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§ 144 Dnr 2022-00048 
Redovisning av icke färdigberedda motioner (1, 2022) 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och 
med 2022-03-17 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 tre motioner äldre än ett år. 
Svar på dessa motioner beräknas under andra och tredje kvartalet 2022. Utöver det 
innehåller redovisningen ett antal motioner som väcktes i kommunfullmäktige i 
slutet av 2020 eller början av 2021. Dessa motioner är inplanerade för politisk 
behandling under det andra kvartalet 2022 och beräknas med andra ord kunna 
besvaras inom ett år eller strax över ett år från att de väcktes.  

Även övriga motioner kommer enligt bedömningen att kunna behandlas politiskt 
inom den angivna ettårsgränsen. Sammanställningen omfattar motioner som väckts, 
men inte besvarats till och med den 17 mars 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-17 
Sammanställning, redovisning av motioner, 2022-03-17 

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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§ 145 Dnr 2021-01222 
Svar på Socialdepartementets remiss över Från delar till helhet - En 
reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade 
insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93 ) 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-03-28, och översänder det som sitt 
svar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets 
delbetänkande av utredningen Från delar till helhet – En reform för samordnade, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet 
(SOU 2021:93). Utredningens uppdrag är att analysera och lämna förslag på hur 
samverkan kan förbättras och hur ansvarsfördelningen för personer med 
samsjuklighet kan förändras mellan huvudmännen och inom verksamheter med 
samma huvudman. I huvudsak rör det organisering och finansiering mellan och inom 
kommun och region.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-28 
Yttrande, 2022-03-28 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg2022-03-24 § 39 
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs yttrande, 2022-03-24 
Remiss från Socialdepartementet: Från delar till helhet – En reform för samordnade, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet 
(SOU 2021:93) 

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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§ 146 Dnr 2022-00126 
Svar på Justitiedepartementets remiss - Förbättrade åtgärder när barn 
misstänks för brott (SOU 2022:1) 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-03-24, och översänder det som sitt 
svar till Justitiedepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Justitiedepartementets 
betänkande av utredningen Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 
2022:1). Utredningen syftar till att förbättra regelverket och säkerställa en hög grad 
av rättssäkerhet och effektivitet upprätthålls i utredningar där barn misstänks för 
brott. För kommunens del handlar förslagen främst om ett utökat och förbättrat 
samarbete mellan socialtjänst och rättsvårdande myndigheter och krav på 
socialtjänstens närvaro vid förhör av barn. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-24 
Yttrande, 2022-03-24 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2022-03-24, § 40 
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-03-07 
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs yttrande, 2022-03-07 
Justitiedepartementets remiss av betänkandet av utredningen Förbättrade åtgärder när 
barn misstänks för brott (SOU 2022:1) 

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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§ 147 Dnr 2021-00657 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om forum för samtal och 
samverkan i frågor som berör funktionsnedsatta 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att forum för 
samtal och samverkan i frågor som rör funktionsnedsatta redan finns och är under 
utveckling.  

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har lämnat in en motion om att Kungsbacka kommun ska inrätta 
ett forum för samverkan och diskussion i frågor som berör funktionsnedsatta. 
Motionen anmäldes i kommunfullmäktige den 8 juni 2021. 

Motionärerna anser att det ska vara en självklarhet att det finns dialog och samverkan 
med den eller de som berörs, såväl före som efter ett beslut.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-23 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2021-11-18, § 171 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-17, § 268 
Kommunfullmäktige 2021-06-08, § 105 
Motion från Roger Larsson (KB), 2021-06-01 
Bilaga till motion - Forum för samtal och samverkan i frågor som berör 
funktionsnedsatta, maj 2021 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 148 Dnr 2021-00864 
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) om 
riktlinjer för dagarvode 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att ersättningarna enligt 
gällande regelverk uppgår till ett skäligt belopp för en hel dags sammanträden. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har i en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 7 september 2021 föreslagit att Riktlinjer och regler för 
förmåner till förtroendevalda ska revideras genom att under rubriken Dagarvode 
stryka meningen ”Vid mer än ett sammanträde och/eller aktivitet under samma dag 

får det totala arvodet enligt denna punkt för en och samma person inte överstiga ett 
helt dagarvode”. 

Bestämmelsen som motionärerna vill stryka innebär i praktiken att ersättningen för 
en förtroendevald, begränsas till ett helt dagarvode under en dag, oberoende av 
antalet sammanträden och aktiviteter som den förtroendevalde deltar i under dagen. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-24 
Arvodesberedningen 2022-03-21, § 1 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28, § 326 
Kommunfullmäktige 2021-09-07, § 125 
Kommunstyrelsen 2021-08-24, § 226 
Motion från Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD), 2021-08-24 
Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda antagna av 
kommunfullmäktige 2018-12-10 

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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§ 149 Dnr 2022-00087 
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta 
detaljplan för skola inom Åsa 5:246 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för skola inom Åsa 
5:246 i Åsa, daterad 2022-03-17.  

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till 
detaljplan för skola inom Åsa 5:246 i Åsa. 

Sammanfattning av ärendet 
Det finns behov av en ny skola för 500-600 elever i Åsa och enligt beslutad lokalplan 
för 2022–2026 ska den nya skolan vara färdig för inflyttning 2026.  

En lokaliseringsutredning har gjorts där ett antal olika platser jämförts utifrån deras 
tillgänglighet, risker, yta, samhällsutveckling, markägande, befintlig 
markanvändning samt möjligheten att hålla tidplanen. Slutsatsen i utredningen är att 
den mest lämpliga placeringen av en ny skola är inom fastigheterna Åsa 5:246 och 
Åsa 5:219. 

Kommunstyrelsen gav den 24 augusti 2021 kommundirektören i uppdrag att pröva 
lokalisering av ny skola i Åsa inom fastigheterna 5:246 och Åsa 5:219 samt att inleda 
förhandlingar avseende förvärv av fastigheten Åsa 5:219. Förvärv av fastigheten Åsa 
5:219 har visat sig inte vara möjligt, varför förslaget nu i stället är att pröva 
detaljplaneläggning för skolan inom Åsa 5:246. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-30 
Projektbeställning, 2022-03-17 
Kommunstyrelsen 2021-08-24, § 206  
Lokaliseringsutredning 2021-06-29 
Översiktskarta 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 150 Dnr 2021-00513 
Godkännande av projektbeställning för upprättande av detaljplan för 
Kungsbackas sjukhus inom Tölöberg 2 och Tölö 1:17 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för Kungsbackas 
sjukhus inom Tölöberg 2 och Tölö 1:17 i Kungsbacka, daterad 2022-03-17, som ett 
tillägg till kommunstyrelsens beslut om att upprätta detaljplan 2018-10-23, § 243.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 oktober 2018 att lämna positivt planbesked för 
området och överlämnade samtidigt till byggnadsnämnden att upprätta förslag till 
detaljplan för Tölöberg 2 och Tölö 1:17.  

Planområdet ligger centralt i Kungsbacka. I projektbeställningen förtydligas 
uppdraget till byggnadsnämnden om att utöka byggrätten inom fastigheterna 
Tölöberg 2 och Tölö 1:17 för att skapa utvecklingsmöjlighet av sjukvård i 
Kungsbacka. Sjukhuset behöver böjlighet både att bygga till, bygga om och bygga 
nytt. 

Planarbetet bidrar även med en utveckling av en central plats i staden vilket kan 
motverka otrygghet och stärka förutsättningarna för rekreation i området. Viktiga 
aspekter i projektet är bland annat gestaltning och kvalitet, dagvattenhantering, 
passage genom sjukhusområdet för rekreation och väganslutningen till fastigheten 
Tölö 6:15. Dessa och flertalet andra aspekter som lyfts fram i projektbeställningen 
behöver studeras ytterligare i planarbetet.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-30 
Projektbeställning, 2022-03-17 
Kommunstyrelsen 2018-10-23, § 243 
Översiktskarta 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 151 Dnr 2020-00386 
Erinran beträffande innehåll i samrådshandling gällande detaljplan för 
Sydöstra centrum, etapp 1 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har ingen erinran mot byggnadsnämndens beslut från 2022-03-27, 
§ 90 och överlämnar sitt ställningstagande till byggnadsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Planprogram för sydöstra centrum i Kungsbacka stad upprättad i juni 2019, 
reviderad i december 2019 godkände kommunstyrelsen den 21 januari 2020. 
Planprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för utbyggnad av samlad 
stadsbebyggelse i området Inlag. Planprogrammet kommer att genomföras i olika 
etapper. Två alternativa sträckningar för Lantmannagatan är angivna i 
planprogrammet. Den av byggnadsnämnden godkända samrådshandlingen med viss 
trafiklösning är inte någon av dessa sträckningar.  

Kommunstyrelsen har även den 23 juni 2021 godkänt projektbeställning för etapp 1 
av planprogrammet samt överlämnat till byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan 
för området. I projektbeställningen beskrivs att Lantmannagatans sträckning ska 
utredas vidare under planarbetet. 

Den samrådshandling som byggnadsnämnden godkände på sitt sammanträde den 17 
mars upprättades ursprungligen av Samhällsbyggnadskontoret i januari 2022. Den är 
framtagen utifrån grundstrukturen från planprogrammet med bebyggelse i 
kvartersstruktur i 4–8 våningar innehållande bostäder, verksamheter och kontor, 
parkeringshus i utkanterna av området, två parker, ett tvärstråk och möjlighet att 
bredda Varbergsvägen. De i planprogrammet angivna sträckningarna för 
Lantmannagatan analyserades vid framtagandet den ursprungliga 
samrådshandlingen. Valet av sträckning i samrådshandlingen i januari 2022, 
alternativ 1a, grundar sig på denna analys.  

Efter återremiss från Byggnadsnämndens arbetsutskott den 13 januari, 
kompletterades samrådshandlingen med en analys av ytterligare alternativa 
sträckningar av Lantmannagatans södra del. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-30 
Presentation projektbeställning 
Utlåtande om val av korsningstyp Hantverksgatan-Lantmannagatan, AFRY, 2022-
03-29 
Byggnadsnämnden 2022-03-17, §90 
PM Värdebedömning av kv.9.1 i projekt sydöstra centrum, Fastighetskoll Väst AB, 
2022-03-03 
Analys av alternativa sträckningar av Lantmannagatan, 2022-03-03 
Plankarta Sydöstra centrum, etapp 1, 2022-01-03 
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Planbeskrivning Sydöstra centrum, etapp 1, 2022-01-03 
Trafikutredning Sydöstra centrum Kungsbacka, 2021-11-29 
Kommunstyrelsen, 2020-06-23, § 144 
Projektbeställning för detaljplan, etapp 1 sydöstra centrum, 2020-05-13 med 
revidering 2020-06-23  
Planprogram Sydöstra centrum, december 2019  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen meddelar byggnadsnämnden att kommunstyrelsen inte har någon 
erinran mot byggnadsnämndens beslut från 2022-03-27 § 90. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets förslag respektive ordförandens (M) yrkande. 
Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens 
yrkande. 
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§ 152 Dnr 2022-00080 
Information om hållbarhet (från årshjul) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar trafiklösningar, 
principer och trafikmodeller för olika delar av kommunen. 

Informationen är en del av kommunstyrelsens arbetsutskotts så kallade årshjul med 
fasta informationer och avstämningar på kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Kommunens arbete med hållbarhet redovisas sex gånger per år med lite olika fokus 
vid varje tillfälle.  

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 153 Dnr 2020-00049 
Information om status för återvinningscentral i Frillesås 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om hur arbetet med planeringen av 
den nya återvinningscentralen i Frillesås fortskrider.  

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 154 Dnr 2022-00323 
Information om planering av intern kontroll 2023 för kommunstyrelsen 
(från årshjul) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om planeringen för den interna 
kontrollen för kommunstyrelsen ser ut för 2023. 

Ett antal nya risker har tillkommit  

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.  
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§ 155 Dnr 2022-00146 
Information om arbetet med prioinitiativ (från årshjul) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar hur arbetet 
fortskrider med de så kallade prioinitiativ som är en del av kommunens arbete med 
att nå kommunfullmäktiges mål. 

Fokus för informationstillfället är prioinitiativen för Medskapande och Ett tryggare 
Kungsbacka. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 156 Dnr 2022-00014 
Information från ledamöter och förvaltning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Malin Aronsson lämnar följande information: 

- Prognostiserat länstal för flyktingmottagande 

- Rekryteringsprocessen för ny förvaltningschef till Individ & Familjeomsorg löper 
på enligt planering. 

Samhällsbyggnadschef Emma Kjernald lämnar information om 
upphandlingsprocessen för Klockaregårdens förskola i Frillesås. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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