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§ 252 Dnr 2022-00015 
Information om samråd och viktigare pågående ärenden från 
arbetsutskottets sammanträden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Lisa Andersson (M) informerar om möte med kommunstyrelsens 
arbetsutskott i Varberg. Vid dialogen som genomfördes i Varberg informerades 
bland annat om projektet Västerport. 

Ordföranden informerar även om genomförda företagsbesök och om Kungsbacka 
Business Boost som är en mötesplats för företagare och kommunens anställda. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 253 Dnr 2022-00016 
Information om aktuella händelser från nämnder, bolag, 
intresseorganisationer (SKR, GR med flera) 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Lisa Andersson (M) informerar om Göteborgsregionens 
förbundsstyrelses kommande sammanträde. 

Ordföranden rapporterar även från kommun- och regionledningsforum. Vid senaste 
sammanträdet informerades det bland annat om strategiperioden och måluppfyllelsen 
samt om regional medfinansiering. 

Ledamoten Monica Neptun (L) rapporterar från Göteborgsregionens 
kommunalförbund och styrgruppen för arbetsmarknad. Vid sammanträdet 
informerades det bland annat om arbetslösheten inom Göteborgsregionen som enligt 
senaste mätningen är minskande. Däremot ökar antalet kortutbildade bland de 
inskrivna på Arbetsförmedlingen. Denna grupp utgörs framför allt av utrikesfödda 
och kvinnor. Vid sammanträdet informerades det också om förstudien för ett 
branschråd för funktionshindrade. 

1:e vice ordförande Fredrik Hansson (C) rapporterar från beredningen för 
samhällsbyggnad inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Vid sammanträdet 
informerades det bland annat om en ny förordning för producentansvar för vissa 
tobaksvaror och filter. Förordningen börja gälla 1 januari 2023 och kommer att 
beröra kommunen renhållningsansvar. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 254 Dnr 2022-00017 
Information om förvaltningen och pågående viktigare/större uppdrag, 
projekt och händelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Malin Aronsson informerar om anställandet av Patrik Hellberg som 
ny förvaltningschef på förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad. Patrik 
Hellberg påbörjar sin anställning den 1 december 2022. 

Kommundirektören informerar också om att tjänsterna som förvaltningschef för 
förvaltningen för Förskola & Grundskola och förvaltningen för Service fortfarande är 
vakanta, men att rekrytering pågår.  

Vidare informerar kommundirektören om en omorganisation inom 
kommunstyrelsens förvaltning där enheten för näringsliv flyttas från 
Kommunledningskontoret till Samhällsbyggnadskontoret. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 255 Dnr 2022-00725 
Visstidspension för förtroendevald 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Eva Borg visstidspension enligt Bestämmelser om 
pension och inkomstgaranti, PBF, antagna av kommunfullmäktige den 9 juni 2005,  
§ 97, samt beslutar att visstidspension ska betalas ut från och med januari 2023.  

Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören att fortsättningsvis besluta i 
ärendet om Eva Borgs visstidspension enligt PBF, om beslutet inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommundirektören får vidaredelegera rätten 
att fatta beslut. 

Jäv 
Eva Borg (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Deltar inte i beslut 
Stefan Jägnert (SD) och Susanne Andersson (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg, oppositionsråd, har ansökt om visstidspension från januari 2023. Hon 
avslutar sina uppdrag i och med att mandattiden löper ut den 31 december 2022. 

I detta fall gäller Bestämmelser om pension och inkomstgaranti för förtroendevalda, 
PBF. Ett antal kriterier måste vara uppfyllda för att som förtroendevald omfattas av 
de bestämmelser som reglerar ersättningar. Ett centralt kriterium innebär att den 
förtroendevalda ska haft uppdrag motsvarande minst 40 procent av en heltid. Eva 
Borg uppfyller kraven för visstidspension enligt PBF.  

Under pensionstiden kan frågor av administrativ karaktär uppstå som ändå kräver 
beslut, till exempel samordning av förvärvsinkomster. Beslut av denna typ kan 
delegeras till kommundirektör. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 355 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-11 

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 
Eva Borg, Service: lönecenter, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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§ 256 Dnr 2022-00749 
Omfördelning av budget i lokalplan Samlokalisering daglig verksamhet 
Kyrkskolan 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för projektet Samlokalisering daglig 
verksamhet Kyrkskolan, löpnummer 512 i lokalplanen, med 9,7 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen finansierar utökningen genom att investeringsmedel omfördelas 
från projekt 230 Skårby utbildningslokaler och 136 Skårby fullmåtts idrottshall. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har för avsikt att samlokalisera daglig 
verksamhet för sina målgrupper i Kyrkskolan i centrala Kungsbacka. Nämnden 
bedriver i dag verksamhet i såväl inhyrda lokaler som i lokaler med rivningskontrakt.  

I tidigt skede hösten 2021 studerades översiktliga lösningar av lokalanpassningar 
som i huvudsak innebar åtgärder inom tillgänglighet och brand. 

Kyrkskolan skyddas i gällande detaljplan från 2001 som anger att användning ska 
anpassas till bebyggelsens kulturvärden, att byggnaden inte får rivas samt att ändring 
inte får förvanska byggnadens karaktär. 

Projektet startade upp våren 2022 och efter genomförd projektering påbörjades en 
upphandling av byggentreprenad. Under arbetet har det framkommit att budgeten 
behöver utökas till följd av bland annat prisläge på marknaden. Dessutom har mer 
omfattande åtgärder identifierats då till exempel byggnadens skick har visat sig vara 
sämre samt att mer omfattande elarbeten krävs än vad som tidigare bedömts. 

Detta innebär att projektet Samlokalisering daglig verksamhet Kyrkskolan behöver 
utökad investeringsbudget med 9,7 miljoner kronor vilket ger en total 
investeringsbudget om 14 miljoner kronor. Förslaget är att finansiering sker inom 
befintlig investeringsbudget och genom omfördelning av budgetmedel från projekt 
230 Skårby utbildningslokaler och 136 Skårby fullmåtts idrottshall. Ingen utökad 
upplåning krävs med denna förändring.  

Projekt 230 Skårby utbildningslokaler och 136 Skårby fullmåtts idrottshall beräknas 
färdigställas till höstterminsstart 2023 och visar på ett överskott, vilket möjliggör 
omfördelning av medel. Den förändrade hyreskostnaden som följer av den utökade 
investeringen föreslås finansieras från samma projekt 230 Skårby utbildningslokaler, 
136 Skårby fullmåtts idrottshall och projekt 1202 Tillfälliga medel. 

