helgfria 
timmar före aviserat besök, uttas en grundavgift.  

Formuleringen träder i kraft då alla medlemskommuner beslutat därom, dock tidigast 
den 1 januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut avseende taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndiganden till en 
kommun i lag eller förordning kan inte delegeras från kommun till 
kommunalförbund. Beslut om de taxor som ska gälla i Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg (RSG) måste därför fattas av förbundets medlemskommuner. För att på 
ett likställt sätt kunna ta ut avgifter för hela RSG är det av yttersta vikt att samtliga 
medlemskommuner var för sig fattar likalydande beslut. RSG ansvarar enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) för sotning, rengöring och 
brandskyddskontroll. Kommunen får föreskriva att avgift tas ut för denna sotning 
och brandskyddskontroll, vilket görs genom en sotningstaxa respektive en taxa för 
brandskyddskontroll. I ärendet Taxor för räddningstjänstförbundet Storgöteborg som 
behandlar fem taxor för förbundet ingår ärendet Taxa för brandskyddskontroll. 

En revidering av nuvarande sotningstaxa pågår och förbundsstyrelsen behandlade 
ärendet om en ny sotningstaxa vid sammanträdet den 8 oktober 2020. Ärendet har 
skickats till förbundets medlemskommuner för beslut.  

Vid framtagandet av sotningstaxan uppmärksammades att avgiften för ombokning 
skiljer sig åt på så sätt att en avgift alltid ska tas ut för ombokning till en annan dag 
vid brandskyddskontroll medan förslaget till kommande sotningstaxa innebär att 
avgift ska tas ut endast då ombokning skett senare än 48 helgfria timmar före aviserat 
besök. Det är rimligt att avgiften för ombokning är samma i sin lydelse i båda 
taxorna varför ett förslag om revidering av brandskyddskontrolltaxan avseende denna 
bestämmelse nu har tagits fram enligt nedan. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1.4 Avgift för ombokning  
Då kontrollen inte kunnat utföras enligt 
ordinarie avisering och fastighetsägaren 
eller nyttjanderättshavaren ombokat till 
annan dag än den aviserade 

1.4 Avgift för ombokning  
Då fastighetsägaren eller 
nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 
helgfria timmar före aviserat besök, uttas en 
grundavgift. 

Den ändrade formuleringen innebär att avgift inte tas ut i de fall ombokningen sker 
tidigare än 48 timmar före aviserat besök. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-13, § 154 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-31 
Räddningstjänsten Storgöteborgs förbundsstyrelse 2020-10-08, § 65 
Räddningstjänsten Storgöteborg tjänsteutlåtande, 2020-09-23  

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

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
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§ 154 Dnr 2020-00938 
Revidering av taxa för brandskyddskontroll 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att taxan för brandskyddskontroll p. 1.4 Avgift för 
ombokning ska ha följande formulering:  

* Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 helgfria 
timmar före aviserat besök, uttas en grundavgift.  

Formuleringen träder i kraft då alla medlemskommuner beslutat därom, dock tidigast 
den 1 januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut avseende taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndiganden till en 
kommun i lag eller förordning kan inte delegeras från kommun till 
kommunalförbund. Beslut om de taxor som ska gälla i Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg (nedan RSG) måste därför fattas av förbundets medlemskommuner. För 
att på ett likställt sätt kunna ta ut avgifter för hela RSG är det av yttersta vikt att 
samtliga medlemskommuner var för sig fattar likalydande beslut. 

RSG ansvarar enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) för sotning, 
rengöring och brandskyddskontroll. Kommunen får föreskriva att avgift tas ut för 
denna sotning och brandskyddskontroll, vilket görs genom en sotningstaxa 
respektive en taxa för brandskyddskontroll. 

I ärendet Taxor för räddningstjänstförbundet Storgöteborg som behandlar fem taxor 
för förbundet ingår ärendet Taxa för brandskyddskontroll, dnr 0210/20. Detta ärende 
har behandlats av RSG:s förbundsstyrelse den 7 maj 2020 och därefter skickats till 
förbundets sex medlemskommuner för beslut av kommunfullmäktige under hösten 
2020. Taxorna trädde i kraft den 1 januari 2021.  

En revidering av nuvarande sotningstaxa pågår och förbundsstyrelsen behandlade 
ärendet om en ny sotningstaxa vid sammanträdet den 8 oktober 2020. Ärendet har 
skickats till förbundets medlemskommuner för beslut.  

Vid framtagandet av sotningstaxan uppmärksammades att avgiften för ombokning 
skiljer sig åt på så sätt att en avgift alltid ska tas ut för ombokning till en annan dag 
vid brandskyddskontroll medan förslaget till kommande sotningstaxa innebär att 
avgift ska tas ut endast då ombokning skett senare än 48 helgfria timmar före aviserat 
besök. Det är rimligt att avgiften för ombokning är samma i sin lydelse i båda 
taxorna varför ett förslag om revidering av brandskyddskontrolltaxan avseende denna 
bestämmelse nu har tagits fram enligt nedan. 

Nuvarande lydelse 

Föreslagen lydelse 

1.4 Avgift för ombokning  
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Då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och fastighetsägaren eller 
nyttjanderättshavaren ombokat till annan dag än den aviserade 

1.4 Avgift för ombokning  

Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 helgfria 
timmar före aviserat besök, uttas en grundavgift. 

Den ändrade formuleringen innebär att avgift inte tas ut i de fall ombokningen sker 
tidigare än 48 timmar före aviserat besök. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-31 

Räddningstjänsten Storgöteborgs förbundsstyrelse 2020-10-08, § 65 

Räddningstjänsten Storgöteborg tjänsteutlåtande, 2020-09-23  

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



  

Datum 

2021-03-31 
Diarienummer 

KS 2020-00938 
 

 

 
Kommunledningskontoret 
Ing Britt Blomberg 
0300-834678 
 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Revidering av taxa för brandskyddskontroll 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att taxan för brandskyddskontroll p. 1.4 Avgift för ombokning ska ha 
följande formulering:  

− Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 helgfria timmar före 
aviserat besök, uttas en grundavgift.  

Formuleringen träder i kraft då alla medlemskommuner beslutat därom, dock tidigast den 1 januari 
2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut avseende taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndiganden till en kommun i lag eller 
förordning kan inte delegeras från kommun till kommunalförbund. Beslut om de taxor som ska gälla i 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (nedan RSG) måste därför fattas av förbundets 
medlemskommuner. För att på ett likställt sätt kunna ta ut avgifter för hela RSG är det av yttersta vikt 
att samtliga medlemskommuner var för sig fattar likalydande beslut. RSG ansvarar enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) för sotning, rengöring och brandskyddskontroll. Kommunen 
får föreskriva att avgift tas ut för denna sotning och brandskyddskontroll, vilket görs genom en 
sotningstaxa respektive en taxa för brandskyddskontroll. I ärendet Taxor för räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg som behandlar fem taxor för förbundet ingår ärendet Taxa för brandskyddskontroll, dnr 
0210/20. Detta ärende har behandlats av RSG:s förbundsstyrelse den 7 maj 2020 och därefter skickats 
till förbundets sex medlemskommuner för beslut av kommunfullmäktige under hösten 2020. Taxorna 
trädde i kraft den 1 januari 2021.  

En revidering av nuvarande sotningstaxa pågår och förbundsstyrelsen behandlade ärendet om en ny 
sotningstaxa vid sammanträdet den 8 oktober 2020. Ärendet har skickats till förbundets 
medlemskommuner för beslut.  

Vid framtagandet av sotningstaxan uppmärksammades att avgiften för ombokning skiljer sig åt på så 
sätt att en avgift alltid ska tas ut för ombokning till en annan dag vid brandskyddskontroll medan 
förslaget till kommande sotningstaxa innebär att avgift ska tas ut endast då ombokning skett senare än 
48 helgfria timmar före aviserat besök. Det är rimligt att avgiften för ombokning är samma i sin 
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lydelse i båda taxorna varför ett förslag om revidering av brandskyddskontrolltaxan avseende denna 
bestämmelse nu har tagits fram enligt nedan. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1.4 Avgift för ombokning  
Då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie 
avisering och fastighetsägaren eller 
nyttjanderättshavaren ombokat till annan dag än den 
aviserade 

1.4 Avgift för ombokning  
Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren 
ombokat senare än 48 helgfria timmar före aviserat 
besök, uttas en grundavgift. 

