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Information 

  

1.  Fira demokratin - 100 år av 
kvinnlig rösträtt 

2022-00208    

 
Interpellationer – 
besvarande 

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

2.  Svar på interpellation från 
Maria Losman (MP) till 
nämnden för Kultur & Fritids 
ordförande Kristina Karlsson 
(C) om sexualbrott 

2022-00151   
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 Ärende Beteckning Förslag 

3.  Anmälan och svar på 
interpellation från Ulrika 
Högstrand (KD) till nämnden 
för Tekniks ordförande Monica 
Neptun (L) om uttag av å-vatten 
till bevattning 

2022-00211   

 
Beslutsärenden 

  

4.  Utökning av borgensram till 
Eksta Bostads AB 
 

2021-01029  Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Eksta Bostads AB:s 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 
4 071 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.  
Borgensramen gäller från det datum som beslutet 
vunnit laga kraft. Tidigare beslut från 2022-02-08,  
§ 6, 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. 

5.  Antagande av 
kommunrevisionens reglemente 
 

2021-00946  KS 2022-02-22, § 47 
Kommunfullmäktige antar reglemente för 
kommunrevisionen, daterat 2021-11-30. 

Reglemente för kommunrevisionen, antaget av 
kommunfullmäktige 2012-12-11,  
§ 252, upphör samtidigt att gälla. 
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6.  Avtal avseende gemensam 
överförmyndarnämnd för 
Härryda, Kungsbacka, Mölndal, 
Partille och Öckerö kommuner 
 

2021-01215  KS 2022-02-22, § 48 
Kommunfullmäktige godkänner att Öckerö kommun 
ingår i den gemensamma överförmyndarnämnd som 
upprättats mellan Härryda, Kungsbacka, Mölndal 
och Partille kommuner.  

Kommunfullmäktige godkänner Avtal avseende 
gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, 
Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö 
kommuner, daterat 2021-12-13. 

Kommunfullmäktige antar Reglemente för Nämnden 
för överförmyndare i Samverkan - Härryda, 
Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö, daterat 
2021-12-13.  

Nytt avtal och reglemente träder i kraft den 1 januari 
2023. Tidigare avtal och reglemente för nämnden 
upphör samtidigt att gälla. 
Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, 
utses att för kommunens räkning underteckna 
avtalet. 

 
Motioner – besvarande 

  

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

2020-00913  KS 2022-01-25, § 27 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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8.  Svar på motion från Carita 
Boulwén (SD) om språkkrav 
vid anställning inom skolan 
samt vård och omsorg i 
Kungsbacka kommun 
 

2020-00618  KS 2022-02-22, § 49 
Kommunfullmäktige bifaller motionen med följande 
tillägg: 
 Kommunfullmäktige utökar omfattningen av 

språkkrav till att även gälla personal från övriga 
förvaltningar som arbetar i eller i direkt 
anknytning till verksamheterna inom 
förvaltningarna för Gymnasium & 
Arbetsmarknad, Förskola & Grundskola, Vård 
& Omsorg samt Individ & Familjeomsorg 

 Att språkkrav införs under en försöksperiod om 
18 månader. Senast tre månader innan periodens 
avslut ska en utvärdering av språkkravets 
påverkan på verksamheten presenteras.  

 Att försöket gäller all personal som anställs för 
längre period än en vecka. 

 Att personer med svensk högskoleexamen 
alternativt svensk yrkeslegitimation undantas. 

 Att de nya rutinerna ska gälla från och med 
2023-01-01. Eventuella kostnader ska inarbetas 
i nämndernas budget för 2023. 

9.  Svar på motion från Magdalena 
Sundqvist (S) om framtagande 
av oppositionsbudget på 
demokratiska grunder i 
Kungsbacka 

2021-00842  KS 2022-02-22, § 50 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att andra insatser och ständiga 
förbättringar görs för att öka transparensen och 
delaktigheten i budgetarbetet. 

10.  Svar på motion från Carita 
Boulwén (SD) m.fl. om utökad 
budgetberedning/ 
verksamhetsberedning 

2021-00865  KS 2022-02-22, § 51 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att andra insatser och ständiga 
förbättringar görs för att öka transparensen och 
delaktigheten i budgetarbetet. 

 
Övrigt 

  

11.  Anmälan av motion från Maria 
Losman (MP) om att utöka 
vattenskyddsområdet för 
Lygnern-Fjärås Bräcka 
vattentäkt 

2022-00206    
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 Ärende Beteckning Förslag 

12.  Anmälan av motion från 
Agnetha Ernegård (-) om att 
utarbeta en policy för 
ordningsfrågor samt uppförande 
i kommunfullmäktige 

2022-00177   

13.  Anmälan av motion från 
Agnetha Ernegård (-) om 
byggnation av bandyhall i 
Frillesås 

2022-00222  

14.  Anmälan av eventuellt nya 
motioner, interpellationer och 
frågor 

2022-00009   

15.  Fyllnadsval för uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning 

2021-00922   

16.  Eventuellt nya avsägelser och 
val till kommunala uppdrag 

2022-00008   

17.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 

2022-00005   

 
Anders Ekström 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 

 



Till kommunfullmäktige 

 

Svar på interpellation från Miljöpartiet angående sexualbrott 

Miljöpartiet har i en interpellation angående sexualbrott, ställt tre frågor som fullmäktige bett 
mig, i egenskap av ordförande i nämnden för Kultur & Fritid i uppdrag att svara på.  

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? 

 
Svar:  
Kommunfullmäktige har gett Nämnden för Kultur & Fritid, via reglementet, i uppdrag att driva 
och utveckla frågor inom folkhälsa och sociala hållbarhetsområdet. Det handlar i första hand 
om att främja positiv utveckling och ibland om förebyggande.  

Kultur & Fritid har inget specifikt arbete som riktar sig till människor/ungdomar på grund av 
deras pornografikonsumtion, förutom indirekt via jämställdhetsarbetet som genomförs efter 
önskemål och efterfrågan.  

Barn- och ungdomsföreningar får årligen erbjudande om att hälsocertifiera sig och då är en 
av tre mål i certifieringen att arbeta aktivt med värdegrundsarbete. De andra två målen är 
drogförebyggande arbete och höjd utbildningsnivå för barn- och ungdomsledare.  

Ungdomskonsulenter som i sitt arbete träffar eller ser ungdomar som visar på ett kränkande 
beteende har ett stort ansvar att agera direkt i situationen.  

De individer som har ett riskbeteende eller motsvarande hänvisas till förvaltningen för Individ 
& Familjeomsorg.  
 

2. Hur skulle en stöd- och hjälpfunktion i vår kommun kunna se ut för män som vill få hjälp att 
komma ifrån sitt sexmissbruk?  

Svar:  
Den frågan får jag hänvisa till Individ & Familjeomsorgs ordförande, då det ligger utanför 
Kultur & Fritids ansvar.  

 

3. Hur kan kommunen stötta och hjälpa brottsoffren?  

Svar:  
Även den här frågan får jag hänvisa till Individ & Familjeomsorgs ordförande, då det ligger 
utanför Kultur & Fritids ansvar.  

