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Kommunfullmäktige 

Sammanträde tisdagen den 8 februari 2022 kl. 18.00 
Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37 
 
Ledamöter och ersättare deltar på distans via Teams. Uppkoppling till 
sammanträdet sker senast kl. 17.45. 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Ordinarie: 
Elin Hysén (L) 

Rickard Wäst (S) 
 

Ersättare: 
Heinrich Kaufmann (C) 

Per-Axel Carlsson (M) 
 

Digital justering 16 februari 2022 

 
Interpellationer – 
besvarade 

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

1.  Anmälan och svar på 
interpellation från Maria 
Losman (MP) till nämnden 
för Tekniks ordförande 
Monica Neptun (L) om 
cykelbanor runt skolorna 

2021-01212    
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 Ärende Beteckning Förslag 

2.  Anmälan och svar på 
interpellation från Agnetha 
Ernegård (-) till nämnden för 
Vård & Omsorgs ordförande 
Hravn Forsne (M) om 
nämnden för Vård & 
Omsorgs uppdrag 

2022-00095    

 
Beslutsärenden 

  

3.  Rapport från nämnden för 
Gymnasium & 
Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt SoL, 
kvartal 3 2021 

2021-01023  KS 2021-12-14, § 328 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen, till protokollet. 

4.  Rapport från nämnden för 
Individ & Familjeomsorg av 
ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 3 2021 

2021-01167  KS 2022-01-25, § 21 
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. 

5.  Rapport från nämnden för 
Vård & Omsorg av ej 
verkställda beslut enligt SoL 
och LSS, kvartal 3 2021 

2021-01166  KS 2022-01-25, § 22 
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. 

6.  Utökning av borgensram till 
Eksta Bostads AB 

2021-01029  KS 2022-01-25, § 23 
Kommunfullmäktige godkänner Eksta Bostads AB:s 
begäran om en utökad borgensram med 345 000 000 
kronor till 4 071 000 000 kronor med villkor att den 
utökade borgensramen börjar gälla från det datum 
beslutet får laga kraft. Tidigare beslut från 2019-11-05, 
§ 160, upphör därmed att gälla. 
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens 
ordförande och ekonomichefen, eller deras respektive 
ersättare, att för kommunens räkning fortlöpande 
underteckna nödvändiga borgenshandlingar inom 
angiven borgensram. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

7.  Uppdatering av nämnden för 
Kultur & Fritids reglemente 
samt fördelning av 
övergripande ansvar för att 
leda och samordna 
hållbarhetsarbetet 
 

2019-00915  KS 2022-01-25, § 24 
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för 
Kultur & Fritid, daterat 2021-11-26. 

Reglemente för nämnden för Kultur & Fritid, antaget 
av kommunfullmäktige 2019-08-13, § 104, upphör 
därmed att gälla. 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska 
ansvara för att leda och samordna hållbarhetsarbetet 
utifrån ett övergripande perspektiv. Kommunstyrelsens 
reglemente uppdateras i enlighet med beslutet. 

 
Motioner – besvarande 

  

8.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om 
uppställningsplats för 
husbilar och husvagnar 
 

2021-00296  KS 2021-12-14, § 329 
Kommunfullmäktige bifaller motionens intention och 
ger nämnden för Kultur & Fritid i uppdrag att 
tillsammans med nämnden för Teknik och 
kommunstyrelsen utreda möjligheten att skapa fler 
uppställningsplatser för främst husbilar men även 
husvagnar i Kungsbacka stad. 
I utredningen ska det ingå att kontakt tas med 
fastighetsägare samt näringslivet för att efterhöra 
eventuellt intresse om att vara med att tillskapa 
uppställningsplatser. 

9.  Svar på motion från 
Magdalena Sundqvist (S) om 
Sveriges första kommun med 
"anti-trafficking"-policy 

2020-01063  KS 2022-01-25, § 25 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning 
till att dess syfte redan uppfylls av gällande lagstiftning 
och av kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

10.  Svar på motion från Maj-Britt 
Rane Andersson (S) om att 
möjliggöra sjukvård på vård- 
och omsorgsboenden 
 

2021-00402  KS 2022-01-25, § 26 
Kommunfullmäktige avslår motionens första att-sats 
med hänvisning till att det är Region Hallands ansvar 
att bistå kommunens hälso- och sjukvård med läkare.  
Kommunfullmäktige anser motionens andra att-sats 
besvarad med hänvisning till att vidareutbildning av 
vårdpersonal på arbetstid redan sker inom nämnden för 
Vård & Omsorgs verksamhet. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

11.  Svar på motion från Kent 
Stenhammar (S) om 
fruktlunder/parker 

2020-00913  KS 2022-01-25, § 27 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

12.  Anmälan av motion från 
Torbjörn Andersson (SD) om 
klassisk arkitektur i centrala 
Kungsbacka 

2021-01200   

13.  Anmälan av motion från 
Maria Losman (MP) om 
havet, skolmat och 
näringslivsutveckling i 
Kungsbacka 

2022-00065   

14.  Anmälan av motion från 
Roger Larsson (KB) om 
fullvaccinering inom 
Kungsbacka kommuns 
verksamheter 

2022-00083   

15.  Anmälan av motion från 
Agnetha Ernegård (-) om 
lägenheter till studenter och 
anställda i Vård & Omsorgs 
boenden 

2022-00096   

16.  Anmälan av eventuellt nya 
motioner, interpellationer och 
frågor 

2022-00009   

17.  Fyllnadsval för uppdrag som 
ersättare i 
kommunfullmäktiges 
valberedning 

2021-00922   

18.  Entledigande och fyllnadsval 
för uppdrag som ersättare i 
nämnden för Teknik 

2021-01213   
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 Ärende Beteckning Förslag 

19.  Entledigande och begäran av 
ny sammanräkning för 
uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige samt 
entledigande och fyllnadsval 
för uppdrag som ledamot i 
nämnden för Service och 
ledamot i nämnden för 
Gymnasium & 
Arbetsmarknad 

2021-01209   

20.  Entledigande och fyllnadsval 
för uppdrag som ledamot i 
nämnden för Teknik 

2022-00098   

21.  Eventuellt nya avsägelser och 
val till kommunala uppdrag 

2022-00008   

22.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 

2022-00005   

 
Anders Ekström 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 

 



 

 
  

  
 

  
  

   

Monica Neptun 
Ordförande i nämnden för Teknik 
Direkt 0300–83 42 35 
monica.neptun@kungsbacka.se   

   Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

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

info@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se     
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Datum 

2022-01-25 
 
  

  

 

Svar på interpellation från Maria Losman och Elisabeth Sahlsten Miljöpartiet 
– Cykelbanor runt skolorna – för barnens hälsa och miljö 

Nedanstående frågor har ställts till mig Monica Neptun som ordförande för nämnden 
för Teknik 
 

1. Hur skall kommunen verkställa Gång och cykelstrategins prioritering 
av gång och cykelvägar till och från skolor? 

Teknik arbetar med utbyggnad av gång och cykelnätverket efter kommunens gång 
och cykelplan. I prioriteringen av sträckor finns skolväg som en parameter och som 
underlag till gång och cykelplanen togs en GIS anlys fram ”Cykla till skolan – En 
GIS-analys av förutsättningarna att gå och cykla till skolan” (2017). Den analysen 
visade att 72 % av alla barn i Kungsbacka kommun hade 300 m eller mindre från 
hemmet till en gång och cykelväg som leder till skolan.  

2. Vilka skolor inom kommunen saknar tillfredsställande gång och 
cykelvägar för eleverna, inom en radie av 4 km från skolan? 

Analysen visar att det finns brister vid flera skolor, men det är värt att notera att det 
inte är bedömt om det är möjligt eller rimligt att bygga ut GC-väg på de utpekade 
sträckorna. Samtliga sträckor (undantaget Höglandavägen) ligger utanför 
Kungsbacka stad och har enskild eller statligt huvudmannaskap där kommunen inte 
har rådighet. Skolorna i Fjärås och Gällinge utmärker sig som skolor som saknar GC-
väg utmed huvudvägnätet. 

3. Hur är kommunens tidsplan för prioritering av gång och cykelvägar till 
kommunen skolor, inom den närmaste 5 års perioden? 

Utbyggnaden av GC-vägar längs med huvudvägnätet sker enligt GC-planen. Då 
samtliga av dessa sträckor ligger utmed statligt vägnät så är det Vägverket som driver 
projekten och utbyggnaden även om kommunen finansierar. Det finns därför 
osäkerhet kring tidsplanerna och kommunen har ingen möjlighet att påskynda 
projekten.  

Just nu pågår planering för utbyggnad av GC-väg Vallbyvägen och Varbergsvägen. 
2022. Vägplan för GC-väg utmed Göteborgsvägen i Frillesås och Ölmanäs ringväg i 
Åsa skall starta under 2022 därefter följer vägplaner för Gåsvadsholmsvägen och 
västra Särövägen under 2023. 

n 
Kungsbacka 
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Mindre åtgärder och förbättring av korsningspunkter utförs kontinuerligt inom 
kommunen väghållningsområden 

Exempel på sådant som utförts under 2021 är GC-väg Klockaregatan, breddning GC-
väg Hålabäckskolan, hastighetssäkring av passager på Söderåleden och 
cykelöverfarter på GC-väg utmed Kungsgatan. 

Under 2022 planerar Teknik att testa ett GIS baserat enkätverktyg för att utvärdera 
skolvägar på två skolor i kommunen, det är dock viktigt att påpeka att möjligheten 
för Teknik att göra åtgärder utanför Kungsbacka stad är mycket begränsad eftersom 
kommunen inte är väghållare. 

4. Hur planerar Kungsbacka kommun att samordna med Trafikverket för 
att påskynda och underlätta inrättandet av cykelvägar runt skolorna? 

Förvaltningen har kontakt och dialoger med Trafikverket. 

 

 
Monica Neptun 
Ordförande i nämnden för Teknik 



 

 

 

 

Interpellation 2021-12-10 

 

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 och Maria Losman, Miljöpartiet de gröna 

miljöpartiet 
(Je gröna 



Till Kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun 2022-01-19 

Interpellation till Ordf .. Hravn Forsne Vård & Omsorg Kungsbacka kommun 

Betr .. : Nämnden för Vård & Omsorgs uppdrag 

Efter att kommuninvånare hört av sig till mig via samtal/mejl, gällande hur 

deras närstående i flera fall lever i ren misär på olika boenden drivna i privat 
regi, ställer jag följande frågor till dig Hravn Forsne som högst ansvarig för 

nämnden Vård & Omsorg. 

Jag vill att du försöker tänka dig in i situationen att det är en nära anhörig till 
dig, som dessa frågor gäJJer? 

1. Anser du det vara rätt 

att boende inte får den hjälp de har behov/bistånd till? 

att det inte städas i boendes lägenheter på flera veckor, vilket de 

betalar för och har biståndsbedömning på? 

att de som inte själva kan få i sig mat, inte skall få hjälp med det? 

att medicinjournaler inte fylls i rätt? 

att de boende skall sitta i nattkläder långt in på dagen? 

att boende inte får rena sängkläder på flera veckor? 

att ingen ser efter om den boende ätit upp sin mat, efter att den 

serverats för flera timmar sedan? 

att det vissa dagar inte serveras "mellanmål"? 

att personalen inte "har inplanerad tid" att samtala med den boende, 

under en hel dag? 

att den boende inte får komma ut på promenad, på flera veckor trots 

att biståndsbedömning finns? (Detta förekom även innan pandemin). 

att den boende aldrig får närkontakt, någon att hålla i hand, en längre 
stund? 



Hravn Forsne, min lista kunde vara hur lång som helst, på hur bedrövligt våra 
boenden sköts inom Vård & Omsorg. 

Om det är så att du på någon av mina frågor svarar JA, då kan jag förstå att ni 
ansvariga bara låter allt fortgå och lämnar våra boende i den misären som 
många lever i idag. (Det finns undantag}. 

Men om du svarar NEJ, på någon av mina ställda frågor, då ser ni till att "vända 
skutan rätt", innan den sjunker. Några lik i lasten vill jag inte ha. 

Svara mig inte med att utredningar är på gång, utan agera NU!!! 

1. Jag önskar svar på hur du som ordf. i nämnden V & 0 tänkt agera, så att 
våra boenden sköts enligt de avtal ni ingått i, med respektive utförare? 

2. Gör du och övriga ansvariga i nämnden återkommande besök på våra 

"omsorgsboenden", eller förlitar ni er enbart på vad tjänstemännen 

rapporterar till er? 



Svar på interpellation från Agnetha Ernegård


Fråga 1:


Vi är i förhandling just nu och använder oss av samtliga medel som står till vårt förfogande. Där 
ingår, förhandling, begäran om åtgärdsplaner, anmälningar, vitesklausuler, inspektion och kontroll. 
Avtal ska efterlevas och det finns etablerade arbetssätt utifrån lag, avtal och praxis kring detta.


Fråga 2: 


Vi förlitar oss på våra professionella tjänstepersoner och har inte gjort besök eftersom det pågår 
en pandemi och nämndens ledamöter och ersättare ska på samma sätt som alla andra hålla sig 
borta och följa rekommendationer. 


Hravn Forsne (M)

Ordförande i Vård och Omsorgsnämnden
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§ 328 Dnr 2021-01023 
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt SoL, kvartal 3 2021 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen, till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 
som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en 
insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen 
sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även 
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-16, § 387 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2021-10-13, § 118 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-09-28 
Sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 3 2021 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-11-16 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 387 Dnr 2021-01023 
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt SoL, kvartal 3 2021 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen, till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 
som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en 
insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen 
sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även 
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Nämnden för Gymnasium & Arbetrsmarknad, 2021-10-13, § 118 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-09-28 
Sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 3 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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Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Datum  
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§ 118 Dnr 2021-00091 
Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt SoL, tredje 
kvartalet 2021 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport enligt 16 kap. § 6 f 
socialtjänstlagen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 
(SoL) som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera 
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  

Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen 
ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna 
informeras. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-09-28 
Sammanställning av ej verkställda beslut, tredje kvartalet 2021 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens förtroendevalda revisorer 



 
 

Datum 

2021-09-28 
Diarienummer 

GA 2021-00091 

 
 

 
 

Markus Ternblad 
0300 83 41 66 
Utvecklingsledare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, 
tredje kvartalet 2021 

Förslag till beslut  
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport enligt 16 kap. § 6 f socialtjänstlagen till 
protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har verkställts tre månader 
efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom 
tre månader.  
Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även 
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-09-28 

Sammanställning av ej verkställda beslut, tredje kvartalet 2021 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunens förtroendevalda revisorer 

 

Beskrivning av ärendet 
Sammanställning av tredje kvartalet 2020 för ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering 
enligt 16 kap 6 f§, socialtjänstlagen, SoL, visar att inga ej verkställda beslut är inrapporterade.  
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Karin Zetterman  

Verksamhetschef, Kompetenscentrum      



2021 

 

Kvartal 

1 

 

Kvartal  

2 

 

Kvartal 

3 

 

Kvartal 

4 

Antal 
personer 

som tackat 
nej till 

erbjudande 

Antal 
personer 

som tackat 
nej till 

fler 
erbjudanden 

Ej fått något 
erbjudande    

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

 
 

 

 
 

 
0 

  
0 

 
0 

 
0 

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende 3 - 6 
månader  

  
 

 
0 

    

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende 6 - 9 
månader  

  
 

 
0 

    

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende 9 -12 
månader.  

 
 

 

 
 

 
0 

  
 

 

  

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende > 12 
månader  

  
 

 
0 
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Kommunstyrelsen Datum  

2022-01-25 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 21 Dnr 2021-01167 
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 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 2022-01-11, § 1 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2021-11-18, § 182 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-03  
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3 2021 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2020 och kvartal 1-3 

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 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-01-11 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 1 Dnr 2021-01167 
Rapport från nämnden för Invid & Familjeomsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 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, 2021-11-18, § 182 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-03  
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3 2021 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2020 och kvartal 1-3 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-11-18 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 182 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 2021-07-01 till 2021-09-30. 

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 bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-03, där det föreslås att 
nämnden godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, för perioden 2021-07-01 till 2021-09-30. 
 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3 2021 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2020 och kvartal 1-3 
2021 

Beslutsgång 
Ordförande Kalle Påse 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 2021-07-01 till 2021-09-
30. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 



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

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd
Antal 
beslut

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

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

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

Kontaktfamilj och 3 9 14 15 1 annat skäl 9 resursbrist 10 resursbrist14 resursbrist 3 ej verkställda 3 verkställda 1 verkställt 4 verkställda

kontaktperson SoL 4:1 varav 2 nya varav 3 nya varav 7 nya varav 6 nya 2 resursbrist 4 annat skäl 1 annat skäl 6 ej verkställda 9 ej verkställda 11 ej verkställda

4 avslutade

Öppenvårdsverksamhet 0 1 2 3 0 1 annat skäl 2 annat skäl 3 annat skäl 0 1 ej verkställt 0 3 ej verkställda

SoL 4:1 varav 3 nya

Summa beslut 3 10 16 18 3 10 16 18 3 10 16 18

Bistånd
Antal 
beslut

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

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

2020 2021 2021 2021 2020 2021 2021 2021 2020 2021 2021 2021
Boendestöd enligt 7 5 6 8 6 annat släl 4 annat skäl 5 annat skäl 6 annat skäl 1 avslutat 2 verkställda 1 verkställt 1 verkställt

SoL 4:1 varav 6 nya varav 3 nya varav 4 nya 1 tackat nej 1 tackat nej 1 resursbrist 2 resursbrist 6 ej verkställda 3 ej verkställda 4 ej verkställda 6 ej verkställda

1 avslutat 1 avslutat

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

SoL 4:1

Bostad med särskild 1 0 0 0 0 0 0 0 1 avslutat 0 0 0

service enligt SoL 5:5

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 0 0 0 0 1 annat skäl 0 0 0 0 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 8 6 6 8 8 6 6 8 8 6 6 8

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

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

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 3 8 5 7 3 annat skäl 8 annat skäl 5 annat skäl 7 annat skäl 1 verkställt 1 verkställt 2 verkställda 7 ej verkställda

enligt LSS 9:3 varav 1 nytt varav 5 nya varav 4 nya 2 ej verkställda 5 ej verkställda 3 ej verkställda

2 avslutade

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

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

2 annat skäl 1 avslutat

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

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

2 annat skäl 1 avslutat

Korttidsvistelse 1 0 6 1 1 resursbrist 0 2 tackat nej 1 tackat nej 1 verkställt 0 4 verkställda 1 ej verkställt

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

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 10 11 9 3 resursbrist 1 tackat nej 6 tackat nej 7 tackat nej 1 verkställt 2 verkställda 3 verkställda 2 verkställda

enligt LSS 9:9 varav 1 nytt varav 2 nya varav 3 nya 4 tackat nej 9 resursbrist 4 resursbrist 1 resursbrist 8 ej verkställda 8 ej verkställda 8 ej verkställda 7 ej verkställda