Möjligheten att genomföra justering mellan olika lokalprojekt under året finns 
beskriven i avsnittet ekonomistyrningsprinciper i kommunbudget 2022, plan 2023–

2024. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 354 
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Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-18 
Kommunbudget 2023 och plan 2024–2025, lokaler och boende sidor 44-45 

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 
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi, nämnden för Service och nämnden 
för Individ & Familjeomsorg 
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§ 257 Dnr 2022-00579 
Ansökan om planbesked för Fors 1:387 

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att inleda en 
detaljplanläggning för att pröva lämpligheten av bostäder inom Fors 1:387 i 
Kungsbacka stad. Exploateringens omfattning så som antalet lägenheter och 
bebyggelsens höjd ska utredas under detaljplanearbetet.  

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning 
för upprättande av detaljplan för bostäder inom Fors 1:387 samt för kommunal 
service inom de kommunägda fastigheterna Kungsbacka 4:1 och 4:2. 

Beslutsmotivering 
Förfrågan innebär en komplettering med bostäder i de centrala delarna av 
Kungsbacka stad och överensstämmer med kommunens fördjupade översiktsplan för 
Kungsbacka stad, varför kommunen ställer sig positiv till förfrågan.  

Fastigheten och förfrågan uppfyller översiktsplanens och visionens målsättningar om 
närhet till kollektivtrafik och service. 

Jäv 
Fredrik Hansson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Fors 1:387 har den 8 augusti 2022 ansökt om planbesked för 
att genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation om 118 lägenheter i tre 
flerbostadshus upp till fem våningar. Flerbostadshusen har lägenheter med varierade 
storlekar och boendeformer samt innehåller bostäder med särskild service (Bmss). 
Byggnaderna är placerade inom fastigheten där det i dag ligger en parkeringsplats. 
Förslaget innebär att parkeringsplatserna flyttas till en yta i direkt anslutning till 
Forsgläntans idrottshall.   

Enligt kommunens översiktsplan ingår det aktuella området i utvecklingsområdet för 
Kungsbacka stad och enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad är 
det aktuella området lämpligt för bostäder. Förfrågan ligger i linje med den 
fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stads intention att komplettera med fler 
bostäder i centrala delar av staden för en mer hållbar samhällsutveckling.  

Fastigheten är belägen inom detaljplan TP52 som vann laga kraft den 21 september 
2001. Den aktuella fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för skola.  

I dag finns Vittraskolan, Novaskolan och Forsgläntans idrottshall inom fastigheten. 
Mot norr gränsar fastigheten till Forsskogen och i öster till ett mindre grönområde 
mellan skolfastigheten och ett bostadsområde. Sydöst om fastigheten ligger en 
kommunal förskola. I direkt anslutning i söder rinner ett vattendrag omgiven av ett 
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naturområde med träd och tätvuxet buskage. Strandskydd från Söderån berör västra 
delen av fastigheten.  

I samband med detaljplaneläggningen för bostäder inom Fors 1:387 kan kommunens 
intilliggande fastigheter Kungsbacka 4:1 och 4:2 prövas för kommunal service så 
som förskola för att täcka det stora behovet av förskoleplatser som uppstått till följd 
av planering i östra delen av Kungsbacka stad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 356 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-19 
Ansökan om planbesked, 2022-08-08 
Karta, Fors 1:387, 2022-10-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) och Maria Losman (MP) yrkar att projektbeställningen ska innehålla 50 
procent hyresrätter. 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 258 Dnr 2019-00218 
Godkännande av avtal om parkeringsavlösen för Banken 11 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner avtal om parkeringsavlösen, innebärande att 
kommunen upplåter åtta parkeringsplatser inom parkeringsområde centrum för en 
ersättning om 175 000 kronor/plats till förmån för Fastigheten Banca 11 AB ägare till 
fastigheten Banken 11. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive 
ersättare, utses att för kommunens räkning underteckna avtalet samt övriga för 
ärendets genomförande nödvändiga handlingar. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att träffa eventuellt tilläggsavtal om 
det krävs på grund av justering av antalet erforderliga platser efter slutligt beviljat 
bygglov, inklusive att underteckna sådant avtal. 

Sammanfattning av ärendet 
En ny detaljplan för kvarteret Banken antogs av kommunfullmäktige den 11 juni 
2019 och vann laga kraft den 15 juli 2019. Detaljplanen syftar till att bevara 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer samtidigt som förutsättningar för 
utveckling av kvarteret möjliggörs. Detaljplanen möjliggör för totalt cirka 60 
bostäder samt handels- och verksamhetslokaler. Detaljplanen omfattar endast 
privatägd kvartersmark. Kommunen är huvudman för angränsande allmän 
plats/gator. 

Ägaren till fastigheten Banken 11, Fastigheten Banca 11 AB, planerar nu en 
byggnation av tretton nya lägenheter samt verksamhetslokaler i bottenplan inom sin 
fastighet. I exploateringsavtal mellan Parterna upprättat 26 april 2022 och hörande 
till detaljplan för kvarteret Banken, framgår att fastighetsägaren ska anlägga 
erforderliga parkeringsplatser inom den egna fastigheten eller på annat sätt tillgodose 
parkeringsbehovet med en långsiktig lösning. I detta fall är parkeringsbehovet 
beräknat till nio parkeringsplatser vara åtta parkeringsplatser behöver säkerställas 
utanför den egna fastigheten. 

En förutsättning för projektets genomförande är att inga parkeringar byggs inom den 
egna fastigheten då ett garage under mark är en alldeles för kostsam lösning. 
Kommunen och fastighetsägaren är därför överens om en annan långsiktig 
parkeringslösning som innebär att kommunen möjliggör en parkeringsavlösen och 
upplåter åtta parkeringsplatser till fastighetsägaren inom parkeringsområde centrum. 
Om slutligt beviljat bygglov föreskriver ett annat antal parkeringsplatser för bolagets 
byggnation är parterna överens om att avtalet ska justeras med rätt antal 
parkeringsplatser genom ett tilläggsavtal eller att ett nytt avtal tecknas med i övrigt 
samma villkor. 

För upplåtelsen av parkeringsplatser betalar fastighetsägaren ett engångsbelopp om 
175 000 kronor per parkeringsplats. Kommunen upplåter därefter parkeringsplatserna 
till boende som vid varje parkeringstillfälle för sitt fordon betalar parkeringsavgift 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (49) 
Kommunstyrelsen Datum  

2022-11-22 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

per timma alternativt köper månadsvis boendeparkeringskort, enligt vid varje 
tidpunkt gällande timtaxa/boendekortstaxa.  

