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 Ärende Beteckning Förslag 

 
Beslutsärenden 

  

4.  Rapport från nämnden för 
Vård & Omsorg av ej 
verkställda beslut enligt SoL 
och LSS, kvartal 2 2021 

2021-00952  KS 2021-11-23, § 304 
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. 

5.  Rapport från nämnden för 
Individ & Familjeomsorg av 
ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 2 2021 

2021-00963  KS 2021-11-23, § 305 
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. 

6.  Antagande av taxa för 
uthyrning av lokaler och 
anläggningar med tillhörande 
tjänster till organisationer och 
enskilda invånare 

2020-00395  KS 2021-11-23, § 306 
Kommunfullmäktige antar Taxa för uthyrning av 
lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster till 
organisationer och enskilda invånare, daterad  
2021-10-13, att gälla från den 1 januari 2022.  
Tidigare beslutad taxa upphör samtidigt att gälla.  

Kommunfullmäktige delegerar till nämnden för Kultur 
& Fritid att besluta om under året tillkommande hyror 
inom ramen för taxan. 

7.  Införande av taxa för 
prövning av ansökan om 
godkännande av enskild 
huvudman för förskolor och 
fritidshem 

2020-00901  KS 2021-11-23, § 307 
Kommunfullmäktige antar Taxa för avgift vid ansökan 
om godkännande som enskild huvudman för fristående 
förskola eller fristående fritidshem, daterad  
2021-11-02.  

Taxan träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till 
och med den 31 december 2022. 

8.  Redovisning av icke 
färdigberedda motioner  
(2, 2021) 
 

2021-00026  KS 2021-11-23, § 308 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke 
färdigberedda motioner till och med 2021-10-27 till 
protokollet. 

 
Motioner – besvarande 
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 Ärende Beteckning Förslag 

9.  Svar på motion från Eva Borg 
(S) m.fl. om demokratidagar 

2021-00430  KS 2021-10-19, § 284 
Kommunfullmäktige bifaller motionens intention och 
ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur 
motionens intentioner kan genomföras så att fokus blir 
på att förankra och försvara demokratin. 

10.  Svar på motion från Clas 
Rosander (MP) m.fl. om 
mänskligare budgetering 
 

2020-00846  KS 2021-10-19, § 285 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning 
till att förebyggande arbete är en del i nämndernas 
ordinarie verksamhet och därmed hanteras inom 
beslutad budgetram. Resultatfonder möjliggör att 
nämnderna kan ta med överskott och underskott samt 
ombudgetera pågående projekt till kommande år. 
Vidare är Ett Kungsbacka principiellt förhållningssätt 
enligt Kommunbudgeten, vilket innebär att nämnderna 
förutsätts samverka inom alla områden, något det 
också finns många goda exempel på. 

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

2019-00779  KS 2021-09-21, § 251 
Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag 1 och 
avslår motionens förslag 1a-1d samt förslag 2. 

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

2020-00329  KS 2021-09-21, § 250 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med 
hänvisning till befintliga arbetssätt. 

13.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om att tillsätta 
en arbetsgrupp som utreder 
om Alléskolan ska bevaras 
eller rivas 

2021-00421  KS 2021-10-19, § 283 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning 
till att Alléskolans framtid kommer avgöras efter 
markanvisningstävlingen då exploatörer har haft 
möjlighet att utreda och kostnadsberäkna olika förslag. 

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

2021-00322  KS 2021-09-21, § 252 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad 
med hänvisning till pågående arbete med att 
implementera Regional handlingsplan för 
suicidprevention 2021–2025 Region Halland och 
anpassa arbetet efter Kungsbacka kommuns 
förhållanden. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

 
Interpellationer – 
besvarade 

  

15.  Svar på interpellation från 
Clas Rosander (MP) till 
kommunstyrelsens 
ordförande Lisa Andersson 
(M) om Kattegatts 
Kustvattenråd 

2021-01114   

16.  Svar på interpellation från 
Magdalena Sundqvist (S) till 
kommunstyrelsens 
ordförande Lisa Andersson 
(M) om säkerställande av 
barnens rätt i Anneberg-
Älvsåker 

2021-01083   

17.  Svar på interpellation från 
Magdalena Sundqvist (S) till 
nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknads ordförande 
Elin Hysén (L) om 
säkerställande av barnens rätt 
i Anneberg-Älvsåker 

2021-01085   

18.  Svar på interpellation från 
Magdalena Sundqvist (S) till 
nämnden för Förskola & 
Grundskolas ordförande 
Anders Ekström (M) om 
säkerställande av barnens rätt 
i Anneberg-Älvsåker 

2021-01084   

 
Övrigt 

  

19.  Anmälan av interpellation 
från Elisabeth Sahlsten (MP) 
till nämnden för Tekniks 
ordförande Monica Neptun 
(L) om cykelbanor runt 
skolorna 

2021-01149   
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 Ärende Beteckning Förslag 

20.  Anmälan av motion från Eva 
Borg (S) om att ta fram en 
träbyggnadsstrategi 

2021-01157   

21.  Anmälan av motion från 
Johan Tolinsson (S) om att 
utreda förutsättningarna för 
en Ledardag 

2021-01156   

22.  Anmälan av motion från 
Johan Tolinsson (S) m.fl. om 
närvarorätt för 
personalföreträdare i politiska 
nämnder 

2021-01155   

23.  Anmälan av motion från 
Johan Tolinsson (S) m.fl. om 
att öppna restaurangerna på 
våra äldreboenden 

2021-01154   

24.  Anmälan av eventuellt nya 
motioner, interpellationer och 
frågor 

2021-00009   

25.  Val av ledamot och ersättare 
till Kungsbacka 
Jaktvårdskrets 2022-01-01– 
2022-12-31 

2021-01132   

26.  Val av ledamot och ersättare 
till Tölö bygdegårdsförening 
2022-01-01–2022-12-31 

2021-01133   

27.  Fyllnadsval för uppdrag som 
ersättare i valnämnden 

2021-00923   

28.  Fyllnadsval för uppdrag som 
ersättare i 
kommunfullmäktiges 
valberedning 

2021-00922   

29.  Fyllnadsval för uppdrag som 
ersättare i nämnden för Vård 
& Omsorg 

2021-01016   
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 Ärende Beteckning Förslag 

30.  Entledigande och fyllnadsval 
för uppdrag som ledamot i 
nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd 

2021-01143   

31.  Eventuellt nya avsägelser och 
val till kommunala uppdrag 

2021-00008   

32.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 

2021-00005   

 
Anders Ekström 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 304 Dnr 2021-00952 
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 2 2021 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12, § 360 
Nämnden för Vård & Omsorg 2021-09-15, § 82 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-03 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg 
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§ 360 Dnr 2021-00952 
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 2 2021 

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, § 82, 2021-09-15 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-03 

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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§ 82 Dnr 2021-00005 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2021 
kvartal 2 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta rapport om ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen kvartal 2 år 2021. 

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 (IVO) 
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 för Vård & Omsorg informera 
kommunfullmäktige genom en statistikrapport. 
 
Vård & Omsorg hade den 30 juni 2021 18 beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, 
som inte verkställts inom 3 månader. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-03 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden för 
Vård & Omsorg beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
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Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2021 kvartal 2 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
kvartal 2 år 2021. 
 

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 (IVO) 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. 
 
Vård & Omsorg hade den 30 juni 2021 18 beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, som inte 
verkställts inom 3 månader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K4P1#K4P1
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2021 Kvartal 
1 

Kvartal 
2 

Kvartal 
3 

Kvartal 
4 

Totalt antal personer med särskilt 
boendebeslut som inte har verkställts 
inom 3 månader 

24 9   

Varav     

 - antal personer som tackat nej till 
erbjudande 7 7   

 - antal personer som tackat nej till fler 
erbjudanden 0 1   

 - ej fått något erbjudande 0 0   

 - avlidna 1 0   
 - avsagt sig beslut 1 2   
 - Verkställda under kvartalet 16 2   
Summa 25 12   
Varav     
 - Antal personer som har väntat på 
boende 4 - 6 månader  22 5   

 - Antal personer som har väntat på 
boende 7 - 9 månader  2 3   

 - Antal personer som har väntat på  
boende 10 - 12 månader.   

0 1   

 - Antal personer som har väntat på 
boende > 12 månader  0 0   

Summa 24 9   
     
Totalt antal personer med 
växelvårdsbeslut som inte har 
verkställts inom 3 månader 

5 9   

Varav     
- antal personer som tackat nej till 
erbjudanden 0 2   

- antal personer som tackat nej till fler 
erbjudanden 0 0   

 - ej fått något erbjudande 5 2   
- avlidna 0 0   
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- avsagt sig beslut 0 3   
- Verkställda under kvartalet 0 4   
Summa 5 11   
Varav     
- Antal personer som har väntat på 
växelvård 4 - 6 månader 5 5   

- Antal personer som har väntat på 
växelvård 7 - 9 månader 0 4   

- Antal personer som har väntat på  
växelvård 10 - 12 månader.  
 

0 0   

- Antal personer som har väntat på 
växelvård > 12 månader 0 0   

Summa 5 9   
     

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-03 
  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
 
Pia Berglund  
Verksamhetschef 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsen Datum  

2021-11-23 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 305 Dnr 2021-00963 
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 2021 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12, § 361 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2021-09-16, § 134 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse 2021-09-02 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs sammanställning av ej verkställda 
beslut inrapporterade till IVO kvartal 2 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg sammanställning av ej verkställda 
gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 1-4 2020 och 1-2 2021 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
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§ 361 Dnr 2021-00963 
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 2021 

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, § 134, 2021-09-16 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse 2021-09-02 
Förvaltningen för Vård & Omsorg, sammanställning av ej verkställda beslut 
inrapporterade till IVO kvartal 2 
Förvaltningen för Vård & Omsorg, sammanställning av ej verkställda gynnande 
beslut inrapporterade till IVO kvartal 1-4 2020 och 1-2 2021 

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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§ 134 Dnr 2021-00097 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 
SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
2021 

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 2021-04-01 till 2021-06-30. 

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, 2021-09-02, 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 2021-04-01 till 2021-06-30.  
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2 2021 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3-4 2020 och kvartal 1-2 
2021 

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 2021-04-01 till  
2021-06-30.  

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen  
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av inrapporterade ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 
SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS – kvartal 2 2021 

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 2021-04-01 till 2021-06-30.  

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, 2021-09-02 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2 2021 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3-4 2020 och kvartal 1-2 2021  

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 2021-04-01 till 2021-06-30 att 16 
beslut har inrapporterats och avser icke verkställda gynnande beslut inom tre månader. Nio av dessa är 
från tidigare kvartalsrapportering. De ej verkställda gynnande besluten avser kontaktperson, 
kontaktfamilj och gruppverksamhet. Av de gynnande besluten som ej kunnat verkställas gällande 
kontaktperson och kontaktfamilj beror tio på resursbrist i form av lämpliga familjer och personer som 
kan ta uppdrag. Ett beslut har verkställts under detta kvartal och sex har avslutats. 

Inga ej verkställda gynnande beslut från vuxenenheten har inrapporterats till IVO under perioden 
2021-04-01 till 2021-06-30.  
Inga ej verkställda gynnande beslut från familjeenheten har inrapporterats till IVO under perioden 
2021-04-01 till 2021-06-30. 

 
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 2021-04-01 till 2021-06-30 visar 30 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 boendestöd. Tre av de inrapporterade besluten är från tidigare 
kvartalsrapportering, ett beslut har verkställts under detta kvartal.  

I ärenden enligt LSS gällande ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse 
samt bostad med särskild service är 24 av dessa från tidigare kvartalsrapportering. Elva beslut har 
verkställts under detta kvartal och två 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     
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 2, 2021 
 
Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1 

 

 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 4 

Kontaktfamilj och 
kontaktperson  
SoL 4:1 
 

14, 
varav 
7 nya 

10 resursbrist, saknar lämplig 
uppdragstagare 
4 annat skäl  

1 verkställt 
9 ej verkställda 
4 avslutade 

Öppenvårdsverksamhet  
SoL 4:1 
 

2 2 annat skäl 2 avslutade 

Summa beslut 16 16 16 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut  

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 4 

Boendestöd enligt SoL 4:1 6, varav 
3 nya 

5 annat skäl 
1 resursbrist 
 tackat nej 
  

1 verkställt 
4 ej verkställda 
1 avslutat 

Kontaktperson enligt SoL 
4:1 
 

0   

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

0   

Korttidsvistelse i form av 
läger enligt SoL 4:1  

0  
 
 

 

Avlösning i hemmet enligt 
SoL 4:1  

0  
 
 

 

Summa beslut 6 6 6 
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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 § 

5 5 annat skäl, varav 3 avvaktar pga 
covid-19 
 

2 verkställda 
3 ej verkställda 
  

Kontaktperson  
LSS 9.4 §  

3, varav  
1 nytt 

3 annat skäl, varav 2 avvaktar pga 
covid-19 

1 verkställt 
2 ej verkställda  

Avlösarservice i hemmet 
LSS 9.5 §  

4, varav  
1 nytt 

2 tackat nej 
2 annat skäl, vill avvakta pga  
covid-19 

1 verkställt 
2 ej verkställda 
1 avslutat 
 

Korttidsvistelse 
LSS 9.6 § 

6, varav  
1 nytt 

2 tackat nej 
4 annat skäl 

4 verkställda 
1 ej verkställt 
1 avslutat 

Bostad med särskild 
service LSS 9.8 §  

1 1 resursbrist 
  
 

1 ej verkställt 

Bostad med särskild 
service LSS 9.9 § 

11, varav 
3 nya 

1 annat skäl 
4 resursbrist 
6 tackat nej 
 

3 verkställda 
8 ej verkställda 

Daglig verksamhet  
LSS 9.10 § 

0   
 
 

Summa beslut 30 30 30 



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 3-4 2020 och kvartal 1-2 2021

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd
Antal 
beslut

Antal 
beslut Antal beslut Antal beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

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

2020 2020 2021 2021 2020 2020 2021 2021 2020 2020 2021 2021

Kontaktfamilj och 1 3 9 14 1 resursbrist 1 annat skäl 9 resursbrist 10 resursbrist 1 ej verställt 3 ej verkställda 3 verkställda 1 verkställt

kontaktperson SoL 4:1 varav 2 nya varav 3 nya varav 7 nya 2 resursbrist 4 annat skäl 6 ej verkställda 9 ej verkställda

4 avslutade

Öppenvårdsverksamhet 1 0 1 2 1 annat skäl 0 1 annat skäl 2 annat skäl 1 ej verkställt 0 1 ej verkställt

SoL 4:1

Summa beslut 2 3 10 16 2 3 10 16 2 3 10 16

Bistånd
Antal 
beslut

Antal 
beslut Antal beslut Antal beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

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

2020 2020 2021 2021 2020 2020 2021 2021 2020 2020 2021 2021
Boendestöd enligt 2 7 5 6 2 tackat nej 6 annat släl 4 annat skäl 5 annat skäl 2 ej verkställda 1 avslutat 2 verkställda 1 verkställt

SoL 4:1 varav 1 nytt varav 6 nya varav 3 nya 1 tackat nej 1 tackat nej 1 resursbrist 6 ej verkställda 3 ej verkställda 4 ej verkställda

1 avslutat

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

SoL 4:1

Bostad med särskild 2 1 0 0 2 tackat nej 0 0 0 1 verkställt 1 avslutat 0 0

service enligt SoL 5:5 1 ej verkställt

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 1 0 0 0 1 annat skäl 1 annat skäl 0 0 1 ej verkställt 0 0 0

läger enligt SoL 4:1

Avlösning i hemmet enligt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SoL 4:1

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

I 



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

2020 2020 2021 2021 2020 2020 2021 2021 2020 2020 2021 2021
Personlig assistans 0 0 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 4 3 8 5 4 annat skäl 3 annat skäl 8 annat skäl 5 annat skäl 4 ej verkställda 1 verkställt 1 verkställt 2 verkställda

enligt LSS 9:3 varav 1 nytt varav 5 nya 2 ej verkställda 5 ej verkställda 3 ej verkställda

2 avslutade

Kontaktperson 2 4 5 3 1 tackat nej 1 tackat nej 1 resursbrist 3 annat skäl 2 ej verkställda 3 ej verkställda 2 verkställda 1 verkställt

enligt LSS 9:4 varav 3 nya varav 2 nya varav 1 nytt 1 resursbrist 1 resursbrist 4 annat skäl 1 avslutat 2 ej verkställda  3 ej verkställda

2 annat skäl 1 avslutat

Avlösarservice i hemmet 3 1 5 4 2 tackat nej 1 tackat nej 2 tackat nej 2 tackat nej 3 ej verkställda 1 ej verkställt 4 ej verkställda 1 verkställt

enligt LSS 9:5 varav 3 nya varav 2 nya varav 1 nytt 1 resursbrist 1 resursbrist 2 annat skäl 1 avslutat 2 ej verkställda

2 annat skäl 1 avslutat

Korttidsvistelse 7 1 0 6 5 annat skäl 1 resursbrist 2 tackat nej 1 verkställt 1 verkställt 4 verkställda

enligt LSS 9:6 varav 1 nytt varav 1 nytt 1 tackat nej 4 annat skäl 6 ej verkställda 1 ej verkställt

1 resursbrist 1 avslutat

Bostad med särskild service 1 1 1 1 1 resursbrist 1 resursbrist 1 resursbrist 1 resursbrist 1 ej verkställt 1 ej verkställt 1 ej verkställt 1 ej verkställt

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 9 9 10 11 3 resursbrist 3 resursbrist 1 tackat nej 6 tackat nej 8 ej verkställda 1 verkställt 2 verkställda 3 verkställda

enligt LSS 9:9 varav 2 nya varav 1 nytt varav 2 nya varav 3 nya 6 tackat nej 4 tackat nej 9 resursbrist 4 resursbrist 1 avslutat 8 ej verkställda 8 ej verkställda 8 ej verkställda

2 annat skäl 1 annat skäl

Daglig verksamhet 0 0 0

enligt LSS 9:10

Summa beslut 26 19 29 30 26 19 29 30 26 19 29 30

I 



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 2 2021 och kvartal 2 2020

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd
Antal 
beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2

2021 2020 2021 2020 2021 2020
Kontaktfamilj och 14 4 10 resursbrist4 resursbrist 1 verkställt 3 ej verkställda

kontaktperson SoL 4:1 varav 7 nya 4 annat skäl 9 ej verkställda 1 avslutat

4 avslutade

Öppenvårdsverksamhet 2 1 2 annat skäl 1 annat skäl 1 ej verkställt

SoL 4:1

Summa beslut 16 5 16 5 16 5

Bistånd
Antal 
beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2

2021 2020 2021 2020 2021 2020
Boendestöd enligt 6 2 5 annat skäl 1 tackat nej 1 verkställt 2 verkställda

SoL 4:1 varav 3 nya 1 resursbrist 1 resursbrist 4 ej verkställda

1 avslutat

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

SoL 4:1

Bostad med särskild 0 3 0 2 tackat nej 0 1 verkställt

service enligt SoL 5:5 1 resursbrist 2 ej verkställda

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 0 1 0 1 tackat nej 0 1 resursbrist

läger enligt SoL 4:1 varav 1 nytt

Avlösning i hemmet enligt 0 0 0 0 0 0

SoL 4:1

Summa beslut 6 7 6 7 6 7

I 





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

Insats
Antal 
beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2

2021 2020 2021 2020 2021 2020
Personlig assistans 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 5 5 5 annat skäl 5 annat skäl 2 verkställda 1 verkställt

enligt LSS 9:3 varav 3 nya 3 ej verkställda 4 ej verkställda

Kontaktperson 3 2 3 annat skäl 1 annat skäl 1 verkställt 2 ej verkställt

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

Avlösarservice i hemmet 4 1 2 tackat nej 1 tackat nej 1 verkställt 1 avslutat

enligt LSS 9:5 varav 1 nytt 2 annat skäl 2 ej verkställda

1 avslutat

Korttidsvistelse 6 9 2 tackat nej 7 annat skäl 4 verkställda 2 verkställda

enligt LSS 9:6 varav 1 nytt varav 4 nya 4 annat skäl 2 tackat nej 1 ej verkställt 6 ej verkställda

1 avslutat 1 avslutat

Bostad med särskild service 1 2 1 resursbrist 2 resursbrist 1 ej verkställt 2 ej verkställda

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 11 10 6 tackat nej 2 resursbrist 3 verkställda 3 verkställda

enligt LSS 9:9 varav 3 nya 4 resursbrist 8 tackat nej 8 ej verkställda 7 ej verkställda

1 annat skäl

Daglig verksamhet 1 1 annat skäl 1 verkställt

enligt LSS 9:10

Summa beslut 30 30 30 30 30 30

I 

I 
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§ 306 Dnr 2020-00395 
Antagande av taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med 
tillhörande tjänster till organisationer och enskilda invånare 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med 
tillhörande tjänster till organisationer och enskilda invånare, daterad 2021-10-13, att 
gälla från den 1 januari 2022.  

Tidigare beslutad taxa upphör samtidigt att gälla.  

Kommunfullmäktige delegerar till nämnden för Kultur & Fritid att besluta om under 
året tillkommande hyror inom ramen för taxan. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur & Fritid har gjort en översyn av bidrags- och taxesystemet för föreningslivet. 
En del av översynen rör taxan för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar 
med tillhörande tjänster. Taxan ska antas av kommunfullmäktige. 

Nämnden för Kultur & Fritid beslutade vid sitt sammanträde den 23 september 2021 
att anta ett nytt bidragssystem till föreningar. Vid samma sammanträde lämnades 
också ett förslag till kommunfullmäktige om en ny taxa för uthyrning av lokaler med 
mera. 

Taxan bygger på nedanstående faktorer:  

 Avgiftsuttag vid tillgång till en nyttighet  

 Marknadsjämförelse  

 Upplevelse av nytta för kunden snarare än kostnadstäckning för kommunen  

 Mängden bokade timmar motsvarar det verkliga behovet  

 Likabehandling av liknande hyrestagare  

 Enkelhet framför exakthet 

 Taxan ska innebära så liten administration som möjligt för hyrestagarna 

 Principen om att inte konkurrera med privata alternativ. 

Sammantaget är avgiftsnivåerna på liknande nivå som tidigare år och jämförbara 
med grannkommuner. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-26, § 372 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-13 
Taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster till 
organisationer och enskilda invånare, reviderad 2021-10-13 
Nämnden för Kultur & Fritid 2021-09-23, §§ 45-46 
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Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-09-16 
Taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster till 
organisationer och enskilda invånare, 2021-09-16 
Taxor & avgifter 2021 Kultur & Fritid 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Kultur & Fritid 
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§ 372 Dnr 2020-00395 
Antagande av taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med 
tillhörande tjänster till organisationer och enskilda invånare 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med 
tillhörande tjänster till organisationer och enskilda invånare, daterad 2021-10-13, att 
gälla från den 1 januari 2022.  

Tidigare beslutad taxa upphör samtidigt att gälla.  

Kommunfullmäktige delegerar till nämnden för Kultur & Fritid att besluta om under 
året tillkommande hyror inom ramen för taxan. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur & Fritid har gjort en översyn av bidrags- och taxesystemet för föreningslivet. 
En del av översynen rör taxan för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar 
med tillhörande tjänster. Taxan ska antas av kommunfullmäktige. 

Nämnden för Kultur & Fritid beslutade vid sitt sammanträde den 23 september 2021 
att anta ett nytt bidragssystem till föreningar. Vid samma sammanträde lämnades 
också ett förslag till kommunfullmäktige om en ny taxa för uthyrning av lokaler med 
mera. 

Taxan bygger på nedanstående faktorer:  

- Avgiftsuttag vid tillgång till en nyttighet  
- Marknadsjämförelse  
- Upplevelse av nytta för kunden snarare än kostnadstäckning för kommunen  
- Mängden bokade timmar motsvarar det verkliga behovet  
- Lika behandling av liknande hyrestagare  
- Enkelhet framför exakthet 
- Taxan ska innebära så liten administration som möjligt för hyrestagarna 
- Principen om att inte konkurrera med privata alternativ 

 
Sammantaget är avgiftsnivåerna på liknande nivå som tidigare år och jämförbara 
med grannkommuner. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-13 
Taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster till 
organisationer och enskilda invånare, reviderad 2021-10-13 
Nämnden för Kultur & Fritid 2021-09-23, §§ 45-46 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-09-16 
Taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster till 
organisationer och enskilda invånare, 2021-09-16 
Taxor & avgifter 2021 Kultur & Fritid 
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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 

 
Antagande av taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster 
till organisationer och enskilda invånare 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster till 
organisationer och enskilda invånare, daterad 2021-10-13, att gälla från den 1 januari 2022.  

Tidigare beslutad taxa upphör samtidigt att gälla.  

Kommunfullmäktige delegerar till nämnden för Kultur & Fritid att besluta om under året 
tillkommande hyror inom ramen för taxan. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur & Fritid har gjort en översyn av bidrags- och taxesystemet för föreningslivet. En del av 
översynen rör taxan för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster. 
Taxan ska antas av kommunfullmäktige. 

Nämnden för Kultur & Fritid beslutade vid sitt sammanträde den 23 september 2021 att anta ett nytt 
bidragssystem till föreningar. Vid samma sammanträde lämnades också ett förslag till 
kommunfullmäktige om en ny taxa för uthyrning av lokaler med mera. 

Taxan bygger på nedanstående faktorer:  

 Avgiftsuttag vid tillgång till en nyttighet  
 Marknadsjämförelse  
 Upplevelse av nytta för kunden snarare än kostnadstäckning för kommunen  
 Mängden bokade timmar motsvarar det verkliga behovet  
 Lika behandling av liknande hyrestagare  
 Enkelhet framför exakthet 
 Taxan ska innebära så liten administration som möjligt för hyrestagarna 
 Principen om att inte konkurrera med privata alternativ 

Sammantaget är avgiftsnivåerna på liknande nivå som tidigare år och jämförbara med 
grannkommuner. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-13 
Taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster till organisationer och enskilda 
invånare, reviderad 2021-10-13 
Nämnden för Kultur & Fritid 2021-09-23, §§ 45-46 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-09-16 
Taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster till organisationer och enskilda 
invånare, 2021-09-16 
Taxor & avgifter 2021 Kultur & Fritid 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Kultur & Fritid, Kommunledningskontoret: kansliet 

Beskrivning av ärendet 
Kultur & Fritid har gjort en översyn av bidrags- och taxesystemet för föreningslivet. En del av 
översynen rör taxan för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster. 
Taxan ska antas av kommunfullmäktige. 

Nämnden för Kultur & Fritid beslutade vid sitt sammanträde den 23 september 2021 att anta ett nytt 
bidragssystem till föreningar. Vid samma sammanträde lämnades också ett förslag till 
kommunfullmäktige om en ny taxa för uthyrning av lokaler med mera. 

Taxan bygger på nedanstående faktorer:  

 Avgiftsuttag vid tillgång till en nyttighet  
 Marknadsjämförelse  
 Upplevelse av nytta för kunden snarare än kostnadstäckning för kommunen  
 Mängden bokade timmar motsvarar det verkliga behovet  
 Lika behandling av liknande hyrestagare  
 Enkelhet framför exakthet 
 Taxan ska innebära så liten administration som möjligt för hyrestagarna 
 Principen om att inte konkurrera med privata alternativ 

 
Fördjupad bakgrund till punkterna ovan framgår av förslaget till taxa punkt 3. 

Nämnden för Kultur & Fritid föreslår i sitt beslut att kommunfullmäktige delegerar till nämnden för 
Kultur & Fritid att tillkommande taxor och hyror beslutas av nämnden löpande under året. 
Kommunledningskontoret föreslår efter samråd med förvaltningen för Kultur & Fritid att delegeringen 
begränsas till att besluta om under året tillkommande hyror inom ramen för taxan. 
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Taxedokumentet följer den gemensamma struktur som tagits fram för taxor i Kungsbacka kommun. 
Sammantaget är avgiftsnivåerna på liknande nivå som tidigare år och jämförbara med 
grannkommuner. Avgiftstabellen återfinns i taxedokumentet.  

Övergångsbestämmelser tillämpas genom att extra bidrag kan tillskjutas i det fall skillnaden gentemot 
tidigare taxebeslut ger ohanterliga ekonomiska effekter för en enskild förening. Sådana beslut kommer 
att fattas som enskilda beslut av nämnden för Kultur & Fritid. 

Taxan omfattar inte större kulturevenemangslokaler som teatern. Den omfattar inte heller så kallad 
logitaxa.  

Förvaltningen för Kultur och Fritid har genomfört en prövning av barnets bästa som underlag för 
nämndens beslut. 

Allmänt om taxor 
En kommun får enligt kommunallagen 2 kap 5-6 §§ ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som 
kommunen tillhandahåller. Denna reglering gäller för de avgifter som inte regleras i särskild 
lagstiftning, som eventuellt har andra principer för avgiftsuttaget än nedan eller med förbud för 
avgiftsuttag.  

Kommunen är fri enligt reglerna i kommunallagen att själv avgöra vilken eller vilka verksamheter som 
ska finansieras med avgifter respektive skatter samt i hur stor utsträckning det ska göras. Kommunen 
kan därmed bestämma graden av avgiftsfinansiering. Det finns inte heller någon skyldighet att alls ta 
ut avgifter för tjänster och nyttigheter som tillhandahålls invånarna inom ramen för den så kallade 
kommunala kompetensen.  

Huvudregeln är att högre avgifter än som motsvarar självkostnad inte får tas ut. Självkostnadsprincipen 
får frångås i fråga om förvaltning av kommunal egendom, eftersom kommunen får tillgodogöra sig 
värdet av sin egendom enligt principen om god ekonomisk hushållning, enligt kommunallagen 11 kap 
1 §. Det gäller till exempel uthyrning av kommunens lokaler. Det innebär även att marknadshyror får 
tas ut när kommunen hyr ut på en konkurrensutsatt marknad. 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med tillhörande 

tjänster till organisationer och enskilda invånare 

1. Inledande bestämmelser
Denna taxa gäller avgifter för tillfällig uthyrning av kommunala lokaler, företrädesvis sådana 
lokaler som kan användas per timme eller per termin för kultur- eller fritidsändamål av främst 
föreningar och privatpersoner. Även andra grupper och syften kan förekomma t ex uthyrning för 
någon form av kommersiell verksamhet men det förekommer i mindre omfattning. Grundsyftet med 
att ha taxan med tillhörande avgift är att den ska vara så låg så den signalerar att lokaler är en resurs 
som kommunen vill göra tillgänglig för sina invånare och föreningar i så stor omfattning som 
möjligt. Samtidigt ska den var så hög så att lokaler inte upplevs som en fri nyttighet som därmed 
riskerar att överutnyttjas av enskilda. I det fall det handlar om kommersiell verksamhet hyrs lokaler 
ut i det fall det finns en koppling till kommunens mål och i så fall till en marknadsmässig avgift 
som offereras separat.  

2. Avgränsningar
Taxa för uthyrning av Kungsbacka teater, Snäckan, naturum Fjärås Bräcka och för logitaxa och 
avgifter för övernattning ingår ej i denna taxa. 

3. Beräkningsgrunder
Beräkningsgrunden utgår främst från följande principer: 

 Avgiftsuttag vid tillgång till en nyttighet
 Marknadsjämförelse
 Upplevelse av nytta för kunden snarare än kostnadstäckning för kommunen
 Mängden bokade timmar motsvarar det verkliga behovet
 Lika behandling av liknande hyrestagare
 Enkelhet framför exakthet
 Taxan ska innebära så liten administration som möjligt för hyrestagarna
 Principen om att inte konkurrera med privata alternativ

Avgiftsuttag vid tillgång till en nyttighet, i detta fall en lokal eller anläggning med tillhörande 
tjänst. Enligt kommunallagens självkostnadsprincip finns möjlighet att ta ut en självkostnad vid 
tillhandahållande av t ex en lokal eller tjänst. Enligt ”Kungsbackas program för Folkhälsa” vill 
kommunen att invånare, föreningar och andra organisationer ska nyttja befintliga lokaler så mycket 
som möjligt bl a för att folkhälsan ska öka. Denna vilja tar sig uttryck genom att den avgift 
kommunen tar ut vid lokal- och anläggningsbokning är betydligt lägre än kommunens självkostnad 
för lokalen eller anläggningen. Den har som främsta syfte att styra så att tillgång och efterfrågan 
balanseras på bästa sätt.  

Marknadsjämförelse har gjorts för att säkra att Kungsbacka kommuns taxekonstruktion ger 
avgifter som är i paritet med de som gäller i vår omedelbara omvärld. En för stor skillnad skulle 
medföra spänningar mellan kommuner och rörelser av invånare över kommungränserna. 

Avgiften ska rimma med den upplevelse av nytta kunden känner av att få tillgång till en 
lokal/anläggning i förhållande till andra lokaler/anläggningar (likställighetsprincipen). Den bygger 
alltså inte alls på verklig självkostnad eller att kommunen ska få delar av sin självkostnad täckt.  

Avgiften ska leda till att mängden bokade timmar motsvarar det verkliga behovet. Det uppnås 
om avgiften är tillräckligt låg så att så många som möjligt känner att de vill nyttja hela den 
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lokalkapacitet som kommunen har vid varje givet tillfälle. Avgiften ska samtidigt vara så hög att 
ingen anser sig ha råd att boka mer timmar än vad som motsvarar det verkliga behovet. Om utbud 
och efterfrågan inte stämmer överens avgör kommunen hur tillgängliga lokalresurser ska fördelas. 

Lika behandling av liknande hyrestagare (likställighetsprincipen) innebär att alla hyrestagare har 
grupperats in i tre olika kategorier. Kategorierna bygger i sin tur på hur stor anledning kommunen 
har att subventionera den kategorin utifrån politiskt fastställda mål och styrdokument. Lägst 
avgiftsnivå tillämpas för föreningar och högst till privatpersoner och företag. Det finns även en 
tredje kategori som kommunen vill tillhandahålla låga avgifter för eftersom deras verksamhet oftast 
leder till att kommunens mål uppfylls.  

Enkelhet framför exakthet innebär att vi vill ha jämna och avrundade avgiftsbelopp uttryckt som 
avgift per timme så att alla förstår att det är en form av enkel avgift snarare än en exakt beräkning 
av en verklig lokalkostnad. Den blir då enklare att administrera, enklare att komma ihåg och göra 
överslagsberäkningar efter. Avgifterna ska heller inte höjas med index årligen vilket kommer leda 
till att de omedelbart blir exakta. Taxan och avgiftsnivåerna för lokaluthyrning ska istället ses över 
vartannat år. I samband med översynen kommer Nämnden för Kultur & Fritid föreslå vilka avgifter 
som ska ändras. 

Taxan ska innebära så liten administration som möjligt för hyrestagarna men även kommunen 
i samband med bokning, budgetering och betalning. Det möjliggörs bl a av jämna och avrundade 
belopp som nyss nämndes ovan men även av att det endast finns tre kategorier av hyrestagare och 
fem olika lokal/anläggningstyper som har olika avgifter.  

Principen om att inte konkurrera med privata alternativ innebär att avgifterna för de lokal- och 
anläggningstyper som även finns på den privata marknaden ska åsättas avgiftsnivåer som motsvarar 
marknadsnivå så att kommunen inte påverkar marknaden med sin prissättning i för hög grad. Den 
innebär också att den grupp av hyrestagare som inte kommunen ska stödja enligt mål och 
styrdokument ska betala en marknadsmässig avgift.  

4. Mervärdesskatt
Moms är inkluderat i alla avgifter när det är aktuellt. I övrigt gäller momsfrihet enligt 
mervärdesskattelagen (1994:200). 

Kungsbacka kommun 
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5. Avgiftsbelopp/taxetabell
Avgiften beror på vilken kategori hyresgästen tillhör och vilken lokal/anläggningstyp som ska hyras. 
Följande matris bildas: 

Anläggningsskötsel och transporttjänster 

Avgift tas ut i det fall det är en frekvent och återkommande syssla av icke engångskaraktär. Avgiften 
motsvarar i grunden självkostnadspris och uttrycks som ett timpris som kan variera beroende på dag och tid 
på dygnet. 

Avgiftsfria upplåtelser 

Helt avgiftsfria upplåtelser förekommer också. Materiel som ingår i ”Idrottsplats Skogen”, såsom 
arrangemangsutrustning, kan lånas avgiftsfritt såvida det inte rör sig om större mängder för stora evenemang. 
Då lämnas offert som bygger på självkostnadsprincipen.  

Specialarrangemang 

Taxa för arrangemang ges enligt separat offert utifrån arrangemangets utformning. 

6. Indexjustering av avgiftsbelopp
Taxan och avgiftsnivåerna för lokaluthyrning kommer ses över vartannat år. I samband med översynen 
kommer Nämnden för Kultur & Fritid föreslå vilka avgifter som ska ändras. De kommer således inte räknas 
upp med något index per automatik varje år. På så sätt kan vi över tid behålla avgifter på samma nivå eller 
föreslå jämna avgiftsbelopp som över tid är enkla att förstå, komma ihåg och att grunda beräkningar på. 