2 annat skäl 1 annat skäl 1 annat skäl

Daglig verksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:10

Summa beslut 19 29 30 25 19 29 30 25 19 29 30 25

I 



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 3 2021 och kvartal 3 2020

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd
Antal 
beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Kontaktfamilj och 15 1 14 resursbrist1 resursbrist 4 verkställda 1 ej verställt

kontaktperson SoL 4:1 varav 6 nya 1 annat skäl 11 ej verkställda

Öppenvårdsverksamhet 3 1 3 annat skäl 1 annat skäl 3 ej verkställda 1 ej verkställt

SoL 4:1 varav 3 nya

Summa beslut 18 2 18 2 18 2

Bistånd
Antal 
beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3

2021 2020 2021 2020 2021 2020
Boendestöd enligt 8 2 6 annat skäl 2 tackat nej 1 verkställt 2 ej verkställda

SoL 4:1 varav 4 nya varav 1 nytt 2 resursbrist 6 ej verkställda

1 avslutat

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

SoL 4:1

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

service enligt SoL 5:5 1 ej verkställt

eller 5:7

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

läger enligt SoL 4:1

Avlösning i hemmet enligt 0 0 0 0 0 0

I 

I 
I 

I 

I 
I 



SoL 4:1

Summa beslut 8 6 8 6 8 6



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

Insats
Antal 
beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3

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

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 7 4 7 annat skäl 4 annat skäl 7 ej verkställda 4 ej verkställda

enligt LSS 9:3 varav 4 nya

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

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

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

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

Korttidsvistelse 1 7 1 tackat nej 5 annat skäl 1 ej verkställt 1 verkställt

enligt LSS 9:6 varav 1 nytt 1 tackat nej 6 ej verkställda

1 resursbrist

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

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 9 9 7 tackat nej 3 resursbrist 2 verkställda 8 ej verkställda

enligt LSS 9:9 varav 2 nya 1 resursbrist 6 tackat nej 7 ej verkställda 1 avslutat

1 annat skäl

Daglig verksamhet 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:10

Summa beslut 25 26 25 26 25 26

I 

I 

I 



 
 

Datum 

2021-11-03 
Diarienummer 

IF 2021-00097 

 
 

 
 

Josefine Jönsson 
0300-838345 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 3, 2021 
 
Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1 

 

 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 3 

Kontaktfamilj och 
kontaktperson  
SoL 4:1 
 

15, 
varav  
6 nya 

14 resursbrist, saknar lämplig 
uppdragstagare 
1 annat skäl 
 

4 verkställda 
11 ej verkställda 
 

Öppenvårdsverksamhet  
SoL 4:1 
 

3, varav 
3 nya 

3 annat skäl 3 ej verkställda 

Summa beslut 18 18 18 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut  

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 3 

Boendestöd enligt SoL 4:1 8, varav 
4 nya 

6 annat skäl 
2 resursbrist 
  

1 verkställt 
6 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 8 8 8 

0 
Kungsbacka 
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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 3 

Personlig assistans  
LSS 9.2 § 
 

0   
 
 

Ledsagarservice  
LSS 9.3 § 

7, varav  
4 nya 

7 annat skäl, varav 3 avvaktar pga 
covid-19 
 

7 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 1 tackat nej 
3 annat skäl, vill avvakta pga  
covid-19 

3 ej verkställda 
1 avslutat 
 

Korttidsvistelse 
LSS 9.6 § 
 

1 1 tackat nej 
 

1 ej verkställt 

Bostad med särskild 
service LSS 9.8 § 
 

1 1 resursbrist 
  
 

1 ej verkställt 

Bostad med särskild 
service LSS 9.9 § 

9 7 tackat nej  
1 annat skäl 
1 resursbrist 
 

2 verkställda 
7 ej verkställda 

Daglig verksamhet  
LSS 9.10 § 

0   
 
 

Summa beslut 25 25 25 



 
 

Datum 

2021-11-03 
Diarienummer 

IF 2021-00097 

 
 

 
 

Josefine Jönsson 
0300-838345 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 3 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 2021-07-01 till 2021-09-30.  

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, 2021-11-03 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3 2021 

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

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunens förtroendevalda revisorer 

 

 

0 
Kungsbacka 
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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 2021-07-01 till 2021-09-30 att 18 
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 öppenvårdsverksamhet. Av de gynnande besluten som ej kunnat verkställas gällande 
kontaktperson och kontaktfamilj beror 14 på resursbrist i form av lämpliga familjer och personer som 
kan ta uppdrag. Fyra beslut har verkställts under detta kvartal. 

Inga ej verkställda gynnande beslut från vuxenenheten har inrapporterats till IVO under perioden 
2021-07-01 till 2021-09-30.  

Inga ej verkställda gynnande beslut från familjeenheten har inrapporterats till IVO under perioden 
2021-07-01 till 2021-09-30. 

 

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 2021-07-01 till 2021-09-30 visar 25 beslut enligt lagen om 
stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) och åtta beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), som 
inrapporterats och avser ej verkställda gynnande beslut inom 3 månader.  

Ärenden enligt SoL gäller beslut om boendestöd. Fyra 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 20 av dessa från tidigare kvartalsrapportering. Tre beslut har 
verkställts under detta kvartal och ett har avslutats. 

Såväl inom LSS som SoL beror de gynnande beslut som ej kunnat verkställas på att den enskilde 
tackat nej till erbjuden insats, tagit tillbaka sin ansökan eller att det varit svårt att hitta lämplig 
uppdragstagare. Bostadsbristen är också en betydande faktor. Den pågående pandemin har även 
bidragit till att verkställigheten av vissa beslut har dragit ut på tiden. 

 

Karin Martinsson 

Förvaltningschef  
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§ 22 Dnr 2021-01166 
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 3 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 2022-01-11, § 2 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2021-11-17, § 109 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 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 
Nämnden för Vård & Omsorg 
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§ 2 Dnr 2021-01166 
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 3 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, 2021-11-17, § 109 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 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.  
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§ 109 Dnr 2021-00005 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2021 
kvartal 3 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta rapport om ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen kvartal 3 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 informera kommunfullmäktige 
genom en statistikrapport. 

Vård & Omsorg hade den 30 september 2021, 12 beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen, som inte verkställts inom 3 månader. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-10-27 

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 beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunrevisionen 
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Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2021 kvartal 3  
 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
kvartal 3 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 informera kommunfullmäktige genom en statistikrapport. 
 
Vård & Omsorg hade den 30 september 2021, 12 beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, som inte 
verkställts inom 3 månader. 
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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 12  

Varav     
 - antal personer som tackat nej till 
erbjudande 7 7 10  

 - antal personer som tackat nej till fler 
erbjudanden 0 1 4  

 - ej fått något erbjudande 0 0 1  
 - avlidna 1 0 0  
 - avsagt sig beslut 1 2 0  
 - Verkställda under kvartalet 16 2 4  
Summa 25 12 19  
Varav     
 - Antal personer som har väntat på 
boende 4 - 6 månader  22 5 8  

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

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

0 1 1  

 - Antal personer som har väntat på 
boende > 12 månader  0 0 1  

Summa 24 9 12  
     
Totalt antal personer med 
växelvårdsbeslut som inte har 
verkställts inom 3 månader 

5 9 1  

Varav     
- antal personer som tackat nej till 
erbjudanden 0 2 1  

- antal personer som tackat nej till fler 
erbjudanden 0 0 0  

 - ej fått något erbjudande 5 2 0  
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- avlidna 0 0 0  
- avsagt sig beslut 0 3 0  
- Verkställda under kvartalet 0 4 0  
Summa 5 11 1  
Varav     
- Antal personer som har väntat på 
växelvård 4 - 6 månader 5 5 0  

- Antal personer som har väntat på 
växelvård 7 - 9 månader 0 4 1  

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

0 0 0  

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

Summa 5 9 1  
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-10-27 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunrevisionen 

 

 

Pia Berglund  

Verksamhetschef     

I 

I I I I I 
I I I I I 
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§ 23 Dnr 2021-01029 
Utökning av borgensram till Eksta Bostads AB 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Eksta Bostads AB:s begäran om en utökad 
borgensram med 345 000 000 kronor till 4 071 000 000 kronor med villkor att den 
utökade borgensramen börjar gälla från det datum beslutet får laga kraft. Tidigare 
beslut från 2019-11-05, § 160, upphör därmed att gälla. 

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller 
deras respektive ersättare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna 
nödvändiga borgenshandlingar inom angiven borgensram. 

Sammanfattning av ärendet 
Eksta Bostads AB har den 15 oktober 2021 inkommit med en ansökan om en utökad 
borgensram för att kunna finansiera nyproduktionen av Björkris vård- och 
omsorgsboende. Det nya vård- och omsorgsboendet omfattar 120 boendeplatser med 
tillhörande lokalytor på 11 152 kvadratmeter (bruttoarea) och beräknas vara 
färdigställt i december 2022. Projekteringen är gjord i nära samverkan med 
Samhällsbyggnadskontoret, förvaltningen för Service och förvaltningen för Vård & 
Omsorg.  

I enlighet med kommunens policy för borgensåtagande, antagen av 
kommunfullmäktige den 10 september 2013, utgår marknadsmässig årlig 
borgensavgift på utnyttjad borgen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11, § 3 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-05 
Eksta Bostads AB:s ansökan om utökning av kommunal borgensram, 2021-10-15 

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 
Eksta Bostads AB, kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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§ 3 Dnr 2021-01029 
Utökning av borgensram till Eksta Bostads AB 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Eksta Bostads AB:s begäran om en utökad 
borgensram med 345 000 000 kronor till 4 071 000 000 kronor med villkor att den 
utökade borgensramen börjar gälla från det datum beslutet får laga kraft. Tidigare 
beslut från 2019-11-05, § 160, upphör därmed att gälla. 

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller 
deras respektive ersättare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna 
nödvändiga borgenshandlingar inom angiven borgensram.  

Sammanfattning av ärendet 
Eksta Bostads AB har den 15 oktober 2021 inkommit med en ansökan om en utökad 
borgensram för att kunna finansiera nyproduktionen av Björkris vård- och 
omsorgsboende. Det nya vård- och omsorgsboendet omfattar 120 boendeplatser med 
tillhörande lokalytor på 11 152 kvadratmeter (bruttoarea) och beräknas vara 
färdigställt i december 2022. Projekteringen är gjord i nära samverkan med 
Samhällsbyggnadskontoret, förvaltningen för Service och förvaltningen för Vård & 
Omsorg.  

I enlighet med kommunens policy för borgensåtagande, antagen av 
kommunfullmäktige den 10 september 2013, utgår marknadsmässig årlig 
borgensavgift på utnyttjad borgen.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-05 
Eksta Bostads AB:s ansökan om utökning av kommunal borgensram, 2021-10-15 

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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Utökning av borgensram till Eksta Bostads AB 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Eksta Bostads AB:s begäran om en utökad borgensram med 345 000 
000 kronor till 4 071 000 000 kronor med villkor att den utökade borgensramen börjar gälla från det 
datum beslutet får laga kraft. Tidigare beslut från 2019-11-05, § 160, upphör därmed att gälla. 

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller deras respektive 
ersättare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna nödvändiga borgenshandlingar inom 
angiven borgensram.  

Sammanfattning av ärendet 
Eksta Bostads AB har den 15 oktober 2021 inkommit med en ansökan om en utökad borgensram för 
att kunna finansiera nyproduktionen av Björkris vård- och omsorgsboende. Det nya vård- och 
omsorgsboendet omfattar 120 boendeplatser med tillhörande lokalytor på 11 152 kvadratmeter 
(bruttoarea) och beräknas vara färdigställt i december 2022. Projekteringen är gjord i nära samverkan 
med Samhällsbyggnadskontoret, förvaltningen för Service och förvaltningen för Vård & Omsorg.  

I enlighet med kommunens policy för borgensåtagande, antagen av kommunfullmäktige den 10 
september 2013, utgår marknadsmässig årlig borgensavgift på utnyttjad borgen.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-05 
Eksta Bostads AB:s ansökan om utökning av kommunal borgensram, 2021-10-15 

Beslutet skickas till 
Eksta Bostads AB, kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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EKSTA 
Kungsbacka 

Kungsbacka 2021-10-15 

Kungsbacka Kommun 
Kommunstyrelsen 
434 81 Kungsbacka 

Begäran om utökad borgensram Eksta Bostads AB 

Eksta ansöker härmed om ny borgen för finansieringen av Björkris Vård och Omsorgsboende. 

Projekteringen är gjord i nära samverkan med samhällsbyggnadskontoret. Serviceförvaltningen 
och förvaltningen för Vård och Omsorg. Projektet innebär 120 bostäder med tillhörande Lokalytor, 
detta ger en total yta på 11,152 m2 BTA som byggs enligt Passivhuskriterierna FEBY Guld, med ett 
stort inslag av solenergi. 

Produktionen är påbörjad och färdigställandet är beräknat till 1 december 2022. 

Totala projektkostnaden inkl. markköp är 395 miUoner kronor. 
Lånebehovet är beräknad till 345 miUoner kr och planeras att finansieras av Kommuninvest. 

Det här innebär en utökning av borgensramen till 4 071 ooo ooo kr. 

Med vänlig hälsnin 
Eksta Bost s 

ilersjö, VD 
0300-35609, christer@eksta.se 

Eksta Bostads AB 
Box 10400 

434 24 Kungsbacka 

telefon: 0300-356 00 e-post: info@eksta.se www.eksta.se 
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§ 24 Dnr 2019-00915 
Uppdatering av nämnden för Kultur & Fritids reglemente samt 
fördelning av övergripande ansvar för att leda och samordna 
hållbarhetsarbetet 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för Kultur & Fritid, daterat  
2021-11-26. 

Reglemente för nämnden för Kultur & Fritid, antaget av kommunfullmäktige  
2019-08-13, § 104, upphör därmed att gälla. 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska ansvara för att leda och 
samordna hållbarhetsarbetet utifrån ett övergripande perspektiv. Kommunstyrelsens 
reglemente uppdateras i enlighet med beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Kultur & Fritid har lyft fram ett antal områden där nämndens 
reglemente behöver ändras. 

Reglementet behöver förtydligas utifrån att Kultur & Fritid inte längre har hand om 
den del av anläggningarna för kultur och fritid som handlar om byggnadernas drift 
och skötsel. Ansvaret i denna del har i sin helhet övergått till nämnderna för Teknik 
och för Service. Kultur & Fritids ansvar blir därför att tillhandahålla och upplåta 
anläggningarna för de externa behoven, det vill säga till enskilda, föreningar och 
organisationer för kultur- och fritidsaktiviteter oavsett alternativ för driften av 
idrotts- eller kulturverksamheten i anläggningen.  

Ansvaret för friluftsliv lyfts fram något i nämndens uppdrag. Det blir också tydligt 
att nämnden ska driva och utveckla arbetsområdet friluftsliv, dock tillsammans med 
kommunstyrelsen och nämnden för Teknik.  

Inom sociala hållbarhetsområdet finns i nuvarande reglemente uppräknat ett antal 
specifika områden som nämnden har ansvar för. Dessa läggs nu samman under 
begreppet ”Folkhälsa och Social hållbarhet”. Även här är uppgiften att driva och 
utveckla. Därtill kompletteras kommunstyrelsens reglemente med en formulering 
avseende social hållbarhet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11, § 4 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-26 
Reglemente för nämnden för Kultur & Fritid, förslag 2021-11-26 
Nämnden för Kultur & Fritid 2019-11-28, § 89 
Förvaltningen för Kultur & Fritid tjänsteskrivelse, 2019-11-06 
Reglemente för nämnden för Kultur & Fritid, antaget av kommunfullmäktige  
2019-08-13, § 104 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Kultur & Fritid, kommunstyrelsen 
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§ 4 Dnr 2019-00915 
Uppdatering av nämnden för Kultur & Fritids reglemente samt 
fördelning av övergripande ansvar för att leda och samordna 
hållbarhetsarbetet 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för Kultur & Fritid, daterat 2020-
11-26. 

Reglemente för nämnden för Kultur & Fritid, antaget av kommunfullmäktige 2019-
08-13, § 104, upphör därmed att gälla. 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska ansvara för att leda och 
samordna hållbarhetsarbetet utifrån ett övergripande perspektiv. Kommunstyrelsens 
reglemente uppdateras i enlighet med beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Kultur & Fritid har lyft fram ett antal områden där nämndens 
reglemente behöver ändras. 

Reglementet behöver förtydligas utifrån att Kultur & Fritid inte längre har hand om 
den del av anläggningarna för kultur och fritid som handlar om byggnadernas drift 
och skötsel. Ansvaret i denna del har i sin helhet övergått till nämnderna för Teknik 
och för Service. Kultur & Fritids ansvar blir därför att tillhandahålla och upplåta 
anläggningarna för de externa behoven, det vill säga till enskilda, föreningar och 
organisationer för kultur- och fritidsaktiviteter oavsett alternativ för driften av 
idrotts- eller kulturverksamheten i anläggningen.  

Ansvaret för friluftsliv lyfts fram något i nämndens uppdrag. Det blir också tydligt 
att nämnden ska driva och utveckla arbetsområdet friluftsliv, dock tillsammans med 
kommunstyrelsen och nämnden för Teknik.  

Inom sociala hållbarhetsområdet finns i nuvarande reglemente uppräknat ett antal 
specifika områden som nämnden har ansvar för. Dessa läggs nu samman under 
begreppet ”Folkhälsa och Social hållbarhet”. Även här är uppgiften att driva och 
utveckla. Därtill kompletteras kommunstyrelsens reglemente med en formulering 
avseende social hållbarhet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-26 
Reglemente för nämnden för Kultur & Fritid, förslag 2021-11-26 
Nämnden för Kultur & Fritid 2019-11-28, § 89 
Förvaltningen för Kultur & Fritid tjänsteskrivelse, 2019-11-06 
Reglemente för nämnden för Kultur & Fritid, antaget av kommunfullmäktige 2019-
08-13, § 104 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Antagande av reglemente för nämnden för Kultur & Fritid och tillägg till reglemente för 
kommunstyrelsen 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för Kultur & Fritid, daterat 2020-11-26. 

Reglemente för nämnden för Kultur & Fritid, antaget av kommunfullmäktige 2019-08-13, § 104, 
upphör därmed att gälla. 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska ansvara för att leda och samordna 
hållbarhetsarbetet utifrån ett övergripande perspektiv. Kommunstyrelsens reglemente uppdateras i 
enlighet med beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Kultur & Fritid har lyft fram ett antal områden där nämndens reglemente behöver ändras. 