Den ändrade formuleringen innebär att avgift inte tas ut i de fall ombokningen sker tidigare än 48 
timmar före aviserat besök. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-31 
Räddningstjänsten Storgöteborgs förbundsstyrelse 2020-10-08, § 65 
Räddningstjänsten Storgöteborg tjänsteutlåtande, 2020-09-23  

 

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten Storgöteborg 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
STORGÖTEBORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdaturn 

2020-10-08 
Förbundsstyrelsen 

Expedieras: 

Göteborgs Stad 

Mölndals stad 

Kungsbacka kommun 

Härryda kommun 

Partille kommun 

Lerums kommun 

Fs § 65 Dnr 0210/20 

Taxa för brandskyddskontroll 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 23 september 2020. 

ÄRENDET 

Beslut avseende taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndiganden 
till en kommun i lag eller förordning kan inte delegeras från kommun till kom
munalförbund. Beslut om de taxor som ska gälla i Räddningstjänstförbu ndet 
Storgöteborg (nedan RSG) måste därför fattas av förbundets medlemskom
muner. För att på ett likställt sätt kunna ta ut avgifter för hela RSG är det av 
yttersta vikt att samtl iga medlemskommuner var för sig fattar lika lydande 
beslut. 

RSG ansvarar enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO} för sotning, 
rengöring och brandskyddskontroll. Kommunen får föreskriva att avgift tas 
ut för denna sotning och brandskyddskontroll, vilket görs genom en sotn-ngs
taxa respektive en taxa för brandskyddskontroll. 

I ärendet Taxor för räddningstjänstförbundet Storgöteborg som behandlar 
fem taxor för förbundet ingår ärendet Taxa för brandskyddskontroll, dnr 
0210/20. Detta ärende har behandlats av RSG:s förbundsstyrelse, nedan 
även kallad FS, den 7 maj 2020 och därefter skickats till förbundets sex med
lemskommuner för beslut av kommunfullmäktige under hösten 2020. Tax
orna ska träda i kraft den 1 januari 2021. 

En revidering av nuvarande sotningstaxa pågår och förbundsstyrelsen kom
mer behandla ärende om en ny sotningstaxa den 8 oktober 2020, dnr 
0318/20. Detta ärende kommer därefter skickas till förbundets medlems
kommuner för beslut. Vid framtagandet av sotningstaxan uppmärksamma
des att avgiften för ombokning skiljer sig åt på så sätt att en avgift alltid ska 
tas ut för ombokning t ill en annan dag vid brandskyddskontroll medan för
slaget till kommande sotningstaxa innebär att avgift ska tas ut endast då om
bokning skett senare än 48 helgfria timmar före aviserat besök. 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
STORGÖTEBORG 

Förbundsstyrelsen 

Forts. Fs § 65 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-10-08 

Det är rimligt att avgiften för ombokning är samma i sin lydelse i båda taxorna 
varför ett förslag om revidering av brandskyddskontrolltaxan avseende 
denna bestämmelse nu har tagits fram enligt nedan. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
1.4 Avgift för ombokning 1.4 Avgift för ombokning 
Då kontrollen inte kunnat utföras Då fastighetsägaren eller nyttjan-
enligt ordinarie avisering och fas- derättshavaren ombokat senare än 
tighetsägaren eller nyttjanderätts- 48 helgfria timmar före aviserat be-
havaren ombokat till annan dag än sök, uttas en grund avgift. 
den aviserade. 

Den ändrade formuleringen innebär att avgift inte tas ut i de fall ombok
ningen sker tid igare än 48 timmar före aviserat besök. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen överlämnar till medlemskommunernas kommunstyrelser 
och kommunfullmäktige att besluta 

Taxan för brandskyddskontroll p. 1.4 Avgift för ombokning ska ha följande 
formulering: 

"Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 
helgfria timmar före aviserat besök, uttas en grundavgift." 

Formuleringen träder i kraft då alla medlemskommuner beslutat därom, 
dock tidigast den 1 januari 2021. 
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Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 
 

Telefon, växel: 
031-335 26 00 
Telefax: 
031-335 27 71 

E-post: 
raddningstjansten@rsgbg.se 
Hemsida: 
www.rsgbg.se 

Postadress: 
Box 5204 
402 24 GÖTEBORG 

Besöksadress: 
Åvägen 2 
Org. nr 
222000-0752 

Bankgiro: 
5853-4009 
 

 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Juridiska enheten 
Marie Caldenby, 031 335 27 02 
Utfärdat datum: 2020-09-23 
Presidiet: 2020-09-24 
Styrelsen: 2020-10-08 
Diarienr: 0210/20 
 

Revidering av del av taxa för brandskyddskontroll 

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen överlämnar till medlemskommunernas kommunstyrelser och 
kommunfullmäktige att besluta 

Taxan för brandskyddskontroll p. 1.4 Avgift för ombokning ska ha följande formulering: 

”Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 helgfria timmar 
före aviserat besök, uttas en grundavgift.” 

Formuleringen träder i kraft då alla medlemskommuner beslutat därom, dock tidigast 
den 1 januari 2021. 

 

Ärendet 
Beslut avseende taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndiganden till en 
kommun i lag eller förordning kan inte delegeras från kommun till kommunalförbund. 
Beslut om de taxor som ska gälla i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (nedan RSG) 
måste därför fattas av förbundets medlemskommuner. För att på ett likställt sätt kunna 
ta ut avgifter för hela RSG är det av yttersta vikt att samtliga medlemskommuner var för 
sig fattar likalydande beslut.  

RSG ansvarar enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) för sotning, rengöring 
och brandskyddskontroll. Kommunen får föreskriva att avgift tas ut för denna sotning 
och brandskyddskontroll, vilket görs genom en sotningstaxa respektive en taxa för 
brandskyddskontroll.  

I ärendet Taxor för räddningstjänstförbundet Storgöteborg som behandlar fem taxor för 
förbundet ingår ärendet Taxa för brandskyddskontroll, dnr 0210/20. Detta ärende har 
behandlats av RSG:s förbundsstyrelse, nedan även kallad FS, den 7 maj 2020 och 
därefter skickats till förbundets sex medlemskommuner för beslut av 
kommunfullmäktige under hösten 2020. Taxorna ska träda i kraft den 1 januari 2021. 

En revidering av nuvarande sotningstaxa pågår och förbundsstyrelsen kommer 
behandla ärende om en ny sotningstaxa den 8 oktober 2020, dnr 0318/20. Detta 
ärende kommer därefter skickas till förbundets medlemskommuner för beslut. Vid 
framtagandet av sotningstaxan uppmärksammades att avgiften för ombokning skiljer 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
STOR GÖTEBORG 
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sig åt på så sätt att en avgift alltid ska tas ut för ombokning till en annan dag vid 
brandskyddskontroll medan förslaget till kommande sotningstaxa innebär att avgift ska 
tas ut endast då ombokning skett senare än 48 helgfria timmar före aviserat besök. 

Det är rimligt att avgiften för ombokning är samma i sin lydelse i båda taxorna varför 
ett förslag om revidering av brandskyddskontrolltaxan avseende denna bestämmelse 
nu har tagits fram enligt nedan. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
1.4 Avgift för ombokning 
Då kontrollen inte kunnat utföras enligt 
ordinarie avisering och fastighetsägaren 
eller nyttjanderättshavaren ombokat till 
annan dag än den aviserade. 
 

1.4 Avgift för ombokning 
Då fastighetsägaren eller 
nyttjanderättshavaren ombokat senare än 
48 helgfria timmar före aviserat besök, 
uttas en grundavgift. 
 

 

Den ändrade formuleringen innebär att avgift inte tas ut i de fall ombokningen sker 
tidigare än 48 timmar före aviserat besök. 

 

 

 

 

Lars Klevensparr Marie Caldenby 
Förbundsdirektör Förbundsjurist/Enhetschef 
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§ 129 Dnr 2020-00841 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om personliga ombud 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till dels att målgruppen för 
tjänsten personligt ombud ingår i nämnden för Individ och Familjeomsorgs ansvar 
för bistånd till personer med psykiska funktionshinder och dels att överskott från 
tidigare år inte kan användas som finansieringsform för driftverksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den  
6 oktober 2020 att de personliga ombuden ska bibehållas och att verksamheten ska 
finansieras under 2021 med medel från kommunstyrelsens förväntade överskottet på 
17 miljoner kronor för år 2020. 