Kommunen har för närvarande ingen fastställd taxa för parkeringsavlösen utan 
avgiften har beslutats vid varje enskilt tillfälle. Det nu aktuella ärendet för 
parkeringsavlösen/parkeringsköp är det första som rör Kungsbacka innerstad sedan 
det nya parkeringshuset Linden färdigställts. Ett av motiven till parkeringshuset 
Linden var att kunna möjliggöra fler parkeringsavlösen för fastigheter i centrum. Den 
i avtalet överenskomna avgiften på 175 000 kronor per parkeringsplats grundar sig 
på kostnaden att uppföra parkeringshuset Linden samt att de boende också betalar 
parkeringsavgift alternativt köper månadsvis boendeparkeringskort. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 357 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-30 
Avtal om parkeringsavlösen, 2022-10-18 
Exploateringsavtal för Banken 11, 2022-04-26 
Översiktskarta Banken 11 

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 
Plusfastigheter AB, nämnden för Teknik 
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§ 259 Dnr 2021-00681 
Godkännande av tilläggsavtal till köpeavtal avseende försäljning av 
Duvehed 2:51, Duvehed verksamhetsområde 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner tilläggsavtal till köpeavtal avseende försäljning av 
Duvehed 2:51, Duvehed verksamhetsområde mellan kommunen och Logistea 
Duvehed 2:51 AB, undertecknat av Logistea Duvehed 2:51 AB 2022-10-20.  

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive 
ersättare, utses att för kommunens räkning underteckna tilläggsavtalet samt övriga 
nödvändiga handlingar för avtalets genomförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 17 augusti 2021 beslutade kommunstyrelsen att sälja fastigheten Duvehed 2:51 
till fastighetsbolaget Logistea Duvehed 2:51 AB (tidigare Fundamentet 8622 AB). 
Moderbolaget Båstad Lager & Logistik AB, som är ett företag inom 
logistikbranschen, expanderar och planerar att bygga nya större lokaler i närheten av 
Göteborgsregionen och har därför för avsikt att bedriva en del av sin verksamhet i en 
ny byggnad inom Duveheds verksamhetsområde. 

I köpeavtalet framgår att bolaget ska söka bygglov senast sex månader från det att 
avtalet godkänts av kommunstyrelsen samt att byggnadsarbeten ska påbörjas senast 
sex månader efter det att bygglov beviljats. Bolaget har sökt bygglov i enlighet med 
köpeavtalet och bygglov för projektet beviljades av byggnadsnämnden den 21 juni 
2022 genom delegeringsbeslut. Byggstart för projektet ska därmed enligt köpeavtalet 
ske senast i december 2022.  

Företaget har dock framfört önskemål om att få skjuta fram byggstarten, då det 
rådande marknadsläge med inflation, stigande räntor och kraftigt stigande priser har 
gjort att en framflyttad tidpunkt för byggnationen med ytterligare sex månader är 
önskvärd för att skapa flexibilitet och kunna få in bra anbud för byggnationen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 358 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-18 
Tilläggsavtal till köpeavtal avseende Duvehed 2:51, undertecknat av Logistea 
Duvehed 2:51 AB, 2022-10-20  
Delegeringsbeslut nybyggnad, 2022-06-21 
Undertecknat köpeavtal inkl. bilagor, 2021-08-24  
Kommunstyrelsen 2021-08-17, § 275  
Översiktskarta Duvehed 
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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 
Logistea Duvehed 2:51 AB 
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§ 260 Dnr 2022-00574 
Svar på Kulturdepartementets remiss av betänkandet av kommittén 
Demokratin 100 år - samling för en stark demokrati (SOU 2022:28)  

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-10-19, och översänder det som sitt 
svar till Kulturdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen beslutade den 20 juni 2018 att tillsätta en kommitté för att under åren 
2018–2021 planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter 
för en stark demokrati. Aktiviteterna inriktades mot 2021 då året markerade att det då 
var 100 år sedan den allmänna och lika rösträtten fick sitt principiella genombrott i 
Sverige – även om det komma att dröja fram till 1989 innan alla svenska medborgare 
över 18 år fick rösträtt då omyndighetsförklaringen avskaffades. 

Visionen och målet med kommitténs arbete var dels att öka kunskapen och 
medvetenheten om demokratin och vad vårt demokratiska system innebär, dels att få 
fler att engagera sig i demokratin, till exempel genom att delta i samtal om 
demokrati, påverka lokala beslutsprocesser, rösta i val, engagera sig i en politisk 
fråga, i ett parti, eller i en civilsamhällesorganisation på sin fritid, och dels att stödet 
för demokratin skulle öka och att fler skulle ta tydlig ställning för demokrati som 
styrelseskick. 

För att lyckas med denna målsättning har kommittén under åren genomfört i rad 
aktiviteter för att öka kunskapen om demokratijubileet och generella demokratifrågor 
i samhället. Bland annat spreds kunskapen genom olika nätverk, till exempel ett 
nätverk för länsstyrelserna, ett nätverk för ett femtiotal myndigheter och ett nätverk 
med drygt ett hundratal civilsamhällesorganisationer. Vidare genomfördes flertalet 
kommunikationsinsatser med olika evenemang, informationsmaterial och filmer, 
debattartiklar samt kommitténs antologi ”100 år till” som utgör volym 2 till den 

översända remissen.  

De aktiviteter som fick mest uppmärksamhet var Demokratistugan och Deklarationen 
för en stark demokrati. Demokratistugan var ett mobilt kunskapscenter som i nära 
samarbete med länsstyrelserna besökte en eller flera orter i varje län. Syftet var att 
stugan likt partiernas valstugor skulle vara en mötesplats på torget för människor 
som ville lära sig mer om demokratin. 

Deklarationen för en stark demokrati var en av kommittén framtagen deklaration 
innehållande demokratins principer som olika aktörer i samhället uppmanades att 
underteckna. I samband med undertecknandet åtog sig aktörerna också att genomföra 
konkreta insatser för att stärka demokratin. Vid utgången av 2021 hade 310 
deklarationer undertecknats av såväl nationella som regionalt och lokalt engagerade 
aktörer från skilda sektorer av samhället, däribland Kungsbacka kommun som 
tillsammans med övriga kommuner i Halland och Region Halland undertecknade 
deklarationen då Demokratistugan besökte Halmstad den 15 oktober 2021. 
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I samband med att kommittén nu överlämnar resultatet av sitt arbete till regering 
lämnas också åtta olika förslag på hur kommitténs arbete kan tas tillvara. Tre av 
förslag handlar om hur insatserna och erfarenheterna från samlingen 2018–2021 kan 
tas tillvara av regeringen efter att kommittén har avslutat sitt uppdrag. De tre 
förslagen är att: 

 En nationell demokratifunktion inrättas med uppdrag att öka kunskaperna om 
demokratin. Den ska också utgöra ett kunskapsstöd kring metoder för att öka 
deltagandet och delaktigheten i demokratin och bidra till samordning av olika 
demokratifrämjande insatser samt analysera och ta fram lägesuppdateringar 
om tillståndet i den svenska demokratin.  