Reglementet behöver förtydligas utifrån att Kultur & Fritid inte längre har hand om den del av 
anläggningarna för kultur och fritid som handlar om byggnadernas drift och skötsel. Ansvaret i denna 
del har i sin helhet övergått till nämnderna för Teknik och för Service. Kultur & Fritids ansvar blir 
därför att tillhandahålla och upplåta anläggningarna för de externa behoven, det vill säga till enskilda, 
föreningar och organisationer för kultur- och fritidsaktiviteter oavsett alternativ för driften av idrotts- 
eller kulturverksamheten i anläggningen.  

Ansvaret för friluftsliv lyfts fram något i nämndens uppdrag. Det blir också tydligt att nämnden ska 
driva och utveckla arbetsområdet friluftsliv, dock tillsammans med kommunstyrelsen och nämnden för 
Teknik.  

Inom sociala hållbarhetsområdet finns i nuvarande reglemente uppräknat ett antal specifika områden 
som nämnden har ansvar för. Dessa läggs nu samman under begreppet ”Folkhälsa och Social 

hållbarhet”. Även här är uppgiften att driva och utveckla. Därtill kompletteras kommunstyrelsens 
reglemente med en formulering avseende social hållbarhet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-26 
Reglemente för nämnden för Kultur & Fritid, förslag 2021-11-26 
Nämnden för Kultur & Fritid 2019-11-28, § 89 
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Förvaltningen för Kultur & Fritid tjänsteskrivelse, 2019-11-06 
Reglemente för nämnden för Kultur & Fritid, antaget av kommunfullmäktige 2019-08-13, § 104 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Kultur & Fritid, kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Kultur & Fritid har lyft fram ett antal områden där reglementet behöver ändras bland 
annat med anledning av förändringar i verksamheten. 

Anläggningar 
I detta ansvar ingår bland annat att tillse att framför allt invånarnas behov av anläggningar för sitt 
utövande av kultur- och fritidsaktiviteter tillgodoses på olika sätt. Reglementet behöver förtydligas 
utifrån att Kultur & Fritid inte längre har hand om byggnadernas drift och skötsel. Ansvaret har 
övergått i sin helhet på nämnderna för Teknik och för Service. Anläggningarna ingår i kommunens 
system för lokalplanering och så kallad internhyra av lokaler. Det ingår i alla nämnders ansvar att ta 
fram behovsbeskrivning inom sina respektive områden för att behoven ska kunna komma med i 
kommunens lokalplan och delta i lokalplaneringen i det årliga budgetarbetet.  

Nämnden för Service ansvarar även för ”internuthyrningen” inom kommunen egna och inhyrda lokaler 

för kommunens olika behov. Kultur & Fritid ”internhyr” anläggningar och lokaler som kan användas 
för kultur- och fritidsaktiviteter. 

Kultur & Fritids ansvar blir därför att tillhandahålla och upplåta anläggningarna för de externa 
behoven, det vill säga till enskilda, föreningar och organisationer för kultur- och fritidsaktiviteter 
oavsett alternativ för driften av kultur- eller fritidsverksamheten i anläggningen.  

Att tillhandahålla och upplåta kan ske på olika sätt. Det kan vara att hyra ut en timme i en anläggning 
en enstaka gång eller som ett löpande abonnemang eller att hyra ut hel eller del av en anläggning en 
enstaka gång eller under en längre tid.  

Kultur & Fritid kan även tillhandahålla och upplåta genom att kultur- eller fritidsverksamhet bedrivs i 
lokalen. Det kan ske genom egen regi eller genom upphandling av en extern utförare, som i sin tur 
tillhandahåller verksamheten i lokalen. Ett exempel på det senare är avtalet om drift av verksamheten i 
badhusen.  

Friluftsliv 
Ansvaret för friluftsliv lyfts fram något i nämndens uppdrag. Det blir också tydligt att driva och 
utveckla arbetsområdet, dock tillsammans med kommunstyrelsen genom Samhällsbyggnadskontoret 
och nämnden för Teknik och dess förvaltning. 
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Social hållbarhet 

Inom sociala hållbarhetsområdet finns nu uppräknat ett antal specifika områden. Området har en sådan 
karaktär att frågor kommer och går i angelägenhetsgrad hela tiden. I stället för att räkna upp specifika 
områden läggs dessa samman under begreppet folkhälsa och social hållbarhet. Även här är uppgiften 
att driva och utveckla. 

Ändringarna i Kultur & Fritids reglemente framgår av särskild bilaga. 

 
Kommunstyrelsens reglemente - hållbarhet 
Inom området ”Driva och utveckla frågor inom folkhälsa och sociala hållbarhetsområdet” finns en 

gränsdragning gentemot kommunstyrelsens ansvar. Idag har kommunstyrelsen ett ansvar för 
övergripande samordning vad gäller hållbarhet, vilket från Samhällsbyggnadskontoret (SBK) har 
uttryckts på följande sätt: 
 
SBK ska leda och samordna hållbarhetsarbetet utifrån ett övergripande perspektiv. 
SBK ska utifrån hela hållbarhetsperspektivet  

 stödja, stötta och utmana andra förvaltningar 
 utveckla arbetet externt och internt särskilt inom samhällsbyggnadsprocessen. 

 
Det innebär att kommunstyrelsens roll inom området Hållbarhet är att leda, samordna, utveckla och 
arbeta strategiskt och ansvaret för Kultur & Fritid är att driva, utveckla och arbeta operativt. Arbetet 
kommer att samordnas, till exempel beträffande mål, hållbarhetsbokslut och teamarbete. 

För att tydliggöra rollerna föreslås att kommunstyrelsens reglemente kompletteras med ett tillägg i § 3 
(punkt nummer 5): 

§ 3 Övergripande uppgifter 
Kommunstyrelsen ska 

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

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

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

ledning, samverkan, samordning och uppföljning av kommunens säkerhets- och 
beredskapsarbete. 
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5. leda och samordna hållbarhetsarbetet utifrån ett övergripande perspektiv 
6. ansvara för kommunövergripande informationssystem, 
7. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,  
8. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,  
9. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,  
10. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med 

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

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

kommunallagen 

 

Nämnden för Kultur & Fritid har den 13 augusti 2019 § 104 beslutat om förslag till nytt reglemente. 
Kommunledningskontoret har efter det samrått med förvaltningen om ovanstående ändringar.  

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 
Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Reglemente för kommunstyrelsen 

 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen eller andra 

författningar och i Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 

nämnder i Kungsbacka kommun gäller bestämmelserna i detta 

reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar också för uppgifter som inte 

lagts på annan nämnd. 

 

§ 1  Verksamhetsområde 

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

Kommunstyrelsen ska ha fokus på 

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

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

 

§ 2 Ledningsfunktion och styrfunktion 

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

 

§ 3 Övergripande uppgifter 

Kommunstyrelsen ska 

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

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

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

ledning, samverkan, samordning och uppföljning av kommunens säkerhets- och beredskapsarbete. 
5. leda och samordna hållbarhetsarbetet utifrån ett övergripande perspektiv 
6. ansvara för kommunövergripande informationssystem, 
7. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,  
8. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,  
9. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,  
10. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad 

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

utförs av privata utförare,  
12. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med kommunallagen.  
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§ 4 Anslagstavla och webbplats 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.  

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

 
§ 5 Styrdokument och kommunal författningssamling 

Kommunstyrelsen leder arbetet med att ta fram kommungemensamma styrdokument om inte någon annan 
nämnd har utsetts till ansvarig. 

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

 
§ 6 Etablerings- och integrationsverksamhet 

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

 
§ 7 Beredning av ärenden och verkställighet av beslut 

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

Om kommunfullmäktige inte beslutat annat, verkställer kommunstyrelsen kommunfullmäktiges beslut. 

 
§ 8 Redovisning av ej besvarade motioner 

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

 

§ 9 Personal 

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

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsen ska  

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

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

som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 

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

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

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

Kommunstyrelsen ska också 

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

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

och redovisning. 
 

§ 11 Uppföljning 

Kommunstyrelsen ska 

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

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

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

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

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

§ 12 Processbehörighet  

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

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

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

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

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

§ 14 Pensionsmyndighet 

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet vad avser de förtroendevalda politikernas pensionsbestämmelser. 
 

§ 15 Arkivmyndighet  

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av kommunfullmäktige 
antaget reglemente för arkivmyndigheten samt i riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning. 
 

§ 16 Kommunstyrelsens ansvar för egna verksamheter: 

1. översiktlig fysisk planering (inklusive planprogram och större lokaliseringar) 
2. planbesked enligt plan- och bygglagen (2010:900)  
3. operativt ansvar för kommunens planverksamhet 
4. exploatering och plangenomförande 
5. näringslivsfrågor 
6. markfrågor: arrende, köp och försäljning av fastigheter, markförvaltning, företräda kommunen i 

lantmäterifrågor och i plan- och byggfrågor samt ärenden som är jämförliga med dessa 
7. strategiskt arbete inom naturvård samt svara för kommunens engagemang i regional och lokal 

miljöövervakning 
8. strategisk trafik- och infrastrukturplanering 
9. såsom innehavare av anläggning ansvara för planering och kontroll av säkerhet mot person- och 

sakskada på grund av el. 
 

§ 17 Kommunfullmäktiges delegering 

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:  

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

byggnad som tillhör kommunen 
3. ingå servitutsavtal 
4. upplåtelse av tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer 

beträffande belopp och villkor i övrigt 
5. köpa eller sälja fastighet, eller del av fastighet, upp till ett maximalt belopp av 50 miljoner kronor, i 

varje enskilt ärende. I begreppen köpa och sälja ingår inlösen i plangenomförande syfte samt 
expropriation 

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

(2010:900) 
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9. fastställa ersättningen för samt träffa avtal om parkeringsavlösen 
10. ge tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen enligt 1 § lagen (1970:498) om skydd för 

vapen och vissa andra officiella beteckningar 
11. beslut om förbud mot eldning utomhus (förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, 2 kap. 7 §) 
12. avge yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) 
13. tolka Kungsbacka kommuns bestämmelser om ersättning till de förtroendevalda och hantera 

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

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

 
§ 18 Kommunalråd 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast beslutad av: Kommunfullmäktige 4 maj 2021 § 81, Dnr KS 

2020-00093 
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Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 
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Reglemente för nämnden för Kultur & Fritid 

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i ”Gemensamt reglemente för 

kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun” gäller bestämmelserna i 

detta reglemente. 

 

VERKSAMHETSOMRÅDE  

Nämnden ansvarar för: 

 Kommunens kultur- och fritidsverksamhet samt kulturskola  
 Stöd och bidrag till studieförbund, idrotts- och kulturföreningar, idéburna föreningar samt aktörer 

som bedriver kulturverksamhet 
 Att tillhandahålla och upplåta anläggningar avsedda för kultur- och fritidsaktiviteter 
 Att driva och utveckla friluftslivet 
 Att driva och utveckla frågor inom folkhälsa och sociala hållbarhetsområdet 
 Att tydliggöra behov inom nämndens ansvarsområde i arbetet med samhällsplanering samt 

ge råd och stöd inom området kulturmiljö 
 Marknadsföring och information till besökare om kommunens turistmål  

 

DELEGERING FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Ansvara för beslut i de fall spellagen (2018:1138) är tillämplig. 
 
Ansvara för kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen (2013:801) utom där skollagen är 
tillämplig. 

 

 

 

 

 

 

   

 

Beslutad av: Kommunfullmäktige xx 202x § xxx, KS 2019-00915 

Förslag: Kommunstyrelsens förvaltning 2021-11-26 

Ansvarig förvaltning: Kultur & Fritid 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 
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§ 89 Dnr 2019-00242  
Uppdatering av reglemente 

Nämnden för Kultur & Fritids beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid föreslår att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur & Fritid sköter inte längre själv någon drift- och skötsel av anläggningar. 
Uppdraget har övergått till Teknikförvaltningen, Serviceförvaltningen samt Medley 
AB. Uppdraget för Nämnden för kultur & Fritid blir därför att teckna och följa upp 
avtal för drift och skötsel. 

Friluftslivspunkten blir en egen punkt för att markera att detta område lyfts fram 
något i vårt uppdrag. Det blir också tydligt att vi ska driva och utveckla 
arbetsområdet, dock tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret där vi nu har 
medarbetare som fokuserar på friluftsliv samt tillsammans med Teknikförvaltningen. 

 

Inom Sociala hållbarhetsområdet fanns tidigare uppräknat ett antal specifika områden 
som inte riktigt stämmer. Barnrättsfrågan var t ex utelämnad. Området har också en 
sådan karaktär att frågor kommer och går i angelägenhetsgrad hela tiden. En ny fråga 
som kommit till nyligen är t ex arbetet mot hedersrelaterat våld. Istället för att hela 
tiden räkna upp specifika områden föreslår vi att alla områden läggs samman under 
begreppet ”Folkhälsa och Social hållbarhet”. Även här ska vi driva och utveckla inte 
enbart samordna.  

 
 



 

 

Datum 

2019-11-06  
Diarienummer 

KFT/2019:242  

 
 

 

Kultur & Fritid  

Ulrika Granfors 

0300-83 40 98 
ulrika.granfors@kungsbacka.se  
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

 

Ändring av reglemente för nämnden för kultur & Fritid  

 

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige 

Beslut att revidera tre punkter i reglementet för Nämnden för Kultur & Fritid så att nya lydelsen blir: 

1. Teckna och följa upp avtal om drift- och skötsel  av vissa anläggningar för kultur och 

fritidsaktiviteter 

2. Driva och utveckla friluftslivet  

3. Driva och utveckla frågor inom folkhälsa och sociala hållbarhetsområdet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur & Fritid sköter inte längre själv någon drift- och skötsel av anläggningar. Uppdraget har 

övergått till Teknikförvaltningen, Serviceförvaltningen samt Medley AB. Uppdraget för Nämnden för 

kultur & Fritid blir därför att teckna och följa upp avtal för drift och skötsel. 

Friluftslivspunkten blir en egen punkt för att markera att detta område lyfts fram något i vårt uppdrag. 

Det blir också tydligt att vi ska driva och utveckla arbetsområdet, dock tillsammans med 

Samhällsbyggnadskontoret där vi nu har medarbetare som fokuserar på friluftsliv samt tillsammans 

med Teknikförvaltningen. 

Inom Sociala hållbarhetsområdet fanns tidigare uppräknat ett antal specifika områden som inte riktigt 

stämmer. Barnrättsfrågan var t ex utelämnad. Området har också en sådan karaktär att frågor kommer 

och går i angelägenhetsgrad hela tiden. En ny fråga som kommit till nyligen är t ex arbetet mot 

hedersrelaterat våld. Istället för att hela tiden räkna upp specifika områden föreslår vi att alla områden 

läggs samman under begreppet ”Folkhälsa och Social hållbarhet”. Även här ska vi driva och utveckla 

inte enbart samordna.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2019-11-06  
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens förvaltning för beredning till Kommunfullmäktige 

 

  

 

Ulrika Granfors  

Förvaltningschef  
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Reglemente för nämnden för Kultur & Fritid 

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i ”Gemensamt reglemente för 

kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun” gäller bestämmelserna i 

detta reglemente. 

 

VERKSAMHETSOMRÅDE  

Nämnden ansvarar för: 

 Kommunens kultur- och fritidsverksamhet samt kulturskola 
 Drift och skötsel av vissa anläggningar för kultur- och fritidsaktiviteter 
 Stöd och bidrag till studieförbund, idrotts- och kulturföreningar, idéburna föreningar samt aktörer 

som bedriver kulturverksamhet 
 Att tillhandahålla och upplåta anläggningar avsedda för kultur- och fritidsaktiviteter 
 Att driva och utveckla friluftslivet 
 Att driva och utveckla frågor inom folkhälsa och sociala hållbarhetsområdet 
 Att tydliggöra behov inom nämndens ansvarsområde i arbetet med samhällsplanering samt 

ge råd och stöd inom området kulturmiljö 
 Samordning och utveckling av friluftsliv, folkhälsoarbete, brotts- och drogförebyggande 

arbete samt barnrättsarbete 
 Marknadsföring och information till besökare om kommunens turistmål  

 

DELEGERING FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Ansvara för beslut i de fall spellagen (2018:1138) är tillämplig. 
 
Ansvara för kommunens uppgifter enligt Bibliotekslagen (2013:801) utom där Skollagen är 
tillämplig. 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 13 augusti § 104 2019, KS 

2019-00178 

Kommunfullmäktige xx 202x § xxx, KS 2019-00915 

Ansvarig förvaltning: Kultur & Fritid 

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

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

-
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§ 329 Dnr 2021-00296 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om uppställningsplats för 
husbilar och husvagnar 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionens intention och ger nämnden för Kultur & 
Fritid i uppdrag att tillsammans med nämnden för Teknik och kommunstyrelsen 
utreda möjligheten att skapa fler uppställningsplatser för främst husbilar men även 
husvagnar i Kungsbacka stad. 

I utredningen ska det ingå att kontakt tas med fastighetsägare samt näringslivet för att 
efterhöra eventuellt intresse om att vara med att tillskapa uppställningsplatser. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 9 
mars 2021 att kommunen ska verka för att utbudet av övernattningsmöjligheter för 
besökare till kommunen ökar. 

Motionären vill att kommunen kontaktar Aranäs AB för att diskutera frågan om att 
anlägga en uppställningsplats för husbilar och husvagnar på 
Kungsgärde/Apotekarängen samt att kommunen, oavsett svaret från Aranäs AB, 
undersöker möjligheten att anlägga uppställningsplats för husbilar och husvagnar på 
annan lämplig plats i centralorten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-16, § 390 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-20 
Nämnden för Teknik 2021-06-16, § 75 
Nämnden för Teknik, yttrande 2021-05-24 
Nämnden för Kultur & Fritid 2021-06-17, § 28 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-05-31 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 133 
Kommunfullmäktige 2021-03-09, § 36 
Motion från Roger Larsson (KB), 2021-03-02 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Kultur & Fritid, nämnden för Teknik, kommunstyrelsen 
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2021-11-16 
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§ 390 Dnr 2021-00296 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om uppställningsplats för 
husbilar och husvagnar 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionens intention och ger nämnden för Kultur & 
Fritid i uppdrag att tillsammans med nämnden för Teknik och kommunstyrelsen 
utreda möjligheten att skapa fler uppställningsplatser för främst husbilar men även 
husvagnar i Kungsbacka stad. 

I utredningen ska det ingå att kontakt tas med fastighetsägare samt näringslivet för att 
efterhöra eventuellt intresse om att vara med att tillskapa uppställningsplatser. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 9 
mars 2021 att kommunen ska verka för att utbudet av övernattningsmöjligheter för 
besökare till kommunen ökar. 