Verksamheten med personligt ombud omfattar målgruppen för nämnden för Individ 
& Familjeomsorgs grunduppdrag. Nämnden för Individ & Familjeomsorg har under 
2020 genomfört en genomlysning av verksamheten med personligt ombud som är en 
frivillig och inte lagstyrd tjänst. Tjänsten är tillfällig/kortvarig och i huvudsak till för 
klienter utan andra insatser. Antalet klienter som nyttjar tjänsten har över tid minskat 
och vid genomlysningen visar det sig att flertalet klienter också har andra insatser. 
Nämnden beslutade att avveckla tjänsten vid ingången till 2021 och har sagt upp 
avtalet med nämnden för Service som utfört tjänsten. Beslut har också fattats att inte 
söka statsbidrag under 2021 då tjänsten personligt ombud inte erbjuds under året. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 135 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 303 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-10-15, § 147 
Kommunfullmäktige 2020-10-06, § 128 
Motion från Roger Larsson (KB) om personliga ombud, 2020-10-04 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-09-17, § 117 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S) och Maria Losman (MP) yrkar bifall till 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl. yrkande. 
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl. 
yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 
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§ 135 Dnr 2020-00841 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om personliga ombud 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till dels att målgruppen för 
tjänsten personligt ombud ingår i nämnden för Individ och Familjeomsorgs ansvar 
för bistånd till personer med psykiska funktionshinder och dels att överskott från 
tidigare år inte kan användas som finansieringsform för driftverksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den  
6 oktober 2020 att de personliga ombuden ska bibehållas och att verksamheten ska 
finansieras under 2021 med medel från kommunstyrelsens förväntade överskottet på 
17 miljoner kronor för år 2020. 

Verksamheten med personligt ombud omfattar målgruppen för nämnden för Individ 
& Familjeomsorgs grunduppdrag. Nämnden för Individ & Familjeomsorg har under 
2020 genomfört en genomlysning av verksamheten med personligt ombud som är en 
frivillig och inte lagstyrd tjänst. Tjänsten är tillfällig/kortvarig och i huvudsak till för 
klienter utan andra insatser. Antalet klienter som nyttjar tjänsten har över tid minskat 
och vid genomlysningen visar det sig att flertalet klienter också har andra insatser. 
Nämnden beslutade att avveckla tjänsten vid ingången till 2021 och har sagt upp 
avtalet med nämnden för Service som utfört tjänsten. Beslut har också fattats att inte 
söka statsbidrag under 2021 då tjänsten personligt ombud inte erbjuds under året.   

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 303 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-10-15, § 147 
Kommunfullmäktige 2020-10-06, § 128 
Motion från Roger Larsson (KB) om personliga ombud, 2020-10-04 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-09-17, § 117 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Monica Neptun (L) yrkar att följande stycke ska strykas i beslutsatsen: 

− dels att åtgärden bedöms som ineffektiv och att klienterna får sina behov 
tillgodosedda genom andra insatser 

Eva Borg (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns tre förslag till beslut, det vill 
säga kommunledningskontorets förslag, Monica Neptuns (L) yrkande och Eva Borgs 
(S) yrkande. 
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Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag, Monica Neptuns (L) yrkande 
och Eva Borgs (S) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott bifaller Monica Neptuns (L) yrkande. 



  

Datum 

2021-03-04 
Diarienummer 

KS 2020-00841 
 

 

 
Kungsbacka kommun 
Lotta Gradén 
0300-834230 
 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 
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Svar på motion från Roger Larsson (KB) om personliga ombud 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till dels att målgruppen för tjänsten personligt 
ombud ingår i nämnden för Individ och Familjeomsorgs ansvar för bistånd till personer med psykiska 
funktionshinder, dels att åtgärden bedöms som ineffektiv och att klienterna får sina behov 
tillgodosedda genom andra insatser och dels att överskott från tidigare år inte kan användas som 
finansieringsform för driftverksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 6 oktober 2020 att 
de personliga ombuden ska bibehållas och att verksamheten ska finansieras under 2021 med medel 
från kommunstyrelsens förväntade överskottet på 17 miljoner kronor för år 2020. 

Verksamheten med personligt ombud omfattar målgruppen för nämnden för Individ & Familjeomsorgs 
grunduppdrag. Nämnden för Individ & Familjeomsorg har under 2020 genomfört en genomlysning av 
verksamheten med personligt ombud som är en frivillig och inte lagstyrd tjänst. Tjänsten är 
tillfällig/kortvarig och i huvudsak till för klienter utan andra insatser. Antalet klienter som nyttjar 
tjänsten har över tid minskat och vid genomlysningen visar det sig att flertalet klienter också har andra 
insatser. Nämnden beslutade att avveckla tjänsten vid ingången till 2021 och har sagt upp avtalet med 
nämnden för Service som utfört tjänsten. Beslut har också fattats att inte söka statsbidrag under 2021 
då tjänsten personligt ombud inte erbjuds under året.   

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 303 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-10-15, § 147 
Kommunfullmäktige 2020-10-06, § 128 
Motion från Roger Larsson (KB) om personliga ombud, 2020-10-04 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-09-17, § 117 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg  

u 
Kungsbacka 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har under andra halvan av 2020 intensifierat arbetet enligt 
handlingsplanen för ekonomi i balans och gjort en särskild genomlysning av verksamhet som inte är 
krav enligt lag att bevilja och utföra. Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutade den 17 
september 2020 att den frivilliga servicen personligt ombud till vissa personer med psykiska 
funktionsnedsättningar inte längre ska erbjudas från och med 1 januari 2021.  

I sin genomlysning av tjänsten personligt ombud har Individ & Familjeomsorg tittat på hur tjänsten 
används och hur målgruppen ser ut. Tjänsten personligt ombud är en kortvarig/tillfällig insats som 
vänder sig till i första hand individer utan andra insatser. Antalet personer som får stöd av personligt 
ombud har minskat över tid och flertalet i målgruppen har också andra insatser. Individ & 
Familjeomsorg konstaterar att tjänsten inte bedöms vara en effektiv insats sett till hur många individer 
som får stöd i relation till kostnaden. Flertalet i målgruppen fångas upp i andra insatser i dagsläget. 
Tjänsten har köpts och utförts av nämnden för Service, men avtalet är uppsagt under hösten 2020 och 
numera avslutad i sin tidigare form. 

Sedan år 2000 har det varit möjligt för kommunernas socialnämnder att få statsbidrag för att 
delfinansiera verksamheten personligt ombud. Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutade den 
18 februari 2021 att inte söka bidrag för år 2021. Samtidigt pågår ett initiativärende från nämnden för 
Individ & Familjeomsorg till förvaltningschefen att hitta extern part för att utveckla och driva 
personligt ombud och att finna samverkan och om möjligt medfinansiering hos övriga förvaltningar 
vars målgrupp kan tänkas beröras av den frivilliga insatsen personligt ombud. Initiativärendet ska 
återredovisas till nämnden senare under våren 2021.  

Kommunledningskontoret anser i enlighet med nämnden för Individ & Familjeomsorgs beslut att 
behovet av tjänsten personligt ombud inte föreligger under år 2021 och att klienterna får sina behov 
tillgodosedda genom andra insatser inom Individ & Familjeomsorgens försorg. Därmed föreligger 
heller inget behov av ytterligare finansiering för år 2021.  

Vidare kan noteras att nämnden för Individ & Familjeomsorgs beviljats 1 miljon kronor av de medel 
som avsatts till extraordinära insatser med anledning av covid-19, medel som kan användas för insatser 
som vänder sig till målgruppen ifråga under 2021.  

Avseende finansiering kan inte överskott i driftverksamheten flyttas mellan år. Årets resultat bidrar till 
att hålla nere låneskulden, och det är inte pengar kommunen har över utan medel som redan använts 
för att finansiera kommunens investeringar.  

 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2020-11-10 
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§ 303 Dnr 2020-00841  
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om personliga ombud 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunstyrelsens 
förvaltning för besvarande. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om finansiering av personliga 
ombud under verksamhetsåret 2021. Motionen väcktes på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 6 oktober och remitterades samtidigt till kommunstyrelsen för 
vidare beredning. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmätige, 2020-10-06 § 128 

Motion från Roger Larsson (KB) om personliga ombud, 2020-10-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att motionen remitteras till kommunstyrelsens 
förvaltnings ekonomiavdelning. 

Beslutsgång 
Ordförande (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets om att motionen ska remitteras till nämnden för Individ & 
Familjeomsorg och eget yrkande om att den ska remitteras till kommunstyrelsens 
förvaltnings ekonomiavdelning. Ordförande (M) prövar yrkandena mot varandra och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförandens (M) förslag.  

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 
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§ 147 Dnr 2020-00345  

Initiativärende (L), (SD), (C), (S) - Extern drift av Personligt Ombud 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjemsorg ger förvaltningschefen i uppdrag att hitta 

extern part för att utveckla och driva personligt ombud så att Kungsbackas invånare 

fortsatt ska erbjudas den frivilliga insatsen personligt ombud.  

Nämnden för Individ & Familjemsorg ger förvaltningschefen i uppdrag att finna 

samverkan och om möjligt medfinansiering hos övriga förvaltningar vars målgrupp 

kan tänkas beröras av den frivilliga insatsen personligt ombud.  

Reservation 

Kalle Påsse Sundvall (M), Bo Dahlström (M) och Gunilla Apler (M), Magnus Bodin 

(M) och Mats Nyberg (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Till dagens sammanträde anmäls, ett initiativärende - Extern drift av Personligt 

Ombud, till nämnden från (L), (SD), (C), (S).  