 Den nationella demokratifunktionen inrättas inom en befintlig myndighet.  

 Länsstyrelserna ges ett långsiktigt demokratifrämjande uppdrag.  

Kommittén föreslår även åtgärder som syftar till att långsiktigt stärka 
demokratiperspektivet i myndigheters verksamhet, i utredningsarbetet samt inom 
skolväsendet. Förslagen är:  

 I myndighetsförordningen, avsnitt Allmänna uppgifter (6 §), skrivs det in att 
myndigheterna ska ta till vara fördelar som kan vinnas för demokratin. 

 Demokrati och det demokratiska uppdraget skrivs in i instruktioner för 
myndigheter vars verksamhet är central för det demokratipolitiska målet.  

 Ett pilotprojekt genomförs där fem till åtta myndigheter ges i uppdrag att 
utarbeta metoder för hur respektive myndighet ska bidra till det 
demokratipolitiska målet.  

 I kommittéförordningen 15 § skrivs det in krav på att redovisa konsekvenser 
för demokratin.  

 Den digitala plattformen Demokrati 100 år permanentas och breddas till att 
inte enbart fokusera på hundraårsjubileet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 347 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-10-19 
Yttrande, 2022-10-19 
Kulturdepartementets remiss av betänkandet av kommittén Demokratin 100 år – 
samling för en stark demokrati: Volym 1 - Vår demokrati - värd att värna varje dag 
(SOU 2022:28) 
Kulturdepartementets remiss av betänkandet av kommittén Demokratin 100 år – 
samling för en stark demokrati: Volym 2 – antologin ”100 år till” (SOU 2022:28) 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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Beslutet skickas till 
Kulturdepartementet 
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§ 261 Dnr 2022-00635 
Svar på Länsstyrelsens remiss över ansökan om Natura 2000-tillstånd 
för vindkraftsparken Galatea-Galene 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-11-08, och översänder det som sitt 
svar till Länsstyrelsen i Hallands län. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har lämnats möjlighet att yttra sig över Länsstyrelsen Hallands 
läns remiss av ansökan om Natura 2000-tillstånd för uppförande och drift av 
vindkraftparken Galatea-Galene. Sökande är OX2. 

Ansökan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har under prövningsprocessen 
kompletterats och aktuell remiss avser ställningstagande från kommunen om 
tillstyrkande eller avstyrkande för ansökan. Synpunkter i sakfrågan avseende 
ansökan i dess helhet.  

Området för vindkraftparken ligger i Kattegatt inom Sveriges ekonomiska zon, cirka 
32 kilometer sydväst om Kungsbackas kustlinje. Ansökan omfattar anläggande av 
upp till 101 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 340 meter över vattenytan 
samt tillhörande transformatorstationer och sammanhängande anläggningar.  

OX2 bedömer att det är Natura 2000-områdena Fladen och Lilla Middelgrund samt 
Stora Middelgrund och Röde bank som utgör påverkansområde för Galatea-Galene. 
Påverkansfaktorer bedöms främst vara undervattensbuller, grumling och 
sedimentation i anläggningsskedet samt undanträngning för fåglar i driftskedet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 348 
Yttrande från Lisa Andersson (M), 2022-11-08 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-27 
Yttrande, 2022-09-27 
Länsstyrelsen i Hallands läns remiss angående havsbaserad vindpark inom Natura 
2000 område Fladen, Lilla Middelgrund m.fl. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M), Marie Wadström (KD), Stefan Jägnert (SD) och Susanne 
Andersson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Eva Borg (S), Fredrik Hansson (C), Monica Neptun (L), Maria Losman (MP), 
Kristina Karlsson (C) och Magdalena Sundqvist (S) yrkar att kommunstyrelsen ska 
anta kommunstyrelsens förvaltnings yttrande, daterat 2022-09-27, och översända det 
som sitt svar till Länsstyrelsen i Hallands län. 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl. yrkande. 

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

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen 
godkänner: 

Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Nej-röst innebär att bifalla Eva Borgs (S) m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 9 ja-röster mot 6 nej-röster, beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 
Thure Sandén (M) X   
Marianne Pleijel (M) X   
Peter Söderberg (M)   X   
Maria Gathendahl (M) X   
Franklin Eck (M) X   
Fredrik Hansson (C)   X  
Kristina Karlsson (C)  X  
Monica Neptun (L)  X  
Marie Wadström (KD) X   
Eva Borg (S)  X  
Magdalena Sundqvist (S)  X  
Stefan Jägnert (SD) X   
Susanne Andersson (SD)  X   
Maria Losman (MP)  X  
Lisa Andersson (M) X   

 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Hallands län, nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
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§ 262 Dnr 2022-00188 
Svar på Länsstyrelsens remiss över ansökan om tillstånd för 
vindkraftsparken Galatea-Galene i Sveriges ekonomiska zon i Kattegatt 
utanför Hallandskusten 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-11-08, och översänder det som sitt 
svar till Länsstyrelsen i Hallands län. 

Sammanfattning av ärendet 
Bolaget OX2 AB ansöker om tillstånd enligt lag (1992:1140) om Sveriges 
ekonomiska zon, att i Kattegatt, inom Sveriges ekonomiska zon få uppföra och driva 
en havsbaserad gruppstation för vindkraft om högst 101 vindkraftverk med en 
totalhöjd om högst 340 meter. Vindparken planeras att uppföras inom två 
delområden i Kattegatt, cirka 25 kilometer utanför Hallands kust. 

Tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon beslutas av regeringen. 
Regeringen har dock uppdragit åt Länsstyrelsen Hallands län att bereda ansökan. 

OX2 har under prövningsprocessen kompletterat underlaget och aktuell remiss avser 
därför ställningstagande för kommunen om tillstyrkande eller avstyrkande kring 
ansökan och synpunkter i sakfrågan avseende ansökan i dess helhet.  

Förutsättningarna för etablering av storskalig havsbaserad vindkraft bedöms av 
sökanden som gynnsamma inom det aktuella området. Vindpark Galatea-Galene 
beräknas generera omkring 6-7 TWh förnyelsebar el per år, vilket motsvarar 
elanvändningen för cirka en miljon hushåll eller elproduktionen från drygt en 
kärnkraftsreaktor. 

I närheten av verksamhetsområdet finns farleder utpekade som riksintresse för 
kommunikationer. Inom vindparkens båda delområden finns det även områden 
utpekade som riksintresse för yrkesfiske. Området överlappar även med riksintresse 
för luftfart. I vindparkens närhet finns Morups bank, Röde bank, Fladen och Lilla 
Middelgrund som utgör riksintresseområden för friluftsliv och naturvård. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 349 
Yttrande från Lisa Andersson (M), 2022-11-08 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-27 
Yttrande, 2022-09-27 
Länsstyrelsen i Hallands läns remiss av ansökan om tillstånd enligt lagen om 
Sveriges ekonomiska zon för vindkraftsparken Galatea-Galene 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M), Franklin Eck (M), Marie Wadström (KD), Stefan Jägnert (SD) 
och Susanne Andersson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag. 

Eva Borg (S), Fredrik Hansson (C), Monica Neptun (L), Maria Losman (MP), 
Kristina Karlsson (C) och Magdalena Sundqvist (S) yrkar att kommunstyrelsen ska 
anta kommunstyrelsens förvaltnings yttrande, daterat 2022-09-27, och översända det 
som sitt svar till Länsstyrelsen i Hallands län. 

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

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

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen 
godkänner: 

Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Nej-röst innebär att bifalla Eva Borgs (S) m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 9 ja-röster mot 6 nej-röster, beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 
Thure Sandén (M) X   
Marianne Pleijel (M) X   
Peter Söderberg (M)   X   
Maria Gathendahl (M) X   
Franklin Eck (M) X   
Fredrik Hansson (C)   X  
Kristina Karlsson (C)  X  
Monica Neptun (L)  X  
Marie Wadström (KD) X   
Eva Borg (S)  X  
Magdalena Sundqvist (S)  X  
Stefan Jägnert (SD) X   



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (49) 
Kommunstyrelsen Datum  

2022-11-22 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Susanne Andersson (SD)  X   
Maria Losman (MP)  X  
Lisa Andersson (M) X   

Protokollsanteckning 
Stephan Philipson (M) stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Hallands län, nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
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§ 263 Dnr 2022-00585 
Svar på Infrastrukturdepartementets remiss av utredning av mål om 
ökad andel cykling i Sverige 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-10-19, och översänder det som sitt 
svar till Infrastrukturdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Statens väg-och transportforskningsinstitut (VTI) har fått ett uppdrag av regeringen 
att ta fram och definiera nationella mål för ökad cykling i Sverige. I uppdraget ingår 
det att ta fram en målstruktur och att föreslå indikatorer samt ett uppföljningssystem. 

VTI har inhämtat kunskap genom litteraturstudier, en workshop, en 
enkätundersökning samt genom egna analyser av data från nationella 
resvaneundersökningar. VTI har avgränsat definitionen av cykling till att omfatta 
färd med trampcykel med eller utan el assistans - i dagligt tal ”vanlig” cykel och el 

cykel. 

Enkelt uttryckt ska cyklandet fördubblas till 2035 och mer specifikt föreslår VTI 
följande mål, målstruktur och ambitionsnivå:  

 Övergripande mål: Cyklingen i hela Sverige ska öka så att tillgängligheten 
förbättras, folkhälsan stärks och klimat- och miljöpåverkan minskar.  

 Etappmål 1: Cykelresornas andel av det totala antalet resor i Sverige ska öka 
till 20 procent år 2030 och till 26 procent år 2035, utan att andelen gång- eller 
kollektivtrafikresande minskar.  

 Etappmål 2: Cykelresornas andel av det totala persontransportarbetet i 
Sverige ska öka till 3 procent till 2035, utan att gång- eller kollektivtrafiken 
minskar.  

 Delmål 1: Cykelresornas andel av det totala antalet resor i Sverige kortare än 
10 km, ska öka till 30 procent år 2030 och till 45 procent år 2035, utan att 
andelen gång- eller kollektivtrafikresande minskar. 

 Delmål 2: Cykelresornas andel av det totala antalet resor för barn i 
grundskoleåldern i Sverige ska öka till 40 procent år 2030 och till 50 procent 
år 2035, utan att andelen gångresor minskar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 350 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-18 
Yttrande, 2022-10-19 
Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige (VTI), 2022-07-06 
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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 
Infrastrukturdepartementet 
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§ 264 Dnr 2022-00006 
Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under 
perioden 2022-03-04 till 2022-11-15. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen 
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta 
lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått 
beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

 
Delegat 

 
Ärende 

 
 

 
KSAU 2022-10-31, KSAU 2022-11-08,  
KSAU 2022-11-15  

 
Biträdande kommundirektör 

 
Avtal om lösning för e-underskrift 

 
Digitaliseringschef 

 
Medlemsanmälan till Sambruks Intresseförening 

 
Säkerhetschef 

 
Anställande av Specialist krisberedskap 

 
Mark- och exploateringschef 

 
Anställande av markingenjör 

 
Exploateringsingenjör 

 
Markupplåtelseavtal Ellevio - Varla 12:68 

 
Specialist mark- och 
exploatering 

 
Nyttjanderättsavtal Skårby 3:4 - gångväg 

 
Mark- och exploateringschef 

 
Arrendeavtal Heberg 3:43 - jordbruksarrende 

 
Mark- och exploateringschef 

 
Avtal om lägenhetsarrende Heberg 3:43 - odling av 
snittblommor 

 
Mark- och exploateringschef 

 
Servitutsavtal Spårhaga 2:125 - vatten- och 
avloppsledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Vicka 1:124 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Onsala-Hultet 1:3 - Teleledningar 
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Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Vallda-Lunden 1:4 - Teleledningar 

 
Mark- och exploateringschef 

 
Nyttjanderättsavtal för ledningar Skanova - 
kommunens fastighet Iserås 1:62 

 
Mark- och exploateringschef 

 
Godkännande av överlåtelse av sidoarrende - Alslöv 
9:10 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Särö 1:150 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Åsa 2:5 - Vatten- och 
avloppsledningar 

 
Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan godkänna 
redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2022-03-04 till  
2022-11-15, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 265 Dnr 2022-00004 
Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 26 oktober 2022 till 22 november 2022 har följande skrivelser 
inkommit till kommunstyrelsen: 

 Nämnden för Vård & Omsorgs konkurrensutsättningsplan 2023–2026 samt 
årsplan för konkurrensutsättning för verksamheten 2023 

 Nämnden för Kultur & Fritids beslut om att ta emot en donation av omkring  
2 000 böcker av författaren Henning Mankell, översatta till olika språk. 