Motionären vill att kommunen kontaktar Aranäs AB för att diskutera frågan om att 
anlägga en uppställningsplats för husbilar och husvagnar på 
Kungsgärde/Apotekarängen samt att kommunen, oavsett svaret från Aranäs AB, 
undersöker möjligheten att anlägga uppställningsplats för husbilar och husvagnar på 
annan lämplig plats i centralorten.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-20 
Nämnden för Teknik 2021-06-16, § 75 
Nämnden för Teknik, yttrande 2021-05-24 
Nämnden för Kultur & Fritid 2021-06-17, § 28 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 133 
Kommunfullmäktige 2021-03-09, § 36 
Motion från Roger Larsson (KB), 2021-03-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att följande tillägg görs till beslutet: I 
utredningen ska det ingå att kontakt tas med fastighetsägare samt näringslivet för att 
efterhöra eventuellt intresse om att vara med att tillskapa uppställningsplatser 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets respektive eget tilläggsyrkande. Ordföranden (M) prövar 
förslagen var för sig och finner att arbetsutskottet bifaller samhällsbyggnadskontorets 
förslag med ordförandens (M) yrkande. 



 
 

Datum 
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Diarienummer 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Johan Gerremo 
0300-834076 
Verksamhetschef 
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Svar på motion från Roger Larsson (KB) om uppställningsplats för husbilar och 
husvagnar 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionens intention och ger nämnden för Kultur & Fritid i uppdrag att 
tillsammans med nämnden för Teknik och kommunstyrelsen utreda möjligheten att skapa fler 
uppställningsplatser för främst husbilar men även husvagnar i Kungsbacka stad.  

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 9 mars 2021 att 
kommunen ska verka för att utbudet av övernattningsmöjligheter för besökare till kommunen ökar. 
Motionären vill att kommunen kontaktar Aranäs AB för att diskutera frågan om att anlägga en 
uppställningsplats för husbilar och husvagnar på Kungsgärde/Apotekarängen samt att kommunen, 
oavsett svaret från Aranäs AB, undersöker möjligheten att anlägga uppställningsplats för husbilar och 
husvagnar på annan lämplig plats i centralorten.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-20 
Nämnden för Teknik 2021-06-16, § 75 
Nämnden för Teknik, yttrande 2021-05-24 
Nämnden för Kultur & Fritid 2021-06-17, § 28 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 133 
Kommunfullmäktige 2021-03-09, § 36 
Motion från Roger Larsson (KB), 2021-03-02 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Kultur & Fritid, Nämnden för Teknik,  
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Beskrivning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 9 mars 2021 att 
kommunen ska verka för att utbudet av övernattningsmöjligheter för besökare till kommunen ökar. 
Motionären vill att kommunen kontaktar Aranäs AB för att diskutera frågan om att anlägga en 
uppställningsplats för husbilar och husvagnar på Kungsgärde/Apotekarängen samt att kommunen, 
oavsett svaret från Aranäs AB, undersöker möjligheten att anlägga uppställningsplats för husbilar och 
husvagnar på annan lämplig plats i centralorten. 

Motionen remitterades till nämnden för Kultur & Fritid samt nämnden för Teknik för yttrande. 

I sitt yttrande föreslår nämnden för Kultur & Fritid att kommunfullmäktige bifaller motionens 
intentioner. Nämnden håller med om att fler ställplatser behövs för att tillgodose det 
övernattningsbehov som antas finnas för de som vill besöka Kungsbacka. Endast ett fåtal ordinära 
campingplatser finns varav ingen ligger centrumnära. 

Nämnden konstaterar att ställplatser med låg standard kan tillskapas med enkla medel medan platser 
med tillgång till wc, dusch och möjlighet att fylla på färskvatten och tömma avlopp blir betydligt 
svårare. Detta eftersom dessa e tar större plats, kräver investeringsmedel, tar längre tid att tillskapa och 
ofta kräver någon form av tillsyn och skötsel när de är klara. 

Nämnden förslår därför att de ges ett utredningsuppdrag om att tillskapa enkla ställplatser med relativt 
låg standard. Det kan med fördel vara platser som andra aktörer i samhället redan äger och därför kan 
utöva en viss tillsyn över. De ställplatser som ska åstadkommas ska ha enkel standard så att de kan 
inrymmas i befintlig budget. Möjlighet att fylla på färskvatten och tömma avlopp finns redan i 
kommunen och behöver därför inte finnas vid varje ställplats. Utredningen kan med fördel göras 
tillsammans med förvaltningen för Teknik samt Samhällsbyggnadskontoret, där gruppen som berett 
denna motion skulle kunna utgöra en arbetsgrupp. 

Även nämnden för Teknik föreslår i sitt yttrande att kommunfullmäktige bifaller motionen, men att 
frågan behöver utredas vidare. Nämnden pekar på att det tidigare fanns ett tiotal uppställningsplatser 
för husbilar på Inlagsområdet, mellan nuvarande Lindens gata och järnvägen. Våren 2018 försvann 
platserna i samband med att förvaltningen för Teknik byggde en större yta för bilparkering på platsen. 
Som tillfällig ersättning ordnades tre uppställningsplatser på parkeringsytan i kvarteret Ejdern. 
Platserna uppfyller kraven utifrån brandsäkerhet men saknar service som el, vatten eller möjlighet att 
tömma latrin respektive gråvatten. Latrin och gråvatten kan i dag tömmas på Marios gata i 
verksamhetsområdet Varla västra. Eftersom kvarteret Ejdern planeras att omvandlas och bebyggas är 
uppställningsplatserna endast att anse som tillfälliga.  

Nämnden för Teknik konstaterar vidare att en utredning bör studera behovet av antal 
uppställningsplatser. I centrala lägen bör det vägas mot andra behov, som till exempel parkering för 
bilar. Inklusive säkerhetszon för brandrisk upptar en uppställningsplats cirka 50 kvadratmeter. Det kan 
jämföras med parkeringsplats för bil som kräver 12,5 kvadratmeter. Ett område som bör finnas med i 
en vidare utredning är parkeringsytorna vid Kungsbacka badhus och ishallen. Läget är attraktivt och 
beläget inom gångavstånd från centrum och flera aktiviteter. Men även andra ytor i Kungsbacka stad 
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kan vara aktuella. Om den föreslagna platsen vid Kungsgärde/Apotekarängen blir aktuell anser Teknik 
att det är viktigt att i vidare utredning ta hänsyn till den översvämningsrisk som finns i området, enligt 
de översvämningskarteringar som gjorts för Kungsbackaån. Det är också viktigt att notera att om en 
yta över 1 250 kvadratmeter hårdgörs krävs att dagvatten från ytan rengörs innan det leds vidare till 
kommunala dagvattenledningar eller Kungsbackaån. 

Utifrån de yttranden som lämnats från nämnden för Kultur & Fritid samt nämnden för Teknik föreslår 
samhällsbyggnadskontoret att kommunfullmäktige bifaller motionens intention samt att nämnden för 
Kultur & Fritid får i uppdrag att utreda möjligheten att skapa fler uppställningsplatser för främst 
husbilar men även husvagnar i Kungsbacka stad och att utredningen genomförs tillsammans med 
nämnden för Teknik och kommunstyrelsen. Inom ramen för uppdraget kan Samhällsbyggnadskontoret 
också ta kontakt med Aranäs AB och diskutera förutsättningarna för en eventuell uppställningsplats 
inom Kungsgärde/Apotekarängen. 

 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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§ 75 Dnr 2021-00333 
Motion om uppställningsplats för husbilar och husvagnar, KS 2021-
00296 

Beslut 
Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen i den del att 
frågan behöver utredas. Nämnden för Teknik antar yttrande daterat 2021-05-24 och 
översänder det till kommunfullmäktige som motivering av sitt ställningstagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt att nämnden för Teknik yttrar sig om 
Motion – uppställningsplats för husbilar och husvagnar.  

Motionärerna Roger Larsson (Kb) och Stefan Sundberg (Kb) anser att utbudet av 
övernattningsmöjligheter i kommunen behöver öka. De yrkar att kommunfullmäktige 
beslutar att kommunen kontaktar Aranäs fastigheter för att diskutera frågan om att 
anlägga en uppställningsplats för husbilar och husvagnar på 
Kungsgärdet/Apotekarängen samt att kommunen, oavsett svaret från Aranäs 
fastigheter, undersöker möjligheten att anlägga uppställningsplats för husbilar och 
husvagnar på annan lämplig plats i centralorten.  

I dag finns tre enklare uppställningsplatser på parkeringsytan i kvarteret Ejdern. 
Platserna är endast tillfälliga i väntan på att området ska omvandlas. För att skapa 
förutsättning för ökad övernattning behöver Kungsbacka en centralt placerad 
uppställningsplats för husbilar och husvagnar. Om behovet av uppställningsplatser 
finns kvar behöver en långsiktig lösning i Kungsbacka stad utredas. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag TEAU 2021-05-31 § 65 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-05-24 

Yttrande över kommunstyrelsens arbetsutskotts remiss: Motion – Uppställningsplats 
för husbilar och husvagnar (KS 2021-00296), 2021-05-24 

Motion om uppställningsplats för husbilar och husvagnar, KS 2021-00296 

Kommunstyrelsen arbetsutskott, 2021-03-30 § 133 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut 
kan antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Yttrande över kommunstyrelsens arbetsutskotts remiss: Motion – Uppställningsplats 
för husbilar och husvagnar (KS 2021-00296) 

Sammanfattande inställning 
Teknik anser att möjligheten att anlägga centrala uppställningsplatser för husbilar och husvagnar ska 
utredas vidare. 

Teknik överlåter till mark- och exploatering, samhällsbyggnadskontoret, att undersöka möjligheten att 
få tillgång till mark på Kungsgärdet/Apotekarängen för att anlägga uppställningsplats för husbilar och 
husvagnar.  

Nämndens ställningstagande i detalj  
Teknik anser att möjligheten att anlägga centrala uppställningsplatser för husbilar och husvagnar ska 
utredas vidare. Det finns ett behov att ersätta de tillfälliga platserna i kvarteret Ejdern med en 
långsiktig lösning. 

Tidigare fanns ett tiotal uppställningsplatser för husbilar på Inlagsområdet, mellan nuvarande Lindens 
gata och järnvägen. Våren 2018 försvann platserna i samband med att Teknik byggde en större yta för 
bilparkering på platsen. Som tillfällig ersättning ordnades tre uppställningsplatser på parkeringsytan i 
kvarteret Ejdern. Platserna uppfyller kraven utifrån brandsäkerhet men saknar service som el, vatten 
eller möjlighet att tömma latrin respektive gråvatten. Latrin och gråvatten kan tömmas på Marios gata i 
verksamhetsområdet Varla västra. Eftersom kvarteret Ejdern planeras att omvandlas och bebyggas är 
uppställningsplatserna endast att anse som tillfälliga. Beläggningsstudie för platserna saknas.  

En eventuell vidare utredning bör studera behovet av antal uppställningsplatser. I centrala lägen bör 
det vägas mot andra behov, som till exempel parkering för bilar. Inklusive säkerhetszon för brandrisk 
upptar en uppställningsplats cirka 50 kvadratmeter. Den kan jämföras med parkeringsplats för bil som 
kräver 12,5 kvadratmeter.  

Ett område som bör finnas med i en vidare utredning är parkeringsytorna vid Kungsbacka badhus och 
ishallen. Läget är attraktivt och beläget inom gångavstånd från centrum och flera aktiviteter. Men även 
andra ytor i Kungsbacka stad kan vara aktuella.  

Teknik överlåter till mark- och exploatering, samhällsbyggnadskontoret, att undersöka möjligheten att 
få tillgång till mark på Kungsgärdet/Apotekarängen för att anlägga uppställningsplats för husbilar och 
husvagnar.  
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Om platsen blir aktuell anser Teknik att det är viktigt att i vidare utredning ta hänsyn till den 
översvämningsrisk som finns i området, enligt översvämningskarteringar som gjorts för 
Kungsbackaån. Det är också viktigt att notera att om en yta över 1250 kvadratmeter hårdgörs krävs att 
dagvatten från ytan rengörs innan det leds vidare till kommunala dagvattenledningar eller 
Kungsbackaån. 

 

 

För nämnden för Teknik 
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§ 28 Dnr 2021-00078 

Begäran om yttrande - Motion om uppställningsplats för husbilar och 
husvagnar (KS 2021-00296) 

Beslut 

Nämnden för Kultur & Fritid föreslår Kommunfullmäktige att bifalla intentionerna i 

Kungsbackabornas motion Uppställningsplats för husbilar och husvagnar (KS 2021-

00296), 21-03-02.  

 

Nämnden för Kultur & Fritid föreslår Kommunstyrelsen att ge förvaltningen för 

Kultur & Fritid i uppdrag att utreda möjligheten att skapa fler uppställningsplatser 

för främst husbilar men även husvagnar i Kungsbacka stad. Utredningen ska 

genomföras tillsammans med förvaltningen för Teknik och 

Samhällsbyggnadskontoret. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Genom ärende KS 2021-00296 har motionen om att tillskapa fler 

uppställningsplatser för husbilar och husvagnar remitterats till nämnden för Kultur & 

Fritid. Motionens förslag är att fler s.k. ställplatser tillskapas och även ett specifikt 

område föreslås. 

 

Nämnden håller med om att fler ställplatser behövs för att tillgodose det 

övernattningsbehov som antas finnas för de som vill besöka Kungsbacka. Endast ett 

fåtal ordinära campingplatser finns varav ingen ligger centrumnära. Ställplatser med 

låg standard kan tillskapas med enkla medel medan platser med tillgång till wc, 

dusch och möjlighet att fylla på färskvatten och tömma avlopp blir betydligt svårare. 

De tar större plats, kräver investeringsmedel, tar längre tid att tillskapa och kräver 

ofta någon form av tillsyn och skötsel när de är klara. Förvaltningen föreslår att vi 

ges ett utredningsuppdrag om att tillskapa enkla ställplatser med relativt låg standard. 

Det kan med fördel vara platser som andra aktörer i samhället redan äger och därför 

kan utöva en viss tillsyn över. De ställplatser som ska åstadkommas ska ha enkel 

standard så att de kan inrymmas i befintlig budget. Möjlighet att fylla på färskvatten 

och tömma avlopp finns redan i kommunen och behöver därför inte finnas vid varje 

ställplats. Utredningen kan med fördel göras tillsammans med Förvaltningen för 

Teknik samt Samhällsbyggnadskontoret. En arbetsgrupp som tittar på möjligheterna 

att åstadkomma fler ställplatser är redan tillsatt. 

Beslutsunderlag 

Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-05-31 

Begäran om yttrande Begäran om yttrande - Motion om uppställningsplats för 

husbilar och husvagnar (KS 2021-00296) 2021-04-08 
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Beslut-202100296-KS-§ 133 Begäran om yttrande - Motion om uppställningsplats 

för husbilar och husvagnar (KS 2021-00296) 2021-03-30 

Beslut-202100296-KS-§ 36 Begäran om yttrande - Motion om uppställningsplats för 

husbilar och husvagnar (KS 2021-00296) 2021-03-09 

Handling-ks-10032021 Begäran om yttrande - Motion om uppställningsplats för 

husbilar och husvagnar (KS 2021-00296) 2021-03-02 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Kristina Karlsson (C) lämnar följande ändringsyrkande:  

Nämnden för Kultur & Fritid föreslår Kommunfullmäktige att bifalla intentionerna i 

Kungsbackabornas motion Uppställningsplats för husbilar och husvagnar, 21-03-02.  

 

Nämnden för Kultur & Fritid föreslår Kommunstyrelsen att ge förvaltningen för 

Kultur & Fritid i uppdrag att utreda möjligheten att skapa fler uppställningsplatser 

för främst husbilar men även husvagnar i Kungsbacka stad. Utredningen ska 

genomföras tillsammans med förvaltningen för Teknik och 

Samhällsbyggnadskontoret. 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 

förslag och ordförandes ändringsyrkande. Ordföranden prövar förslagen mot 

varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens förvaltning, kansliet 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Yttrande - Motion om uppställningsplats för husbilar och husvagnar 

 

Beslut i nämnden för Kultur & Fritid 

Nämnden för Kultur & Fritid föreslår Kommunfullmäktige att bifalla intentionerna i 

Kungsbackabornas motion Uppställningsplats för husbilar och husvagnar, 21-03-02.  

 

Nämnden för Kultur & Fritid föreslår Kommunstyrelsen att ge förvaltningen för Kultur & Fritid i 

uppdrag att utreda möjligheten att skapa fler uppställningsplatser för främst husbilar men även 

husvagnar i Kungsbacka stad. Utredningen ska genomföras tillsammans med förvaltningen för Teknik 

och Samhällsbyggnadskontoret. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Genom ärende KS 2021-00296 har motionen om att tillskapa fler uppställningsplatser för husbilar och 

husvagnar remitterats till nämnden för Kultur & Fritid. Motionens förslag är att fler s.k. ställplatser 

tillskapas och även ett specifikt område föreslås. 

Nämnden håller med om att fler ställplatser behövs för att tillgodose det övernattningsbehov som antas 

finnas för de som vill besöka Kungsbacka. Endast ett fåtal ordinära campingplatser finns varav ingen 

ligger centrumnära. Ställplatser med låg standard kan tillskapas med enkla medel medan platser med 

tillgång till wc, dusch och möjlighet att fylla på färskvatten och tömma avlopp blir betydligt svårare. 

De tar större plats, kräver investeringsmedel, tar längre tid att tillskapa och kräver ofta någon form av 

tillsyn och skötsel när de är klara. Förvaltningen föreslår att vi ges ett utredningsuppdrag om att 

tillskapa enkla ställplatser med relativt låg standard. Det kan med fördel vara platser som andra aktörer 

i samhället redan äger och därför kan utöva en viss tillsyn över. De ställplatser som ska åstadkommas 

ska ha enkel standard så att de kan inrymmas i befintlig budget. Möjlighet att fylla på färskvatten och 

tömma avlopp finns redan i kommunen och behöver därför inte finnas vid varje ställplats. Utredningen 

kan med fördel göras tillsammans med Förvaltningen för Teknik samt Samhällsbyggnadskontoret. En 

arbetsgrupp som tittar på möjligheterna att åstadkomma fler ställplatser är redan tillsatt.  