 

Kristina Karlsson 

Ordförande 

Nämnden för Kultur & Fritid 
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§ 18 Dnr 2022-00151 
Anmälan av interpellation från Maria Losman (MP) till nämnden för 
Kultur & Fritids ordförande Kristina Karlsson (C) om sexualbrott 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras på 
nästkommande sammanträde av nämnden för Kultur & Fritids ordförande Kristina 
Karlsson (C). 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en interpellation till nämnden för Kultur & 
Fritids ordförande Kristina Karlsson (C) om sexualbrott. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Maria Losman (MP) om sexualbrott, 2022-02-05 

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

Beslutet skickas till 
Kristina Karlsson (C) 



 
 
 
 
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. 



Svar på interpellation från Ulrika Högstrand Kristdemokraterna  
 
Nedanstående frågor har ställts till mig Monica Neptun som ordförande för nämnden för 
teknik  

  
 
 
1 Hur mycket vatten kan man hämta utan problem? 
Man kan hämta mycket mer vatten än vad vi gör utan problem. Flödet i Kungsbackaån varierar 
mycket, både mellan månader och över åren. Det lägsta flödet för 2020 (som månadsmedel) var 740 
liter per sekund (juni 2000). [Kungsbackaåns vattenvårdsförbunds årsrapport 
https://kbavvf.com/wp-content/uploads/2021/07/Kungsbackaans-Vattenvardsforbund-Arsrapport-2020_slut.pdf] 
  
2 Hur mycket vatten tog man ut 2021? 
355 m3 å-vatten togs från Kungsbackaån 2020. Siffrorna för 2021 är inte färdigställda än, dock vet vi 
att det blev något mindre i år då vattenkiosken gick sönder i början på säsongen. Om 
bevattningssäsongen uppskattas till 3-4 månader, ger det ett uttag om 0,05 liter per sekund. Det kan 
jämföras med åns flöde om som minst 740 liter per sekund. Vårt uttag är i det sammanhanget 
försumbart. 
  
3 Hur kan det kontrolleras? 
Vi har vattenmätare på vattenkiosken samt en vattennyckel kopplad till fordonet så vi för register 
gällande tid, datum, bil samt uttag i kubikmeter. 
  
4 Har vi de tillstånd som behövs då det enligt 11 kap 9 § Miljöbalken, krävs tillstånd för 
bortförande av vatten från yt- eller grundvatten? 
Eftersom vi tar ut mycket mindre än den volym som kräver tillstånd, vilket är 600 m3/dygn (7 liter per 
sekund) så räcker det med anmälan. Vi har hittills inte  bedömt att vi behövt anmäla, då uttaget varit 
försumbart och varken allmänna eller enskilda intressen skadas, men för säkerhets skull kommer vi 
framöver anmäla uttaget. 
https://www.lansstyrelsen.se/halland/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-
vatten/vattenuttag.html  
  
Monica Neptun 
Ordförande nämnden för teknik 
Kommunalråd L 
monica.neptun@kungsbacka.se 
Tel 0300 -834235 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkbavvf.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2FKungsbackaans-Vattenvardsforbund-Arsrapport-2020_slut.pdf&data=04%7C01%7Cmonica.neptun%40kungsbacka.se%7C7a0cc62302bd41505c7708d9fa983025%7C5a4c0c127d7048cf9ba18623ef967212%7C0%7C0%7C637816354152904596%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=AU0qyCcKmVAPvFzZ2Gtaj03sgBTnw186s8jqlAwWubA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lansstyrelsen.se%2Fhalland%2Fmiljo-och-vatten%2Fatgarder-och-verksamheter-i-vatten%2Fvattenuttag.html&data=04%7C01%7Cmonica.neptun%40kungsbacka.se%7C7a0cc62302bd41505c7708d9fa983025%7C5a4c0c127d7048cf9ba18623ef967212%7C0%7C0%7C637816354152904596%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Nyk3EH5Zua9offi40koLKTi13VL9ZGLVqqbto47vLXo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lansstyrelsen.se%2Fhalland%2Fmiljo-och-vatten%2Fatgarder-och-verksamheter-i-vatten%2Fvattenuttag.html&data=04%7C01%7Cmonica.neptun%40kungsbacka.se%7C7a0cc62302bd41505c7708d9fa983025%7C5a4c0c127d7048cf9ba18623ef967212%7C0%7C0%7C637816354152904596%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Nyk3EH5Zua9offi40koLKTi13VL9ZGLVqqbto47vLXo%3D&reserved=0
mailto:monica.neptun@kungsbacka.se


     
     
Interpellation 
Till Monica Neptun, Nämnden för Teknik  
Från Ulrika Högstrand, Kristdemokraterna. 
 
 
 
I nämndens målarbete kopplat till Agenda 30 står bland annat att förvaltningen försöker 
utnyttja å-vatten i större utsträckning till bevattning. Det är bra att spara på dricksvattnet, 
men för stort uttag av å-vatten kan också medföra problem. 
 
Mina frågor är: 
1 Hur mycket vatten kan man hämta utan problem? 
2 Hur mycket vatten tog man ut 2021? 
3 Hur kan det kontrolleras? 
4 Har vi de tillstånd som behövs då det enligt 11 kap 9 § Miljöbalken, krävs tillstånd för 
bortförande av vatten från yt- eller grundvatten? 
 
2022-02-16 
Ulrika Högstrand 
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§ 6 Dnr 2021-01029 
Utökning av borgensram till Eksta Bostads AB 

Beslut 
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 
Kommunstyrelsen 2022-01-25, § 23 
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 Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Eksta Bostads AB, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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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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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
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 



EKSTA 
Kungsbacka 

Kungsbacka 2o21-Zo-15 

Kungsbacka Kommun 
Kommunstyrelsen 
434 $1 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 12o 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 miljoner kronor. 
Lånebehovet är beräknad till 345 miljoner kr och planeras att finansieras av Kommuninvest, 

Det här innebären utökning av borgensramen till 4 071 000 00o kr. 

Med vänlig hälsnin -
Eksta Bosus 

riste Kilersjö, VD 
0300-356og, christer~eksta,se 

Eksta Bostads AB telefon: 0300-356 00 e-post: info@eksta.se www.eksta.se 
Box 10400 

434 24 Kungsbacka 
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§ 47 Dnr 2021-00946 
Antagande av kommunrevisionens reglemente 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunrevisionen, daterat 2021-11-30. 

Reglemente för kommunrevisionen, antaget av kommunfullmäktige 2012-12-11,  
§ 252, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 har aktualiserat behovet av en 
översyn av kommunrevisionens reglemente. Reglementet uppdaterades senast 2012 
och syftet med revideringen är att säkerställa att reglementet följer kommunallagens 
krav och kommunalrättslig praxis samtidigt som det tydliggör vedertagen praxis som 
finns i Kungsbacka kommun. Avsikten är också att ge reglementet en mer logisk 
struktur och ett modernare språk. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01, § 40 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-30 
Reglemente för kommunrevisionen, 2021-11-30 
Ändringsregister, 2021-11-30 
Kommunrevisionens förslag till reviderat reglemente, 2021-11-18  
Reglemente för kommunrevisionen, antaget av kommunfullmäktige 2012-12-11,  
§ 252 

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 
Kommunrevisionen, Kommunledningskontoret: Kansliet 
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§ 40 Dnr 2021-00946 
Antagande av kommunrevisionens reglemente 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunrevisionen, daterat 2021-11-30. 