 Nämnden för Miljö & Hälsoskydds behovsutredning 2023–2025 enligt 
miljöbalken, livsmedel-, tobak- och alkohollagen 

 Samordningsförbundet i Hallands protokoll från sammanträdet 2022-10-21 

 Regler för visselblåsarfunktionen, antagna av kommundirektören,  
2022-11-09. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan noterat 
redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet, och finner att kommunstyrelsen 
bifaller det. 
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§ 266 Dnr 2022-00690 
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 2, 2022 

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 2022-11-08, § 351 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-09-21, § 101 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-08-31 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg 
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§ 267 Dnr 2022-00721 
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2, 2022 

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 2022-11-08, § 352 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2022-09-22, § 135 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-06 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2 2022 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3-4 2021, kvartal 1-2 
2022 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
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§ 268 Dnr 2022-00422 
Överföring av budgetansvar avseende boende för nyanlända 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige överför budgetansvar för boende för nyanlända från 
kommunstyrelsen till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, vilket för 2022 är 
4 722 000 kronor och för 2023 4 850 000 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 
I kommunstyrelsens reglemente framgår att 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.  

Även nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har i sitt reglemente fått uppdrag 
av kommunfullmäktige inom området. I nämndens reglemente framgår att nämnden 
ansvarar för att utveckla och driva arbetet med etablering av ensamkommande barn, 
ensamstående vuxna och familjer.  

Kommunstyrelsen ansvarar med andra ord något förenklat för planering och 
samordning och nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar för 
mottagandet på individnivå. 

För att kunna genomföra sitt uppdrag har kommunstyrelsen budgetmedel som är 
avsedda för kostnader som kommunen får för boende för målgruppen. Pengarna 
används då kommunens kostnader för tillfälliga bostäder är högre än vad som täcks 
av ersättningar från staten, samt då kommunen får kostnader för tomhyror, det vill 
säga då en lägenhet tillfälligt står utan hyresgäst. De medel som avser 2022 finns i 
kommunstyrelsens budget för att hantera boendekostnader uppgår till 4 722 000 
kronor. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har inga medel avsatta för 
kostnader kopplade till boende för nyanlända. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 353 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marianne Pleijel (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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Beslutet skickas till 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
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§ 269 Dnr 2022-00278 
Taxa för plan- och byggverksamhet 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för plan- och byggverksamheten i Kungsbacka 
kommun, daterad 2022-09-22. 

Taxan träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på de ärenden som kommer in 
från och med denna tidpunkt. 

Kommunfullmäktige beslutar att avgiften per timme för tjänster enligt tabell A sätts 
till 1 250 kronor och för tjänster enligt tabell B till 1 000 kronor.  

Kommunfullmäktige ger byggnadsnämnden respektive kommunstyrelsen i uppdrag 
att årligen justera avgiftsbeloppen för respektive verksamhet i enlighet med taxans 
bestämmelse 4. Indexjustering av taxan. 

Sammanfattning av ärendet 
Taxan för Kungsbacka kommuns plan- och byggverksamhet är en gemensam taxa för 
kommunens plan- och byggverksamhet. Avgift tas ut enligt de grunder eller principer 
som framgår av 2 kap. 6 § kommunallagen (KL) samt i 12 kap. 8-11 §§ plan- och 
bygglagen (PBL). Lagarna ger kommunen rätt att ta ut avgifter av den som ansöker, 
för att täcka kommunens kostnader för handläggningen.   

Taxan har genomgått flera omarbetningar över tid i syfte att ge en mer lättförståelig 
och förutsägbar avgiftsberäkning. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit 
fram stödmaterial för konstruktion av PBL-taxan där avgifterna beräknas med 
genomsnittlig handläggningstid multiplicerat med fastställd timavgift. Kommunens 
befintliga taxa är sedan 2019 till största delen baserad på SKR:s beräkningsmodell. 
De delar som rör planverksamheten beräknas dock även fortsatt i enlighet med en 
formel och milliprisbasbelopp (mPBB). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 359 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-09-22 
Taxa för plan- och byggverksamhet i Kungsbacka kommun, daterad 2022-09-22 
Taxa för plan- och byggverksamhet i Kungsbacka kommun, färgmarkerad med 
kommunstyrelsens förvaltnings tillägg och ändringar, 2022-09-22 
Timberäkningar för Taxa för Kungsbacka kommuns plan- och bygglovsverksamhet, 
2022-09-22 
Byggnadsnämnden 2022-08-25, § 224 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-22 
Taxa för plan- och byggverksamhet, 2022-06-22 
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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 
Byggnadsnämnden, Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 270 Dnr 2022-00641 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter, daterad 2022-10-04, att gälla från och med den 1 januari 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att avgiften per timme sätts till 1 350 kronor.  

Kommunfullmäktige ger nämnden för Miljö & Hälsoskydd i uppdrag att årligen 
justera avgiftsbeloppen i enlighet med taxans bestämmelser § 8 Indexuppräkning.  

Taxa för offentlig kontroll och vissa jordbruksprodukter, antagen av 
kommunfullmäktige 2022-05-10, § 75, upphör att gälla samtidigt som ny taxa träder 
i kraft. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens 
uppgifter enligt livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om 
kontroll av livsmedel, foder med flera och är därmed kommunens kontrollmyndighet 
enligt livsmedelslagstiftningen.  

Den 10 maj 2022 antog kommunfullmäktige en ny taxa för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Som ett steg i anpassningen till ny 
lagstiftning behöver taxan ytterligare uppdateras. Förändringarna i den nu föreslagna 
taxan är att:  

 Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende 
eller enligt de andra grunder som anges i taxan. Avgift för offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen ska 
debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna 
taxa (§ 7 b). 

 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser har förtydligats (§ 22).  

Som grund för taxans utformning och beräkningar har Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR:s) mallar använts. Bygg- och miljöförvaltningen har genomfört ny 
beräkning av timkostnaden. Beräkningen har resulterat i den nu föreslagna 
timavgiften om 1 350 kr per timme. Det innebär också att indexreglering av taxans 
avgifter är aktuell först inför 2024. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 360 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-10 
Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 2022-10-11 
Ändringar i befintlig taxa, uppdaterad 2022-10-11 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2022-08-31, § 101  
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-31 
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Jämförelse timtaxor 2022, Bygg- och miljöförvaltningen 2022-08-31 
Gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 
antagen av kommunfullmäktige 2022-05-10, § 75 

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 Miljö & Hälsoskydd 
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§ 271 Dnr 2022-00687 
Antagande av Lokala avfallsföreskrifter 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Lokala avfallsföreskrifter, daterade 2022-08-23, att ingå i 
Kungsbacka kommuns renhållningsordning, antagen av kommunfullmäktige  
2016-12-06, § 198. 

De Lokala avfallsföreskrifterna gäller från och med 1 januari 2023.  