Beslutsunderlag 

Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-05-31 
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Begäran om yttrande Begäran om yttrande - Motion om uppställningsplats för husbilar och husvagnar 

(KS 2021-00296) 2021-04-08 

Beslut-202100296-KS-§ 133 Begäran om yttrande - Motion om uppställningsplats för husbilar och 

husvagnar (KS 2021-00296) 2021-03-30 

Beslut-202100296-KS-§ 36 Begäran om yttrande - Motion om uppställningsplats för husbilar och 

husvagnar (KS 2021-00296) 2021-03-09 

Handling-ks-10032021 Begäran om yttrande - Motion om uppställningsplats för husbilar och 

husvagnar (KS 2021-00296) 2021-03-02 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens förvaltning, kansliet 

 

 

Ulrika Granfors    

Förvaltningschef     
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§ 133 Dnr 2021-00296 
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om uppställningsplats 
för husbilar och husvagnar 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motion till nämnden för Kultur & Fritid 
respektive nämnden för Teknik för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om uppställningsplats för husbilar 
och husvagnar. 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, § 36 
Motion från Roger Larsson (KB), 2021-03-02 

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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§ 36 Dnr 2021-00296 
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om uppställningsplats för 
husbilar och husvagnar 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motion till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om uppställningsplats för husbilar 
och husvagnar. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB), 2021-03-02 

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 



~ 
Kungsbacka borna 

Motion till 

Kommunfullmäktige i Kungsbacka 2021-03-02 

Betr.: Uppställningsplats för husbilar och husvagnar 

Utbyggda Hede handelsområde, Kungsmässan, innerstaden, samt våra arenor och 

idrottshallar gör Kungsbacka till såväl en handelsstad, som en stad med möjlighet till stora 

arrangemang inom idrott och kultur. Detta lockar många, såväl dagsbesökare som de som 

vill stanna lite längre. 

För de som vill stanna längre och besöka butiker, restauranger, olika utflyktsmål eller deltaga 

i någon av alla de cuper och events som våra duktiga föreningar arrangerar, så är det ett 

relativt begränsat utbud av övernattningsmöjligheter. Man räknar med 20,000 dagsbesök till 

Aranäs Open och Tölö Cupen. Lågt räknat spenderar de 250 kr/dag. Enligt uppgift omsätter 

Gothia Cup 25-30 miljoner, bara i Kungsbacka! 

Eftersom det är önskvärt att besökare stannar längre, behöver utbudet av 

övernattningsmöjligheter ökas. För att skapa förutsättning för ökad övernattning behöver 

Kungsbacka en centralt placerad uppställningsplats för husbilar och husvagnar. 

Lämplig placering av sådan uppställningsplats skulle kunna vara Kungsgärdet/ Apotekarängen 

med tanke på områdets närhet till allt vad centralorten har att erbjuda. Området har av olika 

skäl inte blivit exploaterat och i avvaktan på beslut av annan användning, är en 

uppställningsplats relativt enkel och inte så kostsam att vare sig bygga, eller ta bort när 

stadsutvecklingen så kräver. 

Kungsbackaborna (Kb) föreslår kommunfullmäktige besluta: 

- att kommunen kontaktar Aranäs fastigheter för att diskutera frågan om att anlägga en 

uppställningsplats för husbilar och husvagnar på Kungsgärdet/Apotekarängen. 

- att, kommunen, oavsett svaret från Aranäs fastigheter, undersöker möjligheten att anlägga 

~-.....:.LJställningsplats för husbilar och husvagnar på annan lämpli 

Roger Larsson (Kb) Stefan Sundberg (Kb) 
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§ 25 Dnr 2020-01063 
Svar på motion från Magdalena Sundqvist (S) om Sveriges första 
kommun med "anti-trafficking"-policy 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att dess syfte redan 
uppfylls av gällande lagstiftning och av kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har lämnat in en motion om att ge kommundirektören i 
uppdrag att kartlägga nuläget, analysera risker och behov av direktiv och/eller policy 
för att säkerställa att Agenda 2030 globala mål 5.2 uppfylls. Motionen väcktes i 
kommunfullmäktige den 8 december 2020. 

I Agenda 2030 lyfter FN jämställdhet som ett av de 17 globala mål för hållbar 
utveckling. Inom detta mål lyfts särskild vikten av att utrota våld mot och utnyttjande 
av kvinnor och flickor.  

Kommunfullmäktige har som ett av kommunens prioriterade mål att anpassa 
verksamheten till Agenda 2030. Agenda 2030 är ett mycket ambitiöst dokument som 
omfattar många olika områden. Agendans bredd kan bjuda in till att vilja prioritera 
vissa mål extra mycket. För maximal effekt på den sammanlagda hållbarheten bör 
dock alla mål omhändertas, inte minst för att förflyttningar in om ett mål ofta ger 
positive effekter inom andra mål.  

Utifrån denna styrning, och i detta fall även utifrån gällande lagstiftning, arbetar 
kommunen redan i dag aktivt med samtliga mål, inklusive mål 5.2. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11, § 9 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-02 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-12, § 21 
Kommunfullmäktige 2020-12-08, § 184  
Motion från Magdalena Sundqvist (S), 2020-12-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magdalena Sundqvist (S), Johan Tolinsson (S) och Maria Losman (MP) yrkar bifall 
till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Magdalena Sundqvists (S) m.fl. 
yrkande. 
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Magdalena 
Sundqvists (S) m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen 
godkänner: 

Ja-röst innebär bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Nej-röst innebär bifall till Magdalena Sundqvists (S) m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 12 ja-röster mot 3 nej-röster, beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 
Thure Sandén (M) X   
Kalle Påsse Sundvall (M) X   
Marianne Pleijel (M)   X   
Peter Söderberg (M) X   
Franklin Eck (M) X   
Fredrik Hansson (C)  X   
Kristina Karlsson (C) X   
Monica Neptun (L) X   
Marie Wadström (KD) X   
Magdalena Sundqvist (S)  X  
Johan Tolinsson (S)  X  
Carita Boulwén (SD) X   
Susanne Andersson (SD)  X   
Maria Losman (MP)  X  
Lisa Andersson (M) X   

Protokollsanteckning 
Maria Rasmussen (V) stödjer Magdalena Sundqvists (S) yrkande om bifall till 
motionen. 
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§ 9 Dnr 2020-01063 
Svar på motion från Magdalena Sundqvist (S) om Sveriges första 
kommun med "anti-trafficking"-policy 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att dess syfte redan 
uppfylls av gällande lagstiftning och av kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har lämnat in en motion om att ge kommundirektören i 
uppdrag att kartlägga nuläget, analysera risker och behov av direktiv och/eller policy 
för att säkerställa att Agenda 2030 globala mål 5.2 uppfylls. Motionen väcktes i 
kommunfullmäktige den 8 december 2020. 

I Agenda 2030 lyfter FN jämställdhet som ett av de 17 globala mål för hållbar 
utveckling. Inom detta mål lyfts särskild vikten av att utrota våld mot och utnyttjande 
av kvinnor och flickor.  

Kommunfullmäktige har som ett av kommunens prioriterade mål att anpassa 
verksamheten till Agenda 2030. Agenda 2030 är ett mycket ambitiöst dokument som 
omfattar många olika områden. Agendans bredd kan bjuda in till att vilja prioritera 
vissa mål extra mycket. För maximal effekt på den sammanlagda hållbarheten bör 
dock alla mål omhändertas, inte minst för att förflyttningar in om ett mål ofta ger 
positive effekter inom andra mål.  

Utifrån denna styrning, och i detta fall även utifrån gällande lagstiftning, arbetar 
kommunen redan i dag aktivt med samtliga mål, inklusive mål 5.2.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-02 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-12, § 21 
Kommunfullmäktige 2020-12-08, § 184  
Motion från Magdalena Sundqvist (S), 2020-12-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, Eva 
Borgs (S) bifall till motionen respektive samhällsbyggnadskontorets förslag med 
bifall av ordföranden (M). Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att 
arbetsutskottet bifaller samhällsbyggnadskontorets förslag. 
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Svar på motion från Magdalena Sundqvist (S) om Sveriges första kommun med "anti-
trafficking"-policy 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att dess syfte redan uppfylls av gällande 
lagstiftning och av kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har lämnat in en motion om att ge kommundirektören i uppdrag att kartlägga 
nuläget, analysera risker och behov av direktiv och/eller policy för att säkerställa att Agenda 2030 
globala mål 5.2 uppfylls. Motionen väcktes i kommunfullmäktige den 8 december 2020. 

I Agenda 2030 lyfter FN jämställdhet som ett av de 17 globala mål för hållbar utveckling. Inom detta 
mål lyfts särskild vikten av att utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor.  

Kommunfullmäktige har som ett av kommunens prioriterade mål att anpassa verksamheten till Agenda 
2030. Agenda 2030 är ett mycket ambitiöst dokument som omfattar många olika områden. Agendans 
bredd kan bjuda in till att vilja prioritera vissa mål extra mycket. För maximal effekt på den 
sammanlagda hållbarheten bör dock alla mål omhändertas, inte minst för att förflyttningar in om ett 
mål ofta ger positive effekter inom andra mål.  

Utifrån denna styrning, och i detta fall även utifrån gällande lagstiftning, arbetar kommunen redan i 
dag aktivt med samtliga mål, inklusive mål 5.2.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-02 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-12, § 21 
Kommunfullmäktige 2020-12-08, § 184  
Motion från Magdalena Sundqvist (S), 2020-12-07 

 

Malin Aronsson                                                              Emma Kjernald 

Kommundirektör                                                            Samhällsbyggnadschef 

0 
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§ 21 Dnr 2020-01063  
Remittering av motion från Magdalena Sundqvist (S) om Sveriges första 
kommun med "anti-trafficking"-policy 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunstyrelsens 
förvaltning för besvarande. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en motion om Sveriges första kommun 
med "anti-trafficking"-policy. Motionären vill att kommunfullmäktige ger 
kommundirektören i uppdrag att kartlägga nuläget, analysera risker och behov av 
direktiv och/eller policy för att säkerställa att Agenda 2030 globala mål 5.2 uppfylls. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2020-12-08, § 184 

Motion från Magdalena Sundqvist (S) om Sveriges första kommun med "anti-
trafficking"-policy, 2020-11-25 

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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§ 184 Dnr 2020-01063  
Anmälan av motion från Magdalena Sundqvist (S) om Sveriges första 
kommun med "anti-trafficking"-policy 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en motion om Sveriges första kommun 
med "anti-trafficking"-policy. Motionären vill att kommunfullmäktige ger 
kommundirektören i uppdrag att kartlägga nuläget, analysera risker och behov av 
direktiv och/eller policy för att säkerställa att Agenda 2030 globala mål 5.2 uppfylls. 

Beslutsunderlag 
Motion från Magdalena Sundqvist (S) om Sveriges första kommun med "anti-
trafficking"-policy, 2020-11-25 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



4k 
~• Socialdemokraterna 
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Sveriges första kommun med "anti-trafficing"-policy 

Vi kan inte längre säga att detta inte händer i vår kommun . Vi kan inte längre säga att vår kommun är 

fredad från politiker, och kanske även tjänstemän som köper sex. 

Att köpa sex och därmed bidra till trafficking är helt oacceptabelt för de allra flesta . Ändå är det 

vanligare än många tror. #Metoo har satt ett kraftfullt fokus på arbetet mot sexuella trakasserier på 

arbetsplatser och nu finns ett större intresse för att även integrera aktivt arbete mot sexköp och 

trafficking som sker utanför arbetsplatserna . 

Det finns företag som genomfört riskanalyser för att säkra att produkter eller tjänster inte används av 

aktörer inom traffickingkedjan. Riskbranscher är exempelvis hotell, klubbar, taxi, event & 

sportarrangörer, banker och web-hostingföretag och rese- och transportföretag. 

Kommuner styrs av politiker och är stora arbetsgivare med många anställda inom både kategorin 

t jänstemän och arbetare. En del av dessa reser i jobbet, bor på hotell och använder sig inom sitt 

politiska uppdrag eller inom sitt yrke av tjänster från ovanstående riskbranscher. 

Politiker är dessutom politiker när de är "lediga" och behöver bevara kommunens invånares 

förtroende dygnet runt. 

Studie som har gjorts visar att 75 procent av företag ser risk för sexköp vid tjänsteresor och 10 

procent ser risker kopplade till mässor/event. Även kommunala politiker och tjänstemän reser och är 

med på mässor/event. 

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar bland annat till att förverkliga de 

mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor. 

I det här sammanhanget är det mål 5.2 som vi som kommun behöver arbeta mot, att utrota våld mot 

och utnyttjande av kvinnor och flickor: 

Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummetJ inklusive 

människohandet sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering. 

Med detta som bakgrund yrkar jag att: 

• Kommunfullmäktige ger kommundirektören i uppdrag att kartlägga nuläget, analysera risker 

och behov av direktiv och/eller policy för att säkerställa att Agenda 2030 globala mål 5.2 

uppfylls. 
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§ 26 Dnr 2021-00402 
Svar på motion från Maj-Britt Rane Andersson (S) om att möjliggöra 
sjukvård på vård- och omsorgsboenden 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionens första att-sats med hänvisning till att det är 
Region Hallands ansvar att bistå kommunens hälso- och sjukvård med läkare.  

Kommunfullmäktige anser motionens andra att-sats besvarad med hänvisning till att 
vidareutbildning av vårdpersonal på arbetstid redan sker inom nämnden för Vård & 
Omsorgs verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Maj-Britt Rane-Andersson (S) har lämnat in en motion om att möjliggöra sjukvård 
på våra vård- och omsorgsboenden som väcktes i kommunfullmäktige den 13 april 
2021. Motionären konstaterar att en mer omfattande sjukdomsbild hos våra äldre 
ökar behovet av läkemedelsgenomgångar och läkarundersökningar. Motionären 
menar att anställande av medicinsk ansvariga läkare, MAL, i kommunal regi skulle 
kunna vara en lösning.  

Enligt såväl gällande lagstiftning som gällande regional överenskommelse är det 
Region Halland som ska säkerställa att ändamålsenlig läkarresurs garanteras i 
hemsjukvården. Kungsbacka kommun har dock flertalet gånger uttryckt ett missnöje 
till regionen gällande tillgängligheten till läkare, och det finns ett behov av att 
fortsätta dialogen med Region Halland kring att ingå avtal som reglerar 
läkarmedverkan i mer detalj. 

Vidare konstaterar motionären att personalen inom vård och omsorg ska ges 
möjligheten att hantera en alltmer komplex sjuklighet hos våra äldre, genom att 
vidareutbilda sjuksköterskor och undersköterskor. I samma andemening som 
motionens förslag arbetar förvaltningen för Vård & Omsorg redan i dag med att såväl 
undersköterskor som sjuksköterskor vidareutbildar sig på betald arbetstid. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11, § 10 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-29 
Nämnden för Vård & Omsorg 2021-09-15, § 75 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-07-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11, § 187 
Kommunfullmäktige 2021-04-13, § 59 
Motion från Maj-Britt Rane Andersson (S), 2020-04-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Wadström (KD) och Johan Tolinsson (S) 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 Marie Wadströms (KD) m.fl. 
yrkande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Marie Wadströms 
(KD) m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen 
godkänner: 

Ja-röst innebär bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Nej-röst innebär bifall till Marie Wadströms (KD) m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 10 ja-röster mot 3 nej-röster och 2 
som avstår, beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 
Thure Sandén (M) X   
Kalle Påsse Sundvall (M) X   
Marianne Pleijel (M)   X   
Peter Söderberg (M) X   
Franklin Eck (M) X   
Fredrik Hansson (C)  X   
Kristina Karlsson (C) X   
Monica Neptun (L) X   
Marie Wadström (KD)  X  
Magdalena Sundqvist (S)  X  
Johan Tolinsson (S)  X  
Carita Boulwén (SD)   X 
Susanne Andersson (SD)    X 
Maria Losman (MP) X   
Lisa Andersson (M) X   
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§ 10 Dnr 2021-00402 
Svar på motion från Maj-Britt Rane Andersson (S) om att möjliggöra 
sjukvård på vård- och omsorgsboenden 

Förslag till beslut kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionens första att-sats med hänvisning till att det är 
Region Hallands ansvar att bistå kommunens hälso- och sjukvård med läkare.  

Kommunfullmäktige anser motionens andra att-sats besvarad med hänvisning till att 
vidareutbildning av vårdpersonal på arbetstid redan sker inom nämnden för Vård & 
Omsorgs verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Maj-Britt Rane-Andersson (S) har lämnat in en motion om att möjliggöra sjukvård 
på våra vård- och omsorgsboenden som väcktes i kommunfullmäktige den 13 april 
2021. Motionären konstaterar att en mer omfattande sjukdomsbild hos våra äldre 
ökar behovet av läkemedelsgenomgångar och läkarundersökningar. Motionären 
menar att anställande av medicinsk ansvariga läkare, MAL, i kommunal regi skulle 
kunna vara en lösning.  

Enligt såväl gällande lagstiftning som gällande regional överenskommelse är det 
Region Halland som ska säkerställa att ändamålsenlig läkarresurs garanteras i 
hemsjukvården. Kungsbacka kommun har dock flertalet gånger uttryckt ett missnöje 
till regionen gällande tillgängligheten till läkare, och det finns ett behov av att 
fortsätta dialogen med Region Halland kring att ingå avtal som reglerar 
läkarmedverkan i mer detalj. 

Vidare konstaterar motionären att personalen inom vård och omsorg ska ges 
möjligheten att hantera en allt mer komplex sjuklighet hos våra äldre, genom att 
vidareutbilda sjuksköterskor och undersköterskor. I samma andemening som 
motionens förslag arbetar förvaltningen för Vård & Omsorg redan i dag med att såväl 
undersköterskor som sjuksköterskor vidareutbildar sig på betald arbetstid. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-29 
Nämnden för Vård & Omsorg2021-09-15, § 75 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-07-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11, § 187 
Kommunfullmäktige 2021-04-13, § 59 
Motion från Maj-Britt Rane Andersson (S), 2020-04-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) yrkar bifall till motionen. 

Monica Neptun (L) yrkar bifall till samhällsbyggnadskontorets förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, Eva 
Borgs (S) om bifall till motionen respektive samhällsbyggnadskontorets med bifall 
av Monica Neptun (L). Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att 
arbetsutskottet bifaller samhällsbyggnadskontorets förslag. 
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Svar på motion från Maj-Britt Rane-Andersson (S) om att möjliggöra sjukvård på våra 
vård- och omsorgsboenden 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionens första att-sats med hänvisning till att det är Region Hallands 
ansvar att bistå kommunens hälso- och sjukvård med läkare.  

Kommunfullmäktige anser motionens andra att-sats besvarad med hänvisning till att vidareutbildning 
av vårdpersonal på arbetstid redan sker inom nämnden för Vård & Omsorgs verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Maj-Britt Rane-Andersson (S) har lämnat in en motion om att möjliggöra sjukvård på våra vård- och 
omsorgsboenden som väcktes i kommunfullmäktige den 13 april 2021. Motionären konstaterar att en 
mer omfattande sjukdomsbild hos våra äldre ökar behovet av läkemedelsgenomgångar och 
läkarundersökningar. Motionären menar att anställande av medicinsk ansvariga läkare, MAL, i 
kommunal regi skulle kunna vara en lösning.  

Enligt såväl gällande lagstiftning som gällande regional överenskommelse är det Region Halland som 
ska säkerställa att ändamålsenlig läkarresurs garanteras i hemsjukvården. Kungsbacka kommun har 
dock flertalet gånger uttryckt ett missnöje till regionen gällande tillgängligheten till läkare, och det 
finns ett behov av att fortsätta dialogen med Region Halland kring att ingå avtal som reglerar 
läkarmedverkan i mer detalj. 