Hyresgästkategori 1 Hyresgästkategori 2 Hyresgästkategori 3 . Alla typer av övriga föreningar som inte får något bidrag från oss t ex 
bidragsberättigade vuxenföreningar övriga grupper får boka i mån av lediga t ider när 
föreningar. Hembygdsföreningar o ~ som inte får årligt verksamhets bidrag övriga inom Kategori 1-2 fått tider tilldelade. . Studieförbund . Hjälporganisat ioner . Privatpe rsoner som har Föreningar från andra kommuner inom GR och Halland Marknadshyra, dock lägst självkostnadspris 
ing~tt samarbete med 
kommunens egen Dessa grupper får boka i mån av lediga t ider när övriga inom Kategori 
verksamhet t ex 1-2 fått tider tilldelade. Tilldelning av tider sker i följande 
intressegrupper från prioriteringsordning: 
Ung eller Senior. Privatpersoner som t illhör någon av våra prioriterade grupper. 

Barn och unga prioriteras framför äldre. 
Privatpersoner utanför prioriterade grupper tex motionsgrupper. 
Bostadsrättsföreningar, Vägföre ningar etc. 

Klass A 
Ishallar 275 kr/tim 550 kr/tim Enligt separat offert 

Klass B 150 kr/tim 300 kr/tim Enligt separat offert 
Idrottshallar (stor) 

Klass C 
Fotbollsplaner 11- & 9-manna 100 kr/tim 200 kr/ tim Enligt separat offert 
Friidrottsarena, Slöjdsal, Hem-
kunskapssal, Aula, liten idrottssal, 
Stora sammanträdesrum, Matsal 
exkl. kök 

Klass D 75 kr/tim 150 kr/tim Enligt separat offert 
Fotbollsplaner 7-manna/halv 11-
manna/grus 
ldrottshallar(Halv/liten sal) 
Friidrottsarena löparbanor vinter 
Motionssal, klassrum, små salar och 
sammanträdesrum 

Klass E 20 kr 20 kr -
Allmän åkning ishall 

Kungsbacka kommun 
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7. Delegering av beslut
Kommunfullmäktige delegerar till nämnden för Kultur & Fritid att besluta om under året tillkommande 
hyror inom ramen för taxan.  

8. Ikraftträdande
Denna taxa träder ikraft fr om 2022-01-01. 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 2021:xx 

Gäller från: 2022-01-01 

Ansvarig förvaltning: Kultur & Fritid 

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

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun 
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§ 45 Dnr 2021-00176 
Beslut om nytt bidragssystem till föreningar 

Beslut 
Nytt bidragssystem för föreningar fastställes med acklamation. Systemet innehåller 
regelverk, beräkningsmallar, rutiner för ansökningsförfarande och beslutsfattande. 
Ikraftträdande sker 2022-01-01. Uppföljning av effekterna ska göras kontinuerligt 
och en utvärdering av systemet ska ske efter två år. Rapport sker till nämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbackas bidragssystem syftar att tillsammans med taxesystemet stödja bredden, 
mångfalden och nytänkandet. Det ska stimulera till välmående och ett meningsfullt 
sammanhang för många samt ökad folkhälsa och nytta för samhället- ”Ett attraktivt 

och socialt hållbart Kungsbacka” där föreningarna utgör en mycket viktig del. 
Systemet gäller barn- och ungdomsföreningar, kulturföreningar, folkhälsoföreningar, 
handikappföreningar samt de grupper som vill genomföra arrangemang eller andra 
goda initiativ som leder till att kommunens mål uppnås.  

Ledord för det nya bidragen och taxorna har varit enkelhet och transparens. Bidragen 
kommer bli förutsägbara och ge föreningarna tydliga planeringsförutsättningar, vara 
enkla att förstå och lätta att administrera för föreningarna. Systemet ska uppfattas 
som likvärdigt, enkelt och transparent. På längre sikt ska det nya systemet leda till 
följande effekter: 

• Det ska vara enkelt och transparant att förstå, ansöka om och få.  

• Det är förutsägbart och upplevas som jämlikt i den mening att olika 

föreningar/individer och evenemang behöver olika stöd eller borttagande av 
strukturella hinder för att de efterfrågade effekterna ska uppstå.  

• Att kommunens mål uppnås, på individnivå, dvs. distribueras på rätt sätt mellan 

individer som blir berörda. 

• Möjliggöra föreningsliv i hela kommunen, från norr till söder. När det gäller lokaler 
ska samverkan kring lokaler premieras.  

Systemet omfattar ca 17 miljoner kronor per år. 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-09-20 
Prövning av barnets bästa, 2021-09-20 
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§ 46 Dnr 2021-00177 
Beslut om taxa och avgifter för uthyrning av kommunala lokaler 

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid antar ”Taxa och avgifter för uthyrning av kommunala 

lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster till organisationer och invånare”, 

daterad 21-09-16 att gälla från  2022-01-01 eller annars när beslut i 
kommunfullmäktige vinner laga kraft och översänder den till kommunfullmäktige för 
fastställande. Tidigare taxa upphör samtidigt att gälla.  

Beslut under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan:  

Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att effekterna av den nya taxan ska följas upp 
kontinuerligt och att taxan ska vara föremål för utvärdering vartannat år. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har många lokaler som kan nyttjas av invånare och organisationer av 
olika slag. Nyttjandet är förknippat med en avgift som ofta är av symbolisk art för att 
både uppmuntra till lokalutnyttjande men samtidigt minska risken för att 
överbokning sker av vissa så att tillgängligheten till lokaler därmed minskar totalt 
sett för alla andra. Taxan, som förklarar hur avgifterna har konstruerats, bygger på 
principerna om att en avgift får tas ut för en nyttighet samt att upplevelsen av 
avgiften motsvarar nyttan och att avgiften är i paritet med motsvarande avgifter i vår 
omvärld. Liknande hyrestagare ska också behandlas enligt likabehandlingsprincipen. 
Den ska leda till att utbud och efterfrågan balanseras samt karaktäriseras av enkelhet 
framför exakthet och litet behov av administration. Taxedokumentet återfinns som 
bilaga och följer den struktur som taxor i Kungsbacka kommun har. Så kallad 
logitaxa som avser övernattning i lokaler ingår inte i detta beslut då särskilt beslut 
om logitaxa fattats tidigare. 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-09-16  
Taxa för uthyrning av kommunala lokaler, 2021-09-16  
Taxor och avgifter 2021 (Äldre taxa avs. lokaler och anläggningar som upphör i och 
med detta beslut)  
Prövning av barnets bästa, 2021-09-20 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning, kansliet 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Beslut om taxa och avgifter för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar med 
tillhörande tjänster 

 

Förslag till beslut för fastställande i Kommunfullmäktige 

Nämnden för Kultur & Fritid antar ”Taxa och avgifter för uthyrning av kommunala lokaler och 
anläggningar med tillhörande tjänster till organisationer och invånare”, daterad 21-09-16 att gälla från 
2022-01-01 eller annars när beslut i kommunfullmäktige vinner laga kraft och översänder den till 
kommunfullmäktige för fastställande. Tidigare taxa upphör samtidigt att gälla. 

Förslag till beslut under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan: 

Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att effekterna av den nya taxan ska följas upp kontinuerligt och 
att taxan ska vara föremål för utvärdering vartannat år. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har många lokaler som kan nyttjas av invånare och organisationer av olika slag. Nyttjandet 
är förknippat med en avgift som ofta är av symbolisk art för att både uppmuntra till lokalutnyttjande 
men samtidigt minska risken för att överbokning sker av vissa så att tillgängligheten till lokaler 
därmed minskar totalt sett för alla andra. Taxan, som förklarar hur avgifterna har konstruerats, bygger 
på principerna om att en avgift får tas ut för en nyttighet samt att upplevelsen av avgiften motsvarar 
nyttan och att avgiften är i paritet med motsvarande avgifter i vår omvärld. Liknande hyrestagare ska 
också behandlas enligt likabehandlingsprincipen. Den ska leda till att utbud och efterfrågan balanseras 
samt karaktäriseras av enkelhet framför exakthet och litet behov av administration. Taxedokumentet 
återfinns som bilaga och följer den struktur som taxor i Kungsbacka kommun har. Så kallad logitaxa 
som avser övernattning i lokaler ingår inte i detta beslut då särskilt beslut om logitaxa fattats tidigare.  

Beskrivning av ärendet 

Tidigare taxa har efter många års tillämpning blivit otydlig och den följer inte den nyligen framtagna 
kommungemensamma mallen. En översyn av hela bidrags- och taxesystemet har gjorts. Både nya 
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taxor, avgiftsnivåer, bidragsregler och bidragsbelopp har tagits fram för beslut under 2021. Samtliga 
dessa hänger ihop och behöver harmonisera med varandra.  

Avgiftsnivåerna för olika hyresobjekt har efter många års ackumulerade justeringar blivit skeva 
sinsemellan samt utgörs numera av mycket exakta belopp ner till entalsnivå vilket förespeglar att de 
bygger på en självkostnad vilket inte är fallet.  

Grundprinciperna i det gamla taxesystemet var att avgifterna ursprungligen byggde på en 
självkostnadsnivå. Bidragssystemet byggde delvis på att bidrag kunde erhållas för del av 
självkostnaden. Detta förfaringssätt är mycket tungt administrativt och en onödig omväg när syftet 
med en avgift för att hyra en lokal främst är att undvika att en och samma förening eller invånare bokar 
så många timmar i en lokal att andra inte får möjlighet. Är en förhyrning förknippad med en mindre 
avgift undviks överbokningar.  

Det nya taxesystemet bygger på att avgifterna ska utgöras av jämna och avrundade belopp och där 
nyttan av att få tillgång till en lokal/anläggning ska vara förknippad med en avgift som hänger ihop 
med hur stor nyttan är; En liten lokal har lägre avgift än en större. Avgifterna ska också skilja sig åt 
beroende på vilken kategori hyresgästen tillhör; Kommunen vill t ex subventionera barn- och 
ungdomsföreningar mer än vuxna privatpersoners fritidsintressen.  

Det finns tre kategorier, 1-3, av hyrestagare där föreningar får lägst avgifter. Därefter kommer andra 
typer av föreningar eller sammanslutningar som tillhör de grupper eller aktiviteter kommunen vill 
stödja utifrån olika typer av styrdokument och mål. Den kategori som kan hyra lokaler men till 
marknadspris tillhör inte den målgrupp kommunen vill stödja med skattemedel. Det vore också 
olämpligt om kommunen, genom att hålla låga avgifter för denna grupp, konkurrerade med privata 
alternativ som finns.  

Det finns några olika typer av lokaler/anläggningar, A-F, där varje typ har en avgift som ska spegla det 
värde lokalutnyttjaren upplever att få tillgång till lokalen/anläggningen i förhållande till de andra 
lokal/anläggningstyperna.  

Avgiftstabellen återfinns i taxetabell, se bilaga.  

Övergångsbestämmelser tillämpas genom att extra bidrag kan tillskjutas i det fall skillnaden gentemot 
tidigare taxebeslut ger ohanterliga ekonomiska effekter för en enskild förening. Sådana beslut fattas 
som enskilda beslut av Nämnden för Kultur & Fritid. 

Denna taxa med tillhörande avgifter är inte tillämplig på de större kulturevenemangslokaler vi har i 
kommunen såsom teatern etc.  
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Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-09-16 

Taxa för uthyrning av kommunala lokaler, 2021-09-16 

Taxor och avgifter 2021 (Äldre taxa avs. lokaler och anläggningar som upphör i och med detta beslut) 

Prövning av barnets bästa, 2021-09-20 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens förvaltning, kansliet 

 

 

Ulrika Granfors   Malin Fjellström 

Förvaltningschef   Förvaltningscontroller 
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Taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med tillhörande 

tjänster till organisationer och enskilda invånare 

 

1. Inledande bestämmelser 
Denna taxa gäller avgifter för tillfällig uthyrning av kommunala lokaler, företrädesvis sådana 
lokaler som kan användas per timme eller per termin för kultur- eller fritidsändamål av främst 
föreningar och privatpersoner. Även andra grupper och syften kan förekomma t ex uthyrning för 
någon form av kommersiell verksamhet men det förekommer i mindre omfattning. Grundsyftet med 
att ha taxan med tillhörande avgift är att den ska vara så låg så den signalerar att lokaler är en resurs 
som kommunen vill göra tillgänglig för sina invånare och föreningar i så stor omfattning som 
möjligt. Samtidigt ska den var så hög så att lokaler inte upplevs som en fri nyttighet som därmed 
riskerar att överutnyttjas av enskilda. I det fall det handlar om kommersiell verksamhet hyrs lokaler 
ut i det fall det finns en koppling till kommunens mål och i så fall till en marknadsmässig avgift 
som offereras separat.  

 

2. Avgränsningar 
Taxa för uthyrning av Kungsbacka teater, Snäckan, naturum Fjärås Bräcka och för logitaxa och 
avgifter för övernattning ingår ej i denna taxa. 

 

3. Beräkningsgrunder  
Beräkningsgrunden utgår främst från följande principer: 

 Avgiftsuttag vid tillgång till en nyttighet  
 Marknadsjämförelse 
 Upplevelse av nytta för kunden snarare än kostnadstäckning för kommunen 
 Mängden bokade timmar motsvarar det verkliga behovet  
 Lika behandling av liknande hyrestagare 
 Enkelhet framför exakthet 
 Taxan ska innebära så liten administration som möjligt för hyrestagarna 
 Principen om att inte konkurrera med privata alternativ  

 

Avgiftsuttag vid tillgång till en nyttighet, i detta fall en lokal eller anläggning med tillhörande 
tjänst. Enligt kommunallagens självkostnadsprincip finns möjlighet att ta ut en självkostnad vid 
tillhandahållande av t ex en lokal eller tjänst. Enligt ”Kungsbackas program för Folkhälsa” vill 
kommunen att invånare, föreningar och andra organisationer ska nyttja befintliga lokaler så mycket 
som möjligt bl a för att folkhälsan ska öka. Denna vilja tar sig uttryck genom att den avgift 
kommunen tar ut vid lokal- och anläggningsbokning är betydligt lägre än kommunens självkostnad 
för lokalen eller anläggningen. Den har som främsta syfte att styra så att tillgång och efterfrågan 
balanseras på bästa sätt.  

Marknadsjämförelse har gjorts för att säkra att Kungsbacka kommuns taxekonstruktion ger 
avgifter som är i paritet med de som gäller i vår omedelbara omvärld. En för stor skillnad skulle 
medföra spänningar mellan kommuner och rörelser av invånare över kommungränserna. 

Avgiften ska rimma med den upplevelse av nytta kunden känner av att få tillgång till en 
lokal/anläggning i förhållande till andra lokaler/anläggningar (likställighetsprincipen). Den bygger 
alltså inte alls på verklig självkostnad eller att kommunen ska få delar av sin självkostnad täckt.  

Avgiften ska leda till att mängden bokade timmar motsvarar det verkliga behovet. Det uppnås 
om avgiften är tillräckligt låg så att så många som möjligt känner att de vill nyttja hela den 
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lokalkapacitet som kommunen har vid varje givet tillfälle. Avgiften ska samtidigt vara så hög att 
ingen anser sig ha råd att boka mer timmar än vad som motsvarar det verkliga behovet. Om utbud 
och efterfrågan inte stämmer överens avgör kommunen hur tillgängliga lokalresurser ska fördelas.   

Lika behandling av liknande hyrestagare (likställighetsprincipen) innebär att alla hyrestagare har 
grupperats in i tre olika kategorier. Kategorierna bygger i sin tur på hur stor anledning kommunen 
har att subventionera den kategorin utifrån politiskt fastställda mål och styrdokument. Lägst 
avgiftsnivå tillämpas för föreningar och högst till privatpersoner och företag. Det finns även en 
tredje kategori som kommunen vill tillhandahålla låga avgifter för eftersom deras verksamhet oftast 
leder till att kommunens mål uppfylls.  

Enkelhet framför exakthet innebär att vi vill ha jämna och avrundade avgiftsbelopp uttryckt som 
avgift per timme så att alla förstår att det är en form av enkel avgift snarare än en exakt beräkning 
av en verklig lokalkostnad. Den blir då enklare att administrera, enklare att komma ihåg och göra 
överslagsberäkningar efter. Avgifterna ska heller inte höjas med index årligen vilket kommer leda 
till att de omedelbart blir exakta. Taxan och avgiftsnivåerna för lokaluthyrning ska istället ses över 
vartannat år. I samband med översynen kommer Nämnden för Kultur & Fritid föreslå vilka avgifter 
som ska ändras. 

Taxan ska innebära så liten administration som möjligt för hyrestagarna men även kommunen 
i samband med bokning, budgetering och betalning. Det möjliggörs bl a av jämna och avrundade 
belopp som nyss nämndes ovan men även av att det endast finns tre kategorier av hyrestagare och 
fem olika lokal/anläggningstyper som har olika avgifter.  

Principen om att inte konkurrera med privata alternativ innebär att avgifterna för de lokal- och 
anläggningstyper som även finns på den privata marknaden ska åsättas avgiftsnivåer som motsvarar 
marknadsnivå så att kommunen inte påverkar marknaden med sin prissättning i för hög grad. Den 
innebär också att den grupp av hyrestagare som inte kommunen ska stödja enligt mål och 
styrdokument ska betala en marknadsmässig avgift.  

 

4. Mervärdesskatt 
Moms är inkluderat i alla avgifter när det är aktuellt. I övrigt gäller momsfrihet enligt 
mervärdesskattelagen (1994:200). 
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5. Avgiftsbelopp/taxetabell 
Avgiften beror på vilken kategori hyresgästen tillhör och vilken lokal/anläggningstyp som ska hyras. 
Följande matris bildas: 

 

 
Anläggningsskötsel och transporttjänster 

Avgift tas ut i det fall det är en frekvent och återkommande syssla av icke engångskaraktär. Avgiften 
motsvarar i grunden självkostnadspris och uttrycks som ett timpris som kan variera beroende på dag och tid 
på dygnet. 

Avgiftsfria upplåtelser 

Helt avgiftsfria upplåtelser förekommer också. Materiel som ingår i ”Idrottsplats Skogen”, såsom 
arrangemangsutrustning, kan lånas avgiftsfritt såvida det inte rör sig om större mängder för stora evenemang. 
Då lämnas offert som bygger på självkostnadsprincipen.  

Specialarrangemang 

Taxa för arrangemang ges enligt separat offert utifrån arrangemangets utformning. 

 

6. Indexjustering av avgiftsbelopp 
Taxan och avgiftsnivåerna för lokaluthyrning kommer ses över vartannat år. I samband med översynen 
kommer Nämnden för Kultur & Fritid föreslå vilka avgifter som ska ändras. De kommer således inte räknas 
upp med något index per automatik varje år. På så sätt kan vi över tid behålla avgifter på samma nivå eller 
föreslå jämna avgiftsbelopp som över tid är enkla att förstå, komma ihåg och att grunda beräkningar på.  

Avgiftsnivåer som avser tjänster som kommunen säljer till föreningar o dyl, t ex anläggningsskötsel, kommer 
indexjusteras varje år med Konsumentprisindex.  

 

Hyresgästkategori 1 Hyresgästkategori 2 Hyresgästkategori 3 . Alla typer av övriga föreningar som inte får något bidrag från oss t ex 
bidragsberättigade vuxenföreningar övriga grupper får boka i mån av lediga t ider när 
föreningar. Hembygdsföreningar o ~ som inte får årligt verksamhets bidrag övriga inom Kategori 1-2 fått tider tilldelade. . Studieförbund . Hjälporganisat ioner . Privatpe rsoner som har Föreningar från andra kommuner inom GR och Halland Marknadshyra, dock lägst självkostnadspris 
ing~tt samarbete med 
kommunens egen Dessa grupper får boka i mån av lediga t ider när övriga inom Kategori 
verksamhet t ex 1-2 fått tider tilldelade. Tilldelning av tider sker i följande 
intressegrupper från prioriteringsordning: 
Ung eller Senior. Privatpersoner som t illhör någon av våra prioriterade grupper. 

Barn och unga prioriteras framför äldre. 
Privatpersoner utanför prioriterade grupper tex motionsgrupper. 
Bostadsrättsföreningar, Vägföre ningar etc. 

Klass A 
Ishallar 275 kr/tim 550 kr/tim Enligt separat offert 

Klass B 150 kr/tim 300 kr/tim Enligt separat offert 
Idrottshallar (stor) 

Klass C 
Fotbollsplaner 11- & 9-manna 100 kr/tim 200 kr/ tim Enligt separat offert 
Friidrottsarena, Slöjdsal, Hem-
kunskapssal, Aula, liten idrottssal, 
Stora sammanträdesrum, Matsal 
exkl. kök 

Klass D 75 kr/tim 150 kr/tim Enligt separat offert 
Fotbollsplaner 7-manna/halv 11-
manna/grus 
ldrottshallar(Halv/liten sal) 
Friidrottsarena löparbanor vinter 
Motionssal, klassrum, små salar och 
sammanträdesrum 

Klass E 20 kr 20 kr -
Allmän åkning ishall 
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7. Delegering av beslut  
Kommunfullmäktige delegerar till Nämnden för Kultur & Fritid att indexjustera avgifter för sålda tjänster till 
föreningar och invånare som är berörda av t ex anläggningsskötsel, transporttjänster etc.  

Kommunfullmäktige delegerar till Nämnden för Kultur & Fritid att tillkommande taxor och hyror beslutas av 
kultur- och fritidsnämnden löpande under året. 
 

 

 
 

8. Ikraftträdande 
Denna taxa träder ikraft fr om 2022-01-01.  
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Välkommen att boka anläggningar, lokaler och utrustning.

Prislistan riktar sig till både föreningar och privatpersoner. Med bidragsberättigad förening 
avses av nämnden för Kultur & Fritid i Kungsbacka godkänd bidragsberättigad förening.
För företag och annan kommersiell verksamhet tillämpas faktiska kostnader. 

Kontakta Föreningsservice för prisuppgifter  
kulturochfritid.foreningsservice@kungsbacka.se
0300-83 42 16

Ansök senast den 1 mars varje år om du vill göra en säsongsbokning för tid i idrotts- och 
samlingslokaler. 

Ansökan om IP Skogenmaterial ska vara inlämnad senast 31 januari. 
Efter fördelning av utrustning hyr vi ut ledigt material i mån av tillgång. 

Bokning

Idrottshallar
Kungsbacka
Kungsbacka Sporthall 
- Idrottshall A
- Idrottshall B
Forsgläntans idrottshall
Lindälvshallen
Tingbergshallen 
Varlaskolans idrottshall
Kolla idrottshall 
 
Vallda 
Vallda idrottshall

Älvsåker 
Älvsåkershallen

Onsala 
Kaparehallen
Presse idrottshall 
Rydets idrottshall 

Särö/Kullavik
Särö idrottshall A
Särö idrottshall B
Kullaviks idrottshall

Fjärås/Åsa/Frillesås
Fjärås idrottshall 
Åsa idrottshall 
Åsa Gårdsskola idrottshall  
Frillesås idrottshall

Idrottssal
Kungsbacka 
Hedeskolans idrottssal

Vallda 
Furulidsskolans idrottssal

Fjärås 
Bräckaskolans idrottssal

Gymnastiksalar 
Kungsbacka  
Hålabäckskolan  
Gullregnsskolan 
Kollaskolan  
Tingbergsskolan  
Björkrisskolan

Onsala 
Iseråsskolan
Fjordskolan

Simhallar
Kungsbacka badhus
Fjärås simhall

Ishall 
Kungsbacka ishall

Motionslokaler
Kungsbacka Sporthall
- Motionshall C
- Motionshall D
Tingbergshallens motionshall
Kolla motionshall 

Gällinge 
Gällingeskolan

Samlingslokaler
Kungsbacka
Mötesplats Hålabäck 
Kungsbacka ishall   
Tingbergshallen
Mötesplats Kolla 

Onsala  
Galaxen 

Särö
Mötesplats Blå huset 

Fjärås
Mötesplats Fjärås

Vallda 
Vallda idrottshall

Åsa
Åsa fritidsanläggning
Åsa Gårdsskola
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Kungsbacka badhus och 
Fjärås fritidscenter
Kungsbacka badhus och Fjärås simhall drivs av Medley AB. 

För priser se Medleys webbplats.

Kungsbacka badhus

https://www.medley.se/vara-anlaggningar/kungsbacka-badhus/priser

Fjärås simhall

https://www.medley.se/vara-anlaggningar/fjaras-simhall/priser
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Lokalhyror
Lokalhyror idrottsanläggningar

Bidragberättigad 
förening

Övrig förening/
privat inom  
kommunen

Förening/privat 
utom kommu-
nen

Idrottshall Per timma Per timma Per timma

1/1 hall 140:- 211:- 421:-
1/2 hall 77:- 115:- 231:-
2/3 hall 96:- 144:- 289:-
1/3 hall 66:- 101:- 200:-
Badmintonbana 103:- /bana 205:- /bana
Arrangemang Kungsbacka 
sporthall idrottshall A

280:- 421:- 841:-

Arrangemang övriga hallar 170:- 255:- 511:-
Förråd/kvm/år 71:-
Idrottssal
Hel sal 100:- 150:- 300:-
Gymnastiksal
Hel sal 55:- 90:- 180:-
Motionslokal
Hel lokal 55:- 90:- 180:-
Ishall
Hel hall 256:- 421:- 928:-
Hel hall vecka 30-34 65 000:-  

per vecka
Offert Offert

Mässtaxa A 2 760:- 4 140:- 4 140:-
Mässtaxa B 4 140:- 10 032:- 10 032:-
Förråd/kvm/år 71:-
Allmänhetens åkning kvällar, helger & lov 20:- /gång 20:- /gång
Allmänhetens åkning dagtid måndag-fredag * * Fri entré Fri entré 

Mässtaxan gäller då hallen är isfri.  
A) För- och efterarbete/dag. Hallen disponeras 12 timmar per dag. 
B) Mässa per dag. Hallen disponeras 12 timmar per dag.
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Lokalhyror idrottsanläggningar
Bidragberättigad 
förening

Övrig förening/privat 
inom komunen

Förening/privat 
utom kommunen

Fotboll
A-plan gräs * 390:-/timma 623:-/timma 945:-/timma
B-plan gräs * 184:-/timma 277:-/timma 462:-/timma
Grusplan * 100:-/timma 277:-/timma 462:-/timma
7-mannaplan * 92:-/timma 184:-/timma 368:-/timma
Konstgräs  144:-/timma 480:-/timma 960:-/timma
Konstgräs match 2 000:-/match 2 000:-/match
Omklädningsrum
Per rum 30:- 50:-
Tingbergsvallens friidrottsarena
Per gång (max tre timmar) 177:- 557:- 1 114:- 

*  Gäller ej föreningar som tillhör Kungsbacka gemensamma fotbollsförening KGFS, och som 
   betalar en årsavgift per lag.

Lokalhyror samlingslokaler
Bidragberättigad 
förening

Övrig förening/
privat inom 
kommunen

Förening/privat 
utom kommunen

Mötesplatser Per timma Per timma Per timma
Hel mötesplats 
Öppen verksamhet föreningar

71:-

Hel mötesplats 177:- 177:- 354:-
Hobbyrum 49:- 71:- 142:-
Brännugn/bränning 119:- 119:- 238:-
Sammanträdesrum  < 100 m2 47:- 59:- 118:-
Samlingssal > 100 m2 119:- 177:- 354:-

Lokalhyror
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Galaxen Bidragberättigad 
förening

Övrig förening/
privat inom  
kommunen

Förening/pri-
vat utom  
kommunen

Per timma Per timma Per timma

Arrangemangssalen * 119 :- 177 :- 354 :-
Konferensen 47 :- 59 :- 118 :-
Aktiviteten 47 :- 59 :- 118 :-
Ateljen 49 :- 71 :- 142 :-
Föreningskansli  kvadratmeter/år 400 :- - -

Lan-lokal fredag-söndag

Hyra av lan-lokal,  
Galaxen eller Kobacka lan och skejthall

2000:-

Lokalhyror
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Endast för föreningar. Inklusive moms.
Förening inom kommunen Orienteringstävlingar *

Minimibelopp Från dag fyra Minimibelopp Från dag fyra

Mål- och expeditionsvagn 478:- 160:- 144:- 48:-
Start- och målskynke 72:- 24:- 22:- 7:-
Startklocka 86:- 28:- 26:- 8:-
Högtalare med kassettdäck 321:- 107:- 97:- 33:-
Högtalaranläggning 478:- 160:- 144:- 48:-
Komradio 86:- 28:- 26:- 8:-
Megafon 170:- 57:- 51:- 17:-
Strålkastare 46:- 16:- 14:- 4:-
Tält 5 x 10 meter 478:- 160:- 144:- 48:-
Tält 3 x 3 meter 333:- 111:- 100:- 34:-
Orienteringsskärmar 150 st 86:- 28:- Ingen avgift Ingen avgift
Västar/fem stycken 46:- 16:- 14:- 4:-
Bord per styck 40:- 14:- 12:- 4:-
Stol per styck 13:- 4:- 4:- 1:-
Toalettvagn 1 TC 683:-** 57:- 564:-** 17:-
Toalettvagn 4 TC 1010:-** 166:- 662:-** 49:-
Ståplatsläktare 1 265:- 422:- 380:- 127:-
Flaggstång 170:- 57:- 51:- 17:-
Fundament 51:- 17:- 16:- 5:-
Flagga 51:- 17:- 16:- 5:-

För kommersiella arrangemang/arrangörer tillämpas faktiska kostnader, kontakta 
Föreningsservice för offert.

* Taxan gäller bidragsberättigade orienteringsföreningar i Kungsbacka kommun när de 
   arrangerar orienteringstälingar. Vid övriga arrangemang gäller ordinarie taxa.

** Sluttömning av toalettvagnarna är inkluderat i priset.

 
* Förutsätter att föreningen grovstädar. I annat fall debiteras den faktiska städkostnaden.

Logi

IP Skogen föreningar

Lägerlogi Bidragberättigad 
förening

Övrig förening 
inom 
kommunen

Förening utom 
kommunen

Övernattning på golv/natt  * 50:- 50:- 50:-
Läger Fjärås Fritidscenter  * 
Avser 24 timmar. För tid utöver 
lägertid gäller timtaxa.

1 300:- 1 950:- 3 900:-
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Bidragberättigad 
förening

Övrig förening/
privat inom  
kommunen

Förening/privat 
utom  
kommunen

Per timma Per timma Per timma

Klassrum 135:- 270:-
Slöjdlokal 111:- 166,5:- 333:-
Hemkunskapslokal 96:- 144:- 288:-
Musiklokal 96:- 144:- 288:-
Aula  offert  offert offert
Ersättning för ljus-, ljudtekniker 375

För att boka skollokaler kontakta respektive skola. Idrottshallar och gymnastiksalar bokas på Föreningsservice. 

Endast till föreningar. Inklusive moms.
Planskötsel & transporter

Gödsling (exlusive gödsel) 687:-
Ringvältning/plan* * 872:-
Markluftning/plan* * 1 688:-
Djupluftning/plan* * 6 433:-
Sanddressning/plan * * (exklusive sand) 3 485:-
Vertikalskärning med uppsamling/plan * * 3 485:-
Körning med dressnät/plan * * 872:-
Ogräsbekämpning/plan* * 872:-
Gräsklippning med cylindergräsklippare/plan * * 939:-
Saltning/plan * * 3 216:-
Sådd/plan * * (exklusive frö) 3 216:-
Transport & montering av utomhusläktare (inom kommunen) 8 576:-
Gräsklippning med rotorklippare efter traktor/timma 703:-
Gräsklippning med slaghack på arm/timma 703:-
Snöröjning/timma 703:-
Körning med traktorlastare/timma 703:-
Transport med lastbil i samband med arrangemang/timma 604:-
Sopning/timma 604:-
Ersättning för vaktmästare
Per timma 251:-
Enkel övertid/timma 454:-

Kvalificerad övertid/timma 604:-

* * Avser plan som är cirka cirka 6 000 m2 

Skollokaler

Planskötsel och transporter 



Avgift för registrering (5-år) är 500 kronor.

Avgift för kontrollantarvode för varje lotteri är tre procent av lotteriets planerade 
försäljning och max 9000 kronor per lotteri.

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

Beträdande av avstängd fotbollsplan 2 000:-
Innebandysarg ej nedmonterad och bortplockad 500:-
Uppställd ytter- eller utrymningsdörr * 400:-
Användande av klister i klisterfri idrottslokal 1 200:-
Ej utförd grovstädning av lokal, läktare eller omklädningsrum  * * 400:-
Utryckning vaktmästare/vaktbolag * * * 1 000:-

*        Dörr har ställts upp med något föremål.
* *      I grovstädning ingår att plocka upp papper, tejp, flaskor eller annat löst skräp.
* * *   Avser utryckning som orsakats av handhavandefel. 

Övriga avgifter

Lotterier
Registrering för lotteri
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§ 307 Dnr 2020-00901 
Införande av taxa för prövning av ansökan om godkännande av enskild 
huvudman för förskolor och fritidshem 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som enskild 
huvudman för fristående förskola eller fristående fritidshem, daterad 2021-11-02.  

Taxan träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 
2022. 

Jäv 
Marianne Pleijel (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.  

Sammanfattning av ärendet 
Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 att införa nya krav i skollagen (2010:800), för 
tillstånd om att få bedriva enskild verksamhet inom bland annat skolverksamhet. 
Lagändringarna började gälla den 1 januari 2019. Förändringarna i skollagen innebär 
bland annat att statens skolinspektion eller den kommun som handlägger ärenden om 
godkännande av en enskild som huvudman får ta ut en avgift för ansökningar om 
godkännande enligt 2 kap. 5 §. 

I och med ändringarna i skollagen har kommunen möjlighet att ta ut en avgift för 
handläggningen av ärenden rörande ansökningar om godkännande av en enskild som 
huvudman och/eller vid kontroll av ändrade lednings- eller ägarförhållanden. 
Avgiften får enligt kommunallagen inte överstiga självkostnadsprincipen, det vill 
säga utgå ifrån den arbetstid och de resurser som ärendeberedningen kräver. 

Nämnden för Förskola & Grundskola tagit fram förslag till taxa med avgifter för 
nyetablering av fristående förskola och nyetablering av fristående fritidshem. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-16, § 388 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-02 
Kommunstyrelsens förvaltning, Förslag Taxa för avgift vid ansökan om 
godkännande som enskild huvudman för fristående förskola eller fristående 
fritidshem, 2021-11-02 
Kommunstyrelsens förvaltning, Jämförande dokument - Taxa för avgift vid ansökan 
om godkännande som enskild huvudman för fristående förskola eller fristående 
fritidshem, 2021-11-02 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2021-09-15, § 112 
Förvaltningen för Förskola & Grundskola tjänsteskrivelse, 2021-08-16 
Förskola & Grundskola, Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som enskild 
huvudman för fristående förskola eller fristående fritidshem, 2021-08-16 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2020-08-26, § 78 
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Förvaltningen för Förskola & Grundskola – Sammanställning 2020-07-14 av avgifter 
i kommuner för ansökan om att starta fristående förskola och anmälan om ändring av 
verksamheten 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Förskola & Grundskola, Kommunledningskontoret: Styrning & 
Ekonomi 
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§ 388 Dnr 2020-00901 
Införande av taxa för prövning av ansökan om godkännande av enskild 
huvudman för förskolor och fritidshem 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som enskild 
huvudman för fristående förskola eller fristående fritidshem, daterad 2021-11-02.  

Taxan träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 att införa nya krav i skollagen (2010:800), för 
tillstånd om att få bedriva enskild verksamhet inom bland annat skolverksamhet. 
Lagändringarna började gälla den 1 januari 2019. Förändringarna i skollagen innebär 
bland annat att statens skolinspektion eller den kommun som handlägger ärenden om 
godkännande av en enskild som huvudman får ta ut en avgift för ansökningar om 
godkännande enligt 2 kap. 5 §. 

I och med ändringarna i skollagen har kommunen möjlighet att ta ut en avgift för 
handläggningen av ärenden rörande ansökningar om godkännande av en enskild som 
huvudman och/eller vid kontroll av ändrade lednings- eller ägarförhållanden. 
Avgiften får enligt kommunallagen inte överstiga självkostnadsprincipen, det vill 
säga utgå ifrån den arbetstid och de resurser som ärendeberedningen kräver. 