 

Målgruppen för Personligt Ombud (PO) faller lätt mellan stolarna och har inte alltid 

förmågan att ta och upprätthålla kontakten mellan olika instanser som behövs för att 

upprätthålla en god livskvalitet. På nämndens sammanträde den 17 september 2020 

fattades beslutet att den frivilliga insatsen PO inte längre ska erbjudas från och med 

årsskiftet den 1 januari 2021. Trots beslutet att avveckla PO från Serviceenheten ser 

vi att det finns möjligheter att utveckla konceptet PO och få ut mer effektivitet. En 

viktig framgångsfaktor är att PO ska kunna verka objektivt. Detta för att kunna 

förhålla sig opartisk och att inte riskera att hamna i relationskonflikt i kontakter med 

myndigheter. En stor del av uppdraget som PO bygger just på relationen och 

förtroendet mellan PO och personen som får stödet. Därför vill vi se en extern aktör 

som leverantör av tjänsten PO till Kungsbacka kommun. Vi tror att detta skulle 

gynna Kungsbackas visionen till ett mer medskapande samhälle samt utveckla 

tjänsten mer kvalitativt.  

 

Vi ska alltid jobba för ”ett Kungsbacka” och detta möjliggör att involvera andra 

förvaltningar som har målgrupper som kan beröras av insatsen PO. Därför ska IF 

initierar samverkan med berörda förvaltningar för ett framtida samarbete och ansvar 

för PO. Denna gemensamma finansiering finns i andra kommuner i Halland. 

Beslutsunderlag 

Initiativärende, 2020-10-15. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

(L), (SD), (C), (S) yrkar följande: 

 Att ge förvaltningen i uppdrag att hitta extern part för att utveckla och driva PO 

så att Kungsbackas invånare fortsatt ska erbjudas den frivilliga insatsen PO.  

 Att ge förvaltningschefen i uppdrag att finna samverkan och om möjligt 

medfinansiering hos övriga förvaltningar vars målgrupp kan tänkas beröras av 

den frivilliga insatsen PO.   

Kalle Påsse Sundvall (M) med instämmande från Bo Dahlström (M), Gunilla Apler 

(M) yrkar avslag till (L), (SD), (C), (S) förslag med motivering att det saknas 

finansiering i underlaget i förslaget samt risk- och konsekvensanalys och 

barnkonsekvensanalys. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) frågar först om ärendet ska avgöras idag och 

finner att ärendet inte ska avgöras idag. 

Omröstning begärs och verkställs.  

Ordförande redovisar följande propositionsordning. 

Ja - röst innebär att ärendet ska avgöras idag.  

Nej - röst innebär att ärendet inte ska avgöras idag. 

Omröstningsresultat 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Kalle Påsse Sundvall (M)         N  

Gunilla Apler (M)   N  

Magnus Bodin (M)    N  

Bo Dahlström (M)  N  

Inga-Lill Kihlberg (C) J   

Elin Hysén (L)  J   

Mats Nyberg (KD)  N  

Carita Boulwén (SD)   J   

Elisabeth Svensson (SD) J   

Elisabeth Lyckevall (S) J   

Sture Andréasson (S) J   

 

Ordförande finner att nämnden, med 6 ja-röster mot 5 nej-röster, beslutar att ärendet 

ska avgöras idag. 
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Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) finner att det finns två förslag till beslut, dels 

Elin Hyséns (L), Carita Boulwéns (SD), Elisabeth Svenssons (SD), Inga-Lill 

Kihlbergs (C), Elisabeth Lyckevalls (S) och Sture Andréassons förslag  

och dels hans eget, med instämmande från Bo Dahlström (M) och Gunilla Apler (M), 

avslagsyrkande. 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) ställer proposition på förslagen och finner att 

nämnden beslutar enligt hans eget med fleras förslag. 

Omröstning begärs och verkställs.  

Ordförande redovisar följande propositionsordning. 

Ja - röst innebär bifall till Kalle Påsse Sundvalls (M) med fleras förslag.  

Nej - röst innebär bifall till Elin Hyséns (L) med fleras förslag.  

Omröstningsresultat 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Kalle Påsse Sundvall (M)        J   

Gunilla Apler (M)  J   

Magnus Bodin (M)   J   

Bo Dahlström (M) J   

Inga-Lill Kihlberg (C)  N  

Elin Hysén (L)         N  

Mats Nyberg (KD) J   

Carita Boulwén (SD)    N  

Elisabeth Svensson (SD)  N  

Elisabeth Lyckevall (S)  N  

Sture Andréasson (S)  N  

 

Ordförande finner att nämnden, med 6 nej-röster mot 5 ja-röster, beslutar enligt Elin 

Hyséns (L) med fleras förslag. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschefen för Individ & Familjeomsorg 
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§ 128 Dnr 2020-00841  
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om personliga ombud 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om finansiering av personliga 
ombud under verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om personliga ombud, 2020-10-06 

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 



t1 Kungsbackaborna 

Motion till Kf-möte 2020-10-06 

Betr.: Personliga ombuden 

Så är det bevisat. De politiska partiernas politik och hemvist när det gäller 

färger och riktning är viktigare än själva sakfrågan. Man kan inte ställa sig 

bakom ett förslag från ett visst parti, bara för dess ideologiska bakgrund, även 

om man stödjer sakfrågan. Partipiskan slår hårt mot dem vi finns till för, 

nämligen våra kommuninnevånare. Partiet Kungsbackaborna har inte någon 

färg, blått, rött m.m. eller någon riktning, höger, vänster eller någonstans 

däremellan, utan majoriteten hos oss avgör hur vi skall besluta i sakfrågan. 

Detta utan hänsyn tagen til l vem som har ställt frågan. 

Alla pratar om att man vill behålla Personliga ombuden, men ingen ser till att 

så blir fa llet. Det räcker inte med bara prat. Det måste ti ll ett posit ivt beslut om 

att Personliga ombuden skall behållas och hur det skall finansieras. 

Partiet Kungsbackaborna har beslutat att stödja fortsatt verksamhet för 

Personliga ombuden. Vi lägger därför denna motion med förhoppning att den 

skall få tillräckligt stöd som sakfråga och får majoritet vid beslut i 

Kommunfullmäktige. Då det är bråttom så vädjar vi om en mycket snabb 

ärendebehandling. Verksamheten för 2021 hotas av nedläggning. 

Kungsbackaborna yrkar att: 

Personliga ombuden skall bibehållas och att verksamhetsåret 2021 

(Kr 600 000) finansieras av medel ur det förväntade överskottet på 17 miljoner 

Roger Larsson (Kb} 
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§ 117 Dnr 2020-00239  

Översyn av personligt ombud  

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att den frivilliga insatsen personligt 

ombud inte längre ska erbjudas från och med 2021-01-01. 

Reservation 

Carita Boulwén (SD), Elisabeth Svensson (SD), Elin Hysén (L), Elisabeth Lyckevall 

(S), Sture Andréasson (S) och Marie Björsell (C) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Som ett led i att få budget i balans har en översyn gjorts av den frivilliga servicen 

personligt ombud till vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar. Sedan 

2000 finns möjlighet för kommuner att få statsbidrag för att delfinansiera 

verksamheten. För att få stöd av personligt ombud krävs inte någon remiss eller 

biståndsbeslut. Den enskilde kan söka stöd av ett personligt ombud men har ingen 

laglig rätt att få det stödet. Det är frivilligt för kommunerna att ha en verksamhet med 

personligt ombud. Kommunerna har alltså möjlighet men inte skyldighet att erbjuda 

stöd av personligt ombud.  

Individ & Familjeomsorg har erbjudit personligt ombud i över 20 år. Sedan dess har 

arbetet kring målgruppen utvecklats och idag finns flera insatser som erbjuder 

mycket av det som personligt ombud gör.  

Under 2020 har nämnden avsatt 600 000 kr i budget för personligt ombud. Ca 

800 000 kr erhålls i statsbidrag. Årlig besparing blir vid avveckling blir ca 600 000 

kr. 

Beslutsunderlag 

Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-08, där det föreslås att nämnden beslutar 

att den frivilliga insatsen personligt ombud inte längre ska erbjudas från och med 

2021-01-01. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kalle Påsse Sundvall (M), med instämmande från Gunilla Apler (M), Bo Dahlström 

(M) och Daniel Kvist (KD), föreslår att den frivilliga insatsen personligt ombud inte 

längre ska erbjudas från och med 2021-01-01. 

Marie Björsell (C) yrkar på avslag till Kalle Påsse Sundvalls (M) och Daniel Kvists 

(KD) med fleras förslag. 
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Carita Boulwén (SD) och Elisabeth Svensson (SD) yrkar på följande:  

-Att nämnden avslår förslag till beslut om att den frivilliga insatsen personligt ombud 

inte längre ska erbjudas. 

-Att nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att finna samverkan och 

medfinansiering hos övriga förvaltningar vars målgrupper kan tänkas beröras av den 

frivilliga insatsen personligt ombud. 

-Att nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se över om verksamheten fortsatt 

ska vara i kommunal regi samt ta fram förslag på eventuell annan tänkbar extern 

utövare. 

Elin Hysén (L), Elisabeth Lyckevall (S) och Sture Andréasson (S) yrkar på följande: 

-Att nämnden beslutar att den frivilliga insatsen personligt ombud inte längre 

kommer köpas av förvaltningen Service.  

-Att nämnden beslutar att funktionen personliga ombud fortsatt erbjuds Kungsbackas 

invånare. Utförandet kommer ske genom annan förvaltning än serviceförvaltningen 

alternativt genom utomstående organisation. 

-Att möjligheterna till att andra förvaltningar inom kommunen ska kunna bli 

delaktiga i finansiering av verksamheten ska ses över. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) finner att det finns fyra förslag till beslut, dels 

hans eget, med instämmande från Gunilla Apler (M), Bo Dahlström (M) och Daniel 

Kvist (KD), förslag, dels Marie Björsells (C) avslagsyrkande, dels Carita Boulwéns 

(SD) och Elisabeth Svenssons (SD) yrkande och dels Elin Hyséns (L), Elisabeth 

Lyckevalls (S) och Sture Andréassons (S) yrkande. 

Ordförande ställer sedan proposition på hans eget, med instämmande från Gunilla 

Apler (M), Bo Dahlström (M) och Daniel Kvist (KD), förslag, mot Marie Björsells 

(C) avslagsyrkande, mot Carita Boulwéns (SD) och Elisabeth Svenssons (SD) 

yrkande och mot Elin Hyséns (L), Elisabeth Lyckevalls (S) och Sture Andréassons 

(S) yrkande, och finner att nämnden bifaller hans eget och Daniel Kvists (KD) med 

fleras förslag. 

Omröstning begärs och verkställs.  

Ordförande finner att hans eget och Daniel Kvists (KD) med fleras förslag är 

huvudförslaget i kommande huvudomröstning.  

Ordförande ställer sedan proposition på Marie Björsells (C) avslagsyrkande, Carita 

Boulwéns (SD) med fleras yrkande och Elin Hyséns (L) och Elisabeth Lyckevalls (S) 

med fleras yrkande, och finner att nämnden utser Elin Hyséns (L) och Elisabeth 

Lyckevalls (S) med fleras yrkande till motförslag i huvudomröstningen. 

Omröstning begärs och verkställs  
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Ordförande finner att Elin Hyséns (L) och Elisabeth Lyckevalls (S) med fleras 

yrkande är huvudförslag i kommande kontrapropositionsomröstningen. 

Ordförande ställer sedan proposition på Marie Björsells (C) avslagsyrkande och 

Carita Boulwéns (SD) med fleras yrkande, och finner att nämnden utser Carita 

Boulwéns (SD) med fleras yrkande till motförslag i kontrapropositionsomröstningen. 

Ordförande redovisar följande propositionsordning för 

kontrapropositionsomröstningen som nämnden godkänner: 

Ja - röst innebär att utse Elin Hyséns (L) och Elisabeth Lyckevalls (S) med fleras 

yrkande till motförslag i huvudomröstningen. 

Nej - röst innebär att utse Carita Boulwéns (SD) med fleras yrkande till motförslag i 

huvudomröstningen. 

Omröstningsresultat 

Ordförande finner att, med 4 ja-röster mot 3 nej-röster och 4 som avstår, besluta att 

utse Elin Hyséns (L) och Elisabeth Lyckevalls (S) med fleras yrkande till motförslag 

i huvudomröstningen. 

 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Kalle Påsse Sundvall (M)          X 

Gunilla Apler (M)    X 

Magnus Bodin (M)     X 

Bo Dahlström (M)   X 

Marie Björsell (C) X   

Elin Hysén (L)  X   

Daniel Kvist (KD)  X  

Carita Boulwén (SD)    X  

Elisabeth Svensson (SD)  X  

Elisabeth Lyckevall (S) X   

Sture Andréasson (S) X   

 

Ordförande redovisar följande propositionsordning för huvudomröstningen som 

nämnden godkänner: 

Ja-röst innebär att besluta enligt Kalle Påsse Sundvalls (M) och Daniel Kvists (KD) 

med fleras förslag. 

Nej-röst innebär att besluta Elin Hyséns (L) och Elisabeth Lyckevalls (S) med fleras 

yrkande. 

Ordförande finner att nämnden, med 5 ja-röster mot 4 nej-röster och 2 som avstår, 

beslutar enligt hans eget och Daniel Kvists (KD) med fleras förslag. 
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forts. § 117 

 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Kalle Påsse Sundvall (M)        X   

Gunilla Apler (M)  X   

Magnus Bodin (M)   X   

Bo Dahlström (M) X   

Marie Björsell (C)  X  

Elin Hysén (L)   X  

Daniel Kvist (KD) X   

Carita Boulwén (SD)     X 

Elisabeth Svensson (SD)   X 

Elisabeth Lyckevall (S)  X  

Sture Andréasson (S)  X  

Beslutet skickas till 

Förvaltningen för Service  
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§ 130 Dnr 2020-00839 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om Jyckens Hunddagis 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning dels till att kommunen inte har 
rätt att ge enskilda näringsidkare/ekonomiska föreningar omfattande ekonomiskt 
bidrag, dels att ansvaret för sysselsättning/arbetsträning för personer i yrkesverksam 
ålder med psykiskt funktionshinder ligger hos nämnden för Individ & Familjeomsorg 
och dels att överskott från tidigare år inte kan användas som finansieringsform för 
driftverksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den  
5 maj 2020 att Jyckens hunddagis verksamhet ska bibehållas och att verksamheten 
ska finansieras under 2021 med medel från kommunstyrelsens förväntade överskott 
på 17 miljoner för år 2020. 

Jyckens Hunddagis Kungsbacka är en ekonomisk förening som driver ett hunddagis. 
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och sociala 
gemenskap. Sedan närmare 25 år har föreningen haft ett samarbete med kommunen 
och andra myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen. Över tid har såväl 
ekonomiska och personella förutsättningar som lagstiftning ändrats, vilket inte längre 
möjliggör ett samarbete enligt den ursprungliga intentionen. Den ekonomiska 
föreningen/kooperationen har de senare åren tappat drivkraft och haft svårt att 
rekrytera resurser i tillräcklig omfattning (kompetens och arbetskraft) med följd att 
kommunen successivt har tagit ett större ansvar för verksamheten med risk för 
otydliga roller och oklar ansvarsfördelning. 

Vidare anger kommunallagens 2 kap. 8 § att individuellt inriktat stöd till enskilda 
näringsidkare endast kan ges om det finns synnerliga skäl till det. Kommunen kan 
däremot köpa tjänster eller varor och ge skäligt betalt, men det förutsätter en stabil 
affärspartner och följsamhet till regelverken för upphandling/inköp.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutade den 11 juni 2020 efter en översyn 
av Jyckens hunddagis verksamhet att avveckla det ekonomiska stödet till 
verksamheten inom årets slut 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 136 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 304 
Kommunfullmäktige 2020-10-05, § 130 
Motion från Roger Larsson (KB) om Jyckens Hunddagis, 2020-10-06 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-06-11, § 90 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 136 Dnr 2020-00839 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om Jyckens Hunddagis 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning dels till att kommunen inte har 
rätt att ge enskilda näringsidkare/ekonomiska föreningar omfattande ekonomiskt 
bidrag, dels att ansvaret för sysselsättning/arbetsträning för personer i yrkesverksam 
ålder med psykiskt funktionshinder ligger hos nämnden för Individ & Familjeomsorg 
och dels att överskott från tidigare år inte kan användas som finansieringsform för 
driftverksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den  
5 maj 2020 att Jyckens hunddagis verksamhet ska bibehållas och att verksamheten 
ska finansieras under 2021 med medel från kommunstyrelsens förväntade överskott 
på 17 miljoner för år 2020. 

Jyckens Hunddagis Kungsbacka är en ekonomisk förening som driver ett hunddagis. 
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och sociala 
gemenskap. Sedan närmare 25 år har föreningen haft ett samarbete med kommunen 
och andra myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen. Över tid har såväl 
ekonomiska och personella förutsättningar som lagstiftning ändrats, vilket inte längre 
möjliggör ett samarbete enligt den ursprungliga intentionen. Den ekonomiska 
föreningen/kooperationen har de senare åren tappat drivkraft och haft svårt att 
rekrytera resurser i tillräcklig omfattning (kompetens och arbetskraft) med följd att 
kommunen successivt har tagit ett större ansvar för verksamheten med risk för 
otydliga roller och oklar ansvarsfördelning. 