Vidare konstaterar motionären att personalen inom vård och omsorg ska ges möjligheten att hantera en 
allt mer komplex sjuklighet hos våra äldre, genom att vidareutbilda sjuksköterskor och 
undersköterskor. I samma andemening som motionens förslag arbetar förvaltningen för Vård & 
Omsorg redan i dag med att såväl undersköterskor som sjuksköterskor vidareutbildar sig på betald 
arbetstid. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-29 
Nämnden för Vård & Omsorg2021-09-15, § 75 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-07-01 

0 
Kungsbacka 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11, § 187 
Kommunfullmäktige 2021-04-13, § 59 
Motion från Maj-Britt Rane Andersson (S), 2020-04-01 

 

Beskrivning av ärendet 

Motionens första att-sats om att anställa läkare inom kommunal hälso- och sjukvård  
I 2 kap kommunallagen regleras den kommunala kompetensen, det vill säga vad kommunen får och 
inte får göra. Av 1 och 9 §§ framgår att kommunerna antingen måste ha ett stöd i lag för att bedriva en 
viss verksamhet, eller att det ska finnas ett lokalt allmänt intresse som motiverar åtagandet. Enligt 2 § 
får heller inte kommunen göra något som staten, regionen, en annan kommun eller någon annan 
offentlig aktör har fått ansvar för att ta hand om. 

Kommunen ansvarar enligt 12 kap 1-2 §§ hälso- och sjukvårdslagen (HSL) för att tillhandahålla hälso- 
och sjukvård till vissa grupper som redan får stöd från kommunen enligt socialtjänstlagen (SoL) eller 
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det gäller bland annat äldre som fått plats 
på kommunens vård- och omsorgsboenden. Kommunen kan även ingå avtal med regionen för att 
överta ansvaret att ge hemsjukvård till patienter som har svårt att ta sig till övrig öppen primärvård. Ett 
sådant avtal har ingåtts i alla regioner förutom Region Stockholm. Enligt 12 kap 3 § HSL gäller 
kommunens vårdansvar inte sådan hälso- och sjukvård som ges av läkare. Kommunerna och 
regionerna får inte heller, enligt 14 kap 1 § HSL, avtala om att överlåta ansvar för sådan hälso- och 
sjukvård som ges av läkare till kommunerna när det gäller hemsjukvård.  

Det är, enligt 16 kap 1 § HSL, regionernas ansvar att avsätta de läkarresurser som behövs för den 
kommunala vården, och huvudmännen ska enligt samma paragraf sluta avtal om omfattningen och 
formerna för regionens läkarmedverkan. Lagen medger dock att om regionen inte fullgör sina 
uppgifter enligt avtalet har kommunen möjlighet att anlita egna läkare och få ersättning för det från 
regionen. Det avtal som reglerar läkarmedverkan i Region Halland är Överenskommelse om 
hemsjukvården i Halland 2021–2028. Där fastställs, under punkt 5 om regionens uppdrag för 
hemsjukvården, följande:  

 Region Halland ska i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen säkerställa att ändamålsenlig 
läkarresurs garanteras i hemsjukvården  

 Region Halland ska vid behov bistå med medicinsk kompetens och kunskap i hemsjukvården i 
enskilda patientfall där det krävs för att säkerställa en god patientsäkerhet  

Förvaltningen för Vård & Omsorg har, tillsammans med de andra kommunerna i Halland, försökt ingå 
ett mer detaljerat avtal kring läkartillgängligheten inom den kommunala sjukvården. Förvaltningen har 
flertalet gånger uttryckt ett missnöje till regionen avseende tillgängligheten till läkare, särskilt när det 
gäller att snabbt nå fram till läkare på vårdcentral. Det nuvarande avtalet gör det dock svårt att nå en 
samsyn mellan kommun och region kring när läkarmedverkan brister eftersom det inte närmare 
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reglerar tillgängligheten i några nyckeltal. Därför ser förvaltningen att det finns ett behov av att 
fortsätta dialogen med Region Halland kring att ingå avtal som reglerar läkarmedverkan i mer detalj.  

Om medicinskt ansvarig läkare  
I motionen föreslås att kommunen ska anställa en medicinskt ansvarig läkare (MAL) för att möta 
behovet av läkemedelsgenomgångar och läkarundersökningar hos äldre. Titeln MAL används dock 
oftast för att beteckna en läkare i ledningsfunktion som ägnar sig huvudsakligen åt strategiskt arbete 
och systematiskt kvalitetsarbete. En sådan läkare kan anställas inom den kommunala hälso- och 
sjukvården men kan då inte praktisera och ge hälso- och sjukvårdsinsatser till enskilda av de skäl som 
anges här ovan. Då det i motionen läggs vikt vid att det är tillgången till läkare som ska förbättras har 
vi tolkat det som att det främst är praktiserande läkare som motionären vill att kommunen ska anställa.  

Motionens andra att-sats gällande utbildning av vårdpersonal på betald arbetstid  
Under våren 2020 lanserade regeringen den nationella satsningen Äldreomsorgslyftet. Satsningen 
innebar att Socialstyrelsen fördelade statsbidrag till kommunerna för att täcka kostnaderna för att låta 
personal utbilda sig till vårdbiträden eller undersköterskor på betald arbetstid. För året 2021 och framåt 
utökas satsningen till att även omfatta viss vidareutbildning för de som redan är undersköterskor och 
ledarskapsutbildning för enhetschefer. 

Förvaltningen för Vård & Omsorg har ett pågående arbete med att låta vidareutbilda personal inom 
ramen för satsningen. Under början av 2021 deltog 44 medarbetare i utbildningar som omfattas av 
Äldreomsorgslyftet, och förvaltningen för Vård & omsorg ser ett behov av att fortsatt erbjuda 
medarbetare denna möjlighet så länge satsningen pågår. 

Det framtida behovet av personal i äldreomsorgen, särskilt med undersköterskekompetens, bedöms 
vara stort. Särskilt för att rusta inför den demografiska utveckling som 2030 kommer innebära att 
kommunen har cirka 60 procent fler medborgare över 80 år än i dag, vilket kommer medföra en stor 
ökning i efterfrågan av kommunens välfärdstjänster. Utvecklingen är liknande över hela landet vilket 
också tros innebära en större brist på undersköterskor och en ökad konkurrens om arbetskraften mellan 
kommuner, regioner och de privata arbetsgivarna. 

När det gäller vidareutbildning av sjuksköterskor omfattas inte det av just Äldreomsorgslyftet, men 
stöds av andra stadsbidrag. Förvaltningen för Vård & omsorg har därför också här ett pågående arbete 
med att låta sjuksköterskor vidareutbilda sig på arbetstid. Satsningarna beräknas kunna löpa vidare 
framöver då regeringen nyligen har beslutat att fördela 1 miljard kronor i prestationsbaserade medel till 
kommuner som anställer fler sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och MAL, samt har anställda 
undersköterskor som vidareutbildar sig till sjuksköterskor. 

 

Malin Aronsson                                                                      Emma Kjernald 

Kommundirektör                                                                    Samhällsbyggnadschef 
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§ 75 Dnr 2021-00178 
Remiss: Motion - Möjliggör sjukvård på våra vård- och 
omsorgsboenden (S) 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar föreslå att kommunfullmäktige avslår 
motionen i den del som avser att anställa läkare, med hänvisning till att det är Region 
Hallands ansvar att bistå kommunens hälso- och sjukvård med läkare, och bristerna i 
läkarmedverkan istället bör lösas genom bättre avtal med regionen. 
 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar även föreslå att kommunfullmäktige ska anse 
motionen besvarad i den del som avser att vidareutbilda vårdpersonal på betald 
arbetstid, med hänvisning till att det redan görs inom Vård & Omsorg. 

Reservation 
Maj-Britt Rane-Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige den 13 april så la Maj-Britt Rane-Andersson (S) fram en 
motion med följande förslag till beslut i fullmäktige: 

• att kommunen anställer läkare inom vård och äldreomsorgen när det är 
möjligt 

• att vidareutbildning erbjudes till sjuksköterskor och undersköterskor på betald 
arbetstid 

Kommunfullmäktige skickade motionen till kommunstyrelsen för beredning, och 
kommunstyrelsens arbetsutskott har i sin tur remitterat motionen till nämnden för 
Vård & Omsorg för yttrande senast 2021-09-24. 
 
Enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer för beredning och handläggning av motioner 
ska nämnden genom ett beslut yttra sig över de motioner som remitteras till den. Av 
beslutet ska det framgå om nämnden föreslår att fullmäktige ska bifalla eller avslå 
motionen, eller om motionen ska anses besvarad då det som föreslås redan har 
genomförts. Beslutet ska motiveras. 
 
Förvaltningens anser att nämnden bör föreslå kommunfullmäktige att avslå den nu 
aktuella motionens första förslag om läkare, och anse den andra delen om 
vidareutbildning besvarad. Skälen till det återfinns här nedan. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-07-01 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 
Nämnden för Vård & Omsorg Datum  

2021-09-15 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Maj-Britt Rane-Anderssons (S) motion – Möjliggör sjukvård på våra vård- och 
omsorgsboenden! 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maj-Britt Rane-Andersson (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Hravn Forsne (M) och Hanna Schölander (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag och Maj-Britt Rane-Anderssons (S) yrkande. 
 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag och Maj-Britt Rane-Anderssons (S) 
yrkande mot varandra, och finner att nämnden för Vård & Omsorg bifaller 
förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Tjänsteskrivelse om motion i kommunfullmäktige från Maj-Britt Rane-Andersson (S) 
 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg  
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen i den del som 
avser att anställa läkare, med hänvisning till att det är Region Hallands ansvar att bistå kommunens 
hälso- och sjukvård med läkare, och bristerna i läkarmedverkan istället bör lösas genom bättre avtal 
med regionen.  

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar även föreslå att kommunfullmäktige ska anse motionen 
besvarad i den del som avser att vidareutbilda vårdpersonal på betald arbetstid, med hänvisning till att 
det redan görs inom Vård & Omsorg.  

Sammanfattning av ärendet  
Vid kommunfullmäktige den 13 april så la Maj-Britt Rane-Andersson (S) fram en motion med följande 
förslag till beslut i fullmäktige: 

• att kommunen anställer läkare inom vård och äldreomsorgen när det är möjligt 

• att vidareutbildning erbjudes till sjuksköterskor och undersköterskor på betald arbetstid 

Kommunfullmäktige skickade motionen till kommunstyrelsen för beredning, och kommunstyrelsens 
arbetsutskott har i sin tur remitterat motionen till nämnden för Vård & Omsorg för yttrande senast 
2021-09-24.  

Enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer för beredning och handläggning av motioner ska nämnden 
genom ett beslut yttra sig över de motioner som remitteras till den. Av beslutet ska det framgå om 
nämnden föreslår att fullmäktige ska bifalla eller avslå motionen, eller om motionen ska anses 
besvarad då det som föreslås redan har genomförts. Beslutet ska motiveras.  

Förvaltningens anser att nämnden bör föreslå kommunfullmäktige att avslå den nu aktuella motionens 
första förslag om läkare, och anse den andra delen om vidareutbildning besvarad. Skälen till det 
återfinns här nedan.  

Skäl till yttrande 

Anställa läkare inom kommunal hälso- och sjukvård 
I 2 kap kommunallagen regleras den kommunala kompetensen, det vill säga vad kommunen får och 
inte får göra. Av 1 och 9 §§ framgår att kommunerna antingen måste ha ett stöd i lag för att bedriva en 
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viss verksamhet, eller att det ska finnas ett lokalt allmänt intresse som motiverar åtagandet. Enligt 2 § 
får heller inte kommunen göra något som staten, regionen, en annan kommun eller någon annan 
offentlig aktör har fått ansvar för att ta hand om.  

Kommunen ansvarar enligt 12 kap 1-2 §§ hälso- och sjukvårdslagen (HSL) för att tillhandahålla hälso- 
och sjukvård till vissa grupper som redan får stöd från kommunen enligt socialtjänstlagen eller lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det gäller bland annat äldre som fått plats på 
kommunens vård- och omsorgsboenden. Kommunen kan även ingå avtal med regionen för att överta 
ansvaret att ge hemsjukvård till patienter som har svårt att ta sig till övrig öppen primärvård. Ett sådant 
avtal har ingåtts i alla regioner förutom Region Stockholm.  

Enligt 12 kap 3 § HSL gäller kommunens vårdansvar inte sådan hälso- och sjukvård som ges av läkare. 
Kommunerna och regionerna får inte heller, enligt 14 kap 1 § HSL, avtala om att överlåta ansvar för 
sådan hälso- och sjukvård som ges av läkare till kommunerna när det gäller hemsjukvård. Det är, enligt 
16 kap 1 § HSL, regionernas ansvar att avsätta de läkarresurser som behövs för den kommunala 
vården, och huvudmännen ska enligt samma paragraf sluta avtal om omfattningen och formerna för 
regionens läkarmedverkan. Lagen medger dock att om regionen inte fullgör sina uppgifter enligt 
avtalet så har kommunen möjlighet att anlita egna läkare och få ersättning för det från regionen.  

Det avtal som reglerar läkarmedverkan i Region Halland är Överenskommelse om hemsjukvården i 
Halland 2021 – 2028. Där fastställs, under punkt 5 om regionens uppdrag för hemsjukvården, endast 
följande: 

• Region Halland ska i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen säkerställa att ändamålsenlig 
läkarresurs garanteras i hemsjukvården 

• Region Halland ska vid behov bistå med medicinsk kompetens och kunskap i hemsjukvården i 
enskilda patientfall där det krävs för att säkerställa en god patientsäkerhet 

Förvaltningen för Vård & Omsorg har, tillsammans med de andra kommunerna i Halland, sökt att ingå 
ett mer detaljerat avtal kring läkartillgängligheten inom den kommunala sjukvården. Förvaltningen har 
flertalet gånger uttryckt ett missnöje till regionen med tillgängligheten till läkare, särskilt när det gäller 
att snabbt nå fram till läkare på vårdcentral. Det nuvarande avtalet gör det dock svårt att nå en samsyn 
mellan kommun och region kring när läkarmedverkan brister eftersom det inte närmare reglerar 
tillgängligheten i några nyckeltal. Därför ser förvaltningen att det finns ett behov av att fortsätta 
dialogen med Region Halland kring att ingå avtal som reglerar läkarmedverkan i mer detalj.  

Om medicinskt ansvarig läkare  
I motionen föreslås att kommunen ska anställa en medicinskt ansvarig läkare (MAL) för att möta 
behovet av läkemedelsgenomgångar och läkarundersökningar hos äldre. Titeln MAL används dock 
oftast för att beteckna en läkare i ledningsfunktion som ägnar sig huvudsakligen åt strategiskt arbete 
och systematiskt kvalitetsarbete. En sådan läkare kan anställas inom den kommunala hälso- och 
sjukvården men kan då inte praktisera och ge hälso- och sjukvårdsinsatser till enskilda av de skäl som 
anges här ovan.  
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Då det i motionen läggs vikt vid att det är tillgången till läkare som ska förbättras har förvaltningen 
tolkat det som att det främst är praktiserande läkare som önskas anställas.  

Utbildning av vårdpersonal på betald arbetstid 
Under våren 2020 lanserade regeringen den nationella satsningen Äldreomsorgslyftet. Satsningen 
innebar att Socialstyrelsen fördelade statsbidrag till kommunerna för att täcka kostnaderna för att låta 
personal utbilda sig till vårdbiträden eller undersköterskor på betald arbetstid. För året 2021 och framåt 
så utökas satsningen till att även omfatta viss vidareutbildning för de som redan är undersköterskor och 
ledarskapsutbildning för enhetschefer.  

Förvaltningen för Vård & Omsorg har ett pågående arbete med att låta vidareutbilda personal inom 
ramen för satsningen. Under början av 2021 så deltog 44 medarbetare i utbildningar som omfattas av 
Äldreomsorgslyftet, och förvaltningen ser ett behov av att fortsatt erbjuda medarbetare denna 
möjlighet så länge satsningen pågår. Det framtida behovet av personal i äldreomsorgen, särskilt med 
undersköterskekompetens, bedöms vara stort. Särskilt för att rusta inför den demografiska utveckling 
som 2030 kommer innebära att kommunen har ca 60% fler medborgare över 80 år än idag, vilket 
kommer medföra en stor ökning i efterfrågan av kommunens välfärdstjänster. Utvecklingen är 
liknande över hela landet vilket också tros innebära en större brist på undersköterskor och en ökad 
konkurrens om arbetskraften mellan kommuner, regioner och de privata arbetsgivarna.  

När det gäller vidareutbildning av sjuksköterskor så omfattas inte det av just Äldreomsorgslyftet men 
stöds av andra stadsbidrag. Förvaltningen har därför också här ett pågående arbete med att låta 
sjuksköterskor vidareutbilda sig på arbetstid. Regeringen har även nyligen beslutat att fördela 1 miljard 
kr i prestationsbaserade medel till kommuner som anställer fler sjuksköterskor, 
specialistsjuksköterskor och MAL, samt har anställda undersköterskor som vidareutbildar sig till 
sjuksköterskor.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-07-01 

Maj-Britt Rane-Anderssons (S) motion – Möjliggör sjukvård på våra vård- och omsorgsboenden! 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, dnr KS 2021-00402 

 

 

Lillemor Berglund Andreasson   Carl Odhnoff 

Förvaltningschef     Nämndsekreterare/utredare 
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§ 187 Dnr 2021-00402 
Remittering av motion från Maj-Britt Rane-Andersson (S) om att 
möjliggöra sjukvård på våra vård- och omsorgsboenden 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Vård & 
Omsorg för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Maj-Britt Rane-Andersson (S) har inkommit med en motion om att möjliggöra 
sjukvård på våra vård- och omsorgsboenden. 

Motionären vill att kommunen anställer läkare inom vård och äldreomsorgen när det 
är möjligt samt att vidareutbildning erbjudes till sjuksköterskor och undersköterskor 
på betald arbetstid. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2021-04-13, § 59 
Motion från Maj-Britt Rane-Andersson (S), 2021-03-25 

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 
Nämnden för Vård & Omsorg 
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§ 59 Dnr 2021-00402 
Anmälan av motion från Maj-Britt Rane-Andersson (S) om att 
möjliggöra sjukvård på våra vård- och omsorgsboenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Maj-Britt Rane-Andersson (S) har inkommit med en motion om att möjliggöra 
sjukvård på våra vård- och omsorgsboenden. Motionären vill att kommunen anställer 
läkare inom vård och äldreomsorgen när det är möjligt samt att vidareutbildning 
erbjudes till sjuksköterskor och undersköterskor på betald arbetstid. 

Beslutsunderlag 
Motion från Maj-Britt Rane-Andersson (S), 2021-03-25 

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 



Kommunfullmäktige i Kungsbacka 

MOTION 

KUNGSBACKA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2021 -04- 0 1 

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

2021-03-23 

Möjliggör sjukvård på våra Vård och Omsorgsboende! 