Lokala renhållningsföreskrifterna i Kungsbacka kommuns renhållningsordning, 
antagna av kommunfullmäktige 2016-12-06, § 198, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt miljöbalkens 15 kap. 41 § ska det för varje kommun finnas en 
renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen 
ska innehålla två delar: dels kommunens föreskrifter om avfallshantering, dels 
kommunens avfallsplan. Renhållningsordningen ska beskriva hur avfall under 
kommunens ansvar hanteras och regleras med stöd av de bemyndiganden som ges till 
kommunen genom miljöbalken och avfallsförordningen. Motsvarande föreskrifter 
benämndes tidigare som Lokala renhållningsföreskrifter.  

Renhållningsordningen kommer i och med beslutet att bestå av dels regionala 
avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton 
kommuner till 2030, antagen av kommunfullmäktige 8 december 2020, dels Lokala 
avfallsföreskrifter, daterade 2022-08-23. 

Avfallsföreskrifterna reglerar ansvarsfördelningen mellan kommunen, 
fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare och innehåller bestämmelser om 
godkända behållare, hämtningsintervall och sorteringskrav. 

Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter omfattar huvudsakligen anpassningar med 
utgångspunkt i ändringar i 15 kap. miljöbalken och att en ny avfallsförordning har 
trätt i kraft (SFS 2020:614). Ändringarna handlar bland annat om att det tidigare 
begreppet hushållsavfall ersätts med begreppet kommunalt avfall och att det 
kommunala ansvaret har reviderats.  

Syftet med den nya avfallslagstiftningen är att genomföra nya EU-direktiv på 
avfallsområdet. I de nya föreskrifterna ingår också ett tydliggörande av att ansvaret 
för returpapper har övergått till kommunen i enlighet med upphävandet av 
förordningen om producentansvar för returpapper.  

I linje med EU:s avfallsdirektiv kommer utsortering av matavfall att bli obligatoriskt 
i Kungsbacka kommun från 1 januari 2024. I dagsläget finns en abonnemangstyp där 
det är tillåtet att blanda matavfall med brännbart restavfall. I förslaget till nya 
föreskrifter kommer det inte att vara tillåtet att teckna nya abonnemang av denna typ 
från 1 januari 2023 och det tas bort helt från 1 januari 2024. 

Tiden för utställning av förslaget till nya Lokala avfallsföreskrifter regleras i 
miljöbalken och ska vara minst fyra veckor. 
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Nämnden för Teknik har berett ärendet och föreskrifterna har ställts ut mellan 5 maj 
och 17 juni 2022. Allmänheten, verksamheter, organisationer och andra intressenter 
har haft möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter. Förslaget till nya 
föreskrifter har funnits utställda på kommunens digitala anslagstavla och i 
pappersform i kommunens kundservice Kungsbacka Direkt. En kungörelse om 
utställning har även annonserats ut i tidningen Norra Halland och Kungsbacka 
Posten. Ett utskick av förslaget gick även ut till de större fastighetsägarna Aranäs och 
Eksta Bostads AB samt kommunens förvaltningar, myndigheter och 
grannkommuner. En sammanställning av inkomna synpunkter och hur de har 
besvarats redovisas i bilaga 1. Under utställningstiden har ytterligare justeringar 
gjorts.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 369 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-24 
Nämnden för Teknik 2022-09-14, § 80 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-08-23 
Lokala avfallsföreskrifter för Kungsbacka kommun, 2022-08-23 
Bilaga 1. Sammanställning av synpunkter och hur de har besvarats 
Bilaga 2. Redovisning av föreslagna ändringar före utställning 

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 Teknik 
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§ 272 Dnr 2022-00049 
Redovisning av icke färdigberedda motioner (2, 2022) 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och 
med 2022-09-30 till protokollet. 

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

I Kungsbacka kommun ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa till 
fullmäktige vilka motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska även 
innehålla planerat datum för behandling i fullmäktige för de motioner som är äldre än 
ett år. Redovisningen innehåller fyra motioner äldre än ett år. Svar på dessa motioner 
beräknas under andra kvartalet 2023. 

Utöver det innehåller redovisningen ett antal motioner som väcktes i 
kommunfullmäktige i slutet av 2021 och under 2022. Merparten av dessa motioner är 
inplanerade för politisk behandling och beräknas med andra ord kunna besvaras inom 
ett år eller strax över ett år från att de väcktes. Sammanställningen omfattar motioner 
som väckts men inte besvarats till och med den 30 september 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 361 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-30 
Sammanställning, redovisning av motioner, 2022-09-30 

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

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 273 Dnr 2021-01157 
Svar på motion från Eva Borg (S) om att ta fram en träbyggnadsstrategi 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att dess syfte redan 
uppfylls i kommunens övergripande mål och fokusområde, klimatstrategins mål om 
begränsning av utsläpp av klimatgaser samt med hänvisning till de pågående rutiner 
som kommunen har vid nybyggnation. Tillämpningen av dessa pekar på att vi över 
tid ska välja bästa möjliga teknik för att minimera våra koldioxidutsläpp och inte låsa 
oss till ett byggmaterial. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 7 december 
2021 föreslagit att kommunen ska ta fram en träbyggnadsstrategi som ser över hur 
Kungsbacka som kommun kan främja trä som byggnadsmaterial. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 341 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-01 
Byggnadsnämnden 2022-03-17, § 88  
Byggnadsnämndens yttrande, 2022-02-10 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-10 
Nämnden för Service 2022-03-17, § 30 
Nämnden för Service yttrade, 2022-03-14 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2022-02-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-21, § 435 
Kommunfullmäktige 2021-12-07, § 190 
Motion från Eva Borg (S) om att ta fram en träbyggnadsstrategi, 2021-11-21 

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

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om att avslå motionen och Eva Borgs 
(S) m.fl. yrkande om att bifalla motionen. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl. 
yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 
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Beslutet skickas till 
Eva Borg (S), byggnadsnämnden, nämnden för Service 
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§ 274 Dnr 2022-00096 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om lägenheter till studenter 
och anställda i Vård & Omsorgs boenden 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att frågan om outnyttjade 
lokaler hanteras inom ramen för nämnden för Vård & Omsorgs lokalbehovsplan samt 
att gällande detaljplan inte medger att kommunen hyr ut lägenheterna till studenter. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 8 
februari 2022 föreslagit att de omsorgslägenheter som är under uppförande i Björkris 
vård- och omsorgsboende, om de inte behövs till omsorgsboende, hyrs ut som 
studentlägenheter samt till de som arbetar inom omsorgen i kommunen. 

Vidare föreslår motionären att lägenheterna i första hand ska hyras ut till blivande 
undersköterskor eller vårdpersonal till en rimlig kostnad under utbildningen och att 
dessa hyresgäster även ska erbjudas arbete av nämnden för Vård & Omsorg. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 362 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-19 
Nämnden för Service 2022-05-19, § 49 
Nämnden för Service yttrande över motion 2022-05-20 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2022-05-1 
Eksta Bostads AB:s yttrande över motion, 2022-05-17 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-05-11, § 57 
Nämnden för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-01, § 78 
Kommunfullmäktige 2022-02-08, § 15 
Motion från Agneta Ernegård (-) om lägenheter till studenter och anställda i Vård & 
Omsorgs boenden, 2022-01-24 

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

Beslutet skickas till 
Agnetha Ernegård (-), nämnden för Vård & Omsorg, nämnden för Service, Eksta 
Bostads AB 
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§ 275 Dnr 2022-00340 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om att ändra ordet brukare till 
kunder/boende inom vård och omsorg 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till dels att begreppet brukare 
inte kan ersättas med kunder/boende för alla insatser inom vård och omsorg, dels att 
ett införande av begreppet kund riskerar att förskjuta de offentligfinansierade 
insatserna, från objektivitetsprincipens krav på saklighet och opartiskhet i 
myndighetsutövningen, mot ett kundnöjdhetsperspektiv. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 10 
maj 2022 föreslagit att ändra ordet brukare till kunder/boende inom vård och omsorg. 
Motionären vill att kommunen omgående ska upphöra med att benämna de som 
”köper tjänster” inom vård och omsorg som brukare och i stället övergå till att 
benämna och tilltala dessa som kunder/boende. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 363 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-09-30 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2022-09-22, § 126 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-07 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-09-21, § 97 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24, § 204 
Kommunfullmäktige 2022-05-10, § 82 
Motion från Agnetha Ernegård (-) motion om att ändra ordet brukare till 
kunder/boende inom vård och omsorg, 2022-04-13 
Nämnden för Vård & Omsorg 2020-11-27, § 105 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

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 
Agnetha Ernegård (-), nämnden för Vård & Omsorg, nämnden för Individ & 
Familjeomsorg 
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§ 276 Dnr 2022-00409 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om att ändra ordet brukare till 
kunder/boende inom vård och omsorg 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till dels att begreppet brukare 
inte kan ersättas med kunder/boende för alla insatser inom vård och omsorg, dels att 
ett införande av begreppet kund riskerar att förskjuta de offentligfinansierade 
insatserna från objektivitetsprincipens krav på saklighet och opartiskhet i 
myndighetsutövningen mot ett kundnöjdhetsperspektiv. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 10 maj 
2022 föreslagit att ändra ordet brukare till kunder/boende inom vård och omsorg. 
Motionären vill att kommunen omgående ska upphöra med att benämna de som tar 
del av kommunens tjänster som brukare och i stället övergå till att benämna dessa 
som kunder. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 364 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-29 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2022-09-22, § 127 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-07 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-09-21, § 98 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24, § 204 
Kommunfullmäktige 2022-05-10, § 82 
Motion från Roger Larsson (KB) motion om att ändra ordet brukare till 
kunder/boende inom vård och omsorg, 2022-05-10 
Nämnden för Vård & Omsorg 2020-11-27, § 105 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

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, nämnden för Individ & Familjeomsorg 
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§ 277 Dnr 2022-00403 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om pensionärers möjlighet att 
äta skollunch 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det råder platsbrist i 
skolmatsalarna samt att motionens förslag försvårar skolornas arbete med att göra 
skolan till en trygg och säker plats för elever. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 10 maj 
2022 föreslagit att en utredning ska genomföras som visar på vilka skolor det skulle 
vara möjligt för pensionärer att äta skollunch och på vilka villkor. Vidare vill 
motionären att utredningen ska redovisas för kommunfullmäktige och att fullmäktige 
vid sin behandling av ärendet ska avgöra om möjligheten ska införas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 365 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-04 
Nämnden för Service 2022-09-22, § 87 
Nämnden för Service yttrande, 2022-09-02 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2022-09-02 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2022-09-21, § 121 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2022-08-31 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2022-09-21, § 99 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-08-31 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24, § 206 
Kommunfullmäktige 2022-05-10, § 84 
Motion från Roger Larsson (KB) om pensionärers möjlighet att äta skollunch,  
2022-05-10 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 
nämnden för Service 
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§ 278 Dnr 2022-00083 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om fullvaccinering inom 
Kungsbacka kommuns verksamheter 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionens yrkande ett och två besvarade med hänvisning 
till att kommunen redan arbetar så som motionären efterfrågar. 

Kommunfullmäktige avslår motionens tredje yrkande med hänvisning till att ett krav 
på vaccination skulle kunna stå i strid med lagstiftning, exempelvis 
diskrimineringslagen, i fall då sökande på grund av funktionsnedsättning eller 
religiösa skäl inte kan eller vill vaccinera sig samt att ett krav på vaccination inom 
kommunens samtliga verksamheter sannolikt inte skulle vara förenligt med god sed 
på arbetsmarknaden. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 8 
februari 2022 föreslagit att kommunen ska informera om att det är kommunens 
önskan att alla inom Kungsbacka kommuns verksamheter, som kan fullvaccineras, 
gör det fullt ut, framför allt inom omsorg, skola och förskola.  

Vidare vill motionären att kommunen ska planera sin verksamhet så att ingen 
ovaccinerad medarbetare inom omsorgsverksamheten har direktkontakt med 
ovaccinerad eller skör kund samt att kommunen vid nyanställningen har som krav att 
den sökande ska vara fullvaccinerad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 366 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-13 
Kommunfullmäktige 2022-02-08, § 14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-01, § 77 
Motion från Roger Larsson (KB) om fullvaccinering inom Kungsbacka kommuns 
verksamheter, 2022-01-18 

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



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49 (49) 
Kommunstyrelsen Datum  

2022-11-22 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 279 Dnr 2022-00570 
Svar på motion från Peter Wesley (KD) m.fl. om att utreda möjligheter 
till arbete efter 65 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att kommunfullmäktige 8 
december 2020 beslutat om Riktlinjer för ett långt och gott arbetsliv – med inriktning 
att få äldre att jobba längre. 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Wesley (KD) och Marie Wadström (KD) har i en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 15 september 2022 föreslagit att kommunen utreder 
möjligheterna för Kungsbacka kommun att införa ett premiesystem för att få 
anställda att arbeta kvar efter 65 års ålder. Motionärerna vill också att det årligen från 
det att en anställd fyller 60 år ska hållas samtal med den anställde om dennes 
möjligheter och önskemål om ett förlängt arbetsliv. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 367 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-05 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04, § 314 
Kommunfullmäktige 2022-09-15, § 137 
Motion från Peter Wesley (KD) och Marie Wadström (KD) om att utreda 
möjligheten till arbete efter 65, 2022-09-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Wadström (KD) yrkar bifall till motionen. 

Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om att avslå motionen och Marie 
Wadströms (KD) yrkande om att bifalla motionen. 

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