Vidare anger kommunallagens 2 kap. 8 § att individuellt inriktat stöd till enskilda 
näringsidkare endast kan ges om det finns synnerliga skäl till det. Kommunen kan 
däremot köpa tjänster eller varor och ge skäligt betalt, men det förutsätter en stabil 
affärspartner och följsamhet till regelverken för upphandling/inköp.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutade den 11 juni 2020 efter en översyn 
av Jyckens hunddagis verksamhet att avveckla det ekonomiska stödet till 
verksamheten inom årets slut 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 304 
Kommunfullmäktige 2020-10-05, § 130 
Motion från Roger Larsson (KB) om Jyckens Hunddagis, 2020-10-06 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-06-11, § 90 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-03-30 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

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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Svar på motion från Roger Larsson (KB) om Jyckens Hunddagis 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning dels till att kommunen inte har rätt att ge 
enskilda näringsidkare/ekonomiska föreningar omfattande ekonomiskt bidrag, dels att ansvaret för 
sysselsättning/arbetsträning för personer i yrkesverksam ålder med psykiskt funktionshinder ligger hos 
nämnden för Individ & Familjeomsorg och dels att överskott från tidigare år inte kan användas som 
finansieringsform för driftverksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 5 maj 2020 att 
Jyckens hunddagis verksamhet ska bibehållas och att verksamheten ska finansieras under 2021 med 
medel från kommunstyrelsens förväntade överskott på 17 miljoner för år 2020. 

Jyckens Hunddagis Kungsbacka är en ekonomisk förening som driver ett hunddagis. Föreningens 
ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och sociala gemenskap. Sedan närmare 25 
år har föreningen haft ett samarbete med kommunen och andra myndigheter, till exempel 
Arbetsförmedlingen. Över tid har såväl ekonomiska och personella förutsättningar som lagstiftning 
ändrats, vilket inte längre möjliggör ett samarbete enligt den ursprungliga intentionen. Den 
ekonomiska föreningen/kooperationen har de senare åren tappat drivkraft och haft svårt att rekrytera 
resurser i tillräcklig omfattning (kompetens och arbetskraft) med följd att kommunen successivt har 
tagit ett större ansvar för verksamheten med risk för otydliga roller och oklar ansvarsfördelning. 

Vidare anger kommunallagens 2 kap. 8 § att individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare endast 
kan ges om det finns synnerliga skäl till det. Kommunen kan däremot köpa tjänster eller varor och ge 
skäligt betalt, men det förutsätter en stabil affärspartner och följsamhet till regelverken för 
upphandling/inköp.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutade den 11 juni 2020 efter en översyn av Jyckens 
hunddagis verksamhet att avveckla det ekonomiska stödet till verksamheten inom årets slut 2020.  
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 304 

Kommunfullmäktige 2020-10-05, § 130 

Motion från Roger Larsson (KB) om Jyckens Hunddagis, 2020-10-06 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-06-11, § 90 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

 

Beskrivning av ärendet 
I början av 1990-talet tog kommunerna över ansvaret från dåvarande landstingen för boende-, stöd- 
och sysselsättningsinsatser för patienter under pågående eller avslutad psykiatrisk vård. Vid tiden för 
föreningens bildande fanns fler aktörer och möjligheter till stöd och finansiering av den här formen av 
sociala arbetskooperativ, bland annat kunde personer som utbildades till kooperatörer få ersättning från 
Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.  

Den ekonomiska föreningen Jyckens hunddagis Kungsbacka är en unik verksamhet som startades som 
ett socialt arbetskooperativ för omkring 25 år sedan. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas 
ekonomiska intressen och sociala gemenskap. Uppstarten inleddes som ett samarbete mellan flera 
olika aktörer med primärvården som huvudman. Kommunen har haft ett avtalat samarbete med 
föreningen och stått för lokalhyra samt kostnad för personal (en stödassistent och en stödpedagog).  

Över tid har förutsättningarna för såväl finansiering som rekrytering av kooperatörer med möjlighet att 
ta ansvar för affärsverksamheten förändrats eller försvunnit. Allt mer av ansvaret för 
hundverksamheten har kommit att falla på kommunens anställda, som till exempel innehav av tillstånd 
och därmed ansvaret för hundarna. Samarbetet mellan kommunen och arbetskooperativet har därmed 
glidit ifrån den ursprungliga intentionen, där också fler parter ingick.  

Också lagstiftningen har förändrats och förtydligats sedan tiden för föreningens bildande och 
samarbetet med kommunen inleddes. Kommunallagens 2 kap. § 8 anger att individuellt inriktat stöd 
till enskilda näringsidkare endast får lämnas om det finns synnerliga skäl för det. Konkurrenslagen 
(2008:579) har förtydligats och betonar vikten av att kommunen inte har en säljverksamhet som 
snedvrider eller hämmar konkurrensen. Enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter har 
kommunen möjlighet att bedriva näringsverksamhet i syfte att ge personer med funktionshinder, 
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anställning om de inte i tillräcklig omfattning inom kommunen kan få lämpliga anställningar på annat 
sätt.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har genom reglementet ansvaret för sysselsättning/ 
arbetsträning för personer i yrkesverksam ålder med psykiskt funktionshinder. Efter en översyn av 
kommunens verksamhet vid Jyckens hunddagis under våren 2020 beslutade nämnden för Individ & 
Familjeomsorg den 11 juni att avveckla det ekonomiska stödet till verksamheten inom årets slut 2020, 
mot bakgrund att lämpliga alternativ till sysselsättning kan erbjudas verksamhetens deltagare. 

Kommunledningskontoret delar nämnden för Individ & Familjeomsorgs bedömning och anser att 
omfattande ekonomiskt stöd inte kan ges till den ekonomiska föreningen Jyckens hunddagis 
Kungsbacka. 

Avseende finansiering kan inte överskott i driftverksamheten flyttas mellan år. Årets resultat bidrar till 
att hålla nere låneskulden, och det är inte pengar kommunen har över utan medel som redan använts 
för att finansiera kommunens investeringar.  

Det är heller inte rimligt att kommunen ska stå som ensam huvudman för en affärsdrivande 
hunddagisverksamhet med omfattande ansvar för såväl kundrelationer som djurvälfärd. Däremot finns 
möjligheter att lämna stöd till en ideell förening eller att köpa tjänster av ett fungerande 
arbetskooperativ/ekonomisk förening eller privat företag. 

Ekonomi 
Kommunens kostnader för verksamheten har varit lokalhyra om 353 000 kronor per år samt kostnader 
för en stödassistent och en stödpedagog. Årlig budget för verksamheten har varit omkring 1,6 miljoner 
kronor. 

 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 304 Dnr 2020-00839  
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om Jyckens Hunddagis 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunstyrelsens 
förvaltning för besvarande. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om finansiering av Jyckens 
Hunddagis under verksamhetsåret 2021. Motionen väcktes på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 6 oktober och remitterades samtidigt till kommunstyrelsen för 
vidare beredning. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmätige, 2020-10-06 § 130 

Motion från Roger Larsson (KB) om Jyckens Hunddagis, 2020-10-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att motionen remitteras till kommunstyrelsens 
förvaltnings ekonomiavdelning. 

Beslutsgång 
Ordförande (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets om att motionen ska remitteras till nämnden för Individ & 
Familjeomsorg och eget yrkande om att den ska remitteras till kommunstyrelsens 
förvaltnings ekonomiavdelning. Ordförande (M) prövar yrkandena mot varandra och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförandens (M) förslag.  

 Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 
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§ 130 Dnr 2020-00839  
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om Jyckens Hunddagis 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om finansiering av Jyckens 
Hunddagis under verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om Jyckens Hunddagis, 2020-10-06 

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 



[J Kungsbackaborna 

Motion till Kf-möte 2020-10-06 

Betr. : Jyckens hunddagis 

Så är det bevisat. De politiska partiernas politik och hemvist när det gäller 

färger och riktning är viktigare än själva sakfrågan. Man kan inte stäl la sig 

bakom ett förslag från ett visst parti, bara för dess ideologiska bakgrund, även 

om man stödjer sakfrågan. Partipiskan slår hårt mot dem vi finns t ill för, 

nämligen våra kommuninnevånare. Partiet Ku ngsbackaborna har inte någon 

( färg, blått, rött m.m. eller någon riktning, höger, vänster eller någonstans 

däremellan, utan majoriteten hos oss avgör hur vi skall besluta i sakfrågan. 

Detta utan hänsyn tagen till vem som har ställt frågan . 

Alla pratar om att man vill behålla Jyckens hunddagis, men ingen ser ti ll att så 

blir fallet. Det räcker inte med bara prat. Det måste till ett positivt beslut om att 

Jyckens hunddagis skall ha fortsatt verksamhet och hur det skall finansieras. 

Partiet Kungsbackaborna har beslutat att stödja fortsatt verksamhet för 

Jyckens hunddagis. Vi lägger därför denna motion med förhoppning att den 

skall få tillräckligt stöd som sakfråga och får majoritet vid beslut i 

Kommunfullmäktige. Då det är bråttom så vädjar vi om en mycket snabb 
( ärendebehandling. Verksamheten för 2021 hotas av nedläggning. 

Kungsbackaborna yrkar att: 

Jyckens hunddagis skal l bibehållas och att verksamhetsåret 2021 (Kr 1,6 milj.) 

finansieras av medel ur det förväntade överskottet på 17 miljoner för 

Roger Larsson (Kb) 
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§ 90 Dnr 2020-00163  

Översyn av Jyckens hunddagis 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att avveckla det ekonomiska stödet 

till Jyckens verksamhet inom årets slut 2020. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg hemställer hos kommunstyrelsen att uppdra 

åt Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad samt Nämnden för Kultur & Fritid att 

diskutera utveckling av verksamheten på Jyckens hunddagis.  

Reservation 

Elisabeth Lyckevall (S) och Birgitta Tingdal (S) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag. 

Carita Boulwén (SD) och Elisabeth Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag med följande motivering: 

Sverigedemokraterna ser Jyckens Hunddagis som en oerhört viktig verksamhet och 

som är svår att ersätta med något annat för den målgrupp som har sin sysselsättning 

där. 

Vi ser en ökad risk för att dessa personer riskerar att få försämrad psykisk hälsa med 

ökad medicinering om avveckling av verksamheten görs. Hunden är människans 

bästa vän, säger man ju. De är nog ingen tvekan om det. De används ofta som terapi 

med goda resultat, vilket även är tydligt på Jyckens Hunddagis. I utredningen som 

gjorts anser vi också att det tydligt framkommer, där man också skriver att det är en 

dokumenterat framgångsrik verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Jyckens är en ekonomisk förening som driver ett hunddagis. Föreningens ändamål är 

att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och sociala gemenskap. Kommunen 

finansierar de lokaler som verksamheten bedrivs i samt två stödassistenter som 

handleder kooperatörerna i att driva hunddagiset. 

Föreningen har genom åren haft allt svårare för att rekrytera kooperatörer som vill ta 

ett större ansvar för att driva verksamheten. Detta har inneburit att stödassistenterna 

har tagit ett allt större ansvar för verksamheten, den ena stödassistenten innehar 

tillståndet för att driva hunddagiset och är hundansvarig eftersom det saknas 

kooperatörer med kompetens. Under utredningens gång har verksamheten tagit in 

fler hundar och utökat med två kooperatörer men grundproblematiken kvarstår. Det 

krävs initiativförmåga, planerande, ansvarstagande och dagligt deltagande under 

många timmar med både tidiga mornar och sena eftermiddagar/kvällar för att kunna 

bedriva ett hunddagis.  

De kvalifikationer som krävs är i själva verket målgruppens svårigheter för att kunna 

bedriva ett hunddagis. Kooperatörerna arbetar mellan ca. 8- till 19 timmar i veckan 

vilket är för lite eftersom hundarna är på hunddagiset mellan ca 28- till 45 timmar i 

veckan.  
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Sedan hunddagiset startades har det skett många förändringar, bland annat har 

kommunen etablerat samarbete med näringslivet, cirka 50 personer erbjuds årligen 

sysselsättning på öppna arbetsmarknaden som ett alternativ till Jyckens och 

Regnbågen. Många personer som tidigare enbart hade möjlighet att få arbetslikande 

förhållanden på Jyckens kan numera få en praktikplats på ett företag.  

Av utredningen framgår att Jyckens har varit en unik arbetsplats med en speciell 

överenskommelse med kommunen om ekonomiskt stöd. Med hänsyn tagen till 

omvärldens förändringar och de möjligheter som finns på den öppna 

arbetsmarknaden och utvecklingen av aktivitetshuset Regnbågen görs bedömningen 

att det ekonomiska stödet till Jyckens kan avvecklas. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte bilaga, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-07, där det föreslås att 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att avveckla det ekonomiska stödet 

till Jyckens verksamhet inom årets slut 2020. 

Bilaga: Översyn av Jyckens hunddagis, 2020-03-05. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Elisabeth Lyckevall (S) föreslår med instämmande från Birgitta Tingdal (S) att 

nämnden låter verksamheten fortlöpa till 2022-12-31 samt att nämnden betalar för 

hyra och medarbetare fram till föreslagets datum, då får kooperativet möjlighet att se 

över verksamheten och eventuellt få andra finansiärer. 

Carita Boulwén (SD) med instämmande från Elisabeth Svensson (SD) föreslår i 

första hand återremiss av ärendet för att undersöka möjligheter med andra 

förvaltningar och i andra hand föreslås avslag till förslaget.  

Elin Hysén (L) föreslår med instämmande från Kalle Påsse Sundvall (M), Bo 

Dahlström (M), Daniel Kvist (KD) och Marie Björsell (C) bifall till förslaget med ett 

tilläggsförslag att Nämnden för Individ & Familjeomsorg hemställer hos 

kommunstyrelsen att uppdra åt Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad samt 

Nämnden för Kultur & Fritid att diskutera utveckling av verksamheten på Jyckens 

hunddagis. 

Nämnden ajournerar sig för överläggningar i ärendet, kl. 16:10-16:20. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) finner att det finns fem förslag till beslut, dels 

Elisabeth Lyckevalls (S) med instämmande från Birgitta Tingdals (S) eget yrkande, 

dels Carita Boulwéns (SD) med instämmande från Elisabeth Svenssons (SD) 

återremissyrkande och avslagsyrkande och dels Elin Hyséns (L) med instämmande 

från Kalle Påsse Sundvalls (M), Bo Dahlströms (M), Daniel Kvists (KD) och Marie 

Björsells (C) bifallsyrkande och tilläggsyrkande.  
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Ordföranden ställer först proposition på Carita Boulwéns (SD) med instämmande 

från Elisabeth Svenssons (SD) återremissyrkande mot att ärendet ska avgöras i dag, 

och finner att ärendet ska avgöras i dag.  

Ordföranden ställer sedan proposition på Elisabeth Lyckevalls (S) med instämmande 

från Birgitta Tingdals (S) eget yrkande mot Carita Boulwéns (SD) med instämmande 

från Elisabeth Svenssons (SD) avslagsyrkande mot Elin Hyséns (L) med 

instämmande från Kalle Påsse Sundvalls (M), Bo Dahlströms (M), Daniel Kvists 

(KD) och Marie Björsells (C) bifallsyrkande med ett tilläggsyrkande, och finner att 

nämnden bifaller Elin Hyséns (L) med fleras förslag. 

Omröstning begärs och verkställs  

Ordföranden finner att Elin Hyséns (L) med fleras yrkande är huvudförslaget i 

kommande huvudomröstning. 

Ordförande ställer sedan proposition på Carita Boulwéns (SD) med fleras yrkande 

mot Elisabeth Lyckevalls (S) med fleras yrkande och finner att nämnden beslutar att 

Carita Boulwéns (SD) med fleras avslagsyrkande ska utgöra motförslag till Elin 

Hyséns (L) med fleras yrkande till huvudomröstningen. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Carita Boulwéns (SD) med fleras 

avslagsyrkande mot Elin Hyséns (L) med fleras bifallsyrkande och ett 

tilläggsyrkande, och finner att nämnden bifaller Elin Hyséns (L) med fleras förslag.  

Omröstning begärs och verkställs.  

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner:  

Ja-röst innebär bifall till Elin Hyséns (L) med fleras förslag.  

Nej-röst innebär bifall till Carita Boulwén (SD) med fleras förslag.  

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att nämnden, med 7 ja-röster mot 4 nej-röster, beslutar enligt Elin 

Hyséns (L) med fleras förslag. 

 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 

Kalle Påsse Sundvall (M)   X   

Heidi Sjöstedt (M)  X   

Magnus Bodin (M) X   

Bo Dahlström (M) X   

Marie Björsell (C) X   

Elin Hysén (L)  X   

Daniel Kvist (C) X   

Carita Boulwén (SD)  X  

Elisabeth Svensson (SD)  X  

Elisabeth Lyckevall (S)   X  

Birgitta Tingdal (S)  X  
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Beslutet skickas till  

Fillitsa Grönberg, ekonomi- och utvecklingschef 

Jyckens hunddagis, kooperativ 



Motion Digital "Fixare" för 65+ samt de med funktionsnedsättning 

rqrr•!~SOJ\CKA KO:.~~.~UN 
Kuncet-~cka Diro!<t 

Komm1i1neni kundcenmr 

2021 -04- 1 9 

I Kungsbackas handlingsplan "Ett smartare Kungsbacka" beskrivs de fyra områden man vill 
utveckla med hjälp av digital teknik under åren 2020 till 2022: 

• Välfärdsteknik för självständighet 

Välfärdsteknik handlar om att använda digital teknik för att bibehålla eller öka trygghet, 
aktivitet, delaktighet eller självständighet för personer med funktionsvariationer och äldre. 

• Digitala samhällskanaler 

För att lyckas i vår utveckling av digitala kanaler i Kungsbacka kommun behöver vi vara 
öppna, medvetna och genomtänkta i vår kommunikation och i de lösningar som vi väljer att 
satsa på. Vi vill erbjuda olika former av digitala kanaler för information, dialog och 
medskapande för de vi är till för. 

• Digital samhällsbyggnadsprocess 

Genom att satsa på en effektiv sammanhållen digital service i samhällsbyggnadsprocess i 
Kungsbacka kommun vill vi underlätta vardagen för dem vi är till för samt hushål la med 
kommunens resurser och bidra till en öppen, effektiv och enkel förvaltning. 

• Effektiva arbetssätt 

I Kungsbacka kommun vill vi underlätta för våra medarbetare att arbeta smartare i den 
digitala arbetsmiljön i syfte att känna sig trygga och leverera mer nytta för dem vi är till för. 
För att möjliggöra effektiva arbetssätt och processer behöver vi det digitala stödet. 

Digital strategi som vägledning 

I vårt arbete med digitalisering utgår vi från vår *digitala strategi. Vi ser digital isering som en 
ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekn iska 
lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. 

I ovan skriver man inget om våra kommuninvånare som skall använda alla dessa hjälpmedel. 
Hur de skal l få hjälp och ta del av all digitalisering? Man skriver bara om hur kommunen mer 
o mer kommer att digitaliseras. Samt att digitaliseringen kommer att underlätta för 
kommunens medarbetare. 

För att de som behöver denna hjälp föreslår jag att kommunen inrättar en tjänst = Digital 
fixare , för målgruppen 65+ samt de med funktionsnedsättning. 

Givetvis skall denna "fixartjänst" vara kostnadsfri. 

En dfgital fixare kan vara till hjälp med; 

• Rådgivn ing om hur man kopplar upp sig til l videosamtal via dator för att nå sina nära 
och kära via tex Skype 

• Rådgivning om digitala samhällstjänster tex Vårdguiden 

• Installation av Appel-tv eller liknande 

• Inlägg av appar tex. bank-id i mobil/dator/padda 

• . Rådgivning om appar för sociala aktiviteter tex, spel 



Undertecknad föreslår kommunfullmäktige snarast besluta 

• att Kungsbacka kommun omgående tHJsätter en eJJer ännu bättre flera 
"Digitala fixare" med uppdrag enligt ovan, detta för att bistå de som är 
65+ el\er har 

• hemtjänstinsatser 

• eller omfattas av LSS 

Detta för att göra digitaliseringen som sker alltmer i vår kommun men även i övriga landet 
lättare att nå och ta del av. 

Då först kan vi börja tänka på 

Ett smartare Kungsbacka 



~~ 

~a S~cialdemokr~terna~ 
RAfv1TID PA _ S R T I ET 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

Visselblåsarfunktion inom Kungsbackas kommun 

Genom ett EU-direktiv (EU) 2019/1936, numera känt som visselblåsardirektivet, blir det snart obligatoriskt för bland 
annat kommuner att införa visselblåsarfunktioner. Senast december 2021 ska denna funktion vara på plats. 
Visselblåsarfiuiktionen ska säkerställa att allvarliga missförhållanden kan anmälas av anställda eller allmänheten. Det handla~-
också om möjligheten att förebygga koiYuption. 

Eftersom visselblåsarfunktionens utfornuung måste förhålla sig till bl a dataskyddsförordningen,offentlighets- och 
sekretesslagen samt Datainspektions föreskrifter och allmänna råd behöver arbetet påbörjas i tid. Kungsbacka kommun måste 
dessutom informera om förslag till upplägg och föra en dialog enligt MBL-processen, genom central samverkan, så att alla 
parter är informerade och hartid att ge sin syn och har tid att samtala med medlemmar om utvecklingen. Det är viktigt att alla 
medarbetare känner bygghet i en framtida lösning som tillhandahåller rätt förutsätkningar för visselblåsare. 

Kommuner som Borås stad, Skellefteå. kommun, Växjö kommun och Lunds kommun har redan infört visselblåsarfunktioner. 
Göteborgs stad hax haft en visselblåsarfunktion i 10 år. 

Kungsbacka kommun har lämnat yttrande i sakfrågan tinder 2020 enen nu är det hög tid att börja planera framåt och presentera 
en ide för hur det ska genomföras. Visselblåsarfunktionen äx en viktig åtgärd för att säkerställa ansvarsutkrävande och 
transparens i kommunens verksamhet utifrån en stark demokratisk anda. 

Med detta som bakgrund ställer jag följande frågor: 
1. Har korrununstyrelsen ombesörjt att MBL processen sköts koi7~ekt sant att det rinns tid enligt den processen för parter att 

inhämta information och synpunkter från medlemmar? 
2. Har kommunstyrelsen ombesörjt att gällande regelverk, vad gäller lagar och förordiungai~, har beaktats enligt det som är lyft 

i denna interpellation? 
3. Kommer kommunstyrelsen inom kort att presentera ett förslag på visselblåsarfiuiktion inom Kungsbackas kommun till 

kommunfullmäktige? 
4. Kommer kommunstyrelse ansvar för att visselblåsarfunktionen finns på plats senast december 2021? 

Johan Tolinsson (S) 
Ledamot Kommunfullmäktige 

Kungsbacka Socialdemokratiska Arbetarekommun, Verkstadsgatan 14, 43442 Kungsbacka 
Tel: 073 811 98 00 sao.khasoc@gmail rom kbasoc.nu 
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§ 54 Dnr 2021-00445 
Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ledamot i nämnden för 
Vård & Omsorg 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Christian Skogholm (S) från uppdraget som ledamot 
i nämnden för Vård & Omsorg från och med den 30 juni 2021. 

Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ledamot i nämnden 
för Vård & Omsorg till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Christian Skogholm (S) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ledamot i nämnden för Vård & Omsorg. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Christian Skogholm (S), 2021-04-06 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ledamot i nämnden 
för Vård & Omsorg till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga 
Christian Skogholm (S) från uppdraget som ledamot i nämnden för Vård & Omsorg 
från och med den 30 juni 2021, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan bordlägga fyllnadsvalet för 
uppdraget som ledamot i nämnden för Vård & Omsorg till nästkommande 
sammanträde och överlämna ärendet till kommunfullmäktiges valberedning för 
vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Christian Skogholm (S), kommunfullmäktiges valberedning, nämnden för Vård & 
Omsorg, Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter 



Från: Christian Skogholm <christian.skogholm@kungsbacka.se>
Skickat: tisdag, april 6, 2021 3:19 em
Till: Christian Johansson
Ämne: Uppsägning 

Uppsägning

 Hej
Jag fick igår klart med nytt jobb och det betyder att i mitten av juni kommer jag och min 
sambo med vår dotter flytta ner till Helsingborg där min sambo har sin familj och sina rötter. 
Det betyder att nämndmötet med nämnden för Vård och Omsorgs möte i juni innan 
sommaruppehållet blir mitt sista som förtroendevald Socialdemokratisk nämndledamot i 
Kungsbacka.
Det har varit otroligt lärorikt och spännande att under de senaste åren börjat engagera mig 
politiskt.
Min tanke är att jag ska fortsätta göra det när jag är på plats i Helsingborg där även en av 
min sambos vänner är kommunalråd för Socialdemokraterna.
Tack för dessa åren och vi säger på återseende!
Mvh
Christian Skogholm

1



Till Kommunfullmäktige 

Avsägelse 

Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ersättare i Nämnden för Kultur &Fritid, med omedelbar 

verkan av hälsoskäl. 

Christian Johansson ~~ ~ 
Centerpartiet 



Från: Anna Lund <anna.lund2@kungsbacka.se>
Skickat:måndag, maj 3, 2021 9:34 em
Till: Christian Johansson
Ämne: Avsäga plats

Hej!

Jag ber att få avsäga mig min plats i Förskole‐ och grundskolenämnden i Kungsbacka från 
2021‐05‐04.

Vänliga hälsningar
Anna Lund

1
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