De missförhållande som varit på en del boende i hela samhället och som nu uppdagats beroende på 

pandemin måste åtgärdas genast. För att personalen skall ges möjligheten att hantera en allt mer 

komplex sjuklighet hos våra äldre, måste kommunen höja deras kompetens, genom att vidareutbilda 

sjuksköterskorna och undersköterskorna inom geriatrisk omvårdnad. Vi anser att sjuksköterskor är 

nyckeln till vår hälsa inom vården. 

I och med en mer omfattande sjukdomsbild hos våra äldre ökar behovet av läkemedelsgenomgångar 

och läkarundersökningar. Därför skulle en lösning kunna vara att anställa medicinsk ansvariga läkare, 

MAL, i kommunal regi . Detta skulle inte bara vara till gagn för våra sköra äldre som slipper onödiga 

resor utan skulle också motverka undvikbara inläggningar på sjukhusen samt besök på 

akutmottagningarna. 

Socialdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta 

att kommunen anställer läkare inom vård och äldreomsorgen när det är möjligt 

att vidareutbildning erbjudes till sjuksköterskor och undersköterskor på betald arbetstid 

Maj-Br/ tt Rane Andersson (5) 

Kommunfullmäktige 

Renee Sylvan (5) 
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§ 27 Dnr 2020-00913 
Svar på motion från Kent Stenhammar (S) om fruktlunder/parker 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Stenhammar (S) har lämnat in en motion om att anlägga fruktlunder/parker som 
väcktes i kommunfullmäktige den 3 november 2020. Motionären föreslår att 
kommunfullmäktige ger en lämplig nämnd i uppdrag att undersöka möjligheten att 
anlägga fruktlunder/parker som kan bli mötesplatser över generationsgränserna och 
där det ges möjlighet att plocka frukt och bär. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11, § 11 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-23 
Byggnadsnämnden 2021-03-18, § 66 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-25 
Bygg- och miljöförvaltningens yttrande, 2021-03-21 
Nämnden för Teknik 2021-03-17, § 28 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-03-23 
Förvaltningen för Tekniks yttrande, 2021-03-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01, § 351 
Kommunfullmäktige 2020-11-03, § 149 
Motion från Kent Stenhammar (S) 2020-10-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisa Andersson (M), Peter Söderberg (M), Franklin Eck (M), Thure Sandén (M), 
Fredrik Hansson (C) och Marie Wadström (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 

Johan Tolinsson (S), Maria Losman (MP), Magdalena Sundqvist (S) och Carita 
Boulwén (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Johan Tolinsson (S) m.fl. yrkande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Johan Tolinsson 
(S) m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Omröstning begärs och verkställs. 
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Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen 
godkänner: 

Ja-röst innebär bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Nej-röst innebär bifall till Johan Tolinsson (S) m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 10 ja-röster mot 5 nej-röster, beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 
Thure Sandén (M) X   
Kalle Påsse Sundvall (M) X   
Marianne Pleijel (M)   X   
Peter Söderberg (M) X   
Franklin Eck (M) X   
Fredrik Hansson (C)  X   
Kristina Karlsson (C) X   
Monica Neptun (L) X   
Marie Wadström (KD) X   
Magdalena Sundqvist (S)  X  
Johan Tolinsson (S)  X  
Carita Boulwén (SD)  X  
Susanne Andersson (SD)   X  
Maria Losman (MP)  X  
Lisa Andersson (M) X   

Protokollsanteckning 
Maria Rasmussen (V) stödjer Johan Tolinssons (S) yrkande om bifall till motionen. 
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§ 11 Dnr 2020-00913 
Svar på motion från Kent Stenhammar (S) om fruktlunder/parker 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Stenhammar (S) har lämnat in en motion om att anlägga fruktlunder/parker som 
väcktes i kommunfullmäktige den 3 november 2020. Motionären föreslår att 
kommunfullmäktige ger en lämplig nämnd i uppdrag att undersöka möjligheten att 
anlägga fruktlunder/parker som kan bli mötesplatser över generationsgränserna och 
där det ges möjlighet att plocka frukt och bär.   

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-23 
Byggnadsnämnden 2021-03-18, § 66 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-25 
Bygg- och miljöförvaltningens yttrande, 2021-03-21 
Nämnden för Teknik 2021-03-17, § 28 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-03-23 
Förvaltningen för Tekniks yttrande, 2021-03-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01, § 351 
Kommunfullmäktige 2020-11-03, § 149 
Motion från Kent Stenhammar (S) 2020-10-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att motionen avslås med hänvisning till att det 
redan ingår i nämnden för Tekniks uppdrag. 

Eva Borg (S) yrkar bifall till samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Thure Sandén (M) yrkar avslag till motionen med hänvisning till att det inte är en 
kommunal angelägenhet. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets respektive ordförandens (M) och Thure Sandéns (M) 
avslagsyrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet 
avslår motionen. 



 
 

Datum 

2021-11-23 
Diarienummer 

KS 2020-00913 

 
 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Peter Reneby 
0300-834132 
Samhällsplanerare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på motion från Kent Stenhammar (S) om fruktlundar/parker 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisningen till att fruktlunder kan bidra till nya 
mötesplatser samtidigt som de kan gynna den biologiska mångfalden.  

Kommunfullmäktige ger nämnden för Teknik i uppdrag att utreda lämpliga platser för anläggande av 
fruktlunder. 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Stenhammar (S) har lämnat in en motion om att anlägga fruktlunder/parker som väcktes i 
kommunfullmäktige den 3 november 2020. Motionären föreslår att kommunfullmäktige ger en lämplig 
nämnd i uppdrag att undersöka möjligheten att anlägga fruktlunder/parker som kan bli mötesplatser 
över generationsgränserna och där det ges möjlighet att plocka frukt och bär.   

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-23 
Byggnadsnämnden 2021-03-18, § 66 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-25 
Bygg- och miljöförvaltningens yttrande, 2021-03-21 
Nämnden för Teknik 2021-03-17, § 28 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-03-23 
Förvaltningen för Tekniks yttrande, 2021-03-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01, § 351 
Kommunfullmäktige 2020-11-03, § 149 
Motion från Kent Stenhammar (S) 2020-10-26 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik 

0 
Kungsbacka 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
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Beskrivning av ärendet 
Kent Stenhammar (S) har lämnat in en motion om att anlägga fruktlunder/parker som väcktes i 
kommunfullmäktige den 3 november 2020. Motionären föreslår att kommunfullmäktige ger en lämplig 
nämnd i uppdrag att undersöka möjligheten att anlägga fruktlunder/parker som kan bli mötesplatser 
över generationsgränserna och där det ges möjlighet att plocka frukt och bär.   

Motionen har remitterats till nämnden för Teknik och byggnadsnämnden för yttrande.  

Nämnden för Teknik anser att motionens förslag om att anlägga en eller flera fruktlundar i 
Kungsbacka i huvudsak är bra. Nämnden för Teknik instämmer därför i motionens förslag med 
motiveringen att kommunen på så sätt både kan öka den biologiska mångfalden och skapa fler 
funktioner och mötesplatser i offentliga parker och utomhusmiljöer.  

Byggnadsnämnden anger i sitt yttrande att när kommunen genom Samhällsbyggnadskontoret gör nya 
detaljplaner finns det möjlighet att planlägga för park, däremot går det inte att styra vad för sorts träd 
eller buskar som ska planteras med hjälp av en detaljplan. Kommunen kan därför endast styra valet av 
vilken sorts träd och buskar som ska planteras om kommunen är huvudman för parken. Om en park har 
så kallat enskilt huvudmannaskap är det svårt att ålägga fastighetsägaren att plantera bär och fruktträd. 
Om kommunen vill att fruktlunder ska anläggas så ska marken planläggas som park med kommunalt 
huvudmannaskap. 

Mot bakgrund av nämnden för Tekniks och byggnadsnämndens yttrande bedömer 
Samhällsbyggnadskontoret att motionen bör bifallas med hänvisning till att fruktlunder bidrar till nya 
mötesplatser samtidigt som de kan gynna den biologiska mångfalden.  

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (65) 
Byggnadsnämnden Datum 
 2021-03-18 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 66 

Yttrande över motion från Kent Stenhammar (S) om 
att utreda möjligheten att anlägga fruktlunder/parker 

Dnr BN 2020-003499 

Beslut  
Byggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande daterat 2021-02-22 och överlämnar det som sitt 
svar till kommunstyrelsen, med följande redaktionella ändringar: 

 i det andra stycket ta bort parenteser från (genom samhällsbyggnadskontoret) till genom 
samhällsbyggnadskontoret  

 i det tredje stycket ersätta orden att tvinga med att ålägga 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen från Kent Stenhammar (S) om att 
undersöka möjligheten att anlägga fruktlunder/parker till byggnadsnämnden samt nämnden för 
Teknik för yttrande. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 29 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-03-04, § 72 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-22 

Förvaltningens yttrande 2021-02-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-12-01, § 351  

Kommunfullmäktige, 2020-11-03, §149 

Motion från Kent Stenhammar (S) om att undersöka möjligheten att anlägga fruktlunder/parker, 
2020-10-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Renée Sylvan (S) yrkar bifall till motionens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag 
och Renée Sylvans (S) bifall till motionen.  

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att byggnadsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

  



 

 
Bygg- och miljöförvaltningen, Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se 

  YTTRANDE 
Datum  

2021-02-22 
Diarienummer 

BN 2020-003499 
 

 
 
 
 
 
 
 
Yttrande avseende motion från Kent Stenhammar (S) om att 
utreda möjligheten att anlägga fruktlunder/parker  
 
Yttrande från samhällsbyggnadskontoret och bygg- och miljöförvaltningen 
Det som byggnadsnämnden kan påverka när det kommer till möjligheten att anlägga fruktlunder 
eller parker med fruktträd är begränsad till planläggning av mark. 

När kommunen genom samhällsbyggnadskontoret gör nya detaljplaner finns möjlighet att planlägga 
för park, däremot går det inte att styra vad för sorts träd eller buskar som ska planteras med hjälp av 
en detaljplan. 

Det innebär att kommunen endast kan styra vad för sorts träd och buskar som ska planteras om 
kommunen är huvudman för parken. Om en park har så kallat enskilt huvudmannaskap är det svårt 
att ålägga fastighetsägaren att plantera bär och fruktträd.   

Det vill säga att om Kungsbacka kommun vill att fruktlunder ska anläggas ska marken planläggas 
som park med kommunalt huvudmannaskap.  

 

Ida Lennartsson, verksamhetschef plan 

Hanna Ståhl, verksamhetschef bygglovsavdelningen 

0 
Kungsbacka 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  

2021-02-22 
Diarienummer 

BN 2020-003499 
 

 
 
 
 
 
 
 
Begäran om yttrande avseende motion från Kent Stenhammar (S) om att utreda 
möjligheten att anlägga fruktlunder/parker  
 
Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande daterat 2021-02-22 och överlämnar det som sitt 
svar till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen från Kent Stenhammar (S) om att 
undersöka möjligheten att anlägga fruktlunder/parker till byggnadsnämnden samt nämnden för 
Teknik för yttrande. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 29 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-22 

Förvaltningens yttrande 2021-02-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-12-01, § 351  

Kommunfullmäktige, 2020-11-03, §149 

Motion från Kent Stenhammar (S) om att undersöka möjligheten att anlägga fruktlunder/parker, 
2020-10-26 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

0 
Kungsbacka 
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Nämnden för Teknik Datum  

2021-03-17 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 28 Dnr 2020-01228 

Motion - om fruktlund/parker (KS 2020-00913) 

Beslut 

Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen med 

hänvisning till nämnden för Tekniks yttrande 2021-02-23. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion om att undersöka möjligheten att anlägga fruktlunder/parker har skickats 

till Teknik för yttrande. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 29 

mars 2021. Motionen föreslår en eller flera mötesplatser i form av fruktlundar och 

pekar bland annat på Göteborg som exempel där fruktlundar ger invånare möjlighet 

att träffas familjevis, unga som äldre, över generationsgränserna, att plocka frukt 

både äpple som bär av olika slag, som björnbär, vinbär etc. Motionärens motivering 

är bland annat att det skulle kunna bli ett populärt inslag bland många av kommunens 

invånare. 

Beslutsunderlag 

TEAU 2021-03-01 § 29 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-02-23 

Yttrande, 2021-02-23 

KSAU 2020-12-02 § 351 Remittering av motion från Kent Stenhammar (S) om att 

undersöka möjligheten att anlägga fruktlunder/parker 

Motion (Socialdemokraterna) - Fruktlund parker 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Britt Tönnberg (S), Anders Eriksson (C) och Ann-Helen Reimertz (M) yrkar bifall 

till arbetsutskottets förslag om bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut 

kan antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 



 

YTTRANDE 
Nämnden för Teknik 

 Datum 

2021-02-23 

Diarienummer 

TE 2020-01228 

 

 

Nämnd 

teknik@kungsbacka.se 
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Yttrande över KSAUs remiss: Motion - om fruktlund/parker (KS 2020-00913)  

Sammanfattande inställning 

Nämnden för Teknik anser att motionens förslag om att anlägga en eller flera fruktlundar i 

Kungsbacka i huvudsak är bra. Nämnden för Teknik instämmer därför med motionens förslag med 

motiveringen att kommunen på så sätt både kan öka den biologiska mångfalden och skapa fler 

funktioner och mötesplatser i offentliga parker och utomhusmiljöer. 

Nämndens ställningstagande i detalj  

Nämnden för Teknik ser positivt på de förväntade effekter som kan uppstå med ökad samvaro, 

gemenskap och även den pedagogiska delen av att odla ätbara frukter och bär i stadens offentliga 

utomhusmiljöer. Anläggandet av fruktlunder kan bidra till ett mer medskapande samhälle och passar 

väl in i förvaltningen för Tekniks pågående uppdrag att främja biologisk mångfald. En berikad artflora 

gynnar främst pollinerare men också andra insekter och fågellivet i staden. 

Nämnden för Teknik ser positivt på att utveckla det arbete som redan pågår inom förvaltningen för 

Teknik, där vi på lämpliga platser har planterat äpplen, päron, körsbär, plommon, valnöt, mullbär, 

havtorn, vinbär, björnbär, aronia och fläder. 

Nämnden för Teknik anser dock att placering av fruktbärande träd och buskar bör väljas med omsorg 

och integreras i redan befintliga parkmiljöer. Fruktträd och bärbuskar i anslutning till trafik, gång- och 

cykelvägar är olämpligt. Fallfrukt kan orsaka trafiksäkerhetsrisker och trafiken i sig kan förorena frukt 

och bär.   

Nämnden för Teknik beräknar en viss uppstartskostnad för anläggandet och lanserandet av fruktlundar 

samt en något högre underhållskostnad för hantering av fallfrukt och återkommande 

beskärningsinsatser. 

0 
Kungsbacka 
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Motion - om fruktlund/parker (KS 2020-00913) 

Förslag till beslut i nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen med hänvisning till nämnden 

för Tekniks yttrande 2021-02-23. 

Sammanfattning av ärendet 

En motion om att undersöka möjligheten att anlägga fruktlunder/parker har skickats till Teknik för 

yttrande. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 29 mars 2021.  

Motionen föreslår en eller flera mötesplatser i form av fruktlundar och pekar bland annat på Göteborg 

som exempel där fruktlundar ger invånare möjlighet att träffas familjevis, unga som äldre, över 

generationsgränserna, att plocka frukt både äpple som bär av olika slag, som björnbär, vinbär etc. 

Motionärens motivering är bland annat att det skulle kunna bli ett populärt inslag bland många av 

kommunens invånare. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-02-23 

Yttrande, 2021-02-23 

KSAU 2020-12-02 § 351 Remittering av motion från Kent Stenhammar (S) om att undersöka 

möjligheten att anlägga fruktlunder/parker 

Motion (Socialdemokraterna) - Fruktlund parker 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

Karl Lundgren     Sabina Johnsen     

Förvaltningschef    Verksamhetschef Trafik & Utemiljö  

0 
Kungsbacka 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 351 Dnr 2020-00913  
Remittering av motion från Kent Stenhammar (S) om att undersöka 
möjligheten att anlägga fruktlunder/parker 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till byggnadsnämnden samt 
nämnden för Teknik för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Stenhammar (S) har inkommit med en motion om att ge lämplig nämnd i 
uppdrag att undersöka möjligheten att anlägga fruktlunder/parker. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2020-11-03, § 149 

Motion från Kent Stenhammar (S) om att undersöka möjligheten att anlägga 
fruktlunder/parker, 2020-10-26 

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

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden, nämnden för Teknik 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 149 Dnr 2020-00913  
Anmälan av motion från Kent Stenhammar (S) om att undersöka 
möjligheten att anlägga fruktlunder/parker 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Stenhammar (S) har inkommit med en motion om att ge lämplig nämnd i 
uppdrag att undersöka möjligheten att anlägga fruktlunder/parker. 

Beslutsunderlag 
Motion från Kent Stenhammar (S) om att undersöka möjligheten att anlägga 
fruktlunder/parker, 2020-10-26 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



.. la 
~• Socialdemokraterna 

KUNGSBACKA 

Motion till 
I<ommunfullmäktige 

Fruktlund/park - Mötesplatser över generationer 

KUNGSBACKA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2020 ~10~ Z 6 

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

Kungsbacka den 20 oktober 2020 

Kungsbacka är en kommun som växer år efter år vilket innebär ett ökat åtagande och ansvar, för 
invånarna. Det som borde följa med när kommun växer är offentliga mötesplatser utomhus som 
lockar invånarna. 

En sådan mötesplats kan vara en eller flera fruktlunder/ parker. D et finns i flera kommuner bland 
annat i Göteborg. I sådana fruktlunder/parker ges möjlighet att träffas familjevis, unga som äldre, 
över generationsgränserna. Det ges också möjlighet att plocka frukt både äpple som bär av olika 
slag, som björnbär, vinbär etc. 

En eller flera fruktlundar/parker blir ett populärt inslag bland många av kommuns invånare. 

Härmed föreslår jag att kommunfullmäktige ger lämplig nämnd i uppdrag: at~ ::::r att anlägga fruktlunder/parkcr i motionens anda. 

Kent Stenhammar (S) 
Ledamot av kommunfullmäktige 

Kungsbacka Socialdemokratiska Arbetarekommun, Verkstadsgat an 14, 434 42 Kungsbacka Tel : 073 811 98 00 kbasoc.nu 



Motion om klassisk arkitektur i centrala Kungsbacka 

I de centrala delarna av Kungsbacka har en allt mer splittrad arkitektur fått utgöra 

normalbilden. Det ter sig mestadels i yttryck genom att modernistisk arkitektur fått mer 

plats. Ibland direkt i anslutning till äldre byggnader eller på bekostnad av äldre byggnaders 

plats och synlighet. 

Vi anser att det både finns ett estetiskt värde och ett historiskt värde att bygga vidare på den 

arkitektur som format Kungsbacka under tidigt 1900-tal. Nyrenässans, gotisk och nybarock, 

de som i folkmun kallas för klassisk arkitektur. 

Att smaken är som baken gällande arkitektur kan delvis vara sant men av de undersökningar 

som görs så visas en entydig bild. Människor föredrar byggnader av klassisk arkitektur 

framför mer post-modern. I vår närhet har en undersökning gjorts i Alingsås där trenden var 

tydlig. De byggnader som invånarna uppskattade mest var i klassisk arkitektur och sedan 

omnämndes i fallande skala modernare arkitektur mot bottenplaceringar. De har som 

exempel rivit en nyare byggnad nyligen för att återställa de klassiska i kommunen. 

Det är förvisso inget märkligt eftersom underlaget i undersökningen bestått av människor. 

Och att människor mår bra avestisk stimulans finns det ännu mer forskning och arbete kring 

bland annat inom vården. 

Valet mellan post-modernismens avskalade entonighet och den mer utsmyckande och 

levande klassiska arkitekturen blir därmed ett enkelt val för folkflertalet. 

När nybyggnation sker i de centrala delarna av Kungsbacka är det inte bara av vikt att beakta 

människans behov avestiskt tilltalande miljöer. Det är också av vikt att utforma stadens 

identitet med respekt för vår historia. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi på : 

- Att Kungsbacka kommun aktivt ska arbeta för att vid nybyggnation i de centrala 

delarna av Kungsbacka särskilt ska beakta och främja en mer klassisk arkitektur enligt 

motionens intentioner. 

sverigedemokraterna i Kungsbacka genom 

Torbjörn Andersson (SD) 

• 

Kenth Wallin (SD) Stefan Vilumsons (SD) 
• 

-



Motion från Miljöpartiet om 

Havet, skolmat och näringslivsutveckling i Kungsbacka 

Jordens yta består av cirka en tredjedel land och resten vatten. Den mesta mat vi människor 

äter är producerad på land. Bara ungefär 2% kommer från havet i form av fisk, ryggradslösa 

djur och alger. Samtidigt har vi problem med utfiskning av de arter vi vant oss vid att äta och 

en pågående klimatförändring som förändrar förutsättningarna för livet i haven. 

Kungsbacka är en kustkommun med behov av företagande lokalt för att minska pendling till 

arbetsplatser utanför kommunen. 

Kungsbacka arbetar redan med hållbarhetsfrågor kring skolmaten. Bland annat ska fisk vara 

hållbarhetscertifierad enligt MSC – Marine Stewardship Council och måltiderna ska ha lågt 

klimatavtryck. Men havet innehåller mycket mer än fisk och exklusiva skaldjur, som har 

potential att vara god, klimatsmart och spännande mat. Projekt ”Scary Seafood” i Västra 
Götaland har identifierat flera sådana ryggradslösa djur och alger. 

Som allt nytt kan det kännas ovant. Restauranger kan experimentera med menyer, och det 

kan också kommunens kök. Dels måltidsverksamheten i sig, men också kopplat till 

undervisningen.  

Den här näringslivsutvecklingen behöver ske i samarbete med forskning så att uttagen ur 

havet sker inom ekosystemens gränser. Det är också väsentligt att lokala aktörer, 

yrkesfisket, fritidsfisket, båtägare, friluftsmänniskor, naturvårdare med flera får chans att 

mötas och föra dialog om hur alla de värden som havet bidrar med kan brukas på ett klokt 

och ekosystemanpassat sätt. 

Kommunen kan också ställa upp som testkund för havsprodukter. Det kan göras på flera 

sätt, t ex i upphandlingar under direktupphandlingsgränsen eller i utvecklingsprojekt. 

Miljöpartiet ser goda möjligheter med havsmat, i samarbete med forskning så att skördar 

från havet inte utarmar den biologiska mångfalden. Kommunen har en roll att spela för 

näringslivsutveckling både för matproducenter och turism, och vi föreslår därför; 

- Att kommunen verkar för att främja etablering av en långsiktigt ekosystemanpassad 

vattenbruksnäring i kommunen. 

- Att kommunen aktivt söker efter företag som vill utveckla lokal mat från havet. 

-  Att kommunen erbjuder sig att vara test-kund för sådana produkter i 

måltidsverksamheten. 

- Att kommunen uppmuntrar anbudsgivare att erbjuda kommunen sådan mat när den 

finns kommersiellt tillgänglig och blivit uppskattad av matgäster. 

2022-01-13 

Maria Losman, Clas Rosander, Elisabeth Sahlsten, Jan Riise 

miljöpartiet de gröna 0 



Motion till Kommunfullmäktige i Kungsbacka 

Fullvaccinering inom Kungsbacka kommuns 
verksamheter. 

Skälet till detta är att partiet Kungsbackaborna vill, så långt som 
det är möjligt, skydda sköra och speciellt utsatta personer: 
kunder, elever, medborgare och medarbeta re. Motionen avser 
redan anställda samt vid nyanstä llning . 

Kungsbacka kommun har ett ansvar enligt arbetsmiljölagen. Vi 
skall vidta alla försiktighetsåtgärder som behövs för att 
förebygga så att anställda inte utsätts för ohälsa eller olycksfall. 
Partiet Kungsbackaborna värnar om kommunens anställda och 
dess invånare. Även om vaccinering inte ger ett 100% skydd så 
minskar riskerna för och effekten av, eventuell smitta . Jämfört 
med ovaccinerad så minskar risken betydligt vad det gäller 
smittspridning inom omsorg, skola, förskola och övrig 
kommunal verksamhet. För att uppnå så hög vaccineringsgrad 
som möjligt vill partiet Kungsbackaborna att kommunen skall 
verka för fullvaccinering. Undantagna från målet att vara 
fullvaccinerad är de som av medicinska skäl ej kan/skall 

. . 
vaccinera sig. 

Detta bör gälla alla i kommunens verksamheter 

Kungsbacka kommun är en kommun där medarbetarna 
samverkar över verksamhetsgränserna. Detta innebär att även 
om medarbetare inte har direkt kontakt med sköra personer så 
har man det indirekt. Av den anledningen anser partiet 
Kungsbacka borna att det är mycket viktigt att vädjan om 
fullvaccinering skall gälla alla våra anställda och politiker inom 
Kungsbacka kommuns samtliga verksamhetsområden samt att 
det är ett krav vid nyanställning. 



Kungsbackaborna yrkar därför: 

l. att vi informerar om vår önskan att alla inom Kungsbacka 
kommuns verksamheter, som kan vaccineras, gör det fullt ut. 
Framför al lt de inom omsorg, skola och förskola 

2. att vi planerar vår verksamhet så att ingen ovaccinerad 
medarbetare inom omsorgsverksamheten har d irektkontakt 
med ovaccinerad eller skör kund. 

3. att vi vid nyanställning har som krav att den sökande ska ll vara 
fullvaccinerad. 

Kungsbacka 2022-01-78 

 
Roger Larsson (Kb) 
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Motion gällande "omtag1' att göra vissa delar av Björkris kommande Vård & 
Omsorg' s boende till studentlägenheter, vilket även kan bli/vara aktuellt för 
Annebergs Vård & Omsorgsboende (om detta byggs). 

Varför skulle detta vara aktuellt? 

17 januari 2022 stod det enl. uppgifter från Vård & Omsorg 19 personer totalt i 

kö för en lägenhet i något av våra omsorgsboenden i kommunen. I dagsläget 

bygger kommunen ett boende på uppdrag av nämnden Vård & Omsorg ett 

boende i Björkris med 120 lägenheter (skall stå klart början 2023). 

I dagsläget står det tomma omsorgslägenheter både i Särö samt i Kullavik ev. 

på fler platser. 

Inom några år skall det även byggas ett Vård & Omsorgsboende i Anneberg, 
med planer på 80 lägenheter. 

Kommer dessa lägenheter att fyllas av hyresgäster med biståndsbedömning? 

Om inte kommer nedan en motion med förslag på "nytänk". 

Kungsbacka kommun uppmanar till innovativa ideer, det förslag jag har enligt 

nedan skulle kunna vara en förnyelse, där Kungsbacka ser framåt och troligen 

skulle bli först i Sverige med denna typ av boende. 

Dessutom behöver vi "locka" vårdpersonal med nya grepp. 

Fortsättning sidan 2. 
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Undertecknad föreslår Kommunfullmäktige snarast besluta; 

• Att ge i uppdrag tiJJ berörda nämnd/er att 

omsorgslägenheterna som är under uppförande i Björkris 

Vård & Omsorgsboende och om de inte behövs till 

omsorgsboende, hyrs ut som studentlägenheter samt till de 

som arbetar inom omsorgen i kommunen. 

(De boende/studenterna i dessa lägenheter nyttjar de 

"allmänna" kök som redan är inplanerade på varje våning, 

på varje plan finns det flera kök inplanerade vilket gör att 
lägenheterna inte behöver egna "kök"). 

Dessutom finns det redan på varje plan planerade 

gemensamhetsutrymmen mm. 

• Att lägenheterna i första hand skulle hyras ut till blivande 

undersköterskor/vårdpersonal till en rimlig kostnad under 

utbildningen. 

• De som hyr dessa lägenheter skall också erbjudas arbete 
inom Vård & Omsorg i kommunen. 

När/om kön till omsorgsboende ev. kommer att ha behov av dessa lägenheter, 

finns de redan och inga större ombyggnationer behövs för att "återställa" 

lägenheterna till omsorgsboende. 

Kungsbacka 2022-01-24 



•a Socialdemokraterna 

Kungsbacka 2022-01-24 

Motion till Kungsbacka kommunfullmäktige: 

~. 
Minska avgaser och buller med avgiftsfri och fossilfri 
busslinje 

Trafiksituationen iKungsbacka centrum har länge varit ansträngd. Staden och kom-
munen växer och det ökade trafikflödet är nu ett stort trafik-, buller- och avgaspro-
blem. `' 

Med flera nya parkeringshus i centrala stadsdelarna, Parkeringshus Linden och Parke-
ringshus Valand samt vid Aranäsgymnasiet bidrar kommunen till att bekvämt och 
hållbart röra sig i stadskärnan. Det som saknas är en avgiftsfri buss, självklart fossil-
fri, med täta turer i ringlinje som knyter ihop stadskärnan och transporterar männi-
skor mellan de vanligaste besökspunkterna Kulturhuset Fyren, Kungsbacka torg, 
Kungsmässan och Hede m.fl. och parkeringshusen. 

Minskad biltrafik gynnar också förutsättningarna för gående och cyklister samt ger 
en bättre närmiljö i kvarteret Aranäs, Söderstaden, Innerstaden, kvarteret Valand och 
de kommande områdena kring Alleskolan och Stenhuggeriet. 

Vi föreslår: 

att Kungsbacka Kommun utreder förutsättningarna för en avgiftsfri och fossilfri 
busslinga med täta turer i centrala Kungsbacka i syfte att minska trafikflödena 
till förmån för gående, cyklister och bättre närmiljö. 

a dalena Sundqvist (s) 
Ledamot Fullmäktige 

Johan Tolinsson (s) 
Ledamot Fullmäktige 

KUNGSBAG~CA ~COMMUfV 
Kungsbacka direkt 

Kommunens kundcenter 

?~i~? ~(l?- 0 3 

Kungsbacka Socialdemokratiska Arbetarekommun, Verkstadsgatan 14, 43442 Kungsbacka 
Tel: 073 811 98 00 kbasoc.nu 



 
 
 

Kommunfullmäktige                                                                    2022-02-04 
 
Motion om flytt av Kungsbacka Sjukhus 
 
Av ett reportage i lokaltidningen Norra Halland framgår det att Region Halland 
utreder Kungsbacka sjukhus framtid. En framtid där sjukhuset måste byggas om 
för att anpassas till dagens teknik och vissa delar rivas för att ge plats för 
kommande verksamheter. 
 
I reportaget kan man läsa ”sjukhuset i Kungsbacka har en del från 1930-talet 
som behöver rivas och paviljonger för Hörselmottagningen och Syncentralen 
vars bygglov löper ut redan 2023.  Även merparten av resterande lokaler är 
föråldrade, ventilation och takhöjder är till exempel inte anpassade för nya 
teknikinstallationer och det är svårt att bygga om när stommarna i de olika 
husen hindrar nya nödvändiga planlösningar. När regionens  
fastighetsförvaltning gjort en initial kartläggning av sjukhusbyggnaderna är det 
bara ambulansintaget på sjukhuset som förväntas fungera femton år till utan 
upprustning. 
För det första är en del av sjukhuset i mindre bra skick, sedan är det trångt på 
sjukhuset och paviljonger behöver ersättas. Regionen vill kunna utvidga och ha 
fler saker i Kungsbacka och då behövs ändamålsenliga lokaler. 
Regionens politier har precis gett klartecken till en förstudie för 1,5 miljoner 
som skall klargöra vilka åtgärder som behövs.” 
 
Av ovanstående framgår att det inte blir en enkel resa att göra och sannolikt 
blir funktionaliteten, efter färdigställandet, inte optimal. Att den sedan inte blir 
kostnadseffektiv och skall ske parallellt med pågående sjukhusverksamhet gör 
inte saken bättre. Utöver allt detta så kan vän av ordning ställa sig frågan: om vi 
skulle bygga ett sjukhus idag skulle det bli på den plats som det ligger nu. 
Sannolikt inte pga. att området är svårtillgängligt och ligger ocentralt. Partiet 
Kungsbackaborna vill att kommunen omgående kontaktar Region Halland, 
innan man lägger ner en massa arbete på att undersöka om ombyggnaden och 
ställer frågan om de inte skall bygga ett helt nytt och effektivt sjukhus med en 
mer central placering. 
 
 



Partiet Kungsbackaborna önskar att Region Halland kontaktar Fastighetsbolaget 
ARANÄS och efterhör om de är intresserade av frågan. De skulle tillsammans 
med Region Halland kunna finna former för att utveckla en del av fastigheten 
Varla 9:55 (Kungsgärdet/Apotekarängen) till ett centralt fungerande sjukhus. 
Vidare så skulle ARANÄS kunna utveckla Tölöberg 2 (nuvarande 
sjukhusfastigheten) till att bli ett fantastiskt område för olika boendeformer 
(villor, lägenheter, äldreboenden,,,,,) 
 
Kungsbackaborna (Kb) önskar att Region Halland bygger ett helt nytt sjukhus i 
Kungsbacka och föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar:  
- att kommunen omgående kontaktar Region Halland och ber dom i första hand 
kontakta Aranäs fastigheter för att diskutera frågan om möjligheten att bygga 
ett sjukhus på del av fastigheten Varla 9:55 (Kungsgärdet/Apotekarängen), 
samt efterhöra om de är intresserade av att förändra och utveckla Tölöberg 2 
(nuvarande sjukhusfastigheten) 
- att, Region Halland vid negativt svar från Aranäs fastigheter, undersöker 
möjligheten att anlägga ett nytt sjukhus på annan lämplig plats i centralorten. 
 
 
 
…………………………………………. 
Roger Larsson                               
Kungsbackaborna (Kb)            
 



 
 
 
 
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande 
Lisa Andersson 
 
Sexualbrott 
 
Antalet anmälda sexualbrott har tredubblats i Kungsbacka kommun under 
de senaste åren. 
Enligt undersökningar har ungdomars pornografikonsumtion ökat vilket 
riskerar att inställningen till sexualitet och relationer kan påverkas på ett 
mycket negativt och destruktivt sätt. 
Nytt i Läroplanen ht 2022 blir att kunskapsområdet kring sex och  
samlevnad stärks och byter namn till ” Sexualitet, samtycke och  
relationer”. 
 
Vi vill därför ställa följande frågor: 
 
1. Skolan får ett tydligare uppdrag när det gäller undervisning om sex och 

samlevnad i den nya Läroplanen 2022 men hur når kommunen de 
 människor som lämnat skolan tidigare och inte fått dessa  
kunskaper? 
 

2. Hur skulle en stöd- och hjälpfunktion i vår kommun kunna se ut för män  
    som vill få hjälp att komma ifrån sitt sexmissbruk? 
 
3. Hur kan kommunen stötta och hjälpa brottsoffren? 
 
5 februari 2022 
Miljöpartiet de gröna 

 
Clas Rosander, Maria Losman, Elisabeth Sahlsten, Jan Riise. 
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§ 198 Dnr 2021-00922 
Fyllnadsval för uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning 

Beslut 
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 
Kommunfullmäktige entledigade Stefan Sundberg (KB) från sitt uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktiges valberedning vid sammanträdet den 9 november 
2021. Vid sammanträdet utsågs nuvarande ersättaren i kommunfullmäktiges 
valberedning Roger Larsson (KB) till ny ledamot i valberedningen samtidigt som 
fyllnadsvalet för uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning 
bordlades till nästkommande sammanträde. 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
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 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 
Kommunfullmäktiges valberedning, Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; 
Service: lönecenter 
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Datum 
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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

1



Från: Birger Svensson <birger.svensson@kungsbacka.se>
Skickat: Friday, December 10, 2021 11:51:16 AM
Till: Christian Johansson <christian.johansson@kungsbacka.se>
Ämne: Entledigande

Hej
Informerade Annika Karlsson att jag vill bli entledigad som suppleant i Nämnden för teknik 
för Moderaterna.
Hon ville att jag informerar dig om mitt beslut, vilket jag härmed gör.
Mvh Birger Svensson

Hämta Outlook för iOS
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Från: Roger Krantz <roger.krantz@kungsbacka.se>
Skickat: Friday, December 10, 2021 1:03:52 AM
Till: Christian Johansson <christian.johansson@kungsbacka.se>
Ämne: Avsägelse av uppdrag

Hej Christian 

Av personliga skäl lämnar jag med omedelbar verkan samtliga mina uppdrag för 
Sverigedemokraterna;

Ledamot KF
Ledamot SE
Ledamot GA

Mvh,
Roger Krantz
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Från: Christian Johansson <christian.johansson@kungsbacka.se> 
Skickat: den 24 januari 2022 17:33
Till: Patrik Johansson <patrik.johansson2@kungsbacka.se>
Ämne: Inkommen avsägelse Teknik, Jimmy Herrman

Hej Patrik, 

Vi har fått in en avsägelse gällande nämnden för Teknik. 

1



Hälsningar

Christian Johansson

Ordförande Kommunfullmäktiges valberedning 
Vice ordförande Valnämnden 
Vigselförrättare 

______________________
Kungsbacka kommun
Telefon: 0735‐04 69 00
Kungsbacka Direkt: 0300‐83 40 00
christian.johansson@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se
www.facebook.com/kungsbackakommun
www.linkedin.com/company/kungsbacka‐kommun/
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