Nämnden för Förskola & Grundskola tagit fram förslag till taxa med avgifter för 
nyetablering av fristående förskola och nyetablering av fristående fritidshem. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-02 
Kommunstyrelsens förvaltning, Förslag Taxa för avgift vid ansökan om 
godkännande som enskild huvudman för fristående förskola eller fristående 
fritidshem, 2021-11-02 
Kommunstyrelsens förvaltning, Jämförande dokument - Taxa för avgift vid ansökan 
om godkännande som enskild huvudman för fristående förskola eller fristående 
fritidshem, 2021-11-02 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2021-09-15, § 112 
Förvaltningen för Förskola & Grundskola tjänsteskrivelse, 2021-08-16 
Förskola & Grundskola, Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som enskild 
huvudman för fristående förskola eller fristående fritidshem, 2021-08-16 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2020-08-26, § 78 
Förvaltningen för Förskola & Grundskola – Sammanställning 2020-07-14 av avgifter 
i kommuner för ansökan om att starta fristående förskola och anmälan om ändring av 
verksamheten 
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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 

2021-11-02 
Diarienummer 

KS 2020-00901 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Ing Britt Blomberg 
0300-834678 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Taxa för prövning av ansökan om godkännande av enskild huvudman för förskolor 
och fritidshem 
  

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som enskild huvudman för 
fristående förskola eller fristående fritidshem, daterad 2021-11-02.  

Taxan träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 att införa nya krav i skollagen (2010:800), för tillstånd om att få 
bedriva enskild verksamhet inom bland annat skolverksamhet. Lagändringarna började gälla den 1 
januari 2019. Förändringarna i skollagen innebär bland annat att statens skolinspektion eller den 
kommun som handlägger ärenden om godkännande av en enskild som huvudman får ta ut en avgift för 
ansökningar om godkännande enligt 2 kap. 5 §. 

I och med ändringarna i skollagen har kommunen möjlighet att ta ut en avgift för handläggningen av 
ärenden rörande ansökningar om godkännande av en enskild som huvudman och/eller vid kontroll av 
ändrade lednings- eller ägarförhållanden. Avgiften får enligt kommunallagen inte överstiga 
självkostnadsprincipen, det vill säga utgå ifrån den arbetstid och de resurser som ärendeberedningen 
kräver. 

Nämnden för Förskola & Grundskola tagit fram förslag till taxa med avgifter för nyetablering av 
fristående förskola och nyetablering av fristående fritidshem. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-02 
Kommunstyrelsens förvaltning, Förslag Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som enskild 
huvudman för fristående förskola eller fristående fritidshem, 2021-11-02 
Kommunstyrelsens förvaltning, Jämförande dokument - Taxa för avgift vid ansökan om godkännande 
som enskild huvudman för fristående förskola eller fristående fritidshem, 2021-11-02 

Nämnden för Förskola & Grundskola 2021-09-15, § 112 
Förvaltningen för Förskola & Grundskola tjänsteskrivelse, 2021-08-16 
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Förskola & Grundskola, Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som enskild huvudman för 
fristående förskola eller fristående fritidshem, 2021-08-16 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2020-08-26, § 78 
Förvaltningen för Förskola & Grundskola – Sammanställning 2020-07-14 av avgifter i kommuner för 
ansökan om att starta fristående förskola och anmälan om ändring av verksamheten 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Förskola & Grundskola, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 

Beskrivning av ärendet 
För att få bedriva fristående förskola, skola eller fritidshem behöver en enskild huvudman ansöka om 
ett godkännande från Skolinspektionen eller kommunen där verksamheten bedrivs. Om verksamheten 
byter huvudman eller ska göra väsentliga förändringar i verksamheten ska huvudmannen ansöka om 
ett nytt godkännande. Skollagen medger uttag av avgift för ansökan vid nyetablering men även vid 
byte av huvudman och ansökan som gäller väsentliga förändringar i verksamheten.  

I korthet innebär revideringarna i skollagen 2 kap. 5 § att ägar- och ledningskretsen: 
 

1. Genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för 
verksamheten,  

2. Har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och 
3. I övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen 

Kommunen har ansvar för att ovanstående kontrolleras vid godkännande av nyetablerad verksamhet, 
och det också ska ingå i den regelbundna tillsynen (26 kap. 4 § skollagen). Vid förändring i ägar- eller 
ledningskretsen hos en fristående förskola ska detta anmälas till kommunen senast en månad efter 
förändringen. (2 kap 5 b § skollagen). Kommunen är då skyldig att tillse att den nya ledningskretsen 
besitter kompetens och lämplighet. Möjligheten att ta ut avgift omfattar dock inte förändringar i ägar- 
och ledningskretsen, utan endast nyetablering och byte av huvudman samt väsentliga förändringar i 
verksamheten. 

Förslaget från Förskola & Grundskola 
Nämnden för Förskola & Grundskola har tagit fram ett förslag till taxa med avgifter för nyetablering 
av fristående förskola och nyetablering av fristående fritidshem. Nämnden föreslår att en avgift om 
10 000 kronor ska tas ut för prövning av en ansökan om godkännande av enskild huvudman för 
förskola och vissa fritidshem. Avgiften ska tas ut även om godkännande inte lämnas eller om 
ansökningen återkallas.  

Nämnden för Förskola & Grundskola bedömer att det inte är skäligt att ta ut avgift för ansökan om 
godkännande vid förändringar i ägar- och ledningsstrukturen då exempelvis mindre kooperativ som 
ofta byter styrelse skulle påverkas av detta. Utifrån att förändringar i befintlig verksamhet inte innebär 
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en lika omfattande prövning så förordas att detta inte heller ska beläggas med avgift. Den mest 
omfattande prövningen görs vid nyetablering och det är rimligt att endast införa avgift för dessa 
ansökningar. Taxan föreslås även omfatta reglering kring att inbetalning ska ske i samband med att 
ansökan lämnas in till kommunen och handläggning och prövning av ansökan görs efter att avgift 
betalats in. Om den fristående huvudmannen samtidigt ansöker om att godkännande för flera 
verksamheter ska avgift tas ut för respektive ansökan. Enligt förslaget från Förskola & Grundskola ska 
avgift tas ut även då godkännande inte beviljas och återbetalas inte om sökanden efter inbetalning 
återtar sin ansökan. 

Bedömning 
När de ökade kraven infördes för tillståndsprövning och tillsyn gavs tillståndsmyndigheterna även rätt 
att ta ut avgift för ansökningsprövningen. De nya kraven innebär att handläggning och 
prövningsprocessen hos tillståndsmyndigheterna blir mer omfattande och i förarbetena till 
bestämmelserna framgår att detta inte bör belasta de allmänna resurserna. Genom att ta ut en avgift kan 
delar av denna kostnad kompenseras. Ett ytterligare skäl till att ta ut avgift är att öka förutsättningarna 
till att det är seriösa aktörer som ansöker. Förarbetena till den nya lagstiftningen utgår från att 
avgifterna ska beräknas så att de täcker myndighetens kostnader för att pröva ansökningarna vid 
tillståndsprövning. Avgifterna kan differentieras beroende på hur omfattande ansökan är, så att det 
finns ett samband mellan den avgift som myndigheten tar ut och kostnaden för prövningen av ärendet.  

Det finns ingen specifik reglering i skollagen om vilka principer som ska tillämpas för hur stor 
avgiften ska vara. Kommunen bör då utgå ifrån de allmänna principerna i kommunallagen kring 
självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen (2 kap §§ 3,6). Kommunen kan införa taxa och ta ut 
avgift som understiger självkostnaden. 

Nämnden för Förskola & Grundskola har i sin bedömning av avgifternas storlek gjort en jämförelse 
med andra kommuners avgiftsuttag. Kostnader som ska räknas i ett självkostnadsunderlag är i princip 
alla kostnader som vid en normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt, 
men utan vinstsyfte. I nämndens jämförelse av avgiftsnivåerna ligger flertalet kommuner på 25 000 
kronor att, jämföras med nu föreslagen avgift om 10 000 kronor. Det innebär att vid ett antagande om 
att självkostnaden är 25 000 kronor så subventioneras avgiften för nya ansökningar med cirka 60 
procent (och byte av huvudman eller väsentlig förändring i sin helhet) vilket istället finansieras genom 
skattekollektivet. 

Under 2021 har ett kommungemensamt material tagits fram för att skapa en tydlighet och samsyn över 
kommunens taxor och avgifter. Målsättningen är att på några års sikt ska samtliga taxor vara 
uppdaterade enligt gemensam modell och framtagen mall.  

För att få en samstämmighet med den kommungemensamma hanteringen av taxeärenden behöver 
föreslagen taxa ses över igen inom ett år. Därutöver bör frågan om självkostnad för avgiften belysas 
samt konsekvensbeskrivas närmare. Bestämmelserna om avgiftsuttag innan ansökan påbörjas samt vid 
återkallelse av ansökan kan då även utredas vidare.   
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Kommunstyrelsens förvaltning rekommenderar att ett förnyat taxeförslag tas fram av Nämnden för 
Förskola & Grundskola till år 2023. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför   

 att taxan endast ska gälla under 2022, att  

 det inte nu införs någon bestämmelse om att avgiften måste betalas för att behandling av 
ansökan ska påbörjas samt att  

 bestämmelsen om att avgift tas ut även vid återkallande kompletteras med möjlighet till skälig 
nedsättning.  

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag med dessa ändringar och därutöver gjort några 
redaktionella samt mindre justeringar i taxedokumentet och lämnar det som förslag, daterat 2021-11-
02, att gälla under 2022. 
 
 
 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 



 Förslag 2021-11-02 
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Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som 

enskild huvudman för fristående förskola eller 

fristående fritidshem 

1. Inledande bestämmelser 

Denna taxa gäller avgifter för prövning av ansökningar enligt skollagen (2010:800) 2 kap 5 § och 7 
§§ om godkännande av enskild huvudman för ny fristående förskola eller fristående fritidshem.  

Avgiften är beslutad med stöd av 2 kap 5 c, 7 §§ skollagen (2010:800).  

Taxan tillämpas avseende inkomna ansökningar om nyetablering av fristående förskola eller 
fritidshem som ej är beläget vid någon skola i den utsträckning som närmare föreskrivs i 
nedanstående taxebestämmelser. 

 

2. Beräkningsgrunder  

Avgiften är beräknad utifrån en bedömning av kommunens egna kostnader för handläggning av 
ansökningar, i enlighet med självkostnadsprincipen i kommunallagen 2 kap 6 §. 

 

3. Mervärdesskatt  

Mervärdesskatt tillämpas ej då handläggningen av godkännande är ett led i en myndighetsutövning. 

 

4. Avgift 

Avgiften för ansökan om godkännande vid nyetablering är 10 000 kronor per ansökan.   

 

5. Villkor  

Om den fristående huvudmannen samtidigt ansöker om godkännande för flera verksamheter ska 
avgift tas ut för respektive ansökan.  

Avgift tas ut även då godkännande inte beviljas.  

Avgift ska tas ut även om sökanden återtar sin ansökan. Nämnden för Förskola & Grundskola kan 
efter framställan från sökanden för sådant fall bevilja skälig nedsättning av avgiften. 

 

 

 

Placera denna ruta sist i dokumentet: 

 

Beslutad av: 

[Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf] 

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

Ansvarig förvaltning: [Klicka och skriv] 

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

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
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Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som 

enskild huvudman för fristående förskola eller 

fristående fritidshem 

1. Inledande bestämmelser 

Nämnden för förskola & Grundskola förslag: 
Nämnden för Förskola & Grundskola i Kungsbacka kommun tar avgifter för handläggning av 
ansökningar enligt skollagen 2 kap 5 § om godkännande som enskild huvudman för ny fristående 
förskola eller fristående fritidshem.  

Taxan är beslutad med stöd av 2 kap 5 c,7 §§ Skollagen (2010:800). 

Taxan tillämpas avseende inkomna ansökningar om nyetablering av fristående förskola eller 
fritidshem som ej är beläget vid någon skola i den utsträckning som närmare föreskrivs i 
nedanstående taxebestämmelser. 

KS förslag: 

Denna taxa gäller avgifter för prövning av ansökningar enligt skollagen (2010:800) 2 kap 5 § och 7 
§§ om godkännande av enskild huvudman för ny fristående förskola eller fristående fritidshem.  

Avgiften är beslutad med stöd av 2 kap 5 c, 7 §§ skollagen (2010:800).  

Taxan tillämpas avseende inkomna ansökningar om nyetablering av fristående förskola eller 
fritidshem som ej är beläget vid någon skola i den utsträckning som närmare föreskrivs i 
nedanstående taxebestämmelser. 

 

2. Beräkningsgrunder  

Avgiften är beräknad utifrån en bedömning av kommunens egna kostnader för handläggning av 
ansökningar, i enlighet med självkostnadsprincipen i kommunallagen 2 kap 6 §. 

 

3. Mervärdesskatt  

Mervärdesskatt tillämpas ej då handläggningen av godkännande är ett led i en myndighetsutövning. 

 

4. Avgift 

Avgiften för ansökan om godkännande vid nyetablering är 10 000 kronor per ansökan.   

 

5. Villkor  

Nämnden för förskola & Grundskola förslag: 

Inbetalning ska ske i samband med att ansökan inlämnas till kommunen och handläggning och 
prövning av ansökan görs efter att avgift inbetalts.  

Om den fristående huvudmannen samtidigt ansöker om att godkännande för flera verksamheter ska 
avgift tas ut för respektive ansökan.  

Avgift tas ut även då godkännande inte beviljas.  

Avgiften återbetalas ej om sökande efter inbetalning återtar sin ansökan. 

KS förslag: 
Inbetalning ska ske i samband med att ansökan inlämnas till kommunen och handläggning och 
prövning av ansökan görs efter att avgift inbetalts.  
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Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som 

enskild huvudman för fristående förskola eller 

fristående fritidshem 

Om den fristående huvudmannen samtidigt ansöker om godkännande för flera verksamheter ska 
avgift tas ut för respektive ansökan.  

Avgift tas ut även då godkännande inte beviljas.  

Avgift ska tas ut även om sökanden återtar sin ansökan. Nämnden för Förskola & Grundskola kan 
efter framställan från sökanden för sådant fall bevilja skälig nedsättning av avgiften. 

 

 

 

Placera denna ruta sist i dokumentet: 

 

Beslutad av: 

[Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf] 

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

Ansvarig förvaltning: [Klicka och skriv] 

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

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
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§ 112 Dnr 2021-00941 
Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som enskild huvudman 
för fristående förskola eller fristående fritidshem 

Beslut 
Vid ansökan om godkännande som enskild huvudman för fristående förskola eller 
fristående fritidshem vid nyetablering tas avgift ut. 

Taxan bestäms till 10 000 kr.  

Taxa och avgiftsuttag införs från 2022-01-01.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår kommunfullmäktige att besluta om att 
ta ut en avgift för den som ansöker om godkännande att starta en fristående förskola 
eller fritidshem genom nyetablering där taxan fastställs till 10 000 kr. Taxan börjar 
tillämpas från 1 januari 2022. Nämnden föreslår också att kommunfullmäktige i 
taxan fastslår att avgiften ska betalas in i samband med ansökan och att prövning inte 
görs förrän avgift är betald.  

Kommunen ska handlägga och pröva ansökningar från fristående huvudmän som vill 
starta förskola eller fritidshem som inte är kopplade till en skolenhet. Sedan 2019 
tillämpas nya bestämmelser i skollagen kring hur prövningen ska gå till. 
Bestämmelserna innebär att en kommun i samband med ansökningar ska göra en mer 
omfattande prövning av ägar- och ledningskretsen bakom en ansökan.  

De nya bestämmelserna ger också kommunen rätt att ta ut en avgift i samband med 
handläggningen att starta en ny fristående enhet då det innebär en större 
administrativ hantering.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-08-16 
Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som enskild huvudman för fristående 
förskola eller fristående fritidshem 
Protokollsutdrag § 78 2020-08-26, nämnden för förskola och grundskola 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga skolchefens och att nämnden för Förskola och Grundskola bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



 
 

Datum 

2021-08-16 
Diarienummer 

FG 2021-00920 

 
 

 
FG Myndighet & Stöd 

Frida Byrsten 
070-265 59 66 
Verksamhetschef 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Avgift vid ansökan om godkännande att starta fristående förskola eller fritidshem  

Förslag till beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige 
Vid ansökan om godkännande som enskild huvudman för fristående förskola eller fristående 
fritidshem vid nyetablering tas avgift ut. 

Taxan bestäms till 10 000 kr.  

Taxa och avgiftsuttag införs från 2022-01-01.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ta ut en avgift för 
den som ansöker om godkännande att starta en fristående förskola eller fritidshem genom nyetablering 
där taxan fastställs till 10 000 kr. Taxan börjar tillämpas från 1 januari 2022. Nämnden föreslår också 
att kommunfullmäktige i taxan fastslår att avgiften ska betalas in i samband med ansökan och att 
prövning inte görs förrän avgift är betald.  

Kommunen ska handlägga och pröva ansökningar från fristående huvudmän som vill starta förskola 
eller fritidshem som inte är kopplade till en skolenhet. Sedan 2019 tillämpas nya bestämmelser i 
skollagen kring hur prövningen ska gå till. Bestämmelserna innebär att en kommun i samband med 
ansökningar ska göra en mer omfattande prövning av ägar- och ledningskretsen bakom en ansökan.  

De nya bestämmelserna ger också kommunen rätt att ta ut en avgift i samband med handläggningen att 
starta en ny fristående enhet då det innebär en större administrativ hantering.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-08-16 

Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som enskild huvudman för fristående förskola eller 
fristående fritidshem 

Protokollsutdrag § 78 2020-08-26, nämnden för förskola och grundskola 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Beskrivning av ärendet 
För att få bedriva fristående förskola, skola eller fritidshem behöver en enskild huvudman ansöka om 
ett godkännande från Skolinspektionen eller kommunen som verksamheten bedrivs. Om verksamheten 
byter huvudman eller ska göra väsentliga förändringar i verksamheten ska huvudmannen ansöka om 
ett nytt godkännande. Med enskild huvudman menas bolag, föreningar, stiftelser, registrerade 
trossamfund eller enskilda individer. En godkänd huvudman som bedriver verksamhet har rätt till 
ersättning från kommunen. Skolinspektionen prövar ansökningar om att starta skolor samt fritidshem 
som bedrivs inom en eller i anslutning till en skola. Kommunen prövar ansökningar för förskola samt 
fritidshem som inte är knutna till en skolenhet. Respektive myndighet är också ansvarig för tillsynen 
för de verksamheter som de godkänt. För pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) så skiljer sig 
lagstiftningen åt och kommunen prövar inte ansökan om godkännande utan ska istället pröva om 
verksamheten är berättigad till bidrag.  

Ökade krav på handläggning och införande av avgift 

Under 2019 blev kraven för godkännande att bedriva enskild verksamhet mer omfattande, bland annat 
inom skolväsendet men också inom andra delar av välfärdssektorn. Lagändringarnas syfte (se prop 
2017/18:158) var bland annat att säkerställa att privata utförare har tillräckliga förutsättningar att 
bedriva verksamhet med god kvalitet och stärka allmänhetens tilltro till sektorn. Tillstånd får endast 
beviljas den som genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat den insikt i de gällande föreskrifter 
som krävs för att bedriva verksamheten och i övrigt visar sig lämplig att bedriva sådan verksamhet. 
Tillståndsinnehavaren ska även ha ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Samtidigt som de ökade kraven infördes för tillståndsprövning och tillsyn gavs 
tillståndsmyndigheterna även rätten att ta ut avgift för ansökningsprövningen. De nya kraven innebär 
att handläggning och prövningsprocessen hos tillståndsmyndigheterna blir mer omfattande och i 
förarbetena till bestämmelserna framgår att detta inte bör belasta de allmänna resurserna. Genom att ta 
ut en avgift kan delar av denna kostnad kompenseras. Ett ytterligare skäl till att ta ut avgift är att 
säkerställa att det är seriösa aktörer som ansöker.  

Krav på den som ansöker 

Det är den kommun där utbildningen ska bedrivas som handlägger och godkänner ansökan om att 
starta fristående förskola eller fritidshem som inte är knuten till en skolenhet enligt 2 kap 7 § 
skollagen.  

För att få ett godkännande behöver den enskilde uppfylla ett antal krav som framgår av skollagen 2 
kap 5 §.  

1. Genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för 
verksamheten, 

2. Har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och 
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3. I övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen 

Den enskildes lämplighet att bedriva verksamheten bedöms genom en så kallad ägar- och 
ledningsprövning. Vid lämplighetsprövningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter 
mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas.  

Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för 
den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. 
Ett godkännande ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet eller förskoleenhet. 

Tidigare behandling 
Ärendet har tidigare behandlats av nämnden för Förskola & Grundskola 2020-08-26 och det beslutades 
då att föreslå kommunfullmäktige att införa en avgift vid nyetablering. Vid tjänstemannaberedningen 
återremitterades dock ärendet för att kompletteras och tas upp i nämnden för nytt beslut.  

Grund för taxa 
Många kommuner och även Skolinspektionen tillämpar idag redan möjligheten att ta ut avgift för 
ansökan om godkännande från enskilda. Skolinspektionens taxa uppgår till 35 000 kr vid nyetablering 
av fristående grundskola. Alla kommuner har inte tillämpat möjligheten att ta ut avgift men många gör 
det. Vid stickprov av ett antal kommuner som tar ut avgift så varierar taxan mellan 12 tkr och 35 tkr1.  

Det finns ingen specifik reglering i skollagen om vilka principer som ska tillämpas för hur stor 
avgiften ska vara. Kommunen bör då utgå ifrån de allmänna principerna i kommunallagen kring 
självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen (2 kap §§ 3,6). Dessa innebär att kommunen inte ska 
ta ut högre avgifter än att de täcker de faktiska kostnaderna och därmed inte genera någon vinst. Det 
finns inget som hindrar kommunen från att ta ut en taxa eller avgift som understiger självkostnaden.  

Vid handläggningen av ansökan vid nyetablering ingår kommunikation med sökande och inläsning och 
granskning av inkomna handlingar av olika tjänstepersoner på förvaltningen. Inom ramen för 
ansökningsförfarandet kan uppgifter även behöva samlas in från andra myndigheter som 
Polismyndighet och Skatteverk. I handläggningsprocessen ingår även intervju med huvudmannen. 
Utifrån erfarenhet av tillsynsärenden och ägar- och ledningsprövningar är bedömningen att 
arbetsinsatsen som minst omfattar 40 timmar. Utöver detta ingår även beredning och hantering i 
nämnd. 

Motivering till taxa 
Skollagen medger uttag av taxa för ansökan vid nyetablering men även vid byte av huvudman och 
ansökan som gäller väsentliga förändringar i verksamhetenen.  

                                                
1 Göteborg 25 000 kr, Mölndal 24 000 kr, Västerås 12 000 kr, Solna 35 000, Luleå 25 000, Falkenbergs 24 000, Stockholms 25 000, 
Kungälvs kommun 24 000 kr, Karlskrona 20 000 
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Nämnden bedömer att det inte är skäligt att ta ut avgift för ansökan om godkännande vid förändringar i 
ägar- och ledningsstrukturen då exempelvis mindre kooperativ som ofta byter styrelse skulle påverkas 
av detta. Utifrån att förändringar i befintlig verksamhet inte innebär en lika omfattande prövning så 
förordas att detta inte heller ska beläggas med avgift. Den mest omfattande prövningen görs vid 
nyetablering och det är rimligt att införa en avgift för dessa ansökningar.  

Vid uttag av taxa ska självkostnadsprincipen gälla men kommunen får besluta om taxa som understiger 
denna. Utifrån kommunfullmäktiges vision om att skapa ett medskapande samhälle med öppen attityd 
så finns målet att skapa förutsättningar för andra samhällsaktörer förutom kommunen att vara 
medskapare av det goda livet. De enskilda som bedriver förskola och fritidshem har också varierande 
ekonomiska förutsättningar. Utifrån beaktande av detta föreslås därför en taxa på 10 000 kr som delvis 
kompenserar kommunens egna kostnader men samtidigt inte utgör ett hinder för enskilda att ansöka.  

Taxan föreslås även omfatta reglering kring att inbetalning ska ske i samband med att ansökan 
inlämnas till kommunen och handläggning och prövning av ansökan görs efter att avgift inbetalts. Om 
den fristående huvudmannen samtidigt ansöker om att godkännande för flera verksamheter ska avgift 
tas ut för respektive ansökan. Avgift tas ut även då godkännande inte beviljas och återbetalas ej om 
sökande efter inbetalning återtar sin ansökan. 

 

 

Maria Andersson     Frida Byrsten 

Förvaltningschef     Verksamhetschef myndighet och stöd 
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Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som 

enskild huvudman för fristående förskola eller 

fristående fritidshem 

1. Inledande bestämmelser 

Nämnden för Förskola & Grundskola i Kungsbacka kommun tar avgifter för handläggning av 
ansökningar enligt skollagen 2 kap 5 § om godkännande som enskild huvudman för ny fristående 
förskola eller fristående fritidshem.  

Taxan är beslutad med stöd av 2 kap 5 c,7 §§ Skollagen (2010:800).  
Taxan tillämpas avseende inkomna ansökningar om nyetablering av fristående förskola eller 
fritidshem som ej är beläget vid någon skola i den utsträckning som närmare föreskrivs i 
nedanstående taxebestämmelser. 

 

2. Beräkningsgrunder  

Avgiften är beräknat utifrån en bedömning av kommunens egna kostnader för  

handläggning av ansökningar, i enlighet med självkostnadsprincipen i Kommunallagen 2  

kap 6§. 
 

3. Mervärdesskatt 

Mervärdersskatt tillämpas ej då handläggningen av godkännande är ett led i en 
myndighetsutövning.  

 

4. Avgiftsbelopp/taxetabell 

Avgiften för ansökan om godkännande vid nyetablering är 10 000 kr per ansökan.   

 

5. Villkor  

Inbetalning ska ske i samband med att ansökan inlämnas till kommunen och handläggning och 
prövning av ansökan görs efter att avgift inbetalts.  

Om den fristående huvudmannen samtidigt ansöker om att godkännande för flera verksamheter ska 
avgift tas ut för respektive ansökan.  

Avgift tas ut även då godkännande inte beviljas. 

Avgiften återbetalas ej om sökande efter inbetalning återtar sin ansökan.  
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Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som 

enskild huvudman för fristående förskola eller 

fristående fritidshem 

 

 

 

Beslutad av: 

[Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf] 

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

Ansvarig förvaltning:  

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

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 
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§ 78 Dnr 2020-00874  
Avgifter för nyetablering av förskola 

Beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår kommunfullmäktige att besluta om 
följande avgiftsnivåer för Kungsbacka kommun: 

Nyetablering av fristående förskola: 10 000 kronor. 

Nyetablering av fristående fritidshem: 10 000 kronor. 

Ansökan om utökning av befintligt godkännande: 0 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 
I korthet innebär revideringarna i skollagen 2 kap. 5§ att ägar- och ledningskretsen: 

• Genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som 
gäller verksamheten. 

• Har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

• I samtliga fall är personer som bedöms lämpliga. 

Ägar- och ledningskretsen kan till exempel vara VD, bolagsmän, eller styrelsen för 
ett föräldrakooperativ.  
Kommunen har ansvar för att ovanstående kontrolleras vid godkännande av 
nyetablerad verksamhet, och det ska också ingå i den regelbundna tillsynen (26 kap 
4§ skollagen). Vid någon förändring i ägar- eller ledningskretsen hos en fristående 
förskola ska detta anmälas till kommunen senast 1 månad efter förändringen. (2 kap 
5b§ Skollagen). Kommunen är då skyldig att tillse att den nya ledningskretsen 
besitter kompetens och lämplighet enligt ovan. 
 
I och med ändringarna i skollagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för 
handläggningen av ärenden rörande ansökningar om godkännande av en enskild som 
huvudman och/eller vid kontroll av ändrade lednings- eller ägarförhållanden. 
Avgiften ska enligt kommunallagen basera sig på självkostnadsprincipen, dvs utgå 
ifrån den arbetstid och de resurser som ärendeberedningen kräver.  
 
Skolinspektionen har ansvar för tillsyn och godkännande av fristående grundskolor 
och de har satt avgifter till 35 000 kronor för ansökan om nyetablering av fristående 
skola och 25 000 kronor för ansökan om utökning av befintligt godkännande.  
 
Förvaltningens bedömning är att förändringen innebär en större administrativ 
hantering av ansökningar gällande godkännande av fristående verksamheter som 
kommer att kompenseras av föreslagna avgifter. Handläggning av en fristående 
förskola kräver inte lika mycket tid som vid Skolinspektionens handläggning av en 
fristående skola. Baserat på detta antagande skulle rimliga avgiftsnivåer för 
Kungsbacka kommun kunna vara 25 000 för nyetablering av förskola eller 
fritidshem, 15 000 för ansökan om utökning av befintligt godkännande. Avgiften ska 
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betalas i samband med att ansökan lämnas in och den tillkommer oavsett om ansökan 
godkänns eller ej. Förvaltningens bedömning är att det inte är skäligt att ta ut avgift 
för handläggning vid anmälan om förändringar i ägar- och ledningskretsen som 
huvudmannen är skyldiga att göra inom 1 månad till kommunen.  
Beslut om en taxa och belopp ska beslutas av kommunfullmäktige.  

 

Yrkande under mötet. 
Niklas Mattsson (KD) yrkar 10 000 kr för nyetablering av fristående förskola, 10 000 
kr för nyetablering av fristående fritidshem och ingen avgift vid ansökan om 
utökning av befintligt godkännande. 

Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till skolchefens förslag. 

Jan Eric Knutas (L) yrkar avslag till skolchefens förslag och föreslår totalt 
avgiftsfritt.  

Karin Green (C) yrkar bifall till Niklas Mattssons (KD) förslag. 

Axel Storckenfeldt (M) yrkar bifall till Niklas Mattssons (KD) förslag. 

Ordförande konstaterar att det föreligger tre förslag till beslut.  
Propositionsordningen godkänns. 

 

Beslutsgång  
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att nämnden bifaller 
skolchefens förslag.   

Votering begärs och ska verkställas. 

Ordförande utser skolchefens förslag till huvudförslag. 

 

Beslutsgång i omröstning om motförslag 
Följande propositionordning godkänns av nämnden. Som förslag till motförslag ställs 
Niklas Mattssons (KD) och Jan Eric Knutas (L) förslag och nämnden utser Niklas 
Mattssons (KD) förslag till motförslag. 

 

Ordförande ställer Niklas Mattssons (KD) förslag mot skolchefens förslag och finner 
att nämnden bifaller Niklas Mattssons (KD) förslag. 

Votering begärs och ska verkställas. 

 
Beslutsgång i huvudomröstningen 
Följande voteringsordning godkänns av nämnden. Ja för Niklas Mattssons (KD) 
förslag och nej för skolchefens förslag. 
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Resultat i huvudomgången 
Med åtta ja röster, två nej röster och en som avstår beslutar nämnden att bifalla 
Niklas Mattssons (KD) förslag.  

 Ersätter  Ja  Nej  Avstår  

Anders Ekström (M)  X   

Niklas Mattsson (KD)  X   

Johan Tolinsson (S)   X  

Axel Storckenfeldt (M)  X   

Per-Axel Carlsson (M)  X   

Andreas Johansson (M) Berit Bergström (M)  X   

Karin Green (C)  X   

Jan Eric Knutas (L)    X 

Susanne Andersson (SD)  X   

Anna Karin Granberg (SD)  X   

Jan Byvik (S)   X  

 

Reservation 
Jan Eric Knutas (L) och Olof Eriksson (L) röstar nej till de framlagda förslagen om 
att införa avgifter vid ansökan om nyetablering av fristående förskolor och fritidshem 
eller vid utökning av ett befintligt godkännande. 
Motiveringen är att det växande Kungsbacka behöver nya förskolor och fritidshem. 
Kan privata aktörer etablera sig, så undviker vi att öka investeringsbudgeten. (L) är 
ett företagarvänligt parti och vill uppmuntra till fristående nyetableringar. De 
beslutade avgifterna kan avskräcka intresserade och motiverade personer från att 
ansöka om etableringar. Kungsbacka har också ett fortsatt behov av att vårda och 
utveckla sitt varumärke som en företagarvänlig kommun, därför säger (L) nej till 
dessa avgifter och reserverar sig mot beslutet. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-05-22 

Bilaga till tjänsteskrivelse, 2020-07-14 Avgifter för ansökan om att starta fristående 
förskola resp. anmälan om ändring av verksamheten, t.ex. utökning, ägarbyte. 
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Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun.  
 



 

 
 BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 

   

  
 

  
  

   

Förskola & Grundskola 
Margareta Ljungqvist 
Direkt 0300-83 44 69 
margareta.ljungqvist@kungsbacka.se   

   Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
Fax 0300-83 41 64 

forskola.grundskola@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se     
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Datum 

2020-07-14 
 
  

  

 

Avgifter för ansökan om att starta fristående förskola resp. 
anmälan om ändring av verksamheten, t.ex. utökning, ägarbyte. 
 

Kommun Förskola Ändring 

Alingsås  24 tkr. 12 tkr. 

Falkenberg 24 tkr. 12 tkr. 

Göteborg 25 tkr. 18 tkr 

Halmstad 25 tkr. 15 tkr. 

Huddinge 25 tkr. 15 tkr. 

Malmö 25 tkr. - 

Mölndal 24 tkr. 12 tkr. 

Solna 35 tkr. 20 tkr. /tillf. utökning 5 
tkr.  

Sundbyberg 35 tkr. 20 tkr. /tillf. utökning 5 
tkr.  

Växjö 10 tkr. 10 tkr./ägarbyte 10 tkr. 

 

 

 

 
 
 
 
Margareta Ljungqvist 
Verksamhetschef 
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§ 308 Dnr 2021-00026 
Redovisning av icke färdigberedda motioner (2, 2021) 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och 
med 2021-10-27 till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan 
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har framkommit vid beredningen 
anmälas till kommunfullmäktige inom samma tidpunkt. I Kungsbacka kommun ska 
kommunstyrelsen två gånger per år redovisa till fullmäktige vilka motioner som inte 
har beretts färdigt. 

Redovisningen ska även innehålla planerat datum för behandling i fullmäktige för de 
motioner som är äldre än ett år. Redovisningen innehåller sex motioner äldre än ett 
år. Svar på dessa motioner beräknas innan årsskiftet 2021/2022 eller under första 
kvartalet 2022. Utöver det innehåller redovisningen ett antal motioner som väcktes i 
kommunfullmäktige i slutet av 2020 eller början av 2021. Dessa motioner är 
inplanerade för politisk behandling under det första och andra kvartalet 2022 och 
beräknas med andra ord kunna besvaras inom ett år eller strax över ett år från att de 
väcktes. 

Även övriga motioner kommer enligt bedömningen att kunna behandlas politiskt 
inom den angivna ettårsgränsen. Sammanställningen omfattar motioner som väckts, 
men inte besvarats till och med den 27 oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09, § 382 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-11 
Sammanställning, redovisning av motioner, 2021-10-27 

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

Beslutet skickas till 
Berörda nämnder 
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§ 382 Dnr 2021-00026 
Redovisning av icke färdigberedda motioner (2, 2021) 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och 
med 2021-10-27 till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan 
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har framkommit vid beredningen 
anmälas till kommunfullmäktige inom samma tidpunkt. I Kungsbacka kommun ska 
kommunstyrelsen två gånger per år redovisa till fullmäktige vilka motioner som inte 
har beretts färdigt. 

Redovisningen ska även innehålla planerat datum för behandling i fullmäktige för de 
motioner som är äldre än ett år. Redovisningen innehåller sex motioner äldre än ett 
år. Svar på dessa motioner beräknas innan årsskiftet 2021/2022 eller under första 
kvartalet 2022. Utöver det innehåller redovisningen ett antal motioner som väcktes i 
kommunfullmäktige i slutet av 2020 eller början av 2021. Dessa motioner är 
inplanerade för politisk behandling under det första och andra kvartalet 2022 och 
beräknas med andra ord kunna besvaras inom ett år eller strax över ett år från att de 
väcktes. 

Även övriga motioner kommer enligt bedömningen att kunna behandlas politiskt 
inom den angivna ettårsgränsen. Sammanställningen omfattar motioner som väckts, 
men inte besvarats till och med den 27 oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-11 
Sammanställning, redovisning av motioner, 2021-10-27 

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 

2021-10-11 
Diarienummer 

KS 2021-00026 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Andrea Egerlundh 
0300-834272 
Kommunsekreterare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 
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Redovisning av icke färdigberedda motioner (2, 2021) 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och med 2021-10-27 
till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta 
och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tidpunkt. 
I Kungsbacka kommun ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa till fullmäktige vilka motioner 
som inte har beretts färdigt. 

Redovisningen ska även innehålla planerat datum för behandling i fullmäktige för de motioner som är 
äldre än ett år. Redovisningen innehåller sex motioner äldre än ett år. Svar på dessa motioner beräknas 
innan årsskiftet 2021/2022 eller under första kvartalet 2022. Utöver det innehåller redovisningen ett 
antal motioner som väcktes i kommunfullmäktige i slutet av 2020 eller början av 2021. Dessa motioner 
är inplanerade för politisk behandling under det första och andra kvartalet 2022 och beräknas med 
andra ord kunna besvaras inom ett år eller strax över ett år från att de väcktes. 

Även övriga motioner kommer enligt bedömningen att kunna behandlas politiskt inom den angivna 
ettårsgränsen. Sammanställningen omfattar motioner som väckts, men inte besvarats till och med den 
27 oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-11 

Sammanställning, redovisning av motioner, 2021-10-27 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 



 
 

Datum 

2021-10-27 
Diarienummer 

KS 2021-00026 
 

Kommunledningskontoret 
Andrea Egerlundh 
Kommunsekreterare 

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

 
Telefon 0300-83 40 00 

www.kungsbacka.se 

 

Redovisning av icke färdigberedda motioner (2, 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:  Anmäld till politisk behandling i KF 2021-11-09 

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, GA 
Remitterad:  2019-12-16 
Notering:  Svar beräknas till Q1, 2022.  

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:  Anmäld till politisk behandling i KF 2021-11-09  

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 Q1, 2022 
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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 KF 2021-11-09 

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 Q1, 2022  

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 Q1, 2022 

 
Motioner – ej äldre än ett år 

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:  Svar beräknas Q1, 2022 

KS/2020-01150 Motion – Fria pedagogiska måltider 
Väcktes:   2021-02-02  
Motionär:  Johan Tolinson (S)  
Remissinstans:  Nämnden för Förskola & grundskola 
Remitterad:  2021-03-02 
Notering:  Svar beräknas Q2, 2022 

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:  Svar beräknas Q1, 2022 
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KS/2021-00269 Motion – Uppställningsplats för husbilar 
Väcktes:   2021-03-09  
Motionär:  Roger Larsson (KB) 
Remissinstans:  TE, KTF  
Remitterad:  2021-03-30 
Notering:  Anmäld för politisk behandling i KSAU 2021-11-16 

KS/2021-00322 Motion – Handlingsplan för suicidprevention  
Väcktes:   2021-03-09  
Motionär:  Carita Boulwén (SD)  
Remissinstans:  KTF, IF, FG, GA  
Remitterad:  2021-03-30 
Notering:  Anmäld till politisk behandling i KF 2021-11-09 

KS/2021-00402 Motion – Möjliggör sjukvård på våra vård- och omsorgsboenden  
Väcktes:   2021-04-13  
Motionär:  Maj-Britt Rane Andersson (S)  
Remissinstans:  VO  
Remitterad:  2021-05-11 
Notering:  Svar beräknas Q1, 2022 

KS/2021-00407 Motion – Kompetenslyft – för att främja kvalitét och trygghet 
Väcktes:   2021-04-13  
Motionär:  Eva Borg, Rickard Wäst, Johan Tolinsson (S)  
Remissinstans:  Kommunstyrelsens förvaltning 
Remitterad:  2021-05-11 
Notering:  Svar beräknas Q1, 2022 

KS/2021-00421 Motion – Beträffande Alléskolan  
Väcktes:   2021-04-13  
Motionär:  Roger Larsson (KB)  
Remissinstans:  Kommunstyrelsens förvaltning 
Remitterad:  2021-05-11 
Notering:  Anmäld till politisk behandling i KF 2021-11-09 

KS/2021-00430 Motion – Demokratidagar 
Väcktes:   2021-04-13  
Motionär:  Eva Borg, Johan Tolinsson, Magdalena Sundqvist (S)  
Remissinstans:  Kommunstyrelsens förvaltning 
Remitterad:  2021-05-11 
Notering:  Anmäld till politisk behandling i KF 2021-11-09 
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KS/2021-00457 Motion – Villkor för gravida kvinnor med Kungsbacka kommun som 
arbetsgivare 
Väcktes:   2021-04-13 
Motionär:  Roger Larsson, Ulf Hellgesson (KB) 
Remissinstans:  Kommunstyrelsens förvaltning 
Remitterad:  2021-05-11 
Notering:  Svar beräknas Q1, 2022 

KS/2021-00501 Motion – Digital "Fixare" för 65+ samt de med funktionsnedsättning  
Väcktes:   2021-05-04  
Motionär:  Agnetha Ernegård (-)  
Remissinstans:  VO, IF, KTF 
Remitterad:  2021-06-09 
Notering:  Svar beräknas Q2, 2022 

KS/2021-00657 Motion – Forum för samtal och samverkan i frågor som berör 
funktionsnedsatta  
Väcktes:   2021-06-08  
Motionär:  Roger Larsson, Stefan Sundberg (KB)  
Remissinstans:  IF 
Remitterad:  2021-08-17 
Notering:  Svar beräknas Q1, 2022 

KS/2021-00842 Motion – Framtagande av oppositionsbudget på demokratiska grunder 
i Kungsbacka  
Väcktes:   2021-09-07  
Motionär:  Magdalena Sundqvist (S)  
Remissinstans:  Kommunstyrelsens förvaltning 
Remitterad:  2021-09-28 
Notering:  Svar beräknas Q1, 2022 

KS/2021-00865 Utökad budgetberedning/verksamhetsberedning 
Väcktes:   2021-09-07  
Motionär:  Carita Boulwén, Stefan Jägnert (SD)  
Remissinstans:  Kommunstyrelsens förvaltning 
Remitterad:  2021-09-28 
Notering:  Svar beräknas Q1, 2022 

KS/2021-00864 Riktlinjer för dagarvode 
Väcktes:   2021-09-07  
Motionär:  Carita Boulwén, Stefan Jägnert (SD)  
Remissinstans:  Kommunstyrelsens förvaltning 
Remitterad:  2021-09-28 
Notering:  Svar beräknas Q1, 2022 
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§ 151 Dnr 2021-00430 
Svar på motion från Eva Borg (S) m.fl. om demokratidagar 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Lars Eriksson (S) föreslår i 
en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 13 april 2021 att kommunstyrelsen ska få 
i uppdrag att utreda hur Demokratidagar skulle kunna anordnas årligen i Kungsbacka. 
Motionärerna anser att det är viktigt att, på en speciell dag på året, engagera såväl offentlig 
som privat sektor, gamla som unga och alla samhällsmedborgare som kommunen bedriver 
välfärd för, i en dialog kring de demokratiska värden som vårt samhälle vilar på. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-10-19, § 284 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28, § 329 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-09-06 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-05-11, § 188 
Kommunfullmäktige 2021-05-11, § 61 
Motion från Eva Borg (S) m.fl. 2021-04-01 
Sammanfattning av Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Ekström (M) yrkar att ärendet ska bordläggas till nästkommande sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens förslag och eget yrkande om bordläggning. 
Ordföranden prövar först eget yrkande om bordläggning mot att ärendet ska avgöras i dag, och 

finner att kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde. 
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§ 284 Dnr 2021-00430 
Svar på motion från Eva Borg (S) m.fl. om demokratidagar 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionens intention och ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda hur motionens intentioner kan genomföras så att fokus blir på att 
förankra och försvara demokratin. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Lars Eriksson (S) 
föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 13 april 2021 att 
kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda hur Demokratidagar skulle kunna 
anordnas årligen i Kungsbacka. Motionärerna anser att det är viktigt att, på en 
speciell dag på året, engagera såväl offentlig som privat sektor, gamla som unga och 
alla samhällsmedborgare som kommunen bedriver välfärd för, i en dialog kring de 
demokratiska värden som vårt samhälle vilar på. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28, § 329 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-09-06 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-05-11, § 188 
Kommunfullmäktige 2021-05-11, § 61 
Motion från Eva Borg (S) m.fl. 2021-04-01 
Sammanfattning av Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 329 Dnr 2021-00430 
Svar på motion från Eva Borg (S) m.fl. om demokratidagar 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionens intention och ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda hur motionens intentioner kan genomföras så att fokus blir på att 
förankra och försvara demokratin. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Lars Eriksson (S) 
föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 13 april 2021 att 
kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda hur Demokratidagar skulle kunna 
anordnas årligen i Kungsbacka. Motionärerna anser att det är viktigt att, på en 
speciell dag på året, engagera såväl offentlig som privat sektor, gamla som unga och 
alla samhällsmedborgare som kommunen bedriver välfärd för, i en dialog kring de 
demokratiska värden som vårt samhälle vilar på. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-09-06 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-05-11, § 188 
Kommunfullmäktige 2021-05-11, § 61 
Motion från Eva Borg (S) m.fl. 2021-04-01 
Sammanfattning av Låt fler forma framtiden! SOU 2016:5: 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Svar på motion från Eva Borg (S) m.fl. om demokratidagar  
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionens intention och ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur 
motionens intentioner kan genomföras så att fokus blir på att förankra och försvara demokratin. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Lars Eriksson (S) föreslår i en 
motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 13 april 2021 att kommunstyrelsen ska få i uppdrag 
att utreda hur Demokratidagar skulle kunna anordnas årligen i Kungsbacka. Motionärerna anser att det 
är viktigt att, på en speciell dag på året, engagera såväl offentlig som privat sektor, gamla som unga 
och alla samhällsmedborgare som kommunen bedriver välfärd för, i en dialog kring de demokratiska 
värden som vårt samhälle vilar på. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-09-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-05-11, § 188 

Kommunfullmäktige 2021-05-11, § 61 

Motion från Eva Borg (S) m.fl. 2021-04-01 

Sammanfattning av Låt fler forma framtiden! SOU 2016:5: 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Lars Eriksson (S) föreslår i en 
motion, som anmäldes i kommunfullmäktige den 11 maj 2021.att kommunstyrelsen ska få i uppdrag 
att utreda hur Demokratidagar skulle kunna anordnas årligen i Kungsbacka. Motionärerna anser att det 
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är viktigt att, på en speciell dag på året, engagera såväl offentlig som privat sektor, gamla som unga 
och alla samhällsmedborgare som kommunen bedriver välfärd för, i en dialog kring de demokratiska 
värden som vårt samhälle vilar på. Demokratin måste lyftas och belysas och en dialog föras kring hur 
styrelseskicket – som är hjärtat i det gemensamma samhällskontraktet – kan stärkas.  

Hotet mot demokratin 
Demokratin är skör; den lätt kan tas för given i vår del av världen, men den är ständigt utsatt för hot, 
bland annat i form av attacker; ekonomiska, digitala, verbala eller rent fysiska, såväl globalt, regionalt, 
nationellt som lokalt. 

Av demokratiutredningen (SOU 2016:5) framgår att det medborgerliga engagemanget, som kommit 
till uttryck i de traditionella folkrörelserna, har spelat en central roll i den svenska demokratins 
framväxt. De nya formerna för engagemang har dock minskat organiseringens funktion som 
demokratiskola och inte ersatts av någon institution som har samma funktion. 

SCB:s medborgarundersökning 2020 i Kungsbacka visar att resultatet sjunker inom området 
Förtroende. Något som inte är unikt för Kungsbacka, men som bör tas på allvar. I kommunens 
hållbarhetsbokslut från 2020 konstateras också att ojämställdheten mellan kvinnor och män, flickor 
och pojkar är ett förbättringsområde för kommunen. Likaså behöver nyanländas kunskaper om hur 
samhället fungerar öka. Om ojämställdhet och kunskapsklyftor mellan grupper i samhället finns 
riskerar det på sikt att underminera förtroendet för de demokratiska institutionerna och i förlängningen 
för demokratin i stort. 

Även korruption utgör ett allvarligt hot mot välstånd, demokrati och välbefinnande, och de empiriska 
bevisen för dess skadliga effekter på samhället bara växer. 

Det kan med andra ord konstateras att nya arenor och former för att stärka och värna demokratin 
behövs.  

Strategier för att stärka demokratin 
Arbetet med att värna och stärka demokratin pågår på alla nivåer i vårt demokratiska system. 
Regeringens strategi för att stärka demokratin kan sammanfattas i tre ledord;  

- Främja – fler ska vara delaktiga i demokratin  

- Förankra – fler ska förstå och praktisera demokratin 

- Försvara – fler ska stå upp för demokratin 

Den statliga kommittén Demokratin 100 år (Dir. 2018:53) ska bidra till att utveckla och stärka 
demokratin på både kort och lång sikt genom att öka delaktigheten, förankringen och motståndskraften 
i demokratin. Deklarationen är ett av initiativen för att samla och engagera de krafter som stödjer 
demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka 
demokratin. 
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Tidigare arbete lokalt 
Demokratin och hot mot den, har genom åren varit fokus för en mängd statliga utredningar och 
rapporter. I Tillitsutredningen (2018:47) konstateras att ett ökat demokratiskt och delegerande 
ledarskap, eller ”medledarskap” är viktigt för att kunna uppnå det goda mötet med medborgaren. Detta 

är också det fokus som Kungsbacka kommuns demokratiarbete har haft under några år. 

Dialog är den vanligaste metoden för att bereda invånare möjlighet att delta i den lokala demokratin. 
Dialoger ska enligt lag ske i flera sammanhang, men det genomförs även dialoger inför beslut av större 
vikt. Förvaltningen svarar också på frågor i Kommentaren, ett verktyg som medborgarna kan använda 
för att kontakta kommunen. Demokratiarbete i den första dimensionen, främjandet, pågår således på 
olika håll i kommunen. Därtill kommer förvaltningslagens och speciallagstiftningens regelverk, som 
ska säkerställa att medborgarna blir bra bemötta, att de får service, att medarbetarna är tillgängliga och 
att medborgarna blir hörda i sina ärenden hos kommunen. 

Ett förslag från en medarbetare 2018 beträffande demokrati och medborgerligt engagemang – 
Kungsbackadagarna/Kungsbackaveckan – bedömdes inom kommunledningskontoret ha låg 
genomförbarhet på grund av redan pågående aktiviteter, med undantag för delförslaget att under år 
2021 uppmärksamma demokratins 100-årsjubileum. Något initiativ till aktivitet har dock inte tagits av 
kommunledningskontoret med anledning av förslaget. Däremot har avdelningen för Kommunikation 
för förändring inom Kommunledningskontoret, uttryckt att det finns planer på en 
kommunikationsinsats i september 2021 med anledning av jubiléet. 

Bedömning 
Sammantaget tyder denna översiktliga beskrivning på att det praktiska demokratiarbetet som bedrivs i 
kommunen, framför allt sker inom en av de tre statliga ledorden, främjande. Det finns även en obalans 
i demokratiarbetet i förhållande till samhällsnivån. De demokratifrågor som behöver adresseras ligger 
därför inom de två andra dimensionerna, förankra och försvara.  

Att Förankra demokratin innebär bland annat att fler ska förstå demokratin. Den svenska demokratin 
har vuxit fram under fredliga och lagliga former under en så lång tid som två sekler. Kunskap om hur 
detta har skett kan vara avgörande för förståelsen av den svenska demokratin. 

Med att Försvara menas att fler ska stå upp för demokratin. Det kan till exempel innebära att öka 
kunskapen om den representativa demokratin och de informella demokratinormerna som finns vid 
utövandet av de demokratiska fri- och rättigheterna. Det gäller till exempel samarbete, öppenhet, tillit 
och respekt för det politiska spelets regler.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunfullmäktige bifaller motionens intentioner 
och ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en demokratidag kan utformas så att fokus är på att 
förankra och försvara demokratin. 
 
Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef  
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§ 188 Dnr 2021-00430 
Remittering av motion från Eva Borg (S) m.fl. om demokratidagar 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunstyrelsens 
förvaltning för besvarande. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Lars Eriksson (S) 
har inkommit med en motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur 
Demokratidagar skulle kunna anordnas årligen i Kungsbacka. 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 april 2021 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2021-04-13, § 61 
Motion från Eva Borg (S) m.fl., 2021-04-01 

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 
Kommunstyrelsens förvaltning, kanslienheten 
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§ 61 Dnr 2021-00430 
Anmälan av motion från Eva Borg (S) m.fl. om demokratidagar 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Lars Eriksson (S) 
har inkommit med en motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur 
Demokratidagar skulle kunna anordnas årligen i Kungsbacka. 

Beslutsunderlag 
Motion från Eva Borg (S) m.fl., 2021-04-01 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Motion till Kommunfullmäktige Den 1 april 2021 

Demokratidag 
För ett hundra år sedan, den 26 januari 1921, togs det slutgiltiga beslutet i riksdagens 

andrakammarsal som innebar att kvinnor och män nu kunde rösta tillsammans för första gången. 

Vi kan idag glädja oss åt att vårt demokratiska styrelseskick fyller ett sekel men det är en kort tid i 

vår känsliga världshistoria. Demokratin är ung och demokratin är skör. 

Vi ser idag en fortsatt tillbakagång av demokratin i världen och det är en situation som är 

beklaglig och på sikt illavarslande. Ett exempel är den ledande demokratin i världen, USA, som 

stadigt har fallit i mätningar under flera år. 

Attacken på USAs kongress den 6 januari 2021 och den allvarliga situationen som uppstod har 

blivit en påminnelse om demokratins skörhet men också det faktiska behovet av att gemensamt 

värna om dess principer och ideal samt vårda dess strukturer. Vi behöver gemensamt agera och 

uppmärksamma demokratin för att reflektera men också inspirera varandra kring demokratins 

kraft, förmåga och potential. Vi måste lyfta demokratin, belysa den och föra en dialog kring hur 

vi stärker styrelseskicket som är hjärtat av vårt gemensamma samhällskontrakt. 

En viktig aspekt är att lyfta en speciell dag på året då vi tillsammans engagerar Kungsbackas 

kommun och gör vårt yttersta för att lyfta goda exempel kring hur vi jobbar och kan jobba med 

demokrati, berättar vad demokratin betyder för oss och vad den gör för oss som människor i ett 

fritt samhälle där vi tar ett gemensamt ansvar för vår samhällsutveckling. 

Vi behöver engagera både offentlig och privat sektor i denna process. Våra unga såväl som våra 

äldre behöver vara med och ha en dialog om demokratin och likaså alla andra samhälls

medborgare som kommunen bedriver välfard för och kommer i kontakt med. Förtroendevalda 

måste också kliva fram och förespråka de demokratiska värden som vårt samhälle vilar på. 

Tillsammans kan vi stärka ideerna och ge demokratin en egen dag då vi tillsammans reflekterar 

över det som vi måste värdesätta och värna om. 

Socialdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige 

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta utreda hur Demokratidagar skulle kunna 

anordnas årligen i Kungsbacka 

äktige 

Idegivare till motionen Ermin Skoric 
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Låt fler forma framtiden! 
SOU 2016:5 – Sammanfattning   

Lena Knutsson, utredare, kommunledningskontoret 
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Inledning 

All kunskap är provisorisk. Nya kunskaper måste påverka de demokratiska formerna. Också 

samhällsbyggandet bör vara experimentellt och influeras av en löpande debatt. Detta synsätt har 

präglat utredningen. Denna utredning: 

1. Är en redogörelse för tillståndet i demokratin  

2. Är en samling förslag, bedömningar och rekommendationer för hur demokratin kan 

utvecklas och förstärkas 

3. Vill att den fortsatta debatten tar vid där utredningen slutar och att den ska handla om 

hur fler ska få vara med och forma framtiden 

Fokus 1. Mellanvalsdemokrati med utredningsdirektivets centrala begrepp; 

politiskt inflytande, delaktighet och representation 

 2. Stimulera till offentliga samtal om demokratins former och 

demokratins tillstånd 

Två former 1. Möjligheten att utöva inflytande som förtroendevald inom ramen för 

de representativa beslutsformerna 

2. Möjligheten att som enskild individ eller tillsammans med andra 

påverka politiska beslutsfattare mellan valen (t.ex. folkomröstning, 

medborgarförslag, medborgardialog, remissvar, demonstrationer, 

mediekampanjer, namninsamlingar, direkta politikerkontakter) 

Vad ska belysas 1. Om de förtroendevalda avspeglar befolkningssammansättningen 

utifrån kön, bakgrund, ålder och funktionsförmåga 

 2. Ungas politiska representation, delaktighet och inflytande 

Fyra delmål  1. Högt och jämlikt valdeltagande – valdeltagande måste främjas 

 2. Vital representativ demokrati – skapa goda villkor för de 

förtroendevalda, avspegla befolkningens sammansättning 

3. Alla individers lika och goda förutsättningar att delta, påverka och få 

insyn i det politiska beslutfattandet mellan valen – främja och 

underlätta individers engagemang, underhålla, stärka och informera om 

vilka påverkanskanaler som finns 

4. Medvetenheten om demokratiska grundläggande värderingar och ett 

samhälle motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism 
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Del 1 Redogörelse för tillståndet i demokratin  

Ett demokratiskt styre förutsätter att det finns en ömsesidig respekt mellan människor, oavsett om 
de är överens eller inte. En demokratisk individ tar ständigt ansvar för demokratin i sitt sätt att 
relatera till sina medmänniskor och myndigheter samt i sitt sätt att uppfostra sina barn.  Ett 
demokratiskt styre måste vila på en demokratisk kultur.  
 
Politiskt deltagande är en mänsklig rättighet. Politisk jämlikhet är en grundläggande princip i vår 

demokrati. Det demokratiska deltagandet ger möjlighet till inflytande samt stärker det sociala 

kapitalet och skapar en ömsesidig tillit i samhället. 

Demokratins grundläggande principer är respekten för alla människors lika värde och den enskilda 
människans frihet och värdighet. Kriterier för demokrati: 
 

1. Möjligheter till effektivt deltagande 
2. Politisk jämlikhet ska prägla beslutsprocesserna 
3. Medborgarna ska ha information och kunskap för att kunna fatta väl övervägda beslut 
4. Medborgarna eller företrädarna ska ha makt över dagordningen 
5. Ingen medborgare som permanent lyder under lagarna bör vara exkluderad från att delta 

 

Europa står inför den värsta demokratikrisen sedan det kalla kriget. Demokratin är globalt sett på 

tillbakagång. Den arabiska våren resulterade inte i demokratisering utan i instabilitet och våld. 

Bakslagen kan förklaras med urholkade statsmakter. Bara stabila institutioner kan bygga stat och 

rättssystem 

Demokratin måste vara hållbar. Det betyder starka offentliga institutioner som kan fatta beslut 

effektivt, rättssäkert och transparent. Det förutsätter att medborgarna har förtroende för 

institutioner och procedurer, att de är engagerade och upplever att de kan påverka. Det förutsätter 

också att mänskliga rättigheter respekteras. Det finns tillfällen när mänskliga rättigheter kolliderar, 

t.ex. åsiktsuttryck mot människovärdet eller avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen.  

Inom demokratins grundläggande principer är dess former föränderliga. Rösträtten har utvidgats, 

röstningsförfarandet förenklats och möjligheter till direkt deltagande i det politiska beslutsfattandet 

har införts. Detta är en följd av de samhällsförändringar som ägt rum. Sådana samhällsförändringar 

rör t.ex. kunskapsnivån i samhället, teknikens möjligheter, den demografiska utvecklingen, 

ekonomiutvecklingen och befolkningens värderingar. Mot denna bakgrund är det viktigt att konstant 

föra ett offentligt samtal om demokratins former. Sådana samtal kan t.ex. röra hur individens rätt till 

inflytande balanseras mot andra medborgerliga rättigheter eller hur värdet av inflytande ska ställas 

mot andra samhällsvärden såsom säkerhet, ekonomisk tillväxt eller ekologisk hållbarhet. 

Att det är fyra år mellan valen gör att andra former för politisk påverkan blir viktiga. Den digitala 

tillvaron för fakta, beslutsprocesser och debatt närmare människor. Krav reses på ökade kanaler för 

påverkan. De politiska partierna har förändrats och försvagats och har inte lika bred förankring som 

tidigare. Detta motiverar för att vägar för politiskt inflytande vid sidan av partierna och de allmänna 

valen öppnas. Det globaliserade informationssamhället har skapat nya samverkans- och organisa-

tionsformer som bör få genomslag i det offentliga beslutsfattandet. 
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Utredningens centrala begrepp är inflytande, delaktighet och representativitet. 

Om hållbar demokrati och påverkan på demokratin 

De västliga demokratiernas framgång beror på att de har lyckats förena välstånd, social samman-

hållning, rättssäkerhet och politisk frihet. Dessa värden kan komma i konflikt med varandra. Det 

gäller främst social sammanhållning kontra ekonomisk frihet men också att krav kan resas på ett mer 

auktoritärt styre för att klara av ett resolut beslutsfattande i en mer komplicerad och dramatisk 

omvärld.  

Den industrialiserade demokratins dilemma är den globaliserade ekonomin. För att förbli 

konkurrenskraftiga måste demokratierna vidta åtgärder som stärker sammanhållningen i samhället.  

Globala samhällsförändringar påverkar förutsättningarna för demokratin. Effekterna av 

digitalisering, starkare internationalisering, demografiska förändringar och klimathotet kommer att 

medföra mer djupgående samhällsförändringar än vad vi bevittnat sedan andra världskrigets slut. 

Lägre transportkostnader och ej platsbunden produktion i samma utsträckning som tidigare och en 

globaliserad finansmarknad påverkar Sverige. Vissa förändringar kommer att påverka demokratin 

direkt medan andra indirekt och på längre sikt.  

 Vi kommer att behöva fatta svåra beslut om fördelning av resurser. Att med demokratins 

mekanismer skapa konsensus bakom beslut som är nödvändiga för samhällets långsiktiga 

hållbarhet och utveckling är en utmaning för hela vårt samhälle, inte bara politiken. 

 

 Internationaliseringen av ekonomierna innebär att ländernas komparativa fördelar inte 

längre handlar om råvaror och geografisk belägenhet utan i högre grad om kunskapsnivå och 

kultur. Låg korruption, bra genomsnittlig kunskapsnivå, en tradition av internationalisering, 

låg konfliktnivå på arbetsmarknaden och i politiken är Sveriges fördelar. 

 

 Globaliseringen påverkar maktrelationerna i samhället, i synnerhet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare, vilket påverkar demokratin som sådan. 

 

 En utredning bör tillsättas för att sammanställa hur maktförhållandena i Sverige har 

förändrats sedan millenniumskiftet. Utredningen bör också göra en analys av hur digitali-

sering, internationalisering, demografin och klimathotet kan påverka maktrelationerna i 

samhället på längre sikt. Syftet är att bidra med bättre beslutsunderlag för att fatta lång-

siktiga och ändamålsenliga beslut och för att bidra till en hållbar demokrati. Utredningen ska 

vara fristående och oberoende och ska inte lämna något förslag utan utföras som ett 

forskningsuppdrag. 

När nationsgränserna suddas ut måste demokratins former analyseras. Med ett allt mer överstatligt 

beslutsfattande är viktigt att se hur icke-statliga organisationer (NGO:s) och andra transnationella 

organisationer skapar inflytande. T.ex. FN har fått en svagare roll globalt samtidigt som organisatio-

ner med oklara mandat och utan politisk förankring eller demokratiska ambitioner fått större 

betydelse. 
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Svag framtidstro hos unga tillsammans med oförmåga hos politiska ledare att skapa en ideologisk 

berättelse som samhället som helhet kan ansluta sig till ger utrymme för en politik som grundar sig 

på känslor snarare än lösningar på verkliga samhällsproblem. 

De demokratiska institutionerna i Sverige har fått mindre möjligheter än tidigare att kunna fatta 

beslut som får reellt genomslag.  

Det starka kommunala självstyret vilar på en lång tradition av att ta lokalt ansvar. Under senare tid 

har decentraliseringstrenden avtagit. Självstyret har förändrats och följande betonas. 

1. Likvärdighet för alla medborgare. Avvägning mellan nationella övergripande mål och 

öppenhet för lokala lösningar 

2. Rättighetslagstiftningen har lett till begränsningar av kommunens beslutanderätt 

3. Ca 60 % av de kommunala frågorna i fullmäktige har EU-anknytning 

 

 EU är i detta sammanhang en aktör som kan värna om de europeiska ländernas inflytande i 

den globala ekonomin och samtidigt verka för att demokratins grundläggande principer 

upprätthålls i Europa. Det är dock viktigt att insynen i och ansvarsutkrävandet av EU stärks. 

Utredningen berör inte frågor om EU och demokratin. En utredning (Ju 2014:20) har till uppgift att 

undersöka hur organisationer och individer i det svenska samhället kan få bättre kunskap om och 

möjligheter till insyn, delaktighet och inflytande när det gäller frågor som beslutas av EU. 

Den säkerhetspolitiska situationen är mer komplex nu än år 2000. Motsättningarna har ökat globalt 

och respekten för mänskliga rättigheter har försvagats. Attentat med extremistiska förtecken innebär 

påfrestningar på demokratin. Rysslands utveckling till en auktoritär stat med militära ambitioner 

oroar.  Inkomstskillnaderna i världen ökar kraftigt, trots den globala välfärdsökningen och minskande 

fattigdomen. Detta får effekter för Sverige och Europa. Välfärdsstaten utsätts för nya utmaningar 

som ger upphov till frågor om identitet, solidaritet och sammanhållning. 

 Den demokrati som inte förmår att bidra till människors trygghet inbjuder till extremism 

och auktoritära lösningar  

 Attentat utmanar det öppna samhället och skapar polarisering och intolerans. En sådan 

utveckling är en grogrund för främlingsfientliga eller extremrörelser. Detta är ett hot mot 

demokratin. 

 Det kan påverka demokratin om grundläggande rättigheter ifrågasätts och nya ideologiska 

skiljelinjer uppstår i politiken. 

 En utgångspunkt måste vara att de grundläggande principerna i demokratin och de 

mänskliga rättigheterna inte får kränkas till förmån för den nationella säkerheten. 

Demokratin i Sverige är stark men den politiska ojämlikheten ökar. Klyftan mellan de som deltar 

och de som inte deltar har vidgats (inom civilsamhällets organisationer eller politiska partier). De som 

inte deltar har lägre utbildning, lägre inkomst och en svagare förankring på arbetsmarknaden än de 

som deltar. Segregation inom bostad, skola, fritid.  

Inkomstskillnaderna i Sverige växer snabbast i Europa (inkomst av kapital + låg löneutveckling för 

lågkvalificerade jobb). Urbaniseringen i Sverige ligger på topp i Europa liksom invandringen per 

capita. Samtidigt är svenskarna mest positiva till invandring i Europa. Sverige är i ett internationellt 
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perspektiv ett tolerant och socialt sammanhållet samhälle. Invandringen kan bidra till att lösa 

generationsskiftet.  Invandringen (1,6 miljoner utrikesfödda) har bidragit till Sveriges ekonomiska 

tillväxt. Sverige är därför bättre rustad i den globala ekonomin än flera andra EU-länder. 

 Avgörande för om invandringen ska leda till fortsatt ekonomisk utveckling är etableringen 

av nyanlända invandrare på arbetsmarknaden. Betydelsen av detta samt att bryta 

bostadssegregationen kan inte övervärderas. Samtidigt kommer inom 20 år ca 50 % av 

dagens jobb att försvinna på grund av t.ex. robotisering. 

 Ökade sociala klyftor ger svagare demokratisk underbyggnad 

 Stor ekonomisk ojämlikhet har varit svår att förena med en stabil demokrati eftersom det 

är svårt att få en stark social sammanhållning i sådana samhällen 

Jämställda samhällen har en bättre  

 Ekonomisk tillväxt och är mer stabila  

 Våld och acceptans för våld avtar ju mer jämställt ett samhälle är 

Medierna har tidigare bidragit till att skapa gemensamma nationella referensramar. Demokrati 

förutsätter fria och självständiga medier. Nyhetsmedier är nu mer utsatta för PR av s.k. policyprofes-

sionella. Kommuner har anställt fler kommunikatörer, vilket gör att den information och de budskap 

som förmedlas blir mer påverkad av politisk styrning.  Politiken är medialiserad, dvs. anpassad till och 

påverkad av medierna. Allt fler tar in nyheter digitalt och det talas om en förestående tidningsdöd. 

Internet och sociala medier kan göra det enklare för människor att isolera sig från information som 

de inte håller med om och kan därför bidra till att forma parallella informationsstrukturer.  

 Medialiseringen, den snabba beslutsgången och de allt mer komplexa besluten har gjort 

politikerrollen mer krävande.  

 De nya generationerna kommer inte att exponeras av samma nyhetskällor och socialiseras 

in i en norm att följa nyheterna. Gruppen nyhetsundvikare kommer att växa. De får sämre 

kunskap om politik, svagare incitament till att intressera sig och delta i demokratins 

processer. Det kan skapa polarisering och skillnader i verklighetsuppfattningar.  

Demokratiseringen av sanningen, dvs. när alla röster blandas, ansiktslösa med identifierade, 

verifierade uppgifter med overifierade, då blir det svårt för medborgarna att särskilja fakta från 

rykten, oberoende rapportering från desinformation eller ren propaganda. (Ur Medieborgarna & 

medierna (SOU 2015:94) om att främja möjligheterna för allmänheten att ta del av journalistik som 

präglas av mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning, oavsett var i Sverige man 

bor.) 

Den svenska konsensuskulturen, med starka gemensamma värderingar håller på att förändras. Det 

senaste valet visar på en politisk polarisering som tar sig uttryck i identitetskonflikt snarare än i en-

bart ideologiska motsättningar.  

 Gemensamma mötesplatser har försvunnit och till viss del ersatts med digitala 

mötesplatser.  Detta kan försvåra det demokratiska samtalet och underminera 

konsenskulturen. 
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Det finns tendenser till substrukturer där den vanliga rättsordningen inte fungerar utan tas över av 

informella nätverk eller kriminella grupper.  

 Det är nödvändigt för demokratin att rättssamhället kan upprätthållas i hela landet. 

Våld, hot och trakasserier mot förtroendevalda kan ha haft effekt på demokratin då en av fyra 

förtroendevalda uppger att de har censurerat sig själva på grund av rädsla för trakasserier. 

Samhällsförändringarna bidrar till att de angelägenheter som kommunerna ska förvalta har blivit 

mer komplexa. Kommunerna kommer att få svårt att klara detta på egen hand. 

1. Konsekvenserna av klimatförändringarna är den största övergripande utmaningen 

2. Den ekonomiska utvecklingen 

3. Svårigheter att finansiera den offentliga verksamheten 

4. Skapa full sysselsättning (50 % av dagens jobb är borta inom 20 år)  

5. Demografiska förändringar (invandring, åldrande befolkning) 

6. Kraftig urbanisering 

De gemensamma ansträngningarna för att klara utmaningarna får inte innebära en försvagning av 

den lokala demokratin.  

Klimathotet kommer att innebära svåra avvägningar mellan olika välfärdsbehov, vilket är en stor 

utmaning för demokratin. Konsekvenserna av klimathotet kan bli en grogrund för politisk oro och 

instabilitet   

Andra utredningar och rapporter 

Det sjunkande antalet partimedlemmar och demokratin – forskarrapport (SOU 2015:96)   

Det förstärkta folkinitiativet (SKL) 

http://skl.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning/forstarktfolki

nitiativfolkomrostning.367.html 

Demokratiutredningen (SOU 2000:1) 

Maktutredningen (SOU 1990:44) 

Medieborgarna & medierna (SOU 2015:94), delbetänkande. Direktiv Ku 2015:01 

Utredningen om delaktighet i EU (Ju 2014:20) – pågående 

Digitaliseringskommissionen (SOU 2015:28) 

Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)  
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Del 2a Utredningens förslag  

Ändringar i kommunallagen 
 
Att i huvudsak träda i kraft den 1 juli 2017. Ändringar som rör de förtroendevalda och deras 
uppdrag, den 1 januari 2019.  
  

         

  

 Ny paragraf. Nytt mål för demokratipolitiken.  Det demokratiska styrelseskicket måste vara 

långsiktigt hållbart. Ett beslutsfattande som strävar efter att möta de önskemål som uttrycks 

för dagen ger på lång sikt ofta negativa konsekvenser för miljön och det ekonomiska 

välståndet. Det måste därför vara tydligt för medborgarna när och i vilka frågor som samråd 

hålls eller har en medborgardialog, hur detta ska ske, platsen i beredningsprocessen, till vilka 

dialogen riktar sig samt vilka möjligheter till påverkan detta ger. Fullmäktige ska ta fram 

riktlinjer eller principer för inför vilka beslut som medborgarna (medlemmarna) ska få 

framföra synpunkter och hur dialog ska genomföras. Digital teknik ska användas så mycket 

som möjligt, resultatet återkopplas. 

- Fullmäktige ska verka för att medlemmarna har förutsättningar att delta och framföra 

sina synpunkter inför beslut. (KL 3:9a – demokratisk princip) 

 Valbarhet. Möjlighet att behålla uppdrag efter flytt från kommunen. Under förra 

mandatperioden lämnade var femte förtroendevald sitt uppdrag i förtid. Var tredje berodde 

på flytt från kommunen och det gällde särskilt de unga.   

- Fullmäktige får besluta att den förtroendevalda får ha kvar sina uppdrag återstoden av 

mandatperioden (KL 4:8). 

 Ny paragraf. Förtroendevalda  ska i vissa fall kunna vara sjuk- eller föräldraledig från 

uppdraget under någon period.  

- Fullmäktige ska kunna tillsätta en ersättare under ledigheten (KL 4:15 b) 

 Ny paragraf. Målsättning om att stävja hot och våld mot förtroendevalda. Kvinnor i politiken 

är mer utsatta för hot, våld och trakasserier än män. 

- Kommunen ska verka för att de förtroendevalda ska kunna fullgöra sina uppdrag under 

trygga och säkra former (KL 4:15 c,– demokratisk princip) 

 Fullmäktige bör med jämna mellanrum arrangera debatter utan samband med ordinarie 

ärendehantering vid ett sammanträde (KL 5:7 ) 

 Folkinitiativ. Ärende om att hålla folkomröstning.  Det ska kunna lämnas och stödjas på 

internet (KL 5:23 a).  

 Ny paragraf. Folkmotion.  Ett nytt demokrativerktyg. Den ska kunna lämnas och stödjas på 

internet (KL 5:23 b) 

 Delegering av beslutanderätt. Fullmäktige kan delegera till styrelsen eller nämnd att besluta 

i ärende som väckts genom folkmotion, utom i fall som avses i KL. 3:9 a §. (KL 5:25) 

 Beredning av folkmotion ska ske så att fullmäktige kan besluta inom ett år. Medborgar-

förslag har utgått och ersatts med folkmotion (KL 5:33) 

 Fullmäktiges arbetsordning. En punkt om folkmotion har införts (KL 5:64) 
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 Närvarorätt vid sammaträde. Medborgarförslag har utgått och ersatts med folkmotion (KL 

6:19 a) 

 Handläggning av ärende som väckts genom folkmotion. Medborgarförslag har utgått och 

ersatts med folkmotion (KL 6:27 a) 

 Delegeringsförbud. Medborgarförslag har utgått och ersatts med folkmotion (KL 6:34) 

 Övergångsbestämmelser om medborgarförslag. 

Förslag till ny, tillfällig lag (1 juli 2017-2022) 

 Ungas delaktighet och inflytande. Förslag till lag om försöksverksamhet med sänkt 

rösträttsålder vid kommunala val och kommunala folkomröstningar. Försöksverksamhet 

med sänkt rösträttsålder till 16 år vid valen 2018 och 2022. 

Del 2 b Utredningens bedömningar och rekommendationer 

 De politiska partierna är inte i kris. Medlemsutvecklingen är inte längre negativ. Men 

partierna har ett demokratiproblem eftersom lågutbildade, personer med 

arbetarklassbakgrund, utrikesfödda, unga och kvinnor är underrepresenterade bland 

medlemmarna.  

- Partierna måste söka medlemmar bl.a. utanför de redan aktivas nätverk och geografiska 

områden.  

 Partierna professionaliseras. Eftersom professionella idéutvecklare anlitas, kan det leda till 

att medlemmarnas möjlighet att delta i idéutveckling minskar. Kan driva bort politiken från 

väljarnas verklighet. Partierna är fokuserade på opinioner och åsikter och blir mer mottagliga 

för budskap från t.ex. PR-byråer via medierna.  

- Partierna måste reformera sina organisationer 

 Folkmotion till riksdagen. Ska kunna stödjas över internet. Resursstarka organisationers 

övertag i opinionsbildningen skulle kunna vägas upp. 

 Riksdagsledamöter ska ha goda förutsättningar till kommunikation med medborgarna 

- Det finns skäl att se över ledamotsstödet och se om delar av detta kan knytas till 

kansliresurser i ledamotens valkrets.  

 Den sociala representationen.  Män är överrepresenterade i de politiska församlingarna 

jämfört med kvinnor, utrikesfödda och unga. Social representativitet är en rättvisefråga och 

en fråga för demokratins legitimitet. 

- Partierna bör ha som princip att alltid nominera två kandidater till poster: en kvinna och en 

man.  

 Delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning.  Personer med 
funktionsnedsättning är något mindre delaktiga i demokration än den övriga befolkningen. 
Bristande tillgänglighet utgör ett fortsatt hinder. 

- Rätt till personlig assistans för politiskt förtroendeuppdra. Kommunen bör inrätta ett 
funktionshinderråd som ges reella möjligheter till inflytande med egna reglementen. 
Demokratisk delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning ska utgöra ett 
eget mål i funktionshindersstrategin  

 Fullmäktige har en svag ställning.  Det har skett en maktförskjutning från fullmäktige och 

fritidspolitiker till ledamöter och ordföranden i kommunstyrelsen. Beredning sker utanför de 

formella institutionerna.  
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- Fullmäktige bör utarbeta en praxis för den interna granskningen av maktutövningen i 

kommunen. Uppdragsbeskrivningar för att förtydliga rollfördelning mellan olika 

förtroendevald, särskilt ordförandena i styrelse och nämnder. Det är rimligt från ett 

medborgarperspektiv att kräva att fullmäktige klargör vilka funktioner dessa förtroendevalda 

har i den lokala demokratin. För att motverka elitism och maktkoncentration är det 

nödvändigt att verka för en ökad omsättning av de kommunala förtroendeuppdragen. 

- Fullmäktige och partierna bör internt överväga hur länge en förtroendevald kan inneha ett 

tyngre uppdrag. 

 Förtroendevaldas ekonomiska villkor ska inte vara ett hinder för uppdrag. 
- Ersättningen för inkomstbortfall ska vara skälig och täcka alla delar av inkomsten. 

 Villkoren för förtroendeuppdragen måste anpassas så att det går att ägna sig åt 

förtroendeuppdrag och samtidigt ha ett heltidsarbete och familj.  

- Det krävs en ny möteskultur, stopptider kan tillämpas och ett deltagande på distans. 

Barntillsyn och generösa regler för barnomsorg i samband med politiska möten i 

kommunen. 

 Ungas delaktighet och inflytande. Det politiska intresset är starkt bland unga men en stor 

del unga känner sig inte delaktiga i samhället och är underrepresenterade. 

- Policy eller handlingsplan för den lokala ungdomspolitiken bör antas av kommunen om 

hur ungas perspektiv ska tillgodoses. Bjuda in unga till brett deltagande i den lokala 

demokratin. 

 Skolan har ett demokratiuppdrag. Kunskaper om hur kommuner fungerar och om 

medborgerligt inflytande i det politiska beslutsfattandet bör öka bland skolelever. Skolan bör 

i högre utsträckning samverka med förvaltningen i kommunen och träffa partiföreträdare på 

lokal nivå.  

- Den lokala demokratins funktionssätt ska ingå i det nationella 

skolutvecklingsprogrammet. 

-             
            

Del 3 Fortsatt debatt som handlar om hur fler ska få vara med och forma 

framtiden 

All kunskap är provisorisk.  

Det gör att nya kunskaper måste påverka de demokratiska formerna. Också 

samhällsbyggandet bör vara experimentellt och influeras av en löpande debatt. 

Genom förnyelse och gradvisa förändringar av spelreglerna kan demokratin göras mer 

relevant för sin samtid. I de fall de demokratiska spelreglerna ska ändras måste det göra med 

försiktighet och utifrån politisk samsyn.  

 

”Framtiden rasar över oss och samtiden blir snabbt en del av 
det förflutna” 
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§ 152 Dnr 2020-00846 
Svar på motion från Clas Rosander (MP) m.fl. om mänskligare budgetering 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Clas Rosander (MP) och Elisabeth Sahlsten (MP) har i en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 6 oktober 2020 föreslagit att kommunen ska utveckla budgetarbetet 
så att mänskligt förebyggande arbete får ett mer rättvisande värde än vad som enbart är 
möjligt med en ettårsbudget och krav på balansering över treårsperioder. 

Motionärerna föreslår också att kommunen ska utveckla verksamheterna så att kommunen 
fungerar mer sömlöst mellan nämnderna så att förebyggande arbete, oavsett om det utförs i 
egen regi eller av föreningar och företag, inte bollas runt mellan olika nämnder. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-10-19, § 285 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05, § 349 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 307 
Kommunfullmäktige 2020-10-06, § 131 
Motion från Clas Rosander m.fl., 2020-10-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Ekström (M) yrkar att ärendet ska bordläggas till nästkommande sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens förslag och eget yrkande om bordläggning. 
Ordföranden prövar först eget yrkande om bordläggning mot att ärendet ska avgöras i dag, och 

finner att kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsen Datum  

2021-10-19 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 285 Dnr 2020-00846 
Svar på motion från Clas Rosander (MP) m.fl. om mänskligare 
budgetering 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att förebyggande arbete är 
en del i nämndernas ordinarie verksamhet och därmed hanteras inom beslutad 
budgetram. Resultatfonder möjliggör att nämnderna kan ta med överskott och 
underskott samt ombudgetera pågående projekt till kommande år. Vidare är Ett 
Kungsbacka principiellt förhållningssätt enligt Kommunbudgeten, vilket innebär att 
nämnderna förutsätts samverka inom alla områden, något det också finns många 
goda exempel på. 

Sammanfattning av ärendet 
Clas Rosander (MP) och Elisabeth Sahlsten (MP) har i en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 6 oktober 2020 föreslagit att kommunen ska utveckla 
budgetarbetet så att mänskligt förebyggande arbete får ett mer rättvisande värde än 
vad som enbart är möjligt med en ettårsbudget och krav på balansering över 
treårsperioder. 

Motionärerna föreslår också att kommunen ska utveckla verksamheterna så att 
kommunen fungerar mer sömlöst mellan nämnderna så att förebyggande arbete, 
oavsett om det utförs i egen regi eller av föreningar och företag, inte bollas runt 
mellan olika nämnder. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05, § 349 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 307 
Kommunfullmäktige 2020-10-06, § 131 
Motion från Clas Rosander m.fl., 2020-10-05 

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

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans (MP) yrkande. 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans 
(MP) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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§ 349 Dnr 2020-00846 
Svar på motion från Maria Losman (MP) m.fl. om mänskligare 
budgetering 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att förebyggande arbete är 
en del i nämndernas ordinarie verksamhet och därmed hanteras inom beslutad 
budgetram. Resultatfonder möjliggör att nämnderna kan ta med överskott och 
underskott samt ombudgetera pågående projekt till kommande år. Vidare är Ett 
Kungsbacka principiellt förhållningssätt enligt Kommunbudgeten, vilket innebär att 
nämnderna förutsätts samverka inom alla områden, något det också finns många 
goda exempel på. 

Sammanfattning av ärendet 
Clas Rosander (MP), Maria Losman (MP), Elisabeth Sahlsten (MP) och Jan Riise 
(MP) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 6 oktober 2020 
föreslagit att kommunen ska utveckla budgetarbetet så att mänskligt förebyggande 
arbete får ett mer rättvisande värde än vad som enbart är möjligt med en ettårsbudget 
och krav på balansering över treårsperioder. 

Motionärerna föreslår också att kommunen ska utveckla verksamheterna så att 
kommunen fungerar mer sömlöst mellan nämnderna så att förebyggande arbete, 
oavsett om det utförs i egen regi eller av föreningar och företag, inte bollas runt 
mellan olika nämnder. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10 § 307 
Kommunfullmäktige 2020-10-06 § 131 
Motion från Maria Losman, Clas Rosander, Elisabeth Sahlsten, Jan Riise (MP), 
2020-10-05 

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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Svar på motion från Clas Rosander (MP) m.fl. om mänskligare budgetering  
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att förebyggande arbete är en del i 
nämndernas ordinarie verksamhet och därmed hanteras inom beslutad budgetram. Resultatfonder 
möjliggör att nämnderna kan ta med överskott och underskott samt ombudgetera pågående projekt till 
kommande år. Vidare är Ett Kungsbacka principiellt förhållningssätt enligt Kommunbudgeten, vilket 
innebär att nämnderna förutsätts samverka inom alla områden, något det också finns många goda 
exempel på. 

Sammanfattning av ärendet 
Clas Rosander (MP), Maria Losman (MP), Elisabeth Sahlsten (MP) och Jan Riise (MP) har i en 
motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 6 oktober 2020 föreslagit att kommunen ska utveckla 
budgetarbetet så att mänskligt förebyggande arbete får ett mer rättvisande värde än vad som enbart är 
möjligt med en ettårsbudget och krav på balansering över treårsperioder. 

Motionärerna föreslår också att kommunen ska utveckla verksamheterna så att kommunen fungerar 
mer sömlöst mellan nämnderna så att förebyggande arbete, oavsett om det utförs i egen regi eller av 
föreningar och företag, inte bollas runt mellan olika nämnder. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10 § 307 
Kommunfullmäktige 2020-10-06 § 131 
Motion från Maria Losman, Clas Rosander, Elisabeth Sahlsten, Jan Riise (MP), 2020-10-05 

Beskrivning av ärendet 
Maria Losman (MP), Clas Rosander (MP), Elisabeth Sahlsten (MP) och Jan Riise (MP) har i en 
motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 6 oktober 2020 föreslagit att kommunen ska utveckla 
budgetarbetet så att mänskligt förebyggande arbete får ett mer rättvisande värde än vad som enbart är 
möjligt med ettårsbudgetar och krav på balansering över treårsperioder. 
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Motionärerna föreslår också att kommunen ska utveckla verksamheterna så att kommunen fungerar 
mer sömlöst mellan nämnderna så att förebyggande arbete, oavsett om det utförs i egen regi eller av 
föreningar och företag, inte bollas runt mellan olika nämnder. 

Främjande, förebyggande och tidiga insatser 
Främjande arbete är insatser som gynnar alla oavsett utgångsläge och som görs för att stärka och 
bibehålla det som fungerar. Förebyggande arbete är inriktat på att undvika att problem uppstår där det 
finns risker. Vid tidiga insatser har problemet redan uppstått och ska åtgärdas eller dämpas. Man 
brukar exempelvis tala om att främja hälsa och förebygga ohälsa, medan en tidig insats/åtgärd sätts in 
då ohälsan uppstått.  

Främjande och förebyggande arbete liksom tidiga insatser är något som ständigt pågår inom 
kommunens ordinarie verksamhet. Det är en del i nämndernas grunduppdrag. Skolans verksamhet är 
sannolikt det bästa exemplet på det, då en av de viktigaste faktorerna för god hälsa är att klara skolan. 
Även socialtjänstens arbete liksom folkhälsoarbete i stort har fokus på främjande och förebyggande 
arbete. 

Sociala investeringar 
Problemet med beräkningsmodeller för dessa typer av insatser är att de spänner över långa tidsperioder 
och involverar en rad olika samhällsaktörer. Det som investeras idag kan ge effekt i form av minskade 
kostnader långt fram i tiden. Det kanske inte ens är samma aktör som har gjort investeringen som kan 
räkna hem investeringen.  

Insatser som förväntas ge bättre utfall för målgruppen och samtidigt leda till minskade 
samhällsekonomiska kostnader än ordinarie arbetssätt kallas ofta sociala investeringar. Sambandet 
mellan insats och förbättrade resultat ska underbyggas av beprövad erfarenhet och evidens.1 

Rådet för kommunal redovisning (RKR) är dock mycket tydliga med att detta redovisningsmässigt inte 
handlar om investeringar, det vill säga att tillgången kan aktiveras och sedan skrivas av. En 
förutsättning för det är att tillgången ägs, något man har kontroll över och i princip kan säljas om man 
så önskar. Sociala investeringar handlar om ekonomistyrning och påverkar inte den externa 
redovisningens resultat- och balansräkning.2  

Ungefär hälften av landets 290 kommuner och 20 regioner arbetar med sociala investeringar på något 
sätt. Sociala investeringar är både ett perspektiv och konkreta insatser för verksamhetsförbättring. 
Perspektivet kompletterar och utmanar rådande synsätt att resurser för välfärdstjänster ses som 
kostnader snarare än som investeringar i humankapital. I 70 kommuner och fem regioner pågår ett 
småskaligt experimenterande med avsättning av specifika medel för sociala investeringar, ibland 
kallade sociala investeringsfonder. 

                                                
1 ”Vad är sociala investeringar”, Sveriges kommuner och Landsting (SKL) 2015 
2 ”Sociala investeringar och redovisningen”, RKR artikel publicerad i Kommunal ekonomi #6 2012  
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Författarna till eso-rapporten3 om sociala investeringar menar att det behövs en bättre balans mellan 
akuta och långsiktiga insatser i offentlig verksamhet. En av slutsatserna i rapporten är att redovisnings- 
och budgeteringsprinciper för förebyggande och långsiktiga åtgärder måste bli tydligare. En annan 
slutsats är att statens intresse för sociala investeringar borde öka, givet att framgångsrika proaktiva 
åtgärder kan leda till lägre kostnader på sikt.4 

Sociala investeringar skulle kunna vara ett av verktygen för innovation och omställning av offentlig 
sektor, men då behöver staten bland annat: 

- Skifta perspektiv från uppföljning av aktiviteter till effekter 
- Inrätta nationellt kompetenscenter som stödjer kommuner och regioner i evidensbaserade metoder 

och utvärdering 
- Klargöra kommunernas och regionernas möjligheter att avsätta medel och disponera positiva 

ekonomiska resultat i sociala investeringar. Idag råder både otydligheter och olika uppfattningar 
om förutsättningarna för att budgetera och redovisa sociala investeringar i förhållande till 
kommunallagens praxis. 

Intresset för sociala investeringar ökar inte bara i kommuner utan även i finanssektorn. Nachemson-
Ekwall rekommenderar i en rapport5 bland annat att 

- Regeringen behöver… ta fram tydliga sociala mål för Agenda 2030, att driva på frågan om att 

utveckla plattformar för samskapande och att bidra till att det byggs upp ett nationellt center för 
effektmätning.  

- Kommuner och regioner behöver enas för att utveckla modeller för samarbeten över 
förvaltningsgränser och med externa aktörer, privata såväl som idéburna. Därtill behöver de avsätta 
resurser för att mäta och följa upp sociala insatser.  

RISE6 konstaterar att det är svårt för en kommun eller region att på egen hand initiera, bygga upp, 
genomföra och inte minst utvärdera en långsiktig social investering. Vinsten av exempelvis långsiktiga 
kommunala satsningar avsedda att förebygga psykisk ohälsa tillfaller ofta i slutänden regionerna. 
Eftersom alla måste hålla sina budgetar finns det därför ett behov av nationellt stöd. RISE har 
utvecklat en utfallsmodell för nationellt stöd, som de tillsammans med Sveriges Kommuner och 
Regioner, SKR, presenterade för tjänstemannarepresentanter för departementen våren 2021. 

                                                
3 Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi. En självständig kommitté under Finansdepartementet. ESO:s studier är politiskt 
oberoende och kvaliteten säkerställs genom väl underbyggd forskning samt omfattande granskning. 
4 ”2020:1 Med framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala investeringar”, Anna Balkfors, Tomas Bokström och Tapio Salonen, 2020 
5 ”Sociala obligationer, Verktyg för en inkluderande omställning”, Sophie Nachemson-Ekwall för Global Utveckling, 2020 
6 RISE: Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 4 (7) 

 

Styrning & Budget i Kungsbacka 
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år upprätta en budget för nästa kalenderår med en plan för 
de två efterföljande åren. Det är upp till politiker och tjänstepersoner att utforma sin styrmodell och 
budgetprocess så länge lagstadgade krav uppfylls, vilket bland annat handlar om att ekonomin ska vara 
i balans och att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Kommunens ekonomistyrprinciper beslutas av 
kommunfullmäktige i samband med beslut om Kommunbudget, där fullmäktige också fördelar 
budgetramar till nämnderna. För att underlätta pågående arbeten över åren tillämpar kommunen 
möjligheten för nämnderna att ombudgetera projekt samt reglera resultaten till resultatfonder. Det 
innebär att nämnderna kan ta med sig över- respektive underskott till kommande år.  

God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin i både ett kortare och ett längre 
tidsperspektiv. Kommunfullmäktige har valt att se på god ekonomisk hushållning i Kungsbacka 
kommun utifrån tre områden som på olika sätt involverar hållbarhetsperspektiven: 

- Ekonomi – hur den finansiella utvecklingen ser ut över tid 
- Politisk inriktning – hur väl de kommunövergripande målen uppfylls 
- Samhälle - Hållbar utveckling och vad kommunens arbete med de globala hållbarhetsmålen ger för 

resultat över tid 

Vidare har Ett Kungsbacka beslutats som principiellt förhållningssätt, vilket innebär att alla nämnder 
och förvaltningar förväntas samarbeta för att nyttja resurserna på bästa sätt för hela kommunen och för 
att kunna erbjuda bästa möjliga service och tjänster för de vi är till för. Vi har hela kommunen i fokus 
inte bara den enskilda verksamheten.  

Det går inte att svara på hur stor del av kommunens budget som avser främjande och förebyggande 
arbetet eftersom det är en del i arbetet för många av kommunens yrkesroller. Alla insatser som leder 
till att elevernas resultat och betyg ökar i skolan ger exempelvis stor effekt på deras välmående och 
framtid.  
 
Ibland upplevs budgeten som är knuten till respektive nämnd vara ett hinder för samarbete. I takt med 
att nämnder och förvaltningar arbetar mer och mer som Ett Kungsbacka har detta visat sig vara ett 
förenklat sätt att se på verkligheten. Oftast är det inte budgeten i sig som utgör ett hinder, men det kan 
vara bekvämt med sådan inställning för att avfärda välbehövliga förändringsarbeten.    

 

Samverkan  
Tjänstepersoner från Förskola & Grundskola (FG), Gymnasium & Arbetsmarknad (GA), Individ & 
Familjeomsorg (IF), Kultur & Fritid (KFT) och Vård & Omsorg (VO) har medverkat vid beredning av 
motionen och givit åtskilliga exempel på områden med välfungerande samverkan, som bidrar till att 
invånaren får det stöd som hen behöver.  
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Arbetet med prioinitiativ är exempel på hur förvaltningarna gemensamt tar hand om de 
kommunövergripande målen. Förvaltningarna har tillsammans identifierat komplexa områden som 
ingen kan lösa på egen hand och där sömlös samverkan är en förutsättning för att lyckas. Eftersom 
sammanhangen är komplexa och det finns många möjliga lösningar bygger arbetssättet på att vi testar 
oss fram. Under 2021 och 2022 är prioinitiativen: Ett tryggare Kungsbacka, Samverkansarenor med 
näringslivet, Stärka förmågan att ta hand om sitt liv, Medskapande samt Invånarfokuserad bemanning. 
Samtliga initiativ har bäring på främjande och förebyggande arbete på olika sätt och varje initiativ 
engagerar flera eller samtliga förvaltningar samt aktörer utanför organisation. 

Erfarenhet från arbete med prioinitiativen 2019-2020 visar att det snarare handlar om förändrat 
mindset och att använda kommunens resurser på ett smartare sätt, än behov av gemensam budget och 
omorganisation. Alla som varit involverade har behövt utmana sina egna föreställningar om att det 
skulle gå åt mer resurser när nya arbetssätt införs. En viktig förutsättning är att chefer känner sig 
trygga med att styra verksamheten mot kommungemensamma mål i första hand och prioritera utifrån 
dessa om budgeten blir ansträngd.  

Nedan följer ett axplock av olika typer av samverkan internt och externt:  
Tillsammans för varje barn - ett samarbete där FG, GA, IF och KFT tillsammans med Region Hallands 
verksamheter inom vård och hälsa bedriver ett utvecklande arbeta i syfte att skapa bättre 
förutsättningar för gemensamma och samordnade insatser för barn och unga i Kungsbacka kommun.  
En dörr in - samarbete mellan IF, KFT, GA och FG där den närmaste samarbetspartners i Region 
Halland är habiliteringen, närsjukvården och psykiatrin. Insatsen syftar till att skapa ökad samverkan 
kring barn i behov av särskilt stöd. 
SSPF - samarbete mellan skola, polis, fritid och socialtjänst med kontinuerliga möten och 
erfarenhetsutbyte för att öka ungas trygghet och välmående. 
Friskvårdsgruppen och Aktivitetsgruppen - grupper som arbetar med överviktiga barn mellan 6-18 år. 
Aktörer som samarbetar är barnläkare, dietist, hälsopedagoger, ungdomskonsulenter, skolsköterskor, 
skolkuratorer, idrottslärare, familjestödsteam, idrottsföreningar och företag. 
Modulen - stöd och information till nyanlända familjer. De får kortfattad information om skolsystemet 
– om förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium samt information om var närmsta förskola/skola 
ligger i förhållande till deras bostad. 
Öppna förskolan – erbjuder stöd i föräldrarollen, träffa andra vuxna och barnet får leka med andra 
barn. Öppna förskolan samarbetar med barnavårdcentral och IF.  
Leverera välmående - samarbete mellan FG, GA, IF och KFT som handlar om att stärka barn och 
ungas motivation, värderingar, positiva relationer samt främja ökad rörelse. 

Seniorverksamheten – KFT:s seniorverksamhet syftar till att seniorerna ska hålla sig friska, rörliga och 
omge sig med sociala relationer så långt upp i åldern som möjligt för att främja välmående hela livet. 
Verksamheten bygger på medskapande och de äldres egna intressen vilket gör den mer relevant för 
berörda och hållbar över tid både innehållsmässigt och finansieringsmässigt. 
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Fritidslots – KFT:s särskilda satsning på att lotsa nyanlända in till fritidsintressen exempelvis inom 
föreningslivet, Ung i Kungsbacka eller andra sammanhang.  

Seniorträffar - VO bjuder sedan ett par år tillbaka in samtliga 80-åringar till Seniorträffar. Områden 
som tas upp bland annat, vardagsliv och hälsa, säkerhet i vardagen, hur fallolyckor kan förebyggas, 
vad som kan skapa hälsa, information om kommunens verksamheter för seniorer och ideella 
organisationer.  
Anhörigstöd på individ och gruppnivå – VO och IF arrangerar tillsammans med region Halland 
anhörigträffar, stödsamtal och olika informationsuppdrag.  
 
IF deltar i samverkan med Länsstyrelsen Halland och övriga kommuner i regionen för att genom 
kunskapsutveckling inom suicidprevention, hederskontextuellt tvång och våld samt annat våld i nära 
relationer förebygga negativa följder och behov av mer omfattande insatser. Kunskap och kompetens 
är problemförebyggande och ger möjlighet att i ett tidigt skede identifiera risker inom dessa områden 
och förhindra suicid och våld.  

 
Inom IF pågår en ständig process för att utveckla samverkan med aktuella och adekvata partners som 
delar ansvars- eller målgruppsområden med verksamhetsområdet. Grunduppdraget i enlighet med 
Socialtjänstlagen innebär i många delar, per definition, att samverka med andra aktörer för individens 
eller gruppens bästa. Det kan vara FG, Polismyndigheten, Försäkringskassan, SiS, Region Halland, 
Västra Götalandsregionen, privata välfärdsutförare, ideella organisationer och privatpersoner. 

Enligt förslaget till ny socialtjänstlag som föreslås träda i kraft 1 januari 2023, kommer kommunerna 
få möjlighet att erbjuda insatser utan behovsprövning. Det skulle kunna innebära en väg att nå personer 
som annars drar sig för att kontakta socialtjänsten, men också att frigöra resurser till dem med störst 
behov. En ny bestämmelse föreslås om att verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet.  

 

Bedömning 
Kommunstyrelsens förvaltnings samlade bedömning är att det är viktigt att kommunen kan balansera 
mellan långsiktiga åtgärder som ger resultat på sikt och mer akuta åtgärder. Båda behövs men inte på 
bekostnad av varandra utan med en god avvägning dem emellan. Det finns all anledning att ständigt 
utveckla förmågan att agera långsiktigt hållbart. Kommunstyrelsens förvaltning ser däremot inte att 
lösningen är en annan budgetmodell utan snarare fortsatt utveckling av arbetssätten. Prioinitiativen är 
exempel på områden där innovativa metoder, tester och medskapande används.  

Vi ser dock att det behövs verktyg för att kunna göra beräkningar som stödjer mer långsiktiga beslut 
samt metoder för att göra prioriteringar mellan insatser, och välkomnar RISE arbete med modell för 
utvärdering. Vi fortsätter bevaka forskning och de initiativ som föreslås nationellt inom området social 
hållbarhet, samt utvecklingen inom finanssektorn som rör sociala investeringar.  
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Kommunstyrelsens förvaltning menar att det främjande och förebyggande arbetet pågår som en del i 
det ordinarie arbetet inom såväl utbildnings-, omsorgsverksamheterna som inom Kultur & Fritids 
verksamhet och att det ryms inom den av fullmäktige tilldelade budgeten.  

Nämnder och förvaltningar samverkar utifrån förhållningssättet Ett Kungsbacka och arbetssätt för det 
utvecklas kontinuerligt i verksamheterna.  

 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 307 Dnr 2020-00846  
Remittering av motion från Clas Rosander (MP) m.fl. om mänskligare 
budgetering 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunstyrelsens 
förvaltning för besvarande. 

Sammanfattning av ärendet 
Clas Rosander (MP) och Elisabeth Sahlsten (MP) har inkommit med en motion om 
mänskligare budgetering. I motionen föreslås att kommunen ska utveckla 
budgetarbetet så att mänskligt förebyggande arbete får ett mer rättvisande värde än 
vad som enbart är möjligt med ettårsbudgetar och krav på balansering över 
treårsperioder. 

Vidare föreslår motionären att kommunen ska utveckla verksamheterna så att 
kommunen fungerar mer sömlöst mellan nämnderna så att förebyggande arbete, 
oavsett om det utförs i egen regi eller av föreningar och företag, inte bollas runt 
mellan olika nämnder. 

Motionen väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde den 6 oktober och 
remitterades samtidigt till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmätige, 2020-10-06 § 131 

Motion från Clas Rosander (MP) och Elisabeth Sahlsten (MP) om mänskligare 
budgetering, 2020-10-07 

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 
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 
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§ 131 Dnr 2020-00846  
Anmälan av motion från Clas Rosander (MP) m.fl. om mänskligare 
budgetering 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Clas Rosander (MP) och Elisabeth Sahlsten (MP) har inkommit med en motion om 
mänskligare budgetering. I motionen föreslås att kommunen ska utveckla 
budgetarbetet så att mänskligt förebyggande arbete får ett mer rättvisande värde än 
vad som enbart är möjligt med ettårsbudgetar och krav på balansering över 
treårsperioder. Vidare föreslås att kommunen ska utveckla verksamheterna så att 
kommunen fungerar mer sömlöst mellan nämnderna så att förebyggande arbete, 
oavsett om det utförs i egen regi eller av föreningar och företag, inte bollas runt 
mellan olika nämnder. 

Beslutsunderlag 
Motion från Clas Rosander (MP) och Elisabeth Sahlsten (MP) om mänskligare 
budgetering, 2020-10-07 

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 



miljöpartiet de gröna Q 
Motion 2020-10-05 

En mänskligare budgetering 

Människor som är äldre, sjuka eller funktionshindrade behöver våra omsorger och det kostar 

pengar. Mycket av sådan verksamhet är lagstyrd, dvs riksdag och regering har fattat beslut som 

kommuner måste följa. 

Förebyggande insatser är ofta inte lagstyrda, men de kostar också pengar. Inte nödvändigtvis så 

mycket som när människor blivit sämre till kropp och själ än nödvändigt, men skattepengar behövs 

även till det förebyggande arbetet med livskvalitet. 

När en kommun, som t ex Kungbacka, gör budget så får de nämnder som har socialt ansvar olika 

påsar pengar som de ska klara sig på. Om några människor kostar mycket - och de har de all rätt att 

göra - så spricker budgeten, om detta får vi höra gång på gång i fullmäktige och i media. Det är 

svårt att förutse plötsliga dyra insatser. 

Förebyggande arbete kallas ibland sociala investeringar. Det för tanken till att använda 

investeringsbudgeten, men handlar ofta om att använda driftsbudgeten till mer än vad lagen absolut 

kräver av en kommun. 

Exempel på förebyggande arbete som de flesta menar är bra för människor är Jyckens Hunddagis, 

kvinnojour, träffpunkter, personliga ombud, hjälpa barn som behöver stöd och att proaktivt möta 

ungdomar på glid. Det är inte självklart att förebyggande arbete ska utföras och bekostas av 

kommunen, men ofta behövs skattepengar för att det ska fungera i praktiken i samarbete med 

föreningar och företag. 

Förebyggande arbete bedrivs också i kommunens egen verksamhet, tex i hemtjänsten där en 

brukare kan samtala och få lugn omsorg på lite mer tid än vad som är schemalagt, med 

omsorgspersonal som fått tid att ta sina lagstadgade raster. Människors behov kan inte planeras på 

minuten, det behövs lite luft i planeringen. 

1(2) 



När kommunala nämndbudgetar går back kommer sparpaket och då stryker det förebyggande 

arbetet på foten framför lagstadgat arbete, det är inte så konstigt men det är dumt för i längden blir 

det dyrare för samhället, både kommun, region och stat, förutom att människor mår sämre. Hur 

mycket dyrare det blir är svårt att veta, och det är antagligen inte realistiskt att kunna förutse det 

exakt. Men det är värt att försöka för i längden kan det bli både billigare och bättre. 

Kommunallagen kräver inte att varje enskild nämnd ska hålla budget. Däremot måste en kommun 

anta finansiella mål. Om kommunen får negativa resultat, vilket inte brukar vara fallet med 

Kungsbacka måste kommunfullmäktige anta en plan för att återställa ett negativt resultat inom tre 

år. Tre år är ett kort perspektiv i människors liv, de förebyggande insatserna visar sig ofta i längre 

tidsperspektiv än så. 

Miljöpartiet föreslår därför; 

• Att Kungsbacka utvecklar budgetarbetet så att mänskligt förebyggande arbete får ett mer 

rättvisande värde än vad som enbart är möjligt med ettårsbudgetar och krav på balansering 

över treårsperioder. 

• Att Kungsbacka utvecklar verksamheterna så att kommunen fungerar mer sömlöst mellan 

nämnderna så att förebyggande arbete, oavsett om det utförs i egen regi eller av föreningar 

och företag, inte bollas runt mellan olika nämnder. 

Vi skulle gärna vilja skriva en att-sats om att utveckla budgeteringsarbete och det sömlösa arbetet 

även med region och stat, men vi tror det kan vara bra om Kungsbacka kommun kan börja med sig 

själv. 

Maria Losman, Clas Rosander, Elisabeth Sahlsten, Jan Riise 

Miljöpartiet Kungsbacka 
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§ 148 Dnr 2019-00779 
Svar på motion från Maria Losman (MP) om samhällsplanering, bergtäkter och 
schaktmassor 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde. 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-09-21, § 251 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-31, § 296 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-12-03, § 400 
Kommunfullmäktige 2019-11-05, § 167 
Motion från Maria Losman (MP) om samhällsplanering bergtäkter och schaktmassor, 2019-
10-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Ekström (M) yrkar att ärendet ska bordläggas till nästkommande sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens förslag och eget yrkande om bordläggning. 
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Ordföranden prövar först eget yrkande om bordläggning mot att ärendet ska avgöras i dag, och 

finner att kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde. 
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§ 251 Dnr 2019-00779 
Svar på motion från Maria Losman (MP) om samhällsplanering 
bergtäkter och schaktmassor 

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

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

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

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

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

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

Eva Borg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med bifall av Eva Borg (S) och Maria 
Losmans (MP) yrkande. 
Ordförande (M) prövar förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-08-31 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 296 Dnr 2019-00779 
Svar på motion från Maria Losman (MP) om samhällsplanering 
bergtäkter och schaktmassor 

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

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 5 november 2019 om att kommunen ska arbeta fram en 
strategi för hantering av berg- och schaktmassor.  
Motionären föreslår att den översiktliga täktplanen för Kungsbacka kommun från 
1999 ska omarbetas till en strategi i samråd med våra kommungrannar och 
länsstyrelsen, detta som en del i översiktsplaneringen. Motionären vill att 
täktstrategin ska ta upp olika möjligheter kring begagnat krossmaterial i analysen av 
behoven, att den utgår från att naturgrus inte ska användas (inte bara "bör minska") 
samt att grundvattnet inte ska förorenas (inte bara "bör inte förorenas"). 

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

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) yrkar bifall till motionärens yrkande 1 och avslag till förslag 1a-1d 
samt förslag 2. 

Ordförande Lisa Andersson (M), Monica Neptun (L) och Fredrik Hansson (C) yrkar 
bifall till Eva Borgs (S) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets respektive Eva Borgs (S). Ordföranden (M) prövar 
förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller Eva Borgs (S) förslag. 
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Svar på motion från Maria Losman (MP) om samhällsplanering bergtäkter och 
schaktmassor 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att en materialförsörjningsplan bör utarbetas 
på regional nivå.   

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 5 
november 2019 om att kommunen ska arbeta fram en strategi för hantering av berg- och schaktmassor.  
Motionären föreslår att den översiktliga täktplanen för Kungsbacka kommun från 1999 ska omarbetas 
till en strategi i samråd med våra kommungrannar och länsstyrelsen, detta som en del i 
översiktsplaneringen. Motionären vill att täktstrategin ska ta upp olika möjligheter kring begagnat 
krossmaterial i analysen av behoven, att den utgår från att naturgrus inte ska användas (inte bara "bör 
minska") samt att grundvattnet inte ska förorenas (inte bara "bör inte förorenas"). Vidare vill 
motionären att täktstrategin också ska omfatta logistiskt lämpliga platser för mellanlagring av massor 
(inte bara "bör upplagestationer lokaliseras"). Avslutningsvis vill motionären att kommunen ska 
utarbeta planer för hur strategin ska omsättas i verkligheten. 

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

Beskrivning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 19 
november 2019, § 167, om att kommunen ska arbeta fram en strategi för hantering av berg- och 
schaktmassor. Miljöpartiet föreslår att: 

1. Att den översiktliga täktplanen för Kungsbacka kommun från 1999 omarbetas till en strategi i 
samråd med våra kommungrannar och länsstyrelsen, som en del i översiktsplaneringen.  
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a) Att en täktstrategi tar upp möjligheter kring begagnat krossmaterial i analysen av behoven.  

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

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

d) Att en täktstrategi omfattar att det ska finnas logistiskt lämpliga platser för mellanlagring av 
massor (inte bara "bör upplagestationer lokaliseras")  

2. Att kommunen tar fram planer för att strategin ska omsättas i verklighet. 

I en expansiv kommun som Kungsbacka är åtgången av byggmaterial till byggnader och infrastruktur 
stort och som motionären påpekar innebär uttaget och behovet av kvittblivning stora miljömässiga 
utmaningar. 

En hållbar materialförsörjning innebär att många aktörer måste samverka för att samhällets långsiktiga 
behov av ballast, (naturgrus och krossberg för bygg- och anläggningsverksamhet) tillgodoses på ett 
resurseffektivt sätt med minimal påverkan på miljön och människors hälsa. 

Prognosen för de närmaste decennierna pekar på att samhällets behov av ballast kommer öka. För att 
möta efterfrågan kommer det krävas en samhällsplanering som förstår värdet av produktion av ballast i 
närområdet till där materialet behövs. Numera bryts större mängder bergmaterial direkt på plats i 
samband med att väg- och tunnelbyggen utförs, till exempel kommer arbetet med västlänken generera 
stora kvantiteter berg- och lermassor som behöver avsättning, helst nära platsen för uppkomst. 
Västlänken kan medföra ett massöverskott i regionen men samtidigt finns det behov av många olika 
typer av kvaliteter på materialet. Bergmaterial som uppkommer i samband med till exempel 
infrastrukturprojekt brukar benämnas entreprenadberg.  

1. Frågan om en regional materialförsörjningsplan i Göteborgsregion har varit uppe för diskussion 
på olika nivåer under flera decennier. Det finns ett beslutat styrdokument från 2008, Strategi 
för långsiktig hushållning med berg, grus och sand – en förutsättning för samhällsbyggande i 
Göteborgsregionen. Det finns dock flera skäl att revidera och inarbeta ställningstaganden som 
bättre pekar ut riktningen i strävan mot en mer cirkulär masshantering och en hållbar 
samhällsplanering. Kommunen har ett förslag på ny översiktsplan där materialförsörjning 
omnämns. En riktlinje i förslaget är ”vi ska verka för en regional materialförsörjningsstrategi” 

vilket uttrycker kommunens vilja att hantera det här i ett regionalt sammanhang. Kommunen 
har alltså i ett parallellt uppdrag hanterat frågan genom att verka för att frågan hanteras genom 
regional samverkan i ordinarie nätverk och beslutsorgan i Göteborgsregionen.  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Länsstyrelsen i Hallands län har nyligen utarbetat 
sina respektive förslag på regionala vattenförsörjningsplaner. I de både planerna återfinns 
åtgärdsförslag om att länsstyrelsen ska ta fram regionala materialförsörjningsplaner.  

a. En viktig del i en mer cirkulär masshantering är att hitta användningsområden för 
entreprenadberg och andra befintliga massor som av olika anledningar behöver omlokaliseras. 
Det finns svårigheter i att flytta massor vilket ställer höga krav på distributören och mottagaren. 
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Ett transparant system där samtliga aktörer i flyttkedjan, från säljare till distributör, samt 
mottagare och kontrollmyndighet är involverade kan skapa utrymme för en bättre marknad där 
vinster finns i minskade kostnader och i miljön.  

b. Tidigare användes framför allt naturgrus som ballast. Under de senaste 30 åren har dock 
utvecklingen gått från en ballastmarknad som dominerades av naturgrus (cirka 85 procent av 
produktionen) fördelat på många små täkter till en marknad som domineras av krossat berg 
(cirka 85 procent av produktionen) och med större och färre täkter. En omställning till 
alternativa material, vanligen krossat berg, har därför pågått en längre tid. För de allra flesta 
användningsområden där naturgrus traditionellt har använts finns numera alternativa material 
och det pågår forskning för att utveckla substitut som kan ersätta naturgrus inom alla 
användningsområden. Det finns dock fortfarande en efterfrågan på naturgrusets unika 
egenskaper bland annat i betongtillverkningsindustrin. Det finns i dag en skärpt lagstiftningen i 
samband med prövning av tillstånd för täktverksamhet. Ersättningsprincipen ställer höga krav 
på sökanden att så långt som möjligt hitta gångbara substitut till sand och naturgrus.  
 

c. Grusåsarna har stått för tillgången till naturgrus men där finns även de största 
grundvattentillgångarna, Kungsbacka är inget undantag med omfattade sand- och grustäkter i 
exempelvis Fjärås bräckaområdet. Nuförtiden är samhällsintresset för 
vattenförsörjningsperspektivet större och många gånger prioriteras skydd av grundvatten 
framför utvinning av grus. Vattenförsörjningsplanering har fått allt större uppmärksamhet 
under senare tid och alla regioner och kommuner uppmanas att upprätta länsvisa respektive 
lokala vattenförsörjningsplaner i syfte att skapa en hållbar resursplanering med en trygg och 
robust vattenförsörjning ur ett flergenerationsperspektiv. Grundvatten av god kvalitet är ett av 
riksdagen beslutade miljökvalitetsmål och en av preciseringarna handlar om vikten av att 
naturgrusavlagringar med stor betydelse för dricksvattenförsörjning, energilagring, natur- och 
kulturlandskapet är fortsatt bevarade. I kommunens förslag på ny översiktsplan finns riktlinjer 
kring vattenförsörjning, varav en är ”Lygnern och Fjärås bräckas värde som dricksvattenresurs 

prioriteras framför andra konkurrerande intressen” vilket uttrycker kommunens vilja att 

prioritera långsiktig vattenförsörjning.  

2. Kommunen är en av många aktörer inom materialförsörjning. I rollen som byggherre har 
kommunen behov av kostnadseffektiva lösningar för att inte materialförsörjning ska bli en 
oproportionerlig stor kostnadsdel vid etablering av kommunal service. Kommunens 
planmonopol skapar förutsättningar att i stor utsträckning bestämma vilka samhällsintressen 
som prioriteras i markanvändningen, till exempel materialförsörjning. För att omsätta strategier 
till resultat behövs samarbete med flera aktörer och samsyn i nyttan med planering. Det finns 
exempel på kommuner som arbetat aktivt med materialförsörjning och massoptimering, bland 
annat Linköping och Nacka har haft interna och externa processer för att hitta förbättringar i 
systemet. Samhällsbyggnadskontoret anser dock att initialt finns de stora vinsterna i att 
samverka regionalt i frågorna. Regional planering är nyckeln till en hållbar materialförsörjning. 
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En välplanerad materialförsörjning kan möjliggöra en minskad användning av naturgrus, att 
naturresursen berg används på ett hållbart sätt, samt ett minskat behov av masstransporter. 

 

 

Malin Aronsson    Emma Kjernald 

Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 
 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2019-12-03 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 400 Dnr 2019-00779  
Remittering av motion från Maria Losman (MP) om att omarbeta den 
översiktliga täktplanen 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunstyrelsens 
förvaltning för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) inkom den 28 oktober 2019 med en motion om att den 
översiktliga täktplanen för Kungsbacka kommun från 1999 omarbetas till en strategi 
som införlivas i översiktsplaneringen. Kommunfullmäktige remitterade den 5 
november 2019, motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § 167 Anmälan av motion från Maria Losman (MP) 
Motion från Maria Losman (MP) 

Beslutsgång 
Ordförande Hans Forsberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
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Kommunfullmäktige Datum 
2019-11-05 

   

 

  Expedierat/bestyrkt 

   

 

 
§ 167 

Anmälan av motion från Maria Losman (MP) om att omarbeta den 
översiktliga täktplanen till en strategi som en del i 
översiktsplaneringen 
Dnr KS/2019:779 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 
beredning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion om att omarbeta den 
översiktliga täktplanen till en strategi som en del i översiktsplaneringen. 

 
Beslutsunderlag 
Motion från Maria Losman (MP), 2019-10-28 
 
Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på om motionen kan 
remitteras till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 
 
 



miljöpartiet 
(Je gröna 

Motion 2019-10-28 

Samhällsplanering bergtäkter och schaktmassor 
Berg är en resurs som tar slut om vi bryter det på samma sätt i framtiden som nu. Därför måste vi 

vara noga med att använda berg varsamt och för det behövs samhällsplanering. 

Kungsbacka växer och för det behövs byggmaterial, bland annat krossat berg. Bergtäkter är nästan 

alltid störande för miljö och hälsa. Bergmaterial är tungt och därför är korta transportavstånd mellan 

täkt och användning viktigt för att få ner både miljöpåverkan och kostnad. Det är inte heller rimligt 

att våra grannkommuner ska störas av bergtäkter som servar Kungsbacka utan att vi tar vår del. 

När vi själva och andra bygger uppstår schaktmassor. Dessa kan användas igen i andra projekt, men 

måste ofta förvaras någonstans i mellantiden om det inte går att matcha överblivna massor med 

pågående byggprojekt. 

En översiktlig täktplan för Kungsbacka antogs i kommunfullmäktige 1999-09-09. I beslutet står bland 

annat att "Planen skall vara ett aktuellt dokument och en kontinuerlig revidering bör göras" . Sedan 

1999 har en del lagstiftning förändrats som den nu gällande planen hänvisar till. På 20 år kan vi anta 

att både behov och utbud också förändrats. 

För att kommunen ska kunna yttra sig om olika företags ansökningar behövs underlag inför beslut 

med information som gör att vi kan bedöma om projekt är bland de minst dåliga alternativen, och i 

vilken mån ansökningar matchar behoven av bergmaterial. 

Miljöpartiet föreslår därför: 

1. Att den översiktliga täktplanen för Kungsbacka kommun från 1999 omarbetas till en strategi i 

samråd med våra kommungrannar och länsstyrelsen, som en del i översiktsplaneringen . 

a) Att en täktstrategi tar upp möjligheter kring begagnat krossmaterial i analysen av 

behoven . 

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

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

förorenas") 

d) Att en täktstrategi omfattar att det ska finnas logistiskt lämpliga platser för mellanlagring 

av massor (inte bara "bör upplagsstationer lokaliseras") 
l 

~ / ~ nen r fram planer för att strategin ska omsättas i verklighet. 

Losman 

M\{öpartiet 
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§ 147 Dnr 2020-00329 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) m.fl. om bostadsförmedling till 
ungdomar 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde. 

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-09-21, § 250 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-31, § 295 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-27 
Eksta Bostads AB:s yttrande, 2020-09-21 
Nämnden för Service 2020-08-27, § 72 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2020-06-25 
Kommunfullmäktige 2020-04-14, § 34 
Motion från Agnetha Ernegård (-) och Roger Larsson (Kb), 2020-04-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Ekström (M) yrkar att ärendet ska bordläggas till nästkommande sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens förslag och eget yrkande om bordläggning. 
Ordföranden prövar först eget yrkande om bordläggning mot att ärendet ska avgöras i dag, och 

finner att kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsen Datum  

2021-09-21 
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§ 250 Dnr 2020-00329 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) m.fl. om bostadsförmedling 
till ungdomar 

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

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

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

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

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 295 Dnr 2020-00329 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) m.fl. om bostadsförmedling 
till ungdomar 

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

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) och Roger Larsson (KB) har i en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 14 april 2020 föreslagit att det ska skapas en särskild kö för 
ungdomar i åldern 18–25 år, avseende de lägenheter som förmedlas av kommunens 
bostadsförmedling. Vidare vill motionärerna bevaka att lämpliga lägenheter av 
nyproduktionen blir ungdomsbostäder samt att lämpliga lägenheter i befintliga 
fastigheter omdefinieras till ungdomsbostäder. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-27 
Eksta Bostads AB:s yttrande, 2020-09-21, samt komplettering 2021-05-03 
Nämnden för Service 2020-08-27, 72 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2020-06-25 
Kommunfullmäktige 2020-04-14, § 34 
Motion från Agnetha Ernegård (-) och Roger Larsson (Kb), 2020-04-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C) yrkar att slutet av meningen i samhällsbyggnadskontorets 
förslag till beslut stryks så att beslutet lyder: Kommunfullmäktige anser motionen 
besvarad med hänvisning till befintliga arbetssätt. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets respektive Fredrik Hanssons (C). Ordföranden (M) 
prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller Fredrik Hanssons (C) förslag. 
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Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) m.fl. om bostadsförmedling till ungdomar 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till befintliga arbetssätt exempelvis 
genom kommunens bostadsförmedling, genom Eksta AB:s ungdomslägenheter samt med hjälp av det 
statliga stödet från 2021 för hyresrätter.  

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) och Roger Larsson (KB) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige 
den 14 april 2020 föreslagit att det ska skapas en särskild kö för ungdomar i åldern 18–25 år, avseende 
de lägenheter som förmedlas av kommunens bostadsförmedling. Vidare vill motionärerna bevaka att 
lämpliga lägenheter av nyproduktionen blir ungdomsbostäder samt att lämpliga lägenheter i befintliga 
fastigheter omdefinieras till ungdomsbostäder. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-27 
Eksta Bostads AB:s yttrande, 2020-09-21, samt komplettering 2021-05-03 
Nämnden för Service 2020-08-27, 72 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2020-06-25 
Kommunfullmäktige 2020-04-14, § 34 
Motion från Agnetha Ernegård (-) och Roger Larsson (Kb), 2020-04-13 

Beskrivning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) och Roger Larsson (KB) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige 
den 14 april 2020 föreslagit att det ska skapas en särskild kö för ungdomar i åldern 18–25 år, avseende 
de lägenheter som förmedlas av kommunens bostadsförmedling. Vidare vill motionärerna bevaka att 
lämpliga lägenheter av nyproduktionen blir ungdomsbostäder samt att lämpliga lägenheter i befintliga 
fastigheter omdefinieras till ungdomsbostäder. 

Kommunens bostadsförmedling erbjuder fastighetsägare möjlighet att annonsera lediga lägenheter och 
använder ett digitalt IT-stöd där sökande kan registrera sig och erhålla kö-poäng, samt anmäla intresse 
för lediga bostäder som publicerats av hyresvärdar. Redan i dag kan fastighetsägaren välja att sätta 
kriterier för sina lägenheter som annonseras, till exempel viss ålder på sökande. Det kan exempelvis 
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vara trygghetsbostad, seniorboende eller ungdomslägenheter som då endast kan sökas av personer som 
uppfyller kriteriet.  

Vid nybyggnation ställs i dag ofta krav på att en viss andel av bostäderna ska vara små hyresrätter. I 
detta sammanhang behöver dock påpekas att hyran ändå blir förhållandevis hög vid nyproduktion, 
vilket gör att nya lägenheter sällan kan bli aktuella för målgruppen. 

Gällande omvandling av lägenheter i det befintliga beståndet är detta upp till respektive 
fastighetsägare. Eksta Bostads AB har i dag 14 ungdomslägenheter och ett fungerande arbetssätt för att 
hantera flyttkedjan. Det är möjligt att öka antal ungdomslägenheter genom att omdefiniera lägenheter, 
dock endast i liten utsträckning då fastighetsägaren behöver kunna säkerställa flyttkedjan när 
hyresgästen fyllt 25 år.  

I samband med att det statliga stödet för hyresrätter förändrades 2021 infördes ett villkor för stöd att 
minst 10 procent av lägenhetsfördelningen måste vara ettor. Om byggnadsprojektet dessutom 
innehåller ett energieffektivt byggande utökades stödet. Eksta i stora delar av sin nyproduktion de 
senaste 3 åren erhållet fullt stöd. En förutsättning för stöd är att hyran inte överstiger 1,450 
kronor/kvadratmeter vilket är cirka 20 procent lägre jämfört med övrig nyproduktion. I Frillesås har 
Eksta produktion av 25 lägenheter vilka kommer står klara hösten 2021. Eksta har i Frillesås erhållit 
stöd och hyran maximeras därmed till 1,450 kronor/kvadratmeter och projektet innehåller minst 10 
procent ettor.  

Avslutningsvis är det viktigt att notera att hyresrätter med låg hyra efterfrågas inte enbart av ungdomar 
utan även av äldre, ensamstående samt målgrupper med lägre betalningsförmåga. Att reservera ett stort 
antal lägenheter för en enskild målgrupp skulle bli på övriga målgruppers bekostnad. För att kunna 
erbjuda bra och billiga lägenheter är det viktigt att bevara det befintliga äldre beståndet. 

 

 

Malin Aronsson      Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



EKSTA 
Kungsbacka 

Yttrande motion - Ungdomslägenheter 

Eksta har idag 14 ungdomslägenheter på Slåttervägen och Pastillgränden. Dessa kan sökas via 
Bostadsförmedlingen av ungdomar mellan 18-23 och man får bo där tills man fyller 25 år. 

Eksta erbjuder därefter en ny lägenhet i det ordinarie beståndet där hyresgäst får möjlighet att 
önska storlek, hyra och område. Man får lov att tacka nej till två erbjudanden och processen 
fungerar men beror till stor del på att omfattningen av ungdomslägenheter är så liten 

För ungdomar är det främst smålägenheter som efterfrågas men där det i praktiken är hyran som 
måste vara rimligt. Efterfrågan är störst inom centralorten. Eksta har förhållandevis få små 
lägenheter i Kungsbacka och eftersom vi i stort sett är ensamma om att förmedla via 
Bostadsförmedlingen är det svårt att skala upp i allt för stor omfattning. 

Motionen har ett bra syfte och skulle fungera under förutsättning att det inte blir allt för många 
ytterligare lägenheter, max 5 lägenheter, då det är svårt att hantera fler flyttkedjor inom vårt 
bestånd efter det att hyresgästen fyllt 25 år. 

Hyresrätter med låg hyra efterfrågas av samtliga grupper äldre, ensamstående eller andra med 
lägre betalningsförmåga och det blir det på annans bekostnad. Svårigheter kan uppstå genom att 
plocka bort lägenheter från den ordinarie kön hos Bostadsförmedlingen där person eventuellt 
stått i många år för en billig lägenhet som sedan inte längre blir tillgänglig. 

I samling nyproduktion kan man i praktiken räkna bort möjligheten till billiga lägenheter då hyran 
generellt blir hög och inte eftertraktas av ungdomar som förstagångslägenhet. 

Christer Kilersjö, VD 

2020-09-21 

miljöklokt boende 

EKSTA Bostads AB Besöksadress: Tel 0300-356 00 www.eksta .se Bankgiro 5347-1843 F-skattebevis : 556497-8293 
Box 10400 Hammargårdsvägen 14 info@eksta.se Styrelsens säte: Kungsbacka 
434 24 Kungsbacka 
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§ 72 Dnr 2020-00161  

Begäran om yttrande - (Motion) - Bostadsförmedling till ungdomar  

Beslut 

Nämnden för Service beslutar att anta yttrandet gällande Motion - Bostadsförmedling 

till ungdomar samt översänder yttrandet till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Partiet Kungsbackaborna har i en motion lyft frågan om en särskild kö för ungdomar 

avseende de lägenheter som förmedlas av Bostadsförmedlingen.  

Bostadsförmedlingen erbjuder idag fastighetsägare möjlighet att annonsera lediga 

lägenheter och använder ett digitalt IT-stöd där sökande kan registrera sig och erhålla 

”kö-poäng” (en poäng per dag) samt intresseanmäla sig till lediga bostäder som 

publicerats av hyresvärdar.  

Redan idag kan fastighetsägaren välja att sätta kriterier för sina lägenheter som 

annonseras, tex viss ålder på sökande. Det kan till exempel vara trygghetsbostad, 

seniorboende eller ungdomslägenheter som då endast kan sökas av personer som 

uppfyller kriteriet. 

Då en lägenhet förmedlats nollställs ”kö-poängen”. Detta gäller alla lägenheter som 

förmedlas via bostadsförmedlingen med undantag av korttidskontrakt där kötid 

fortsatt löper under den tid man väljer att stå kvar som sökande, eller om man under 

den tiden förmedlats en lägenhet 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2020-06-25 

Motion bostadsförmedling till ungdomar 
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Begäran om yttrande - (Motion) - Bostadsförmedling till ungdomar  

Förslag till beslut i nämnden för Service 

Nämnden för Service beslutar att anta yttrandet gällande Motion - Bostadsförmedling till ungdomar 

samt översänder yttrandet till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Partiet Kungsbackaborna har i en motion lyft frågan om en särskild kö för ungdomar avseende de 

lägenheter som förmedlas av Bostadsförmedlingen.  

Bostadsförmedlingen erbjuder idag fastighetsägare möjlighet att annonsera lediga lägenheter och 

använder ett digitalt IT-stöd där sökande kan registrera sig och erhålla ”kö-poäng” (en poäng per dag) 

samt intresseanmäla sig till lediga bostäder som publicerats av hyresvärdar.  

 

Redan idag kan fastighetsägaren välja att sätta kriterier för sina lägenheter som annonseras, tex viss 

ålder på sökande. Det kan till exempel vara trygghetsbostad, seniorboende eller ungdomslägenheter 

som då endast kan sökas av personer som uppfyller kriteriet. 

 

Då en lägenhet förmedlats nollställs ”kö-poängen”. Detta gäller alla lägenheter som förmedlas via 

bostadsförmedlingen med undantag av korttidskontrakt där kötid fortsatt löper under den tid man 

väljer att stå kvar som sökande, eller om man under den tiden förmedlats en lägenhet 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2020-06-25 

Motion bostadsförmedling till ungdomar 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Lovisa Eld      Lena Salomonsson 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Personalförsörjning & Kundstöd 
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§ 132 Dnr 2020-00329  
Remittering av motion från Agnetha Ernegård (KB) m.fl. om 
bostadsförmedling till ungdomar 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till Nämnden för Service och 
Eksta Bostads AB för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (KB) och Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om 
att skapa en speciell bostadskö för ungdomar i åldern 18–25 år, så kallade 
"Ungdomsbostäder", samt att bevaka så att lämpliga lägenheter av nyproduktionen 
blir ungdomsbostäder och se till så att lämpliga lägenheter i befintliga fastigheter 
omdefinieras till ungdomsbostäder. 

Kommunfullmäktige remitterade den 24 april 2020, motionen till kommunstyrelsen 
för vidare beredning. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2020-04-14, § 34 

Motion från Agnetha Ernegård (KB) m.fl. om bostadsförmedling till ungdomar, 
2020-04-13 

Beslutsgång 
Ordförande Hans Forsberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
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§ 34 Dnr 2020-00329  
Anmälan av motion från Agnetha Ernegård (KB) m.fl. om 
bostadsförmedling till ungdomar 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (KB) och Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om 
att skapa en speciell bostadskö för ungdomar i åldern 18–25 år, så kallade 
"Ungdomsbostäder", samt att bevaka så att lämpliga lägenheter av nyproduktionen 
blir ungdomsbostäder och se till så att lämpliga lägenheter i befintliga fastigheter 
omdefinieras till ungdomsbostäder. 

Beslutsunderlag 
Motion från Agnetha Ernegård (KB) m.fl. om bostadsförmedling till ungdomar, 
2020-04-13 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Wesley (KD) ställer proposition på om motionen kan remitteras till 
kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige bifaller 
det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Motion till 

Kommunfullmäktige i Kungsbacka 2020-04-13 

Betr.: Bostadsförmedling till ungdomar 

Det talas/skrivs mycket om våra ungdomar och bostadskön i Kungsbacka. Den 

kommunala Bostadsförmedlingen har att hantera en ständigt växande kö av 
bostadssökande i kommunen. Idag finns det endast en kö med ca 8000 
bostadssökande. Av dessa är det, enligt uppgift från kommunen, idag 914 ungdomar 
i åldern 18 till 25 år som söker bostad. Anmälningsavgiften är 500 kronor och 

därefter en årlig avgift på 300 kronor. Varje dag i kön ger en poäng. Flest poäng som 
sökt får bostaden om det inte finns särskilda skäl till annat. Enligt uppgift finns det 
personer som har stått 25 år i kön och således har drygt 9000 poäng. Hur skall våra 
ungdomar med dessa regler ha en chans att få en lägenhet inom rimlig tid? Hur kan 
vi på bästa sätt försöka lösa detta? 

Vårt förslag är; För att underlätta för våra ungdomar att få en lägenhet, reserveras 
vissa mindre lägenheter till 18-25 åringar "Ungdomsbostäder". Vi bildar en särskild 
kö för ungdomar i åldern 18-25 år där dessa lägenheter fördelas på samma sätt som 
i den ordinarie kön. 

Kungsbacka borna yrkar att: 

Bostadsförmedlingen får i uppdrag att 
1. skapa en speciell kö "Ungdomsbostäder" för ungdomar, i åldern 18-25 år. 

I denna kö behåller man sin plats tiUs den dag man fyller 26 år. Därefter går 
man över till den ordinarie kön med sina intjänade poäng. 

2. bevaka att lämpliga lägenheter av nyproduktionen blir ungdomsbostäder. 
3. bevaka så att lä pliga lägenheter i befintliga fastigheter omd , ieras till 

etha Erneg Roger Larsson ( Kb) 
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§ 150 Dnr 2021-00421 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om att tillsätta en arbetsgrupp som 
utreder om Alléskolan ska bevaras eller rivas 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 13 april 
2021 att kommunen ska tillsätta en arbetsgrupp som utreder om Alléskolan ska bevaras eller 
rivas. Motionären vill att arbetsgruppen ska utreda om byggnaden är i ett sådant skick att det 
är ekonomiskt och långsiktigt försvarbart att bevara och använda den som en central 
samlingsplats för en mängd olika aktiviteter. Om Alléskolan bevaras vill motionären att det 
utreds vad byggnaden ska innehålla. Utredningen ska utgöra ett underlag till politikernas 
beslut om Alléskolans framtid. 

Motionären anser att det är bråttom eftersom det är många olika verksamheter som i dag lever 
i ovisshet om och i så fall hur deras verksamheter kommer att påverkas vid en förändring av 
tillgängliga lokaler. Förslag till projektnamn är ”Kulturhuset Allé”. 

Den 22 juni 2021 godkände av kommunstyrelsen planprogrammet för kvarteret Ejdern där 
Alléskolan ligger. I det finns två möjliga alternativ till utveckling av Alléskoltomten: bevara 
eller riva Alléskolan. Kommunstyrelsen kommer fatta beslut rörande Alléskolans framtid i 
samband med markanvisning av området innan detaljplanearbetet påbörjas. 

Inför ett sådant beslut kommer en fördjupad utredning om den tekniska statusen av Alléskolan 
tas fram och kostnadsbedömas. Utöver det kommer utredningen eventuellt ta fram underlag 
rörande innehåll och funktion för skolbyggnaden om den ska bevaras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-10-19, § 283 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14, § 316 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-25 
Kommunstyrelsen 2021-06-22, § 180 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11, § 186  
Kommunfullmäktige 2021-04-13, § 62 
Motion från Roger Larsson (KB) om att tillsätta en arbetsgrupp som utreder om Alléskolan 
ska bevaras eller rivas, 2021-03-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Ekström (M) yrkar att ärendet ska bordläggas till nästkommande sammanträde. 
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Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens förslag och eget yrkande om bordläggning. 
Ordföranden prövar först eget yrkande om bordläggning mot att ärendet ska avgöras i dag, och 

finner att kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde. 
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§ 283 Dnr 2021-00421 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om att tillsätta en arbetsgrupp 
som utreder om Alléskolan ska bevaras eller rivas 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att Alléskolans framtid 
kommer avgöras efter markanvisningstävlingen då exploatörer har haft möjlighet att 
utreda och kostnadsberäkna olika förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 13 
april 2021 att kommunen ska tillsätta en arbetsgrupp som utreder om Alléskolan ska 
bevaras eller rivas. Motionären vill att arbetsgruppen ska utreda om byggnaden är i 
ett sådant skick att det är ekonomiskt och långsiktigt försvarbart att bevara och 
använda den som en central samlingsplats för en mängd olika aktiviteter. Om 
Alléskolan bevaras vill motionären att det utreds vad byggnaden ska innehålla. 
Utredningen ska utgöra ett underlag till politikernas beslut om Alléskolans framtid. 

Motionären anser att det är bråttom eftersom det är många olika verksamheter som i 
dag lever i ovisshet om och i så fall hur deras verksamheter kommer att påverkas vid 
en förändring av tillgängliga lokaler. Förslag till projektnamn är ”Kulturhuset Allé”. 

Den 22 juni 2021 godkände av kommunstyrelsen planprogrammet för kvarteret 
Ejdern där Alléskolan ligger. I det finns två möjliga alternativ till utveckling av 
Alléskoltomten: bevara eller riva Alléskolan. Kommunstyrelsen kommer fatta beslut 
rörande Alléskolans framtid i samband med markanvisning av området innan 
detaljplanearbetet påbörjas. 

Inför ett sådant beslut kommer en fördjupad utredning om den tekniska statusen av 
Alléskolan tas fram och kostnadsbedömas. Utöver det kommer utredningen 
eventuellt ta fram underlag rörande innehåll och funktion för skolbyggnaden om den 
ska bevaras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14, § 316 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-25 
Kommunstyrelsen 2021-06-22, § 180 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11, § 186  
Kommunfullmäktige 2021-04-13, § 62 
Motion från Roger Larsson (KB) om att tillsätta en arbetsgrupp som utreder om 
Alléskolan ska bevaras eller rivas, 2021-03-31 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 316 Dnr 2021-00421 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om att tillsätta en arbetsgrupp 
som utreder om Alléskolan ska bevaras eller rivas 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att Alléskolans framtid 
kommer avgöras efter markanvisningstävlingen då exploatörer har haft möjlighet att 
utreda och kostnadsberäkna olika förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 13 
april 2021 att kommunen ska tillsätta en arbetsgrupp som utreder om Alléskolan ska 
bevaras eller rivas. Motionären vill att arbetsgruppen ska utreda om byggnaden är i 
ett sådant skick att det är ekonomiskt och långsiktigt försvarbart att bevara och 
använda den som en central samlingsplats för en mängd olika aktiviteter. Om 
Alléskolan bevaras vill motionären att det utreds vad byggnaden ska innehålla. 
Utredningen ska utgöra ett underlag till politikernas beslut om Alléskolans framtid. 

Motionären anser att det är bråttom eftersom det är många olika verksamheter som i 
dag lever i ovisshet om och i så fall hur deras verksamheter kommer att påverkas vid 
en förändring av tillgängliga lokaler. Förslag till projektnamn är ”Kulturhuset Allé”. 

Den 22 juni 2021 godkände av kommunstyrelsen planprogrammet för kvarteret 
Ejdern där Alléskolan ligger. I det finns två möjliga alternativ till utveckling av 
Alléskoltomten: bevara eller riva Alléskolan. Kommunstyrelsen kommer fatta beslut 
rörande Alléskolans framtid i samband med markanvisning av området innan 
detaljplanearbetet påbörjas. 

Inför ett sådant beslut kommer en fördjupad utredning om den tekniska statusen av 
Alléskolan tas fram och kostnadsbedömas. Utöver det kommer utredningen 
eventuellt ta fram underlag rörande innehåll och funktion för skolbyggnaden om den 
ska bevaras. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-25 
Kommunstyrelsen 2021-06-22, § 180 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11, § 186  
Kommunfullmäktige 2021-04-13, § 62 
Motion från Roger Larsson (KB) om att tillsätta en arbetsgrupp som utreder om 
Alléskolan ska bevaras eller rivas, 2021-03-31 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
samhällsbyggnadskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 
det. 
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Svar på motion från Roger Larsson (KB) om att tillsätta en arbetsgrupp som utreder 
om Alléskolan ska bevaras eller rivas 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att Alléskolans framtid kommer avgöras 
efter markanvisningstävlingen då exploatörer har haft möjlighet att utreda och kostnadsberäkna olika 
förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 13 april 2021 att 
kommunen ska tillsätta en arbetsgrupp som utreder om Alléskolan ska bevaras eller rivas. Motionären 
vill att arbetsgruppen ska utreda om byggnaden är i ett sådant skick att det är ekonomiskt och 
långsiktigt försvarbart att bevara och använda den som en central samlingsplats för en mängd olika 
aktiviteter. Om Alléskolan bevaras vill motionären att det utreds vad byggnaden ska innehålla. 
Utredningen ska utgöra ett underlag till politikernas beslut om Alléskolans framtid. 

Motionären anser att det är bråttom eftersom det är många olika verksamheter som i dag lever i 
ovisshet om och i så fall hur deras verksamheter kommer att påverkas vid en förändring av tillgängliga 
lokaler. Förslag till projektnamn är ”Kulturhuset Allé”. 

Den 22 juni 2021 godkände av kommunstyrelsen  planprogrammet för kvarteret Ejdern där Alléskolan 
ligger. I det finns två möjliga alternativ till utveckling av Alléskoltomten: bevara eller riva Alléskolan. 
Kommunstyrelsen kommer fatta beslut rörande Alléskolans framtid i samband med markanvisning av 
området innan detaljplanearbetet påbörjas. 

Inför ett sådant beslut kommer en fördjupad utredning om den tekniska statusen av Alléskolan tas fram 
och kostnadsbedömas. Utöver det kommer utredningen eventuellt ta fram underlag rörande innehåll 
och funktion för skolbyggnaden om den ska bevaras. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-25 
Kommunstyrelsen 2021-06-22, §180 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11, § 186  
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Kommunfullmäktige 2021-04-13, § 62 
Motion från Roger Larsson (KB) om att tillsätta en arbetsgrupp som utreder om Alléskolan ska 
bevaras eller rivas, 2021-03-31 

Beskrivning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 13 april 2021 att 
kommunen ska tillsätta en arbetsgrupp som utreder om Alléskolan ska bevaras eller rivas. Motionären 
vill att arbetsgruppen ska utreda om byggnaden är i ett sådant skick att det är ekonomiskt och 
långsiktigt försvarbart att bevara och använda den som en central samlingsplats för en mängd olika 
aktiviteter. Om Alléskolan bevaras vill motionären att det utreds vad byggnaden ska innehålla. 
Utredningen ska utgöra ett underlag till politikernas beslut om Alléskolans framtid. 

Motionären anser att det är bråttom eftersom det är många olika verksamheter som idag lever i 
ovisshet om och i så fall hur deras verksamheter kommer att påverkas vid en förändring av tillgängliga 
lokaler. Förslag till projektnamn är ”Kulturhuset Allé”. 

I arbetet med Planprogram för kvarteret Ejdern - Väster om ån, etapp 2, som godkändes i 
kommunstyrelsen 22 juni 2021, har en kulturmiljöutredning av Alléskoltomten tagits fram som 
beskriver kulturvärden samt en övergripande teknisk status av Alléskolan. Planprogrammet möjliggör 
för två inriktningar för skoltomten: ett bevarande av Alléskolan med möjlig om- och tillbyggnad samt 
en rivning av skola och att nya byggnader uppförs på tomten.  

Kommunen äger marken för hela programområdet och har för avsikt att markanvisa marken innan 
kommunen påbörjar detaljplaneprocessen. Inför ett planarbete där kommunen äger marken brukar 
vanligtvis kommunen bjuda in till en markanvisningstävling med planprogrammet som underlag. 
Kommunstyrelsen kommer att utse en vinnare som ska vara med och driva det fortsatta planarbetet.  

 
 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 
Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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§ 180 Dnr 2017-00334 
Godkännande av Planprogram för kvarteret Ejdern, Väster om ån,  
etapp 2 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Planprogram för kvarteret Ejdern – Väster om ån, 
etapp 2 upprättad i december 2020, reviderad i maj 2021. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 15 december 2020 kommundirektören i uppdrag att 
samråda kring planprogrammet för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad. Förslag till 
planprogram har sänts till berörda myndigheter, nämnder, föreningar och sakägare 
för yttrande, under perioden 19 januari till 23 februari 2020. I bifogad 
samrådsredogörelse kommenterar samhällsbyggnadskontoret inkomna yttranden. 

Under samrådstiden inkom 130 skrivelser samt två namnlistor med uppmaningen att 
”Gamla Alléskolan får inte rivas” med sammanlagt 445 underskrifter. 30 yttranden är 

från myndigheter, nämnder, föreningar/organisationer och 100 är från privatpersoner. 
Inkomna synpunkter berör i huvudsak ett bevarande av Alléskolan och förslag på vad 
byggnaden kan innehålla samt vilken typ av bro som planeras vid Hamntorget. 
Övriga synpunkter finns på byggnadshöjden, storlek på förskola och trafikföring i 
området. 

Planprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för utbyggnad av kvarteret 
Ejdern och att länka samman området med Kungsmässan, Valand och Innerstaden. 
Programområdet består i dag främst av en utbredd markparkering med gles 
bebyggelse. Utvecklingen av området med bostäder, verksamheter, restauranger, 
kontor, utbildningslokaler och parkområden syftar till att skapa en levande 
centrumkärna med högre stadsmässighet.  

Efter samrådstiden har programförslaget reviderats. Revideringen innebär att 
programkartan har kompletterats med användningen hotell inom hela 
utvecklingsområdet mellan Kungsbackaån och den nya sträckningen av huvudgatan. 
Programbeskrivningen har även kompletterats med ett stycke om kommunens 
klimatstrategi under rubriken Tidigare ställningstaganden samt ett stycke om 
hållbarhetsaspekterna av förslaget. 

Programbeskrivningen har också kompletterats med en mer utvecklad bedömning av 
att Natura 2000 inte påverkas av ett genomförande av förslaget och handlingen 
innehåller nu även samlade medskick till det kommande planarbetet. I övrigt är 
innehållet detsamma som i samrådshandlingen. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-01, § 218 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-12 
Planprogram för kvarteret Ejdern, upprättad i december 2020, reviderad i maj 2021 
Samrådsredogörelse, 2021-05-12 
Kommunstyrelsen 2020-12-15, § 296 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) yrkar att planprogrammet ändras 
så att det framgår att det ska vara max 5 våningar och att man anpassar arkitekturen 
så att den följer stilen som kännetecknar Kungsbackas historiska byggnation så att 
man behåller känslan av småstadsidyll. 

Maria Losman (MP) och Eva Borg (S) yrkar att planprogrammet ändras så att det 
framgår att andelen lägenheter som planeras utgörs av 50 procent hyresrätter samt 
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, Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande och 
Maria Losmans (MP) m.fl. yrkande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Carita Boulwéns (SD) 
m.fl. yrkande och Maria Losmans (MP) m.fl. yrkande mot varandra, och finner att 
kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden, nämnden för Teknik 
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§ 186 Dnr 2021-00421 
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om Alléskolan 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunstyrelsens 
förvaltning för besvarande. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att utreda Alléskolans framtid. 

Motionären vill att kommunen omgående tillsätter en arbetsgrupp som skyndsamt 
under projektnamnet "Kulturhuset Alle'' arbetar fram svar på ett antal frågor 
kopplade till Alléskolans framtid. 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 april 2021 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2021-04-13, § 62 
Motion från Roger Larsson (KB), 2021-03-29 

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 
Kommunstyrelsens förvaltning, kanslienheten 
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§ 62 Dnr 2021-00421 
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om Alléskolan 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att utreda Alléskolans framtid. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB), 2021-03-29 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



rJ Kungsbackaborna 

Motion till Kf-möte 2021-03-29 

Betr.: Alleskolan 

KUNGSBACKA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2021-03- 31 

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

För partiet Kungsbackaborna och säkert fler än vi, är det inte självklart att 

Alleskolan skall bevaras. För att kunna ta ställning till frågan, bevara eller riva, 

är det en mängd av frågor som bör besvaras. Svar som senare kan ligga till 
grund för partiernas beslut om Alleskolans framtid. Skall den bevaras är det för 

att den är i sådant skick att det är ekonomiskt försvarbart och att vi kan lösa 
lokalfrågan för en mängd önskvärda aktiviteter. Det är bråttom med svaret 

eftersom det är många olika verksamheter som i dag lever i ovisshet om och i 

så fall hur deras verksamhet kommer att påverkas vid förändring av tillgängliga 
lokaler. 

För att få svar på detta vill vi att kommunen omgående tillsätter en 
arbetsgrupp som skyndsamt under projektnamnet "Kulturhuset Alle" arbetar 

med frågorna. Vårt förslag till arbetsordning är 

1. I vilket skick är Alleskolan i? Är det ekonomiskt och 

långsiktigt försvarbart att använda den som en central 

samlingsplats för en mängd olika aktiviteter. 

Är svaret Ja! 

2. Vad skall skolan innehålla när den bevaras. Hembygdsmuseet, 

Elektronens hyresgäster (eftersom den skall rivas), Fria teatern, 

Träffpunkt för pensionärer, lokaler för olika föreningar m.m. 

Ja listan kan säkert göras lång och räcker lokalerna inte till så går det 

sannolikt att bygga till. Utrymmet mellan skolan och ån kan utvecklas 

till en spännande mötesplats med verksamheter som lockar till 

sig många verksamma och besökare. Restaurang, Cafe och 

boulebana är några exempel. 



"Kulturhuset Alle" kan utvecklas till att bli en central samlingspunkt med en 

mängd olika verksamheter/aktiviteter för alla oavsett ålder eller kön. 

Kungsbackaborna yrkar att: 

Kommunen omgående tillsätter en arbetsgrupp som skyndsamt under 
projektnamnet "Kulturhuset Alle" arbetar fram svar på frågorna enligt ovan 
och att frågan om Alleskolans framtid därefter kommer upp till 
kommunfullmäktige för beslut, bevara eller riva. 

Roger Larsson (Kb) 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 
Kommunfullmäktige 

Datum 
 

2021-11-09 

 

 

 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

§ 149 Dnr 2021-00322 
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om handlingsplan för 
suicidprevention 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde. 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-09-21, § 252 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-07, § 305 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-11 
Nämnden för Förskola & Grundskola yttrande över motion, beslut 2021-08-25, § 103 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse 2021-07-09 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad yttrande över motion, 2021-06-23, § 77 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-24 
Nämnden för Kultur & Fritid yttrande över motion, 2021-06-17, § 32 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-06-08 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg yttrande över motion, 2021-06-17, § 109 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-05-31 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-30, § 134 
Kommunfullmäktige, 2021-03-09, § 37 
Motion från Carita Boulwén (SD) 2021-03-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Ekström (M) yrkar att ärendet ska bordläggas till nästkommande sammanträde. 
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Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens förslag och eget yrkande om bordläggning. 
Ordföranden prövar först eget yrkande om bordläggning mot att ärendet ska avgöras i dag, och 

finner att kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde. 
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§ 252 Dnr 2021-00322 
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om handlingsplan för 
suicidprevention 

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

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

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

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

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

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carita Boulwén (SD) och Stefan Vilumsons (SD) yrkar bifall till motionen. 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Carita Boulwéns (SD) m.fl. bifall 
till motionen. 
Ordförande (M) prövar förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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§ 305 Dnr 2021-00322 
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om handlingsplan för 
suicidprevention 

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

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

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

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

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

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om handlingsplan för suicidprevention 
 

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

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

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

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

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



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för 
Kultur & Fritid, nämnden för Förskola & Grundskola 

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

För att minska antalet självmord beslutade riksdagen 2008 om ett handlingsprogram för 
suicidprevention med nio strategiska åtgärdsområden. Programmets vision är att ingen människa ska 
behöva hamna i en sådan utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord.. De nio 
åtgärdsområdena utgår från dels ett individperspektiv, dels ett befolkningsperspektiv. Perspektiven 
kompletterar varandra, och båda är nödvändiga för att det förebyggande arbetet ska ha effekt. Det 
individinriktade arbetet syftar till att på bästa sätt stödja personer med risk för suicid. Det 
befolkningsinriktade arbetet syftar till att skapa stödjande och mindre riskutsatta miljöer.  

Regionstyrelsens arbetsutskott i Halland gav den 23 oktober 2019 i uppdrag åt Regionkontoret att 
tillsammans med berörda förvaltningar i regionen, kommuner och myndigheter under 2019–2020 ta 
fram en regional handlingsplan för suicidprevention. Detta föregicks av att Taktisk grupp Mitt i Livet 
gjort en kartläggning av hur region Halland och hallandskommunerna arbetar med suicidprevention 
som presenterats för strategisk grupp. Under framtagandet av planen har Taktisk grupp Mitt i Livet, 
Taktisk grupp Barn, Unga, Familj samt Fokusgrupp Psykisk hälsa fått information om det pågående 
arbetet. I samtliga dessa grupper har funnits och finns representanter från kommunerna i Halland. Den 
regionala handlingsplanen beslutades av regionstyrelsen den 17 mars 2021.  

Kungsbacka kommun åtar sig enligt yttrandet till Region Halland att arbeta i enlighet med den 
regionala handlingsplanen och anpassa den till lokala förhållanden. Detta arbete har påbörjats under 
andra kvartalet 2021 med samordning från förvaltningen för Kultur och fritid och omfattar samtliga 
berörda nämnder.   

I berörda nämnders yttrande över den aktuella motionen framförs att det suicidpreventiva arbetet är 
angeläget samt att det redan pågår i kommunen under samordning av förvaltningen för Kultur & Fritid.  

 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 
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§ 103 Dnr 2021-00515 
Motion om handlingsplan för suicidprevention (KS 2021-00322) 

Beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår att kommunfullmäktige anser att 
motionen är besvarad med hänvisning att det pågår ett arbete med att ta fram en 
kommunövergripande plan för suicidprevention vilken ska vara klar hösten 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att Kungsbacka kommun bör ta fram en 
kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention. I motionen framgår att en 
undersökning visar att många kommuner inte har kommunövergripande 
handlingsplaner och att Kungsbacka kommun är en av dessa.  

Region Halland har tagit fram en regional handlingsplan för suicidprevention baserat 
på den nationella handlingsplanen. Nämnden för Förskola & Grundskola har den 21 
april 2021 tagit beslut om att ställa sig bakom den regionala handlingsplanen. 
Kommunledningsgruppen har beslutat att ge förvaltningen för Kultur och Fritid i 
uppdrag att arbeta fram en kommunal handlingsplan. Arbetet pågår och planen 
omfattar förvaltningen för Förskola & Grundskola, Kultur & Fritid, Individ och 
Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad. Det finns därmed redan ett 
pågående arbete med att ta fram den plan som yrkas på i motionen. 

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-07-10 
Sverigedemokraternas motion Handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-07 
Begäran om yttrande, 2021-04-08 
Protokollsutdrag NFG § 54, 2021-04-21 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga skolchefens förslag och att nämnden för Förskola och Grundskola bifaller det. 

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

Förslag till beslut  
Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår att kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad 
med hänvisning att det pågår ett arbete med att ta fram en kommunövergripande plan för 
suicidprevention vilken ska vara klar hösten 2021. 
 

Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att Kungsbacka kommun bör ta fram en 
kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention. I motionen framgår att en undersökning 
visar att många kommuner inte har kommunövergripande handlingsplaner och att Kungsbacka 
kommun är en av dessa.  

Region Halland har tagit fram en regional handlingsplan för suicidprevention baserat på den nationella 
handlingsplanen. Nämnden för Förskola & Grundskola har den 21 april 2021 tagit beslut om att ställa 
sig bakom den regionala handlingsplanen. Kommunledningsgruppen har beslutat att ge förvaltningen 
för Kultur och Fritid i uppdrag att arbeta fram en kommunal handlingsplan. Arbetet pågår och planen 
omfattar förvaltningen för Förskola & Grundskola, Kultur & Fritid, Individ och Familjeomsorg samt 
Gymnasium & Arbetsmarknad. Det finns därmed redan ett pågående arbete med att ta fram den plan 
som yrkas på i motionen. 

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-07-10 

Sverigedemokraternas motion Handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-07 

Begäran om yttrande, 2021-04-08 

Protokollsutdrag NFG § 54, 2021-04-21 

0 
Kungsbacka 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Maria Andersson     Frida Byrsten 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Myndighet och stöd 
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§ 77 Dnr 2021-00101 
Yttrande över Motion om handlingsplan för suicidprevention (SD) 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad föreslår att Kommunfullmäktige anser 
att motionen är besvarad med hänvisning till att det inom region Halland finns en 
antagen plan för suicidprevention för perioden 2021-2025 samt att ett arbete pågår 
med att ta fram en kommunövergripande plan för suicidprevention som berör 
följande förvaltningar: Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & 
Grundskola samt Gymnasium & Arbetsmarknad vilken skall vara klar hösten 2021. 
Samordnande förvaltning för detta arbete är förvaltningen för Kultur & Fritid. 

Reservationer 
Carita Boulwén (SD) och Roger Krantz (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att Kungsbacka bör ta fram 
en kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention som berör verksamheter 
inom: Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola samt 
Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Enligt siffror från Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) så 
tog 1588 människor i Sverige sitt liv under 2019. Utöver det begår ca 15. 000 varje 
år försök till självmord, ca 150 000 har allvarliga självmordstankar. 

I Halland försöker varje år ca 550 hallänningar ta sina egna liv, varav ca 50 lyckas.  

Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år. Kvinnor 
begår fler självmordsförsök än män. Bland 45 - 65 åringar är självmord den 
vanligaste dödsorsaken (gäller både kvinnor och män)  

Varje fall av självmord, försök till självmord är en tragedi för den enskilde, för deras 
anhöriga och för samhället, och vi i Kungsbacka måste göra vad vi kan för att 
förhindra att människor hamnar där. Med anledning av ovanstående föreslår 
Sverigedemokraterna i Kungsbacka fullmäktige besluta -Att Kungsbacka kommun 
tar fram en handlingsplan för suicidprevention. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-24 

Sverigedemokraternas motion Handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-07 

Begäran om yttrande - Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & 
Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-04-08 

Rutin för Förskola & Grundskola samt Gymnasieskolan gällande suicidprevention, 
bilaga 1 
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Regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025, bilaga 2 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carita Boulwén (SD) och Roger Krantz (SD) yrkar bifall till motionen. 

Elin Hysén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga Carita Boulwéns 
(SD) m.fl. yrkande om bifall och förvaltningens förslag. Ordförande ställer 
förvaltningens förslag och Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande mot varandra, och 
finner att nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad bifaller förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Yttrande över motion från Carita Boulwén (SD) om handlingsplan för suicidprevention 
Kungsbacka    

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att det inom region Halland 
finns en antagen plan för suicidprevention för perioden 2021-2025 samt att ett arbete pågår med att ta 
fram en kommunövergripande plan för suicidprevention som berör följande förvaltningar: Kultur & 
Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola samt Gymnasium & Arbetsmarknad vilken 
skall vara klar hösten 2021.Samordnande förvaltning för detta arbete är förvaltningen för Kultur & 
Fritid.  

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att Kungsbacka bör ta fram en 
kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention som berör verksamheter inom: Kultur & 
Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola samt Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Enligt siffror från Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) så tog 1588 
människor i Sverige sitt liv under 2019. Utöver det begår ca 15. 000 varje år försök till självmord, ca 
150 000 har allvarliga självmordstankar. 

I Halland försöker varje år ca 550 hallänningar ta sina egna liv, varav ca 50 lyckas.  

Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år. Kvinnor begår fler 
självmordsförsök än män. Bland 45 - 65 åringar är självmord den vanligaste dödsorsaken (gäller både 
kvinnor och män)  

Varje fall av självmord, försök till självmord är en tragedi för den enskilde, för deras anhöriga och för 
samhället, och vi i Kungsbacka måste göra vad vi kan för att förhindra att människor hamnar där. Med 
anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna i Kungsbacka fullmäktige besluta -Att 
Kungsbacka kommun tar fram en handlingsplan för suicidprevention. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-24 

Sverigedemokraternas motion Handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-07 
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Begäran om yttrande - Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola, 
Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-04-08 

Rutin för Förskola & Grundskola samt Gymnasieskolan gällande suicidprevention, bilaga 1 

Regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025, bilaga 2 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Cynthia Runefjärd  Tony Jivéus  

Förvaltningschef  Utvecklingsledare 
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Nämnden för Kultur & Fritid Datum  

2021-06-17 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 32 Dnr 2021-00079 

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

Beslut 

Nämnden för Kultur & Fritid föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen 

Handlingsplan för suicidprevention 21-03-07, från Sverigedemokraterna, med 

hänvisning till pågående arbete med att ta fram en kommunövergripande plan för 

suicidprevention, som grundar sig på Region Hallands handlingsplan för 

suicidprevention. 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att Kungsbacka bör ta fram 

en kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention som berör verksamheter 

inom: Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola samt 

Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Enligt siffror från Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) så 

tog 1588 människor i Sverige sitt liv under 2019. Utöver det begår ca 15 000 varje år 

försök till självmord, ca 150 000 har allvarliga självmordstankar. 

 I Halland försöker varje år ca 550 hallänningar ta sina egna liv, varav ca 50 lyckas.  

Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år. Kvinnor 

begår fler självmordsförsök än män. Bland 45 - 65 åringar är självmord den 

vanligaste dödsorsaken (gäller både kvinnor och män)  

Varje fall av självmord, försök till självmord är en tragedi för den enskilde, för deras 

anhöriga och för samhället, och vi i Kungsbacka måste göra vad vi kan för att 

förhindra att människor hamnar där. Med anledning av ovanstående föreslår 

Sverigedemokraterna i Kungsbacka fullmäktige besluta 

 

 -Att Kungsbacka kommun tar fram en handlingsplan för suicidprevention. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-06-08 

Sverigedemokraternas motion Handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-07 

Beslut-202100322-KS-§ 37 Begäran om yttrande - Motion om handlingsplan för 

suicidprevention (KS 2021-00322), 2021-03-09 

Beslut-202100322-KS-§ 134 Begäran om yttrande - Motion om handlingsplan för 

suicidprevention (KS 2021-00322), 2021-03-30 

Begäran om yttrande - Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & 

Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-04-08 
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Nämnden för Kultur & Fritid Datum  

2021-06-17 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande lägger ändringsyrkande:  

Nämnden för Kultur & Fritid föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen 

Handlingsplan för suicidprevention 21-03-07, från Sverigedemokraterna, med 

hänvisning till pågående arbete med att ta fram en kommunövergripande plan för 

suicidprevention, som grundar sig på Region Hallands handlingsplan för 

suicidprevention. 

Stefan Jägnert (SD) lägger bifallsyrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande Kristina Karlsson (C) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill 

säga förvaltningens förslag, ordförandes ändringsyrkande och Stefan Jägnerts (SD) 

bifallsyrkande. Ordföranden prövar först förvaltningens förslag mot ordförandes och 

finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. Ordförande ställer sedan sitt 

förslag mot Stefan Jägnerts (SD) bifallsyrkande och finner att nämnden bifaller 

ordförandes förslag.  

Protokollsanteckning 

Stefan Jägnert (SD) och Hampus Jägnert (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens förvaltning 



 

 

Datum 

2021-06-08 
Diarienummer 

KFT 2021-00079 

 

 

 

Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Mevludina Abazovic 
 

Samordnare 
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Stadshuset, Storgatan 37 
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Begäran om yttrande - Motion om handlingsplan för suicidprevention (KS 2021-00322) 

Förslag till beslut  

Nämnden för Kultur & Fritid föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen Handlingsplan för 

suicidprevention 21-03-07, från Sverigedemokraterna, med hänvisning till pågående arbete med att ta 

fram en kommunövergripande plan för suicidprevention, som grundar sig på Region Hallands 

handlingsplan för suicidprevention.  

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att Kungsbacka bör ta fram en 

kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention som berör verksamheter inom: Kultur & 

Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola samt Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Enligt siffror från Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) så tog 1588 

människor i Sverige sitt liv under 2019. Utöver det begår ca 15. 000 varje år försök till självmord, ca 

150 000 har allvarliga självmordstankar. 

 I Halland försöker varje år ca 550 hallänningar ta sina egna liv, varav ca 50 lyckas.  

Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år. Kvinnor begår fler 

självmordsförsök än män. Bland 45 - 65 åringar är självmord den vanligaste dödsorsaken (gäller både 

kvinnor och män)  

Varje fall av självmord, försök till självmord är en tragedi för den enskilde, för deras anhöriga och för 

samhället, och vi i Kungsbacka måste göra vad vi kan för att förhindra att människor hamnar där. Med 

anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna i Kungsbacka fullmäktige besluta 

 

 -Att Kungsbacka kommun tar fram en handlingsplan för suicidprevention. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-06-08 

Sverigedemokraternas motion Handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-07 

Beslut-202100322-KS-§ 37 Begäran om yttrande - Motion om handlingsplan för suicidprevention (KS 

2021-00322), 2021-03-09 
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Beslut-202100322-KS-§ 134 Begäran om yttrande - Motion om handlingsplan för suicidprevention 

(KS 2021-00322), 2021-03-30 

Begäran om yttrande - Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola, 

Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-04-08 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om behovet att ta fram en handlingsplan för 

suicidprevention i Kungsbacka kommun. Motionären har i sin motion lämnat förslag på innehållet i en 

sådan handlingsplan vilken bygger på innehållet i den nationella strategi för suicidprevention som 

föreslogs av riksdagen 2008 

Enligt motionären är de nationella strategierna kring suicidprevention som föreslogs av riksdagen 2008 

följande:  

1 Insatser som främjar goda livschanser  

2 Minskad alkoholkonsumtion i befolkningen och i högriskgrupper för självmord  

3 Minskad tillgänglighet till medel och metoder för självmord  

4 Självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag  

5 Medicinska, psykologiska och psykosociala insatser  

6 Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder för att minska självmord  

7 Kompetenshöjning av personal och andra nyckelpersoner i vård och omhändertagande av personer 

med självmordsproblematik  

8 Händelseanalys av Lex Maria- anmälningar  

9 Stöd till frivilligorganisationer  

 

Ulrika Granfors      Astrid Bayard 

Förvaltningschef Kultur & fritid    Utvecklingschef Kultur & fritid 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-06-10 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 109 Dnr 2021-00129 

Yttrande över motion (SD) om handlingsplan för suicidprevention  

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg anser att motionen är besvarad. 

Reservation  

Carita Boulwén (SD) och Elisabeth Svensson (SD) reserverar sig till förmån för eget 

förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

För att minska antalet självmord, beslutade riksdagen 2008 om ett handlingsprogram 

med nio strategiska åtgärdsområden. Programmets vision är att ingen människa ska 

behöva hamna i en sådan utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara 

självmord. Handlingsprogrammet består av nio åtgärdsområden för att förebygga 

suicid. De utgår från dels ett individperspektiv, dels ett befolkningsperspektiv. 

Perspektiven kompletterar varandra, och båda är nödvändiga för att det förebyggande 

arbetet ska ha effekt. Det individinriktade arbetet syftar till att på bästa sätt stödja 

personer med risk för suicid. Det befolkningsinriktade arbetet syftar till att skapa 

stödjande och mindre riskutsatta miljöer.  

Regionstyrelsens arbetsutskott i Halland gav den 23 oktober 2019 i uppdrag åt 

Regionkontoret att tillsammans med berörda förvaltningar i regionen, kommuner och 

myndigheter under 2019–2020 ta fram en regional handlingsplan för 

suicidprevention. Detta föregicks av att Taktisk grupp Mitt i Livet gjort en 

kartläggning av hur region och kommuner arbetar med suicidprevention som 

presenterats för strategisk grupp.  

Under framtagandet av planen har Taktisk grupp Mitt i Livet, Taktisk grupp Barn, 

Unga, Familj samt Fokusgrupp Psykisk hälsa fått information om det pågående 

arbetet. I samtliga dessa grupper har funnits och finns representanter från 

kommunerna i Halland. Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har aktivt 

deltagit i samverkansarbetet, tillsammans med den regionala samordnaren och 

brukarrepresentanter, i framtagandet av planen under hela processen.  

Nämnden angav ett yttrande till kommunstyrelsen 15 april 2021 om att ställa sig 

bakom den regionala handlingsplanen, tillsammans med övriga berörda nämnder i 

Kungsbacka. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-31, där det föreslås att 

nämnden anser motionen besvarad. 

 

Motion (SD) om handlingsplan för suicidprevention  
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-06-10 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

forts. § 109 

Kommunfullmäktige, § 37 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 134 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carita Boulwén (SD) och Elisabeth Svensson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Kalle Påsse Sundvall (M) frågar nämnden om Carita Boulwéns (SD) och Elisabeth 

Svenssons (SD) förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

 



 

 

Datum 

2021-05-31 
Diarienummer 

IF 2021-00129 

 

 

 

 

Diana Brovall 
0300-835134 

Verksamhetschef 

1 (2)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
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Begäran om yttrande - Motion om handlingsplan för suicidprevention (KS 2021-00322) 

 

Motionens innehåll  

Sverigedemokraterna anser att det är av största vikt att kommunen arbetar fram en handlingsplan för 

suicidprevention. 

Nämndens ställningstagande 

Region Halland har tagit fram en regional handlingsplan för suicidprevention baserat på den nationella 

handlingsplanen. Nämnden för Individ & Familjeomsorg har den 15 april 2021 tagit beslut om att 

ställa sig bakom den regionala handlingsplanen. Kommunledningsgruppen har beslutat att ge 

förvaltningen för Kultur och Fritid i uppdrag att arbeta fram en kommunal handlingsplan. Nämnden 

anser därför att det som yrkas på i motionen redan pågår. 

Sammanfattning av ärendet 

För att minska antalet självmord, beslutade riksdagen 2008 om ett handlingsprogram med nio 

strategiska åtgärdsområden. Programmets vision är att ingen människa ska behöva hamna i en sådan 

utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. Handlingsprogrammet består av nio 

åtgärdsområden för att förebygga suicid. De utgår från dels ett individperspektiv, dels ett 

befolkningsperspektiv. Perspektiven kompletterar varandra, och båda är nödvändiga för att det 

förebyggande arbetet ska ha effekt. Det individinriktade arbetet syftar till att på bästa sätt stödja 

personer med risk för suicid. Det befolkningsinriktade arbetet syftar till att skapa stödjande och mindre 

riskutsatta miljöer.  

Regionstyrelsens arbetsutskott i Halland gav den 23 oktober 2019 i uppdrag åt Regionkontoret att 

tillsammans med berörda förvaltningar i regionen, kommuner och myndigheter under 2019–2020 ta 

fram en regional handlingsplan för suicidprevention. Detta föregicks av att Taktisk grupp Mitt i Livet 

gjort en kartläggning av hur region och kommuner arbetar med suicidprevention som presenterats för 

strategisk grupp.  

Under framtagandet av planen har Taktisk grupp Mitt i Livet, Taktisk grupp Barn, Unga, Familj samt 

Fokusgrupp Psykisk hälsa fått information om det pågående arbetet. I samtliga dessa grupper har 

funnits och finns representanter från kommunerna i Halland. Förvaltningen för Individ & 
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Familjeomsorg har aktivt deltagit i samverkansarbetet, tillsammans med den regionala samordnaren 

och brukarrepresentanter, i framtagandet av planen under hela processen.  

Nämnden angav ett yttrande till kommunstyrelsen 15 april 2021 om att ställa sig bakom den regionala 

handlingsplanen, tillsammans med övriga berörda nämnder i Kungsbacka. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-05-31 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

Karin Martinsson    Diana Brovall 

Förvaltningschef    Verksamhetschef 
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§ 134 Dnr 2021-00322 
Remittering av motion från Carita Boulwén (SD) om handlingsplan för 
suicidprevention 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Kultur & 
Fritid, nämnden för Individ & Familjeomsorg, nämnden för Förskola & Grundskola 
samt nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att kommunen ska ta fram en 
handlingsplan för suicidprevention. Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 9 mars 2021. Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet att 
remittera motion till kommunstyrelsen för vidare beredning 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2021-03-09, § 37 
Motion från Carita Boulwén (SD), 2021-03-09 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 
det. 
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§ 37 Dnr 2021-00322 
Anmälan av motion från Carita Boulwén (SD) handlingsplan för 
suicidprevention 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motion till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att kommunen ska ta fram en 
handlingsplan för suicidprevention. 

Beslutsunderlag 
Motion från Carita Boulwén (SD), 2021-03-09 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



	
	
Motion	om	handlingsplan	för	suicidprevention																																																				Kungsbacka	210307	
	
	
Enligt	siffror	från	Nationellt	Centrum	för	Suicidforskning	och	Prevention	(NASP)	så	tog	1588	
människor	i	Sverige	sitt	liv	under	2019.	Utöver	det	begår	ca	15.000	varje	år	försök	till	självmord,	ca	
150	000	har	allvarliga	självmordstankar.	
	
I	Halland	försöker	varje	år	ca	550	hallänningar	ta	sina	egna	liv,	varav	ca	50	lyckas.	
	
Självmord	är	den	vanligaste	dödsorsaken	för	män	mellan	15	och	44	år.	Kvinnor	begår	fler	
självmordsförsök	än	män.	Bland	45-65	åringar	är	självmord	den	vanligaste	dödsorsaken	(gäller	både	
kvinnor	och	män)		
	
Varje	fall	av	självmord,	försök	till	självmord	är	en	tragedi	för	den	enskilde,	för	deras	anhöriga	och	för	
samhället,	och	vi	i	Kungsbacka	måste	göra	vad	vi	kan	för	att	förhindra	att	människor	hamnar	där.	
	
Sverige	har	sedan	ett	riksdagsbeslut	2008	antagit	nationella	strategier	för	suicidprevention,	men	har	
inte	gett	önskat	resultat.	
	
De	nationella	strategierna	är	
	
1	Insatser	som	främjar	goda	livschanser	
2	Minskad	alkoholkonsumtion	i	befolkningen	och	i	högriskgrupper	för	självmord	
3	Minskad	tillgänglighet	till	medel	och	metoder	för	självmord	
4	Självmordsprevention	som	hantering	av	psykologiska	misstag	
5	Medicinska,	psykologiska	och	psykosociala	insatser	
6	Spridning	av	kunskap	om	evidensbaserade	metoder	för	att	minska	självmord		
7	Kompetenshöjning	av	personal	och	andra	nyckelpersoner	i	vård	och	omhändertagande	av	personer																	
med	självmordsproblematik	
8	Händelseanalys	av	Lex	Maria-	anmälningar	
9	Stöd	till	frivilligorganisationer	
	
Organisationen	Suicide	Zeros	nyligen	genomförda	kartläggning	visar	att	Kungsbacka	är	en	av	de	233	
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Den	visar	också	skrämmande	nog	att	ca	30	procent	av	de	kvinnor	och	ca	42	procent	av	de	män	som	
varje	år	väljer	att	själva	avsluta	sina	liv	har	haft	långvarig	kontakt	med	sina	respektive	kommuners	
socialtjänst…	
	
Vi	i	Sverigedemokraterna	anser	att	det	är	av	största	vikt	att	Kungsbacka	kommun	arbetar	fram	en	
handlingsplan	för	suicidprevention.		
	
Ett	förebyggande	arbete	berör	flertal	delar	av	den	kommunala	verksamheten	som	exempelvis	skola,	
socialtjänst,	omsorgen	mm.	
	



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

	
	



 

 
  

   

  
 

  
  

   

Kommunstyrelsen 
Lisa Andersson 
Direkt 0300-83 42 74 
lisa.andersson@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     

   
 
 

 

KU
B1

00
0,

 v
2.

0,
 2

01
2-

05
-2

3 
 

1 (2) 

 
Datum 

2021-11-18 
 
  

  

 

Svar på Miljöpartiets Interpellation angående Kattegatts 
kustvattenråd  
Jag vill börja med att tacka för interpellation. Jag, liksom säkert alla ni andra, vill att 
vi ska ha ett hav som mår bra och som vi kan fortsätta bada och fiska i. 
Kustvattenrådet är en del i arbetet kring vårt hav. 

Kattegatts kustvattenråd ska möjliggöra delaktighet och samverkan i 
vattenförvaltningen, öka kunskapen, och underlätta kunskapsutbytet om kustvattnet. 
Arbetet ska bidra till att ekologisk och kemisk status uppnås inom de berörda 
vattenförekomsterna samt till god miljökvalitet i havet. 

 

 

I interpellationen ställer Clas Rosander (Mp) följande frågor: 

Fråga 1  

Vilken politiker/tjänsteperson är utsedd att representera Kungsbacka kommun i 
kustvattenrådet? 

Svar: 

Vald till ordinarie representant i rådet är Peter Söderberg (M) och till ersättare Pär 
Olsson (C). 

Deltagande tjänsteperson i styrgruppen har främst varit kommunekologen. Initialt var 
även personer från näringslivsavdelningen närvarande, det för att bredda 
kompetensen kring turism samt kustnära och maritimt näringsliv. 

 

Fråga 2 

Vilken/vilka nämnder får information om och tar beslut i frågor som tas upp i 
kustvattenrådet? 
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Svar: 

Frågor angående tex projektanslag, projektområden och dyl. beslutas av styrgruppens 
representanter. Styrgruppen träffas minst 4 gånger om året. Information från dessa 
möten återkopplas av representanten och genom mötesanteckningar till berörda 
tjänstepersoner. 

Rådslagen beslutar om inriktningen. Rådslagen hålls minst 1 gång om året. Utsedd 
politiker återkopplar relevant information.  Antigen i nämnden för Miljö och hälsa 
och/eller på kommunstyrelsen.  

I kommunens miljömålsuppföljning har kommunens medverkan i de olika 
vattenråden lyfts in.                                                                                                      
(övriga råd kommunen medverkar i är Kungsbackaåns samt Lygnerns.) 

För de som är intresserade finns anteckningar samt diverse presentationer och ibland 
även inspelningar från rådslagen på Region Hallands hemsida 

 

 

Fråga 3 

Hur ska kommunen arbeta i kustvattenrådet för att Kattegatt ska bli/ förbli ett 
levande hav? 

Svar: 

Kommunens kan delta aktivt och /eller rådgivande i de olika initiativ och aktiviteter 
som drivs av kustvattenrådet. Rådets verksamhet spänner brett så olika kompetenser 
behöver delta utifrån aktuell aktivitet. 

Jag vill passa på att nämna att kommunen även aktivt medverkat i projektet 
Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. 
Kommunen arbetar således på olika håll för att Kattegatt ska bli/förbli ett levande 
hav. 

 

 

 

 
 Lisa Andersson 

 Kommunstyrelsens Ordförande 
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§ 162 Dnr 2021-01114 
Anmälan av interpellation från Clas Rosander (MP) till kommunstyrelsens 
ordförande Lisa Andersson (M) om Kattegatts Kustvattenråd 

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

Sammanfattning av ärendet 
Clas Rosander (MP) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Lisa Andersson (M) om Kattegatts Kustvattenråd. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Clas Rosander (MP) till kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M) 
om Kattegatts Kustvattenråd, 2021-11-08 
 

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 
Anders Ekström (M) 



miljöp tiet 
cJe gröna 

Interpellation angående Kattegatts kustvatten råd till 

ansvarig ordför~nde. 

Kattegatts kustvattenråd bildades 2015 och består av 

kommuner, organisationer, företag och enskilda från 

Kulla berg i söder till Kungsbacka i norr. 

Uppdraget är att få ett levande Kattegatt men problemen är 

många såsom övergödning, miljögifter, fiske, exploatering, 

avfall, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar. 

Kungsbacka kommun har ända sedan starten varit med i 

kustvatten rådet. 

Jag vill ställa följande frågor: 

1. Vilken politiker/ tjänsteperson är utsedd att representera 

Kungsbacka kommun i kustvattenrådet? 

2. Vilken/vilka nämnder får information om och tar beslut i 

frågor som tas upp i kustvattenrådet? 

3. Hur ska kommunen arbeta i kustvattenrådet för att 

Kattegatt ska bli/ förbli ett levande hav? 

21.11.08 



 

 
  

   

  
 

  
  

   

Kommunstyrelsen 
Lisa Andersson 
Direkt 0300-83 42 74 
lisa.andersson@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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Svar på Interpellation från Magdalena Sundquist (S) gällande säkerställande av 
barnens rätt i Anneberg – Älvsåker 
 
 
Magdalena Sundquist(s) ställer i interpellationen ett antal frågor till mig som 
ordförande i kommunstyrelsen.  
 
• Hur kommer kommunstyrelsen beakta barnperspektivet i relation till 
Eksta/Tempohus vad avser kontrakt och uppsägningar i framtiden? 
 
Svar:  Om hyresgästen inte har något annan bostad när kontraktet löper ut kan de 
ansöka om TAK, det samma gäller om en uppsägning skulle vara aktuell. 
Uppsägning av kontrakt sker oerhört sällan. Inför varje beslut om nödbistånd i form 
av TAK görs en utredning med barnrättsperspektiv med. Den görs av Gymnasium& 
Arbetsmarknad. Barnrättsperspektivet beaktas därmed för varje barn och varje 
ärende. 
 
 
 • Vilken samverkan kommer att ske mellan berörda kommunala aktörer avseende 
framtida kontrakts längd och uppsägningar gällande den aktuella målgruppen? På 
vilket sätt kommer barnrättsperspektivet beaktas i denna samverkan?   
 
Svar: Tvåårskontrakten ska i så stor utsträckning som möjligt överensstämma med 
etableringstiden. Uppsägningar sker inte generellt, det interpellanten åsyftar är 
tidsatta kontrakt som löper ut. När kontraktet löpt ut gäller samma skyldigheter och 
rättigheter som övriga kommuninvånare. För att säkerställa att barnrättsperspektivet 
beaktas i boendefrågor för nyanlända har kommunstyrelsen tillsett att det finns stöd i 
form av specialistfunktioner och verktyg som ska användas. 
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• Hur kommer kommunstyrelsen styra och samordna en sammanhållen etablerings- 
och integrationsverksamhet kopplat till boendefrågan?  
 
Svar: Under de senaste åren så har kommunen en grupp som heter Hållbart boende. 
Gruppen Hållbart boende är kommunöverskridande och träffas i gång i månaden. 
Grupp har löpande avstämningar med kommunstyrelsens arbetsutskott 1 gång i 
kvartalet.  
 
 
• Kommunfullmäktige i Kungsbacka antog 2014 en policy avseende 
barnkonventionen. I policyn framgår bland annat att Kungsbacka kommun vill att 
barn och unga i kommunen ska ha en trygg, utvecklande och hälsosam livsmiljö. Där 
framgår även att de barn och unga som lever i en utsatt situation ska känna sig 
inkluderade och ha förutsättningar att påverka sina liv. Hur anser kommunstyrelsens 
ordförande att detta uppfyllts? Om ordförande anser att det här inte har uppfyllts, 
vilka förändringar kommer att göras? 
 
Svar: Kommunen följer vår policy. 
 
 
• Om lite drygt ett och ett halvt år är det dags att skicka ut uppsägningar till de 
familjer som nu flyttat in i Skårby 2:3. Hur kommer man arbeta inför detta för att 
säkra barnrättsperspektivet? 
 
Svar:  Det skickas inte ut uppsägningar. Familjerna har tidsatta kontrakt som löper 
ut. Individerna som flyttar in vet att kontrakten gäller i två år och under de två åren 
så arbetar GA aktivt med boendeplaner tillsammans med individerna. 
 
 
Lisa Andersson 
Kommunstyrelsens Ordförande 
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§ 159 Dnr 2021-01083 
Anmälan av interpellation från Magdalena Sundqvist (S) till kommunstyrelsens 
ordförande Lisa Andersson (M) om säkerställande av barnens rätt i Anneberg-
Älvsåker 

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 säkerställande av barnens rätt i Anneberg-Älvsåker. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Magdalena Sundqvist (S) om säkerställande av barnens rätt i Anneberg-
Älvsåker, 2021-10-29 

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) 



~:.a 
~• Socialdemokraterna 

Till ordförande för Kommunstyrelsen 2021-10-29 

Interpellation gällande säkerställande av barnens rätt i Anneberg -Älvsåker 

I våras ställdes en interpellation till ordförande för l<ommunstyrelsen med liknande intentioner som 

den här interpellationen har - att få svar på om Kungsbacka lever upp till barnkonventionen gällande 

våra barn i Anneberg-Älvsåker? 

Nu har Kommunrevisionen granskat om det som Kommunstyrelsens ordförande svarade vid förra 

interpellationen stämde. Granskningen syftade till att kartlägga hu r berörda parter (Kommunstyrelsen, 

Tempohus & Gym nasium- och Arbetsmarknadsnämnden) har hanterat barnets bästa och 

barnkonventionen i relation till frågan om boende. 

Revisionen konstaterar att.så inte är fallet. Revisorernas sammantagna slutsats är att det i Kungsbacka 

inte finns former för hur barnets bästa eller barnkonventionen ska beaktas i frågan som rör 

barnfamiljernas situation vid etableringsboenden och där familjer ris kerar att stå utan bostad . 

Detta väcker så klart följdfrågor och fler frågor gällande närbesläktade områden, utanför det som 

revisionen granskat. 

Efter revisionens granskning som visar att brister funnits, och kanske fortfarande finns, ställer vi 

följande framåtsyftande frågor till Kungsbackas kommuns Kommunstyrelses ordförande: 

• Hur kommer kommunstyrelsen beakta barnperspektivet i relation till Eksta/Tempohus 

vad avser kontrakt och uppsägningar i framtiden? 

• Vilken samverkan kommer att ske mellan berörda kommunala aktörer avseende 

framtida kontrakts längd och uppsägningar gällande den aktuella målgruppen? På 

vilket sätt kommer barnrättsperspektivet beaktas i denna samverkan? 

• Hur kommer kommunstyrelsen styra och samordna en sammanhållen etablerings- och 

integrationsverksamhet kopplat till boendefrågan? 

• Kommunfullmäktige i Kungsbacka antog 2014 en policy avseende barnkonventionen. I 

policyn framgår bland annat att Kungsbacka kommun vill att barn och unga i 

kommunen ska ha en trygg, utvecklande och hälsosam livsmiljö. Där framgår även att 

de barn och unga som lever i en utsatt situation ska känna sig inkluderade och ha 

förutsättningar att påverka sina liv. Hur anser kommunstyrelsens ordförande att detta 

uppfyllts? Om ordförande anser att det här inte har uppfyllts, vilka förändringar 

kommer att göras? 

• Om lite drygt ett och ett halvt år är det dags att skicka ut uppsägningar till de familjer 

som nu flyttat in i Skårby 2:3. Hur kommer man arbeta inför detta för att säkra 

arnrät pet spektivet? 

Ledamot i Kommunfullmäktige 



Svar på Interpellation gällande säkerställande av barnens rätt i Anneberg – 
Älvsåker Tempohus i Anneberg 

Jag vill börja med att tacka Magdalena Sundqvist (S) för en interpellation som ställer de 
viktiga och svåra frågorna. Där vi på Gymnasium och arbetsmarknad endast hanterar 
effekterna efter beslut tagna på andra platser än i vår nämnd. Där vi valt att arbeta så 
förebyggande som möjligt genom att fördela om resurser inom vår ram för att tillskapa 
tjänster som finns för att stötta och maximera möjligheterna för personer under etablering att 
få ett eget bostadskontrakt.  

1. Hur ser boendesituationen ut vid dagens datum för de familjer som tidigare bodde i de 
52 lägenheterna i Skårby?   

De familjer som hittat egen bostad följs inte fortsatt av ”gymnasium och arbetsmarknad” 
(GA) utifrån boendesituationen. Flera familjer har flyttat från kommunen och övriga som har 
flyttat inom kommunen har avslutat sin etableringstid och är som vem som helst av 
Kungsbackas invånare. Vi har som kommun ingen laglig rätt att fortsätta följa specifika 
individer utifrån att de tidigare haft etableringsärenden hos oss. Vissa familjer har såklart 
andra insatser från GA, men då hanteras de utifrån de ärende som de har pågående och inte 
utifrån att de tidigare haft ett etablerings ärende  

2. Hur många har hittat eget boende?   

I Skårby har 34 kontrakt nått sitt slut och av dessa har 15 stycken hittat en egen bostad. Vissa 
har dock gjort detta efter att de befunnit sig i ”tak över huvud” (TAK). Sammanlagt i 
kommunen har 44 kontrakt nått sin 2-årsgräns och av dessa har 18 hittat egna boenden. Över 
tid har det visat sig att något mer än 30% hittar en egen bostad.  

3. Hur många bor nu i akutboende?   

Vi har inga akuta boenden, tidigare för några år sedan hade vi något som kallades sovsalar, 
dessa utnyttjades precis när en familj eller individ påbörjade sin etableringstid i kommunen 
men idag kommer man direkt till sitt 2-årskontrakt t ex i Skårby. Däremot har nämnden 
uppmärksammat att våra TAK kan komma till att ta slut, GA har ett nära samarbete med 
service för att tillgodose kommunens behov av TAK. Men fortsätter utflödet från 2-
årskontrakten in till TAK och utflödet från TAK oförändrat så kommer vi sakna TAK. Men 
alla dessa siffror är hypotetiska och kan varierar mellan avsaknad av allt från 10 till 25 TAK 
till 2023. Utifrån att vi på GA valt att förstärka med ytterligare en tjänst som bara ska arbeta 
med boplaner efter årsskiftet får vi hoppas på att den lägre siffror är den mest realistiska.  

 

4. Hur många har ”tak-över-huvudet-lösning”? 

 

5. Hur många har boenden som, oavsett vilket namn man använder för boendet, som ej är 
lämpliga för barn?  

TAK som används inom kommunen tar hänsyn till IVO:s definition av skälig bostad. Vi får 
aldrig glömma att TAK är alternativ till bostadslöshet. Uppföljning av beslut och förlängning 
görs varje månad. När barn har bott mer än 6 månader i TAK kommer fördjupad 



barnkonsekvensanalys att göras i deras ärenden då det är skillnad att bo någon till några få 
månader i ett TAK till att det kanske eventuellt går år. Dessa analyser görs utifrån varje 
individuella barns situation.  

Det IVO anger som definition av skälig bostad för barn är: 

• Barn ska känna sig trygga 
• Barnfamiljer ska inte dela boende med personer som har missbruksproblematik eller 

psykisk ohälsa.  
• Barn ska ha tillgång till yta för lek och samvaro, möjlighet att läsa läxor i avskildhet 

och att kunna få vila utan att bli störda av andra personer i boendet.  
• Alla i familjen ska ha en egen sovplats.  
• Familjen ska kunna förvara och tillaga sin mat.  
• Det ska finnas hygienutrymme av god standard.  

Hur länge det är skäligt att ett barn bor i ett tillfälligt boende är enligt IVO svårt att säga. De 
påpekar att det viktigaste är att det finns en planering och att barnen får information om vad 
det är som händer, hur länge det ska vara så här och vad som kommer sedan. Vi har inom GA 
precis påbörjat en uppföljning för att se hur många barn som i praktiken byter skola och 
förskola pga sin TAK-adress.  

6. Hur använder man barnrättsperspektivet idag gällande samtliga av dessa barn? 

Inom Gymnasium och arbetsmarknad görs en barnkonsekvensanalys utifrån varje barn som 
står inför alternativet att utsättas för bostadslöshet. Vi som nämnd tar ställning till om det är 
för barnets bästa att placera i TAK mot att familjen blir bostadslös. Det är inte GA som 
avslutar kontrakten via Tempohus. Vilket också framgår i kommunrevisionen utredning. 
Uppmärksammas mer omfattande problematik än bostadslöshet för barnen tas en kontakt med 
Enheten för Barn och unga via individ och familjeomsorg som har ansvaret att utreda barnens 
situation som helhet.  
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§ 160 Dnr 2021-01085 
Anmälan av interpellation från Magdalena Sundqvist (S) till ordförande i 
nämnden Gymnasium & Arbetsmarknad Elin Hysén (L) om säkerställande av 
barnens rätt i Anneberg-Älvsåker 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras på nästkommande 
sammanträde av nämnden Gymnasium & Arbetsmarknads ordförande Elin Hysén (L). 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en interpellation till ordförande i nämnden 
Gymnasium & Arbetsmarknad Elin Hysén (L) om säkerställande av barnens rätt i Anneberg-
Älvsåker 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Magdalena Sundqvist (S) om säkerställande av barnens rätt i Anneberg-
Älvsåker, 2021-10-29 

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

Beslutet skickas till 
Elin Hysén (L) 



.alfa 
~• Socialdemokraterna 

Till ordförande för nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad 2021-10-29 

Interpellation gällande säkerställande av barnens rätt i Anneberg -Älvsåker 

I våras ställdes en interpellation till ordförande för Kommunstyrelsen med liknande intentioner som 
den här interpellationen har - att få svar på om Kungsbacka lever upp till barnkonventionen gällande 

våra barn i Anneberg-Älvsåker? \, 

Nu har Kommunrevisionen granskat om det som Kommunstyrelsens ordförande svarade vid förra 
interpellationen stämde. Granskningen syftade till att kartlägga hur berörda parter (Kommuns~yrelsen, 
Tempohus & Gymnasium- och Arbetsmarknadsnämnden) har hanterat barnets bästa och 

barnkonventionen i relation till frågan om boende. 

Revisionen konstaterar att.så inte är fallet. Revisorernas sammantagna slutsats är att det i Kungsbacka 
inte finns former för hur barnets bästa eller barnkonventionen ska beaktas i frågan som rör 
barnfamiljernas situation vid etableringsboenden och där familjer riskerar att stå utan bostad . 

Detta väcker så klart följdfrågor och fler frågor gällande närbesläktade områden, utanför det som 
revisionen granskat. 

Efter revisionens granskning som visar att brister funnits, och kanske fortfarande finns, ställer vi 
följande framåtsyftande frågor till ordförande i nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad: 

• Hur ser boendesituationen ut vid dagens datum för de familjer som tidigare bodde 

i de 52 lägenheterna i Skårby? 

• Hur många har hittat eget boende? 

• Hur många bor nu i akutboende? 

• Hur många har "tak-över-huvudet-lösning"? 

• Hur många har boenden som, oavsett vilket namn man använder för boendet, som 

ej är lämpliga för barn? 

H änder man barnrättsperspektivet idag gällande samtliga av dessa barn? 

Ledamot i 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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Svar på interpellation från Magdalena Sundqvist (S) om 
säkerställande av barnens rätt i Anneberg-Älvsåker 
 

Interpellationssvar 
Svaret utgår från i interpellationen ställda frågor.  

1. Hur har man arbetat med barnrättsperspektivet med de barn som bor 
kvar i Anneberg och som förlorat vänner och skolkamrater? 

Svar: 
− Skollagens kap 1 och 2 ligger till grund för allt arbete i skolan. 
− All personal har fått utbildning om Barnrättslagen. 
− Rutiner finns för hur man tar emot barn och hur man avslutar när de lämnar. 

2. Hur har man lyssnat in dessa barn? 
Svar: 
− Man samtalar med, och lyssnar på barnen varje dag i det pågående skolarbetet. 
− Elevhälsan är en viktig resurs. 
− Det finns anställda språkresurser för att hjälpa barnen både socialt och kognitivt. 
− Det finns en anställd koordinator som arbetar med att brygga över problem och 

som håller kontakt med föräldrarna. 

3. Efter många år av positiv trend avseende elever som uppnått 
gymnasiebehörighet på Älvsåkersskolan, så ligger Älvsåkersskolan 
åter i botten av Kungsbackas grundskolor. Vilka insatser kommer 
huvudmannen att genomföra för att stödja Älvsåkersskolans ledning, 
personal och elever för att råda bot på detta? 

Svar: 
Frågan inleds med ett ogrundat påstående. Bilden är inte alls så mörk som 
frågeställaren målar ut. Jag hjälper gärna till med att klarlägga det, men det är för 
omfattande för att ta med i ett interpellationssvar. Jag vill ändå säga att jag inte är 
nöjd med resultaten på vare sig Älvsåkersskolan eller våra andra skolor. Mycket är 
bra, men vi bör kunna prestera ännu bättre. 
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Här följer en uppräkning över arbetsinsatser som görs på Älvsåkersskolan utöver vad 
som följer av lag och förordning. Flera av dessa insatser görs även på andra skolor.  

− Utbildningen ”Bygga broar” i samarbete med Kultur och Fritid 
−  ”Läsa-skriva-räkna-garantin” 
−  Kompetenshöjande utbildning Barnrättslagen 
−  Studiehandledning på modersmål 
−  Tolkhjälp 
−  Specifikt för Älvsåkersskolan görs följande: 

o  En av de största mottagarna av nämndens så kallade strukturbidrag 
o  Statsbidraget för likvärdig skola. Även här är Älvsåkersskolan en av de 

skolor i kommunen som fått störst bidrag 
o  Uttag ur resultatfonden för ”Möjligheternas Hus” och startprojekt 

 
 
Anders Ekström 
Ordförande i nämnden för Förskola & Grundskola 
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§ 161 Dnr 2021-01084 
Anmälan av interpellation från Magdalena Sundqvist (S) till ordförande i 
nämnden Förskola & Grundskola Anders Ekström (M) om säkerställande av 
barnens rätt i Anneberg-Älvsåker 

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

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en interpellation till ordförande i nämnden 
Förskola & Grundskola Anders Ekström (M) om säkerställande av barnens rätt i Anneberg-
Älvsåker. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Magdalena Sundqvist (S) om säkerställande av barnens rätt i Anneberg-
Älvsåker, 2021-10-29 

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) 



.-.:a 
~• Socialdemokraterna 

Till ordförande för nämnden för Förskola och Grundskola 2021-10-29 

Interpellation gällande säkerställande av barnens rätt i Anneberg -Älvsåker 

I våras ställdes en interpellation till ordförande för Kommunstyrelsen med liknande intentioner som 

den här interpellationen har - att få svar på om Kungsbacka lever upp till barnkonventionen gällande 

våra barn i Anneberg-Älvsåker? ~ 

Nu har Kommunrevisionen granskat om det som Kommunstyrelsens ordförande svarade vid förra 

interpellationen stämde. Granskningen syftade till att kartlägga hur berörda pa rter (l<ommuns~yrelsen, 
Tempohus & Gymnasium- och Arbetsmarknadsnämnden) har hanterat barnets bästa och 

barnkonventionen i relation till frågan om boende. 

Revisionen konstaterar att.så inte är fallet. Revisorernas sammantagna slutsats är att det i Kungsbacka 

inte finns former för hur barnets bästa eller barnkonventionen ska beaktas i frågan som rör 
barnfamiljernas situation vid etableringsboenden och där familjer riskerar att stå utan bostad. 

Detta väcker så klart följdfrågor och fler frågor gällande närbesläktade områden, utanför det som 

revisionen granskat. 

Efter revisionens granskning som visar att brister funnits, och kanske fortfarande finns, ställer vi 

följande framåtsyftande frågor till ordförande i nämnden för Förskola och Grundskola: 

• Hur har man arbetat med barnrättsperspektivet med de barn som bor kvar i 

Anneberg och har förlorat vänner och skolkamrater? 

• Hur har man lyssnat in dessa barn? 
• Efter många år av positiv trend avseende antalet elever som uppnått gymnasiebehörighet 

på Älvsåkerskolan, så ligger Älvsåkersskolan återigen i botten av Kungsbackas grundskolor. 

Vilka insatser kommer huvudmannen att genomföra för att stödja Älvsåkersskolans 

led ni , personal och elever för att råda bot på detta? 

Ledamot i Kommunfullmäktige 



 

 

 

 

Interpellation 2021-11-21 

 

Cykelbanor runt skolorna – för barnens hälsa och miljön 

Interpellation ställd till Ordföranden för Nämnden för teknik Monica 
Neptun 

Frågor ställda med anledning av följande två punkter i Kungsbacka kommuns Gång- och cykelstrategi: 
- ”Gång- och cykelvägar till och från skolor ska prioriteras så att barnen kan ta sig till och från skolan 
på ett trafiksäkert sätt.” 

- ”Ett annat sätt för att underlätta kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik är att göra det 
enkelt att ta med sin cykel på bussen eller tåget. .. På bussar inom kommunen är det dock inte 
tillåtet. Det gäller dock inte hopfällbara minicyklar, så kallade vikcyklar, som kan betraktas som 
bagage.” 

1. Hur ska kommunen verkställa Gång och cykelstrategins prioritering av gång- och 
cykelvägar till och från skolor? 

2. Vilka skolor inom kommunen saknar tillfredsställande gång- och cykelvägar för 
eleverna, inom en radie av 4 km från skolan? 

3. Hur är kommunens tidsplan för prioriterade gång- och cykelvägar till kommunens 
skolor, inom den närmaste 5-årsperioden? 

4. Hur planerar Kungsbacka kommun att samordna med Trafikverket för att påskynda 
och underlätta inrättandet av cykelvägar runt skolorna? 

5. Hur kommer kommunen att agera för att bussarna i kollektivtrafiken ska kunna 
transportera cyklar för resenärerna? 

Elisabeth Sahlsten, Miljöpartiet de gröna. 

 



~:a 
~• Socialdemokraterna 

MOTION 
till Kommunfullmäktige i Kungsbacka Den 22 november 2021 

Bygg i trä 
Alla är vi nog överens om den rådande hotbilden mot klimatet. Hållbarhetsfrågor är 
högprioriterade. Vi måste omfattande och aktivt arbeta för varaktighet i allt större utsträckning. 
Likt många andra kommuner såsom Skellefteå, Söderhamn, Borås, Eksjö med flera behöver 
Kungsbacka kommun ta ansvar och bygga klimatsmart i trä. 

Trä är ett byggmaterial som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. 
Trä är framförallt en förnyelsebar råvara till skillnad mot betong som tillverkas av sand, en 
begränsad resurs. IMF Internationella valutafonden som verkar i samarbete med världsbanken, 
varnar för att användandet av sand överstiger tillgångarna, och sand har idag blivit en allvarlig 
bristvara, trots stora ökenområden. Ökensand är inte av rätt struktur och därmed oanvändbar. Den 
sand som används till produktion hittas under åkermark eller på havsbotten vilket medför 
obrukbara marker och hotat fiske. 80 procent av sanden och gruset som utvinns går till 
betongindustrin, som vid husbyggnation fördelaktigt kan ersättas av trä. 

Under senare tid har vi också kunnat ta del av vad bristen på cement kan ha på svenskt 
bostadsbyggande och arbetsmarknad. 

Trä är ett förnyelsebart material, och i Sverige finns det krav på återplantering efter varje skörd. 
Forskning från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet; visar att skogen dessutom bör avverkas för 
förbättrade klimateffekter. En bättre och snabbare växande skog kan ta upp mer koldioxid till 
skillnad från en orörd skog som endast kan lagra en begränsad mängd kol. 

Hus med stommar av trä fungerar som kollager och ger även mycket mindre utsläpp av koldioxid 
under byggprocessen än hus med betongstommar. Detta påvisas i IVL Svenska Miljöinstitutet och 
Sveriges Byggindustriers studier - ett nyproducerat flerbostadshus med massiv trästomme har 
tydligt lägre klimatpåverkan jämfört med betongstomme. 

Linköpings universitet har i en studie visat att genom att bygga hälften av alla kommande 
flerbostadshus i trä kan Sverige minska sin klimatbelastning betydligt. Studien visar även att 
kollagringen som uppstår i hus med trästomme kompenserar för mellan 60 och 100 procent av 
den belastning som tillverkningen av trähussystemen medför. 

Den historiska nackdelen med träbyggande och brandrisk är sedan lång tid tillbaka undanröjd. De 
massiva trästommarna i ett trähus är mycket svåra att sätta eld på. Trähus idag uppfyller 
Boverkets regler för brandskydd. 

Industriellt träbyggande effektiviserar byggtiden med minst 50 procent jämfört med plats byggda 
hus. Eftersom huset levereras färdigt i moduler och enbart monteras på plats, minskar störningar i 
trafik och närområde där huset ska stå, med 90 procent. När byggtider kortas och kostnader 
sjunker kan fler bostäder produceras på kortare tid, och därmed kan vi snabba upp bostads
byggandet Ett modernt Kungsbacka bygger ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart i trä! 

Socialdemokraterna föreslår 

att Kungsbacka kommun tar fram en träbyggnadsstrategi som ser över hur Kungsbacka 
~ mmun kan främja trä som byggnadsmaterial. 

Eva Borg (S) 
Kommunalråd
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Motion Kungsbacka 2021-11-22 

Utveckla ledarskapet i Kungsbacka! 

Att skapa förutsättningar för ett bra ledarskap, som främjar att människor växer 

och strävar mot gemensamma mål, är en hörnsten för varje 

välfungerande organisation. Vi vill också skapa en högre attraktivitet och locka nya 

medarbetare i framtiden och därför är goda exempel från verksamheten viktiga att 

lyfta fram. Vi behöver helt enkelt sprida inspiration och utbyte av tankar och erfarenheter 

inom den egna kommunala organisationen. Ledarskap handlar dock inte bara om viljan 

till erfarenhetsutbyte. Ledarskap är också en hörnsten för att kunna skapa välbefinnande och 

hälsofördelar bland personalgrupperna. Ledarkulturen, när den är sund och professionell, är 

en viktig faktor i en organisation som håller ihop och strävar efter goda resultat. Ett gott 

ledarskap påverkar också fysisk- samt psykosocial arbetsmiljö i rätt riktning. Det finns gott 

om forskning inom ledarskap som behöver lyftas fram. Forskningsrapporten Ledarskap för 

hälsa och välbefinnande är ett av många goda exempel som visar, genom en 

forskningsöversikt över forskningsresultaten i Norden, sambandet mellan hälsa och 

ledarskap. 

Socialdemokraterna vill utveckla ledarträffarna inom kommunen med målsättningen om ett 

utvecklande ledarskap. Socialdemokraterna anser att en gemensam mötesplats för 

kommunens chefer och förtroendevalda kan främja erfarenhetsutbyte som 

kan utveckla verksamheten långsiktigt.Utgångspunkten ska vara ledarskap och inte chefskap. 

Dettaför att markera att tyngdpunkten handlar om beteenden, stil och kultur istället för 

struktur och formella roller. Medarbetarundersökningar är en av många faktorer som 

borde ligga till grund för ledarskapsfrågor och hur vi vill utveckla organisationen framåt. 

Socialdemokraterna vill gärna se att en gemensam Ledardag hålls årligen och är ett 

återkommande inslag som samlar kommunens chefer och förtroendevalda. Utgångspunkt 

är att finna inspiration om goda exempel inom kommunen. Det är viktigt att också, till dessa 

Ledardagar, bjuda in forskare och sakkunniga inom området för att ingjuta inspiration för 

utmanande frågor kring kommunens ledarutveckling. Det finns idag en ledarträff inom 

kommunen men den vill vi utveckla med denna ide som i grunden förändrar konceptet i sin 

helhet. Socialdemokraterna vill utveckla ledarskapet i Kungsbacka för att 

främja verksamhetsutveckling och en bättre arbetsmiljö för alla anställda. 

Socialdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige: 
- att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en Ledardag kan skapas enligt motionens 

intentioner. 

Johan Tolinsson ( S) 
Ledamot Kommunfullmäktige 
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Motion 

N ärvarorätt för personalföreträdare i politiska nämnder 
,, 

KUNGSBACKA KOMMUN 
K Kungsbacka direkt 

ommunens kundcenter 

2021 -11- 2 ;, 

Bestämmelserna om närvarorätt för företrädare för de anställda i kommunen 
finns i kommunallagen 7 kapitlet 8-17 §§. Grundläggande är att närvarorätten 
gäller vid sammanträden med andra nämnder än kommunstyrelsen. Med 
nämnder avses organ som har förvaltnings- och verkställighetsuppgifter. 
N ärvarorätten gäller inte i utskott, revision, förtroendenämnder, valnämnd 
eller överförmyndarnämnd. 

Företrädare för anställda i kommuner som samverkar i en gemensam nämnd 
får närvara vid sammanträden med den gemensamma nämnden. 
Även om personalföreträdarna utses av arbetstagarorganisationerna så 
representerar de inte dessa. Personalföreträdarna ska fungera som ombud för 
alla medarbetare i kommunen. 
Personalföreträdarna har rätt att närvara vid en nämnds behandling av 
ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
anställda. 
De har inte rätt att närvara vid behandlingen av ärenden av följande slag 

• ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild 

• förhandlingar med en arbetstagarorganisation 

• uppsägningar av kollektivavtal 
• arbetskonflikter 

• rättstvister mellan kommunen och en arbetstagarorganisation 

• ärenden som avser beställning eller upphandling av varor och tjänster 

Lagstiftaren har varit specifik när närvarorätten för personalföreträdare har 
angetts. Det finns ingen generell rätt att närvara vid behandlingen av alla 
ärenden i en nämnd. De ärenden som ordföranden i nämnden anser rör 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess anställda ska 



grupperas tillsammans i föredragningslistan så att personalföreträdare slipper 
gå ut och in på sammanträdet. Dessa ärenden kan då avgöras i en följd. 

Typiska ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess anställda är nämndens budget, organisationsfrågor med mera. 
Ärenden som inte rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess anställda är fastighetsöverlåtelser, fördelning av platser i tomtkö och 
andra beslut som hänger samman med kommunens mark- och 
fastighetspolitik, fördelning av bidrag till föreningar med mera. 
Personalföreträdare har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens 
överläggningar på samma sätt som nämndens ledamöter. Däremot har de inte 
rätt att ställa förslag, delta i besluten eller att få sin mening antecknad i 
protokollet. 

Med detta som utgångspunkt yrkar vi på att: · 

Kungsbacka kommun tar fram ett reglemente eller policy där det ingår att 
personalföreträdare behåller sin lön under den tid de närvarar vid nämndens 
sammanträde. 

Personalföreträdare som deltar under icke arbetstid erhåller ersättning. 

Nämnden ersätter de arbetsställen som får en kostnad, tex. för vikarie, med 
anledning av personalföreträdares närvaro vid sammanträde med nämnden. 

n Tolinsson ( S) 
Ledamot Kommunfullmäktige 
Kungsbacka 

aj ritt Rane- Andersson 
Ledamot Kommunfullmäktige 
Kungsbacka 
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Öppna restaurangerna på våra äldreboenden 

En god och näringsrik måltid i nya och gamla vänners lag, är god livskvalitet. 

Att äta ihop med andra gör att det blir trevligare, smakar bättre och man skapar kontakter. 
Affärsluncher är ett sätt att under trivsamma former skapa dessa kontakter. 

När David Attenborough första gången träffade bergsgorillorna i Östafrika så satte han sig 
och åt blad ihop med dem för att skapa kontakt . 

Idag sitter många gamla ensamma hemma och äter sin mat. I det höga tempo som är hinner 
vi inte att ta oss den tid som behövs. Att äta lunch på stan är inte alla förunnat. Med låga 
pensioner så är dagens lunch priser på våra restauranger alldeles för höga för de flesta av 

våra gamla . 

För ett antal år sedan var det möjligt för våra pensionärer att äta på våra äldreboenden . 
Detta medförde att man fick tillgång till lagad mat och umgänge. 

I den allmänna effektiviseringen och marknadsanpassningen så försvann denna möjlighet. 
Ensamheten ökade och med den ohälsan . 

Socialdemokraterna yrkar därför: 

Att vi återinför möjligheten för pensionärer att kunna äta på våra äldreboenden till det 
självkostnadspris som dessa måltider har. 

Att köken utvecklas till tillagningskök på våra boenden . 

 
Ledamot Kommunfullmäktige Ledamot Kommunfullmäktige 
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§ 165 Dnr 2021-00923 
Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ledamot i valnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Christer Jorland (-) med omedelbar verkan från uppdraget 
som ledamot i valnämnden. 

Kommunfullmäktige utser Leif Gullvert (KB) till uppdraget som ny ledamot i valnämnden för 
tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ny ersättare i valnämnden 
till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till kommunfullmäktiges 
valberedning för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Christer Jorland (-) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag som 
ledamot i valnämnden. 

Eftersom nuvarande ersättaren i valnämnden Leif Gullvert (KB) utses till ledamot i nämnden 
ska också fyllnadsval genomföras för uppdraget som ersättare i valnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Christer Jorland (-), 2021-09-08 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
Kommunfullmäktige utser Leif Gullvert (KB) till uppdraget som ny ledamot i valnämnden för 
tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ny ersättare i valnämnden 
till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till kommunfullmäktiges 
valberedning för vidare beredning. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga Christer 
Jorland (-) med omedelbar verkan från uppdraget som ledamot i valnämnden, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Leif Gullvert (KB) till uppdraget 
som ny ledamot i valnämnden för tiden till och med 31 december 2022, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 
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Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan bordlägga fyllnadsvalet för uppdraget 
som ny ersättare i valnämnden till nästkommande sammanträde och överlämna ärendet till 
kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Christer Jorland (-), Leif Gullvert (KB), valnämnden, kommunfullmäktiges valberedning, 

Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter 



Från:
Skickat: onsdag, september 8, 2021 6:18 em
Till: Christian Johansson
Ämne: Sv: 

Hej Christian,
Nyss hemkommen från 3 dagars härlig resa till Hjo, Tibro, Tidaholm,
Karlsborg, Skövde m.m. Lovade återkomma till Dig angående att jag avgår från
Valnämnden. Jag bekräftar detta nu till Dig att så är fallet.
Jag är med på måndag eftersom Ni EJ har klart en ersättare till dess som vi kom överens om.
Jag vill ändå att Du meddelar mig vem Ni väljer som min ersättare. Du kan väl ringa mig om 
detta.
Tack på förhand och må väl på Dig.
Vännen
Christer Jorland
Mobil: 

1
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§ 166 Dnr 2021-00922 
Entledigande och begäran om ny sammanräkning för uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige samt entledigande och fyllnadsval för uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktiges valberedning 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Stefan Sundberg (KB) med omedelbar verkan från uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Hallands län att ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Stefan Sundberg (KB) utses genom ny sammanräkning. 

Kommunfullmäktige entledigar Stefan Sundberg (KB) med omedelbar verkan från uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning. 

Kommunfullmäktige utser Roger Larsson (KB) till uppdraget som ny ledamot i 
kommunfullmäktiges valberedning för tiden till och med 14 oktober 2022. 

Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ny ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet 
till kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Stefan Sundberg (KB) har inkommit med en begäran om entledigande från sina uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i kommunfullmäktiges valberedning. 

Eftersom nuvarande ersättaren i kommunfullmäktiges valberedning Roger Larsson (KB) väljs 
till ledamot ska också fyllnadsval genomföras för uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning. 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
Kommunfullmäktige utser Roger Larsson (KB) till uppdraget som ny ledamot i 
kommunfullmäktiges valberedning för tiden till och med 14 oktober 2022. 

Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ny ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet 
till kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga Stefan 
Sundberg (KB) med omedelbar verkan från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, 
och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan tillskriva Länsstyrelsen i Hallands län 
att ny ersättare i kommunfullmäktige efter Stefan Sundberg (KB) utses genom ny 
sammanräkning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan entlediga Stefan Sundberg (KB) med 
omedelbar verkan från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning, och 
finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Roger Larsson (KB) till 
uppdraget som ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning för tiden till och med 14 
oktober 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan bordlägga fyllnadsvalet för uppdraget 
som ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning till nästkommande sammanträde och 
överlämna ärendet till kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Stefan Sundberg (KB), Roger Larsson (KB), Länsstyrelsen i Hallands län, kommunfullmäktiges 

valberedning, Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter 



Från: Stefan Sundberg <stefan.sundberg@kungsbacka.se> 
Skickat: den 16 september 2021 07:40
Till: Patrik Johansson <patrik.johansson2@kungsbacka.se>; Christian Johansson 
<christian.johansson@kungsbacka.se>
Ämne: Entledigande

Jag har bestämt mig för att flytta tillbaka till Småland för att komma närmare 
barn och barnbarn.

Önskar därför att bli entledigad från mina politiska uppdrag för Kungsbacka 
kommun.

Flytten sker 2021-10-20.

Vänligen,

Stefan Sundberg (Kb)
Ersättare Kommunfullmäktige
Ersättare i Valberedningen
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§ 167 Dnr 2021-01016 
Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ersättare i nämnden för Vård & 
Omsorg 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Lars Gallon (SD) med omedelbar verkan från uppdraget som 
ersättare i nämnden för Vård & Omsorg. 

Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ny ersättare i nämnden för 
Vård & Omsorg till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Gallon (SD) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag som 
ersättare i nämnden för Vård & Omsorg. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Lars Gallon (SD), 2021-10-13 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ny ersättare 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 Lars 
Gallon (SD) med omedelbar verkan från uppdraget som ersättare i nämnden för Vård & 
Omsorg, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan bordlägga fyllnadsvalet för uppdraget 
som ny ersättare 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 
Lars Gallon (SD), nämnden för Vård & Omsorg, kommunfullmäktiges valberedning, 

Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter 



Från: Lars Gallon <lars.gallon@kungsbacka.se>
Skickat: onsdag, oktober 13, 2021 2:50 em
Till: Christian Johansson
Ämne: Re: Avsägelse

Undertecknad avsäger sig härmed med omedelbar verkan uppdraget
som ersättare i Nämnden för vård och omsorg.
Mvh
Lars Gallon

Hämta Outlook för iOS
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Från: Linn Feldt 
Skickat: fredag, november 19, 2021 9:15 fm
Till: Christian Johansson; Emanuel Forsell
Kopia: Peter Söderberg; Lisa Andersson
Ämne: Entledigande nämnden för Miljö och Hälsoskydd

Vissa som fått det här meddelandet får inte ofta e-post från 
Hej! 

Jag befinner mig mitt i livet och både mitt familjeliv och yrkesliv har förändrats sedan 
jag fick förtroendet att representera Moderaterna i Kungsbacka kommun. Tyvärr 
räcker inte längre tiden till och jag behöver därför be om entledigande från mitt 
uppdrag som ledamot i nämnden för miljö och hälsoskydd. Jag hoppas att åter kunna 
stå till förfogande för Moderaterna och nya förtroendeuppdrag inför valet 2026. Stort 
tack. 

Linn Feldt 
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