Reglemente för kommunrevisionen, antaget av kommunfullmäktige 2012-12-11, § 
252, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 har aktualiserat behovet av en 
översyn av kommunrevisionens reglemente. Reglementet uppdaterades senast 2012 
och syftet med revideringen är att säkerställa att reglementet följer kommunallagens 
krav och kommunalrättslig praxis samtidigt som det tydliggör vedertagen praxis som 
finns i Kungsbacka kommun. Avsikten är också att ge reglementet en mer logisk 
struktur och ett modernare språk. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-30 
Reglemente för kommunrevisionen, 2021-11-30 
Ändringsregister, 2021-11-30 
Kommunrevisionens förslag till reviderat reglemente, 2021-11-18  
Reglemente för kommunrevisionen, antaget av kommunfullmäktige 2012-12-11, § 
252 

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

 
Antagande av reglemente för kommunrevisionen 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunrevisionen, daterat 2021-11-30. 

Reglemente för kommunrevisionen, antaget av kommunfullmäktige 2012-12-11, § 252, upphör 
samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 har aktualiserat behovet av en översyn av 
kommunrevisionens reglemente. Reglementet uppdaterades senast 2012 och syftet med revideringen är 
att säkerställa att reglementet följer kommunallagens krav och kommunalrättslig praxis samtidigt som 
det tydliggör vedertagen praxis som finns i Kungsbacka kommun. Avsikten är också att ge reglementet 
en mer logisk struktur och ett modernare språk. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-30 
Reglemente för kommunrevisionen, 2021-11-30 
Ändringsregister, 2021-11-30 
Kommunrevisionens förslag till reviderat reglemente, 2021-11-18  
Reglemente för kommunrevisionen, antaget av kommunfullmäktige 2012-12-11, § 252 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen, Kommunledningskontoret: Kansliet 

Beskrivning av ärendet 
Ändringarna i förslaget är framför allt språkliga och syftar till att göra texten enklare att ta till sig 
samtidigt som ändringarna i sig inte förändrar kommunrevisionens uppdrag. För att enklare kunna 
navigera i reglementet har de stycken som tidigare saknade rubrik nu givits en sådan. 
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Nedan följer en redogörelse över de större ändringar som föreslås i det uppdaterade reglementet. 
Redogörelsen kompletteras med ett ändringsregister med samtliga ändringar vilket också inkluderas 
som beslutsunderlag i ärendet. 

 

Ingress 
Reglementet kompletteras med samma ingress som ingår i övriga nämnders reglementen, det vill sig 
en hänvisning till kommunallagens regler samt de regler som finns i det gemensamma reglementet för 
kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun. 

§ 1 
I § 1 ändras rubriken från Revisionens roll till Revisionens uppdrag. Vidare görs språkliga ändringar 
beträffande kommunrevisionens oberoende och saklighet i arbetet med att granska verksamheterna. 
Det tillkommer också ett förtydligande att kommunrevisionens sakkunniga biträden är behjälpliga vid 
granskningen av verksamheterna. 

§ 3 
I § 3 sker en mindre ändring av reglerna för antalet revisorer vilket är en anpassning till 
kommunallagens regler. I 12 kap § 5 kommunallagen anges att revisorernas antal ska vara minst fem 
och i nuvarande reglemente anges att kommunen ska ha fem-sju revisorer.  
I beredningen har kommunfullmäktiges valberedning givits tillfälle att yttra sig över förslaget till 
ändring. Valberedningen har meddelat att de ställer sig positiva till ändringarna enligt förslaget. 

§ 6 
Innehåller en språklig förändring inledningsvis där ordet samfällt ändras till samlat. Stycket avser att 
förtydliga att kommunrevisionen arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision. 

§ 11 
I paragrafen görs språkliga ändringar kring beredningen av kommunrevisionens budgetram samt 
rapporteringen av kommunrevisionens räkenskaper till kommunfullmäktige.  

Hanteringen av kommunrevisionens budgetram är emellertid den samma som tidigare, det vill säga att 
kommunfullmäktiges presidium självständigt i förhållande till kommunstyrelsen upprättar förslag till 
budget i den som avser kommunrevisionens verksamhet. Samma reglering finns också i 
kommunallagens 11 kap. 8 § samt i kommunfullmäktiges arbetsordning 5 §.  

Syftet med att denna del av budgeten bereds av kommunfullmäktiges presidium och inte 
kommunstyrelsen likt övriga delar av budgeten är att säkerställa en oberoende behandling samt att 
tillräckliga medel ska kunna anslås till kommunrevisionen för att en god revision ska kunna ske utifrån 
alla de aspekter som god kommunal revisionssed kräver. 
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Förslag till budget för kommunrevisionens verksamhet ska precis som övriga kommunbudgeten 
upprättas före oktober månads utgång. 

§ 13 
Kommunrevisionen ska själva anlita sakkunniga biträden för att tillgodose en fullgod revision. Ett 
förtydligande görs nu i reglementet att även tilldelningsbeslutet i upphandlingen av sakkunniga 
biträden fattas av kommunrevisionen själva. 

§ 17 
I § 17 har ett förtydligande gjorts om kommunrevisionens uppgift att lämna ekonomirapporter över sin 
förvaltning enligt kommunfullmäktiges regelverk. 

§ 18 och 19 
I § 18 finns också ett förtydligande. Denna gång över hur kommunrevisionen lämnar 
granskningsrapporter och förstudier till kommunfullmäktige. I nuvarande reglemente var regleringen 
av denna hantering uppdelad och fanns under paragraferna 18 och 19. I förslaget till nytt reglemente 
har styckena slagits ihop och återfinns nu endast under paragraf 18. 

§ 21 
I paragrafen om kommunrevisionens arkivering finns ett tillägg att kommunrevisionen ska fastställa en 
dokumenthanteringsplan för varje mandatperiod. 

Vid revideringen av arkivreglementet 2019 gjordes en uppdelning av reglementet till två dokument, 
dels reglemente för arkivmyndigheten, dels riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning. 
Hänvisning görs nu till både dokumenten för kommunrevisionens arkivering. 

§ 22 
Den avslutande paragrafen avser dataskyddsombud. Denna paragraf finns inte i nuvarande reglemente, 
men är en nödvändig komplettering som anger att kommunrevisionen likt övriga nämnder ska utse ett 
dataskyddsombud. 

Rubriker 
För att göra reglementet mer lättöverskådligt och enklare att navigera i har rubriker lagts till vid 
samtliga stycken. Nedan redogörs för tillagda rubriker. 

 § 4: Ny rubrik som anger att stycket handlar om val av ordförande. 

 § 5: Ny rubrik. Kommunrevisionen har föreslagit att den nya rubriken ska vara Utseende av 
revisorer men kommunledningskontoret anser att rubriken ska vara Val av lekmannarevisorer i 
kommunala bolag samt revisorer i stiftelser, detta för att det bättre överensstämmer med 
formuleringarna i våra övriga reglementen samt att det är det som stycket reglerar. 
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 § 8: Ny rubrik. Kommunrevisionen har föreslagit att rubrik ska vara Utseende av auktoriserade 
revisorer men kommunledningskontoret anser att rubriken ska vara Val av auktoriserade 
revisorer, detta för att det bättre överensstämmer med formuleringarna i våra övriga 
reglementen. 

 § 9: Ny rubrik som anger att stycket avhandlar hanteringen kring misstanke om brott. 

 § 10: Ny rubrik som anger att stycket avhandlar revisorernas initiativrätt. 

 § 12: Ny rubrik som tydliggör att stycket reglerar hur kostnaderna för lekmannarevision, 
revision och sakkunnigt biträde för kommunala bolag och stiftelser hanteras. 

 § 14: Ny rubrik som tydliggör att stycket reglerar sakkunnigas rätt till upplysningar 

 § 16: Ny rubrik som tydliggör att stycket avhandlar revisorernas hantering av 
minnesanteckningar och skrivelser. 

 § 19: Ny rubrik som tydliggör att stycket avhandlar revisorernas utlåtande om delårsrapporten. 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Reglemente för kommunrevisionen 

 

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. 

 

§ 1  Revisionens uppdrag 

Kommun- och lekmannarevisorerna (revisionen) med sakkunniga biträden som revisionen anlitar är 
fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den 
verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder samt fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen har en 
central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar 
för. Revisionen har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka legitimitet 
och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina 
insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling. 

Den övergripande revisionsuppgiften i kommunen är att granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut 
och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig del är att 
främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten. 

Kommunrevisionen och lekmannarevisorerna är oberoende, sakliga och har hög integritet när de granskar 
och bedömer verksamheten. 

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs 
inom nämndernas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt genom de revisorer eller 
lekmannarevisorer som utsetts i kommunala bolag och stiftelser verksamheten i dessa. Revisorerna prövar 
om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

 
§ 2 Revisionens formella reglering 

Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från bestämmelserna i lag, ”God redovisningssed i 
kommunal verksamhet”, utfärdade ägardirektiv samt detta reglemente. 

 
§ 3 Revisorernas antal och organisation 

Kungsbacka kommun har minst fem revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en 
mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen 
av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds 
därför med dubbla grupper revisorer. 

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar fullmäktige 
fyllnadsval snarast möjligt. 

 
§ 4 Val av ordförande 

Fullmäktige ska, för den tid som fullmäktige bestämmer, välja en ordförande och en vice ordförande. 

 
§ 5 Val av lekmannarevisorer i kommunala bolag samt revisorer i 

stiftelser 

För att främja ett fullt samordnat revisionsarbete utser fullmäktige samtliga kommunens revisorer till 
lekmannarevisorer i aktiebolag samt revisorer i kommunens stiftelser. 

 
§ 6 Revisionens arbetssätt 

Revisorerna arbetar samlat med hela granskningsuppdraget. 
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§ 7 Revisorernas uppgifter 

Utöver granskningsuppdraget svarar revisorerna för granskningen av till kommunen lämnade 
donationsstiftelser i de fall donationsstiftelsen inte enligt lag ska ha auktoriserad eller godkänd revisor. 

 
§ 8 Revisorer för bolag och stiftelser 

Kommunens revisorer föreslår, efter upphandling, kommunens bolag/stiftelser att utse auktoriserade eller 
godkända revisorer. 

 
§ 9 Misstanke om brott 

Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger misstanke om brott ska de anmäla förhållandet till 
berörd nämnd/styrelse. Om nämnden/styrelsen finner att det föreligger misstanke om brott och inte utan 
oskäligt dröjsmål vidtar åtgärder, är revisorerna skyldiga att rapportera agerandet till fullmäktige. 
 

§ 10 Initiativrätt 

Revisorerna har rätt att väcka ärenden i nämnder, styrelser, fullmäktige och fullmäktigeberedningar med 
anledning av sin granskning. 

 
§ 11 Revisorernas ekonomi 

Kommunfullmäktiges presidium har i uppgift att bereda budgetram för kommunrevisionen.  

Efter verksamhetsåret ska presidiet granska den rapport som revisorerna upprättar över sina räkenskaper och 
sin verksamhet. Presidiet ska redovisa resultatet till fullmäktige. 
 

§ 12 Kostnader för lekmannarevision och sakkunnigt biträde för 

bolag och stiftelser 

Respektive bolag/stiftelse svarar för kostnaderna för lekmannarevision och revision samt sakkunniga 
biträden till dessa. 
 

§ 13 Revisorernas sakkunniga biträden 

Revisorer och lekmannarevisorer anlitar själva sakkunniga i den omfattning som behövs för att fullgöra 
granskning enligt god revisionssed. 

Vid upphandling tillämpas kommunens upphandlingsregler. Beslut om upphandling samt tilldelningsbeslut 
fattas av revisorerna själva. 
 

§ 14 Sakkunnigas rätt till upplysning 

Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till upplysningar 
gäller också de sakkunniga biträdena. 
 

§ 15 Revisorernas arbetsformer 

Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om 
sin förvaltning. Fråga om jäv ställs vid sammanträdet. 

Enskilda revisorer får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i 
fullmäktigeberedningar och nämnder. 
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§ 16 Minnesanteckningar och skrivelser 

Ordförande ansvarar för att minnesanteckningar förs vid revisorernas sammankomster. En skrivelse i 
revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är ense om skrivelsens innehåll. Skrivelsen 
ska undertecknas av ordföranden och av ytterligare en person som revisorerna utser. 
 

§ 17 Revisionens förvaltning 

De beslut som revisorerna fattar om förvaltning och jäv ska tas upp i protokoll. 

Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. 
Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas 
skriftligt innan den justeras. 

Kommunrevisionen lämnar ekonomirapporter över sin egen förvaltning enligt kommunfullmäktiges 
regelverk. 

 
§ 18 Revisorernas rapportering 

Revisionsberättelse lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.  

Till revisionsberättelsen fogas en förteckning över de granskningar som rapporterats till fullmäktige under 
det senaste året. Likadant förfarande gäller för lekmannarevisorerna.  

Revisorerna kan redovisa resultaten i granskning och förstudie löpande till fullmäktige av respektive 
ansvarig kontaktrevisor. Denna hanteringsordning ska anses vara detsamma 
som att dessa fogas till revisionsberättelsen. 

Så snart en granskning är avslutad tillställs berörda nämnder och fullmäktiges presidium 
granskningsrapporten. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges ledamöter. 

 
19 § Revisorernas utlåtande om delårsrapporten 

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige 
bestämmer. Utlåtandet lämnas också direkt till fullmäktiges presidium inför deras behandling av 
delårsrapporten. 

 
20 § Revisorernas arkivering 

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och av fullmäktige fastställt reglemente 
för arkivmyndigheten och riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning. 

Kommunrevisionen fastställer dokumenthanteringsplan för varje mandatperiod. 

 
21 § Dataskyddsombud 

Kommunrevisionen är personuppgiftsansvarig och ska därför utse eget dataskyddsombud. 

 

 

 

 

Beslutad av: Kommunfullmäktige XX månad ÅÅÅÅ § X, Dnr KS XXXX-

XXXXX 

Gäller från:  

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning 
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Ändringsregister för kommunrevisionens reglemente  
Ingress 

Nuvarande lydelse 

 

Föreslagen lydelse 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen 
eller andra författningar och i Gemensamt 
reglemente för kommunstyrelsen och nämnder 
i Kungsbacka kommun gäller bestämmelserna 
i detta reglemente. 

 

1 § Revisionens roll uppdrag 

Nuvarande lydelse 

Revisorerna och lekmannarevisorerna 
(revisionen) 
 
är fullmäktiges och ytterst 
medborgarnas demokratiska instrument för 
granskning och kontroll av den verksamhet 
som bedrivs i styrelser, nämnder, 
fullmäktigeberedningar och företag. 
Revisionen har en central roll när det gäller att 
säkerställa insynen i och kontrollen av all 
verksamhet som kommunen ansvarar för.  
Den har därmed en viktig funktion i  
den lokala självstyrelsen. Revisionen kan 
skänka legitimitet och förtroende åt 
verksamheten, men också vara förmedlare av 
väsentlig och nödvändig kritik. Med sina 
insatser kan revisionen också generera bidrag 
till förbättring och utveckling. 

Den övergripande revisionsuppgiften i 
kommunen är att granska om verksamheten 
följer fullmäktiges beslut och om 
verksamheten uppnår de politiska målen inom 

Föreslagen lydelse 

Kommun- och lekmannarevisorerna 
(revisionen) med sakkunniga biträden som 
revisionen anlitar  
är fullmäktiges och ytterst medborgarnas 
demokratiska instrument för granskning och 
kontroll av den verksamhet som bedrivs i 
styrelser, nämnder samt 
fullmäktigeberedningar och företag. 
Revisionen har en central roll när det gäller att 
säkerställa insynen i och kontrollen av all 
verksamhet som kommunen ansvarar för. 
Revisionen har därmed en viktig funktion i den 
lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka 
legitimitet och förtroende åt verksamheten, 
men också vara förmedlare av väsentlig och 
nödvändig kritik. Med sina insatser kan 
revisionen också generera bidrag till 
förbättring och utveckling. 

Den övergripande revisionsuppgiften i 
kommunen är att granska om verksamheten 
följer fullmäktiges beslut och om 
verksamheten uppnår de politiska målen inom  



KUNGSBACKA KOMMUN 2 (8) 

 

givna ekonomiska ramar. En väsentlig del är 
att främja arbetet med styrning och kontroll av 
verksamheten. 

Att vara revisor och lekmannarevisor är ett 
förtroendeuppdrag vars syfte är att med 
oberoende, saklighet och integritet främja, 
granska och bedöma verksamheten. 

 

 

Revisorerna granskar årligen i den omfattning 
som följer av god revisionssed all verksamhet 
som bedrivs inom nämndernas 
verksamhetsområden. De granskar på samma 
sätt genom de revisorer eller 
lekmannarevisorer som utsetts i kommunala 
bolag och stiftelser verksamheten i dessa. 
Revisorerna prövar om verksamheten sköts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den 
interna kontrollen som görs inom nämnderna 
är tillräcklig. 

givna ekonomiska ramar. En väsentlig del är 
att främja arbetet med styrning och kontroll av 
verksamheten. 

Att vara revisor och lekmannarevisor är ett 
förtroendeuppdrag vars syfte är att med 
oberoende, saklighet och integritet främja, 
granska och bedöma verksamheten. 

Kommunrevisionen och lekmannarevisorerna 
är oberoende, sakliga och har hög integritet 
när de granskar och bedömer verksamheten. 
Revisorerna granskar årligen i den omfattning 
som följer av god revisionssed all verksamhet 
som bedrivs inom nämndernas 
verksamhetsområden. De granskar på samma 
sätt genom de revisorer eller 
lekmannarevisorer som utsetts i kommunala 
bolag och stiftelser verksamheten i dessa. 
Revisorerna prövar om verksamheten sköts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den 
interna kontrollen som görs inom nämnderna 
är tillräcklig. 

 

§ 2 Revisionens formella reglering 

Nuvarande lydelse 

Revisionsarbetet ska bedrivas med 
utgångspunkt från bestämmelserna i lag,  
”God redovisningssed i kommunal 

verksamhet”, utfärdade ägardirektiv samt 
detta reglemente. 

Föreslagen lydelse 

Revisionsarbetet ska bedrivas med 
utgångspunkt från bestämmelserna i lag,  
”God redovisningssed i kommunal 

verksamhet”, utfärdade ägardirektiv samt  
detta reglemente. 

 
§ 3 Revisorernas antal och organisation 

Nuvarande lydelse 

Kungsbacka kommun har fem-sju revisorer 
som efter allmänna val utses av fullmäktige 
för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när 
revisorerna under det femte året efter valet har 
avslutat granskningen av det fjärde årets 
verksamhet och avlämnat  
revisionsberättelse. Det första året i 

Föreslagen lydelse 

Kungsbacka kommun har fem-sju minst fem 
revisorer som efter allmänna val utses av 
fullmäktige för en mandatperiod. Uppdraget är 
slutfört när revisorerna under det femte året 
efter valet har avslutat granskningen av det 
fjärde årets verksamhet och avlämnat 
revisionsberättelse. Det första året i 
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mandatperioden inleds därför med dubbla 
grupper revisorer. 
Om en revisor avgår eller uppdraget på något 
sätt upphör under mandatperioden förrättar 
fullmäktige fyllnadsval snarast möjligt. 

mandatperioden inleds därför med dubbla 
grupper revisorer. 
Om en revisor avgår eller uppdraget på något 
sätt upphör under mandatperioden förrättar 
fullmäktige fyllnadsval snarast möjligt. 

 

§ 4 Val av ordförande 

Nuvarande lydelse 

Fullmäktige skall, för den tid som fullmäktige 
bestämmer, välja en ordförande  
och en vice ordförande. 

Föreslagen lydelse 

Fullmäktige skall, för den tid som fullmäktige 
bestämmer, välja en ordförande och en vice 
ordförande. 

 

§ 5 Val av lekmannarevisorer i kommunala bolag samt revisorer i stiftelser 
 

Nuvarande lydelse 

För att främja ett fullt samordnat 
revisionsarbete utser fullmäktige samtliga 
kommunens revisorer till lekmannarevisorer i 
aktiebolag samt revisorer i kommunens 
stiftelser. 

Föreslagen lydelse 

För att främja ett fullt samordnat 
revisionsarbete utser fullmäktige samtliga 
kommunens revisorer till lekmannarevisorer i 
aktiebolag samt revisorer i kommunens 
stiftelser.   

 

§ 6 Revisionens arbetssätt 

Nuvarande lydelse 

Revisorerna arbetar samfällt med hela 
granskningsuppdraget. 

Föreslagen lydelse 

Revisorerna arbetar samfällt samlat med hela 
granskningsuppdraget. 

 

§ 7 Revisorernas uppgifter 

Nuvarande lydelse 

Utöver granskningsuppdraget svarar 
revisorerna för granskningen av till 
kommunen lämnade donationsstiftelser i de 
fall donationsstiftelsen inte enligt lag ska ha 
auktoriserad eller godkänd revisor 

Föreslagen lydelse 

Utöver granskningsuppdraget svarar 
revisorerna för granskningen av till 
kommunen lämnade donationsstiftelser i de 
fall donationsstiftelsen inte enligt lag ska ha 
auktoriserad eller godkänd revisor. 

 

§ 8 Revisorer för bolag och stiftelser 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 



KUNGSBACKA KOMMUN 4 (8) 

 

Kommunens revisorer föreslår, efter 
upphandling, kommunens bolag/stiftelser att 
utse auktoriserade och godkända revisorer. 

Kommunens revisorer föreslår, efter 
upphandling, kommunens bolag/stiftelser att 
utse auktoriserade eller godkända revisorer. 

 

§ 9 Misstanke om brott 
Nuvarande lydelse 

Om revisorerna i sin granskning finner att det 
föreligger misstanke om brott ska de anmäla 
förhållandet till berörd nämnd/styrelse. Om 
nämnden/styrelsen finner att det föreligger 
misstanke om brott och inte utan oskäligt 
dröjsmål vidtar åtgärder, är revisorerna 
skyldiga att rapportera agerandet till 
fullmäktige. 

Föreslagen lydelse 

Om revisorerna i sin granskning finner att det 
föreligger misstanke om brott ska de anmäla 
förhållandet till berörd nämnd/styrelse. Om 
nämnden/styrelsen finner att det föreligger 
misstanke om brott och inte utan oskäligt 
dröjsmål vidtar åtgärder, är revisorerna 
skyldiga att rapportera agerandet till 
fullmäktige. 
 
 

§ 10 Initiativrätt 

Nuvarande lydelse 

Revisorerna har rätt att väcka ärenden i 
nämnder, styrelser, fullmäktige och 
fullmäktigeberedningar med anledning av sin 
granskning. 

 

Föreslagen lydelse 

Revisorerna har rätt att väcka ärenden i 
nämnder, styrelser, fullmäktige och 
fullmäktigeberedningar med anledning av sin 
granskning. 
 

§ 11 Revisorernas ekonomi 

Nuvarande lydelse 

Kommunfullmäktiges presidium har i uppgift 
att bereda budget för revisorernas, 
lekmannarevisorernas och utsedda revisorer i 
stiftelsers verksamhet.  

 
Efter verksamhetsåret ska presidiet granska  
av revisorerna upprättad rapport över 
räkenskaper och verksamhet och redovisa 
resultatet till fullmäktige. 

Föreslagen lydelse 

Kommunfullmäktiges presidium har i uppgift 
att bereda budget för revisorernas, 
lekmannarevisorernas och utsedda revisorer i 
stiftelsers verksamhet 

budgetram för kommunrevisionen.  
Efter verksamhetsåret ska presidiet granska 
den rapport som revisorerna upprättar över 
sina räkenskaper och sin verksamhet. 
Presidiet ska redovisa resultatet till 
fullmäktige. 

  

§ 12 Kostnader för lekmannarevision och sakkunnigt biträde för bolag och stiftelser 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
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Respektive bolag/stiftelse svarar för 
kostnaderna för lekmannarevision och 
revision samt sakkunniga biträden till dessa. 

Respektive bolag/stiftelse svarar för 
kostnaderna för lekmannarevision och 
revision samt sakkunniga biträden till dessa. 

  

§ 13 Revisorernas sakkunniga biträden 

Nuvarande lydelse 

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar 
själva sakkunniga i den 
omfattning som behövs för att fullgöra 
granskning enligt god revisionssed. 
Vid upphandling tillämpas kommunens 
upphandlingsregler. Beslut om upphandling  
 
fattas av revisorerna själva. 

Föreslagen lydelse 

Revisorer och lekmannarevisorer anlitar 
själva sakkunniga i den 
omfattning som behövs för att fullgöra 
granskning enligt god revisionssed. 
Vid upphandling tillämpas kommunens 
upphandlingsregler. Beslut om upphandling 
samt tilldelningsbeslut  
fattas av revisorerna själva. 

 

§ 14 Sakkunnigas rätt till upplysning 

Nuvarande lydelse 

Bestämmelserna i kommunallagen, 
aktiebolagslagen och stiftelselagen om 
revisorernas rätt till upplysningar gäller också 
de sakkunniga biträdena. 

Föreslagen lydelse 

Bestämmelserna i kommunallagen, 
aktiebolagslagen och stiftelselagen om 
revisorernas rätt till upplysningar gäller också 
de sakkunniga biträdena. 

 

§ 15 Revisorernas arbetsformer 

Nuvarande lydelse 

Ordföranden kallar revisorerna till 
sammankomster i granskningsarbetet och 
till sammanträden i ärenden om sin 
förvaltning och om jäv. 

Enskilda revisorer får till dessa sammanträden 
kalla även sakkunniga och andra experter 
samt förtroendevalda i 
fullmäktigeberedningar och nämnder. 

Föreslagen lydelse 

Ordföranden kallar revisorerna till 
sammankomster i granskningsarbetet och till 
sammanträden i ärenden om sin förvaltning 
och om jäv. Fråga om jäv ställs vid 
sammanträdet. 

Enskilda revisorer får till dessa sammanträden 
kalla även sakkunniga och andra experter 
samt förtroendevalda i 
fullmäktigeberedningar och nämnder. 

 

 

§ 16 Minnesanteckningar och skrivelser 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
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Ordförande ansvarar för att 
minnesanteckningar förs vid revisorernas 
sammankomster. En skrivelse i revisorernas 
namn i granskningsarbetet fordrar 
att alla revisorer är ense om skrivelsens 
innehåll. Skrivelsen ska undertecknas 
av ordföranden och av ytterligare en person 
som revisorerna utser. 

Ordförande ansvarar för att 
minnesanteckningar förs vid revisorernas 
sammankomster. En skrivelse i revisorernas 
namn i granskningsarbetet fordrar att  
alla revisorer är ense om skrivelsens  
innehåll. Skrivelsen ska undertecknas  
av ordföranden och av ytterligare en person  
som revisorerna utser. 

 

§ 17 Revisionens förvaltning 

Nuvarande lydelse 

De beslut som revisorerna fattar om 
förvaltning och jäv ska tas upp i protokoll. 

Ordföranden ansvarar för att protokoll 
upprättas. Protokollet justeras av ordföranden 
och en annan revisor. Revisorerna kan besluta 
att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas 
skriftligt innan den justeras. 

Föreslagen lydelse 

De beslut som revisorerna fattar om 
förvaltning och jäv ska tas upp i protokoll. 

Ordföranden ansvarar för att protokoll 
upprättas. Protokollet justeras av ordföranden 
och en annan revisor. Revisorerna kan besluta 
att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas  
skriftligt innan den justeras. 

Kommunrevisionen lämnar ekonomirapporter 
över sin egen förvaltning enligt 
kommunfullmäktiges regelverk. 

 

§ 18 Revisorernas rapportering 

Nuvarande lydelse 

Revisionsberättelse lämnas till fullmäktige vid 
den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.  
Till revisionsberättelsen fogas en förteckning 
över de granskningsrapporterna 
som rapporterats till fullmäktige under det 
senaste året. Likadant förfarande gäller för 
lekmannarevisorerna. 

De sakkunnigas rapporter kan överlämnas till 
fullmäktige successivt, varefter de 
färdigställs, vilket ska anses vara detsamma 
som att dessa fogas till revisionsberättelsen. 

Föreslagen lydelse 

Revisionsberättelse lämnas till fullmäktige vid 
den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.  
Till revisionsberättelsen fogas en förteckning 
över de granskningsrapporterna granskningar 
som rapporterats till fullmäktige under det 
senaste året. Likadant förfarande gäller för 
lekmannarevisorerna.  

De sakkunnigas rapporter kan överlämnas till 
fullmäktige successivt, varefter de 
färdigställs, vilket ska anses vara detsamma 
som att dessa fogas till revisionsberättelsen. 
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Revisorerna kan redovisa resultaten i 
granskning och förstudie löpande till 
fullmäktige av respektive ansvarig 
kontaktrevisor. Denna hanteringsordning ska 
anses vara detsamma 
som att dessa fogas till revisionsberättelsen. 
Så snart en granskning är avslutad tillställs 
berörda nämnder och fullmäktiges presidium 
granskningsrapporten. Fullmäktiges 
presidium svarar för vidare spridning till 
fullmäktiges ledamöter. 

 

§ 19 Rapportering till kommunfullmäktige 

Nuvarande lydelse 

Revisorerna redovisar löpande resultaten i 
granskningsrapporten till fullmäktige av 
respektive ansvarig revisor. Så snart en 
granskning är avslutad tillställs 
fullmäktiges presidium granskningsrapporten. 
Fullmäktiges presidium svarar 
för vidare spridning till fullmäktiges 
ledamöter. 

Föreslagen lydelse 

Revisorerna redovisar löpande resultaten i 
granskningsrapporten till fullmäktige av 
respektive ansvarig revisor. Så snart en 
granskning är avslutad tillställs 
fullmäktiges presidium granskningsrapporten. 
Fullmäktiges presidium svarar 
för vidare spridning till fullmäktiges 
ledamöter. 

 

§ 19 Revisorernas utlåtande om delårsrapporten 

Nuvarande lydelse 

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska 
lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som 
fullmäktige bestämmer. Utlåtandet lämnas 
också direkt till fullmäktiges presidium inför 
deras behandling av delårsrapporten. 

Föreslagen lydelse 

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska 
lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som 
fullmäktige bestämmer. Utlåtandet lämnas 
också direkt till fullmäktiges presidium inför 
deras behandling av delårsrapporten. 
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§ 20 Revisorernas arkivering 

Nuvarande lydelse 

För vården av revisorernas arkiv gäller 
bestämmelserna i arkivlagen och i av 
fullmäktige fastställt arkivreglemente. 

Föreslagen lydelse 

För vården av revisorernas arkiv gäller 
bestämmelserna i arkivlagen och av 
fullmäktige fastställt reglemente för 
arkivmyndigheten och riktlinjer för arkivvård 
och informationsförvaltning. 
Kommunrevisionen fastställer 
dokumenthanteringsplan för varje 
mandatperiod.  

 

§ 22 Dataskyddsombud 

Nuvarande lydelse 

 

Föreslagen lydelse 

Kommunrevisionen är personuppgiftsansvarig 
och ska därför utse eget dataskyddsombud. 

 



Utkast 2021-11-18: Förslag till justeringar av kommunrevisionens reglemente 
 

Gällande skrivning Förslag till justering Kommentar 
1 § Revisionens roll 
Revisorerna och 
lekmannarevisorerna 
(revisionen) är fullmäktiges 
och ytterst 
medborgarnas demokratiska 
instrument för granskning och 
kontroll av den 
verksamhet som bedrivs i 
styrelser, nämnder, 
fullmäktigeberedningar och 
företag. Revisionen har en 
central roll när det gäller att 
säkerställa insynen 
i och kontrollen av all 
verksamhet som kommunen 
ansvarar för. Den har 
därmed en viktig funktion i 
den lokala självstyrelsen. 
Revisionen kan skänka 
legitimitet och förtroende åt 
verksamheten, men också vara 
förmedlare av 
väsentlig och nödvändig kritik. 
Med sina insatser kan 
revisionen också 
generera bidrag till förbättring 
och utveckling. 
 
Den övergripande 
revisionsuppgiften i 
kommunen är att granska om 
verksamheten följer 
fullmäktiges beslut och om 
verksamheten uppnår de 
politiska målen inom givna 
ekonomiska ramar. En 
väsentlig del är att främja 
arbetet med styrning och 
kontroll av verksamheten. 
 
Att vara revisor och 
lekmannarevisor är ett 
förtroendeuppdrag vars syfte 
är att med oberoende, saklighet 
och integritet främja, granska 
och bedöma 
verksamheten. 
 
 
 

1 § Revisionens uppdrag 
Kommun- och 
lekmannarevisorerna 
(revisionen) med sakkunniga 
biträden som revisionen anlitar 
är fullmäktiges och ytterst 
medborgarnas demokratiska 
instrument för granskning och 
kontroll av den verksamhet som 
bedrivs i styrelser, nämnder 
samt fullmäktigeberedningar 
och företag. Revisionen har en 
central roll när det gäller att 
säkerställa insynen i och 
kontrollen av all verksamhet 
som kommunen ansvarar för. 
Revisionen har därmed en viktig 
funktion i den lokala 
självstyrelsen. Revisionen kan 
skänka legitimitet och 
förtroende åt verksamheten, men 
också vara förmedlare av 
väsentlig och nödvändig kritik. 
Med sina insatser kan revisionen 
också generera bidrag till 
förbättring och utveckling. 
 
Den övergripande 
revisionsuppgiften i kommunen 
är att granska om 
verksamheten följer 
fullmäktiges beslut och om 
verksamheten uppnår de 
politiska målen inom givna 
ekonomiska ramar. En väsentlig 
del är att främja 
arbetet med styrning och 
kontroll av verksamheten. 
 
Kommunrevisionen och 
lekmannarevisorerna är 
oberoende, sakliga och har hög 
integritet när de granskar och 
bedömer verksamheten. 
 
Revisorerna granskar årligen i 
den omfattning som följer av 
god revisionssed all verksamhet 
som bedrivs inom nämndernas 
verksamhetsområden. De 

Ny rubrik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det kommunala 
ansvarssystemet bygger på 
fullmäktige som beslutande 
organ, styrelser och nämnder 
som beredande och 
verkställande samt revisorerna 
som granskande (KL kap 5). 
Revisorernas oberoende är 
centralt för revisionens 
trovärdighet och legitimitet. 
Oberoendet innebär att stå fri 
gentemot den som granskas 
samt att självständigt och 
objektivt granska och pröva. 
 



 
 
 
Revisorerna granskar årligen i 
den omfattning som följer av 
god revisionssed 
all verksamhet som bedrivs 
inom nämndernas 
verksamhetsområden. De 
granskar på samma sätt genom 
de revisorer eller 
lekmannarevisorer som 
utsetts i kommunala bolag och 
stiftelser verksamheten i dessa. 
Revisorerna 
prövar om verksamheten sköts 
på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, 
om räkenskaperna är 
rättvisande och om den 
interna kontrollen som görs 
inom nämnderna är tillräcklig. 
 

granskar på samma sätt genom 
de revisorer eller 
lekmannarevisorer som 
utsetts i kommunala bolag och 
stiftelser verksamheten i dessa. 
Revisorerna prövar om 
verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och 
om den 
interna kontrollen är tillräcklig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisionen överlämnar 
granskningsrapport till 
kommunfullmäktige för 
delårsbokslut per augusti samt 
för årsbokslut. 

2 § Revisionens formella 
reglering 
Revisionsarbetet ska bedrivas 
med utgångspunkt från 
bestämmelserna i lag, 
”God redovisningssed i 

kommunal verksamhet”, 

utfärdade ägardirektiv samt 
detta reglemente. 
 

2 § Revisionens formella 
reglering 
Revisionsarbetet ska bedrivas 
med utgångspunkt från 
bestämmelserna i lag, 
”God redovisningssed i 

kommunal verksamhet”, 

utfärdade ägardirektiv samt 
detta reglemente. 
 

 

3 § Revisorernas antal och 
organisation 
Kungsbacka kommun har fem-
sju revisorer som efter 
allmänna val utses av 
fullmäktige för en 
mandatperiod. Uppdraget är 
slutfört när revisorerna under 
det femte året efter valet har 
avslutat granskningen av det 
fjärde årets verksamhet 
och avlämnat 
revisionsberättelse. Det första 
året i mandatperioden 
inleds därför med dubbla 
grupper revisorer. 
 
Om en revisor avgår eller 
uppdraget på något sätt upphör 
under mandatperioden 

3 § Revisorernas antal och 
organisation 
Kungsbacka kommun har minst 
fem revisorer som efter allmänna 
val utses av 
fullmäktige för en 
mandatperiod. Uppdraget är 
slutfört när revisorerna under 
det femte året efter valet har 
avslutat granskningen av det 
fjärde årets verksamhet 
och avlämnat 
revisionsberättelse. Det första 
året i mandatperioden 
inleds därför med dubbla 
grupper revisorer. 
 
Om en revisor avgår eller 
uppdraget på något sätt upphör 
under mandatperioden 

 
 



förrättar fullmäktige 
fyllnadsval snarast möjligt. 

förrättar fullmäktige fyllnadsval 
snarast möjligt. 

4 §  
Fullmäktige skall, för den tid 
som fullmäktige bestämmer, 
välja en ordförande 
och en vice ordförande. 
 

4 § Val av ordföranden 
Fullmäktige ska, för den tid som 
fullmäktige bestämmer, välja en 
ordförande och en vice 
ordförande.  
 

Här har tidigare saknats rubrik 
 
 
 
 
 

5 § 
För att främja ett fullt 
samordnat revisionsarbete 
utser fullmäktige samtliga 
kommunens revisorer till 
lekmannarevisorer i aktiebolag 
samt revisorer i 
kommunens stiftelser. 
 

5 § Utseende av revisorer 
För att främja ett fullt samordnat 
revisionsarbete utser fullmäktige 
samtliga 
kommunens revisorer till 
lekmannarevisorer i aktiebolag 
samt revisorer i 
kommunens stiftelser. 

Här saknades rubrik 

6 §  
Revisorerna arbetar samfällt 
med hela 
granskningsuppdraget. 
 

6 § Revisionens arbetssätt 
Revisorerna arbetar samfällt 
samlat med hela 
granskningsuppdraget. 
 
 

 
Revisorerna arbetar med hela 
granskningsuppdraget i en 
samlad revision.  

7 § Revisorernas uppgifter 
Utöver granskningsuppdraget 
svarar revisorerna för 
granskningen av till 
kommunen lämnade 
donationsstiftelser i de fall 
donationsstiftelsen inte enligt 
lag ska ha auktoriserad eller 
godkänd revisor. 
 

7 § Revisorernas uppgifter 
Utöver granskningsuppdraget 
svarar revisorerna för 
granskningen av till kommunen 
lämnade donationsstiftelser i de 
fall donationsstiftelsen inte 
enligt lag ska ha auktoriserad 
eller godkänd revisor. 

 

8 § 
Kommunens revisorer föreslår, 
efter upphandling, kommunens 
bolag/stiftelser 
att utse auktoriserade och 
godkända revisorer. 
 

8 § Utseende av auktoriserade 
revisorer 
Kommunens revisorer föreslår, 
efter upphandling, kommunens 
bolag/stiftelser att utse 
auktoriserade eller godkända 
revisorer. 
 
 

Rubrik saknas 
 
 

9 § 
Om revisorerna i sin 
granskning finner att det 
föreligger misstanke om brott 
ska de anmäla förhållandet till 
berörd nämnd/styrelse. Om 
nämnden/styrelsen finner att 
det föreligger misstanke om 
brott och inte utan oskäligt 
dröjsmål 

9 § Misstanke om brott 
Om revisorerna i sin granskning 
finner att det föreligger 
misstanke om brott 
ska de anmäla förhållandet till 
berörd nämnd/styrelse. Om 
nämnden/styrelsen finner att det 
föreligger misstanke om brott 
och inte utan oskäligt dröjsmål 

Rubrik saknas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vidtar åtgärder, är revisorerna 
skyldiga att rapportera 
agerandet till 
fullmäktige. 
 

vidtar åtgärder, är revisorerna 
skyldiga att rapportera agerandet 
till fullmäktige. 

 
 
 
 
 

10 § 
Revisorerna har rätt att väcka 
ärenden i nämnder, styrelser, 
fullmäktige och 
fullmäktigeberedningar med 
anledning av sin granskning. 
 

10 § Initiativrätt 
Revisorerna har rätt att väcka 
ärenden i nämnder, styrelser, 
fullmäktige och 
fullmäktigeberedningar med 
anledning av sin granskning. 
 

Rubrik saknas 

11 § Revisorernas ekonomi 
Kommunfullmäktiges 
presidium har i uppgift att 
bereda budget för revisorernas, 
lekmannarevisorernas och 
utsedda revisorer i stiftelsers 
verksamhet. Efter 
verksamhetsåret ska presidiet 
granska av revisorerna 
upprättad rapport över 
räkenskaper och verksamhet 
och redovisa resultatet till 
fullmäktige. 
 

11 § Revisorernas ekonomi 
Kommunfullmäktiges presidium 
har i uppgift att bereda 
budgetram för 
kommunrevisionen.  
 
Efter verksamhetsåret ska 
presidiet granska den rapport 
som revisorerna upprättar över 
sina räkenskaper och sin 
verksamhet. Presidiet ska 
redovisa resultatet till 
fullmäktige. 
 

 
 

12 § 
Respektive bolag/stiftelse 
svarar för kostnaderna för 
lekmannarevision och 
revision samt sakkunniga 
biträden till dessa. 
 

12 § Kostnader för 
lekmannarevision och sakkunnigt 
biträde för bolag och stiftelser 
Respektive bolag/stiftelse svarar 
för kostnaderna för 
lekmannarevision och 
revision samt sakkunniga 
biträden till dessa. 
 
 

Rubrik saknades 

13 § Revisorernas sakkunniga 
biträden 
Revisorerna och 
lekmannarevisorerna anlitar 
själva sakkunniga i den 
omfattning som behövs för att 
fullgöra granskning enligt god 
revisionssed. 
Vid upphandling tillämpas 
kommunens 
upphandlingsregler. Beslut om 
upphandling fattas av 
revisorerna själva. 
 

13 § Revisorernas sakkunniga 
biträden 
Revisorer och 
lekmannarevisorer anlitar själva 
sakkunniga i den 
omfattning som behövs för att 
fullgöra granskning enligt god 
revisionssed. 
Vid upphandling tillämpas 
kommunens upphandlingsregler. 
Beslut om upphandling samt 
tilldelningsbeslut fattas av 
revisorerna själva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilldelningsbeslutet saknades 

14 § 
Bestämmelserna i 
kommunallagen, 
aktiebolagslagen och 
stiftelselagen om 

14 § Sakkunnigas rätt till 
upplysning 
Bestämmelserna i 
kommunallagen, 

Rubrik saknades 



revisorernas rätt till 
upplysningar gäller också de 
sakkunniga biträdena. 
 
 

aktiebolagslagen och 
stiftelselagen om 
revisorernas rätt till 
upplysningar gäller också de 
sakkunniga biträdena. 
 

15 § Revisorernas arbetsformer 
Ordföranden kallar revisorerna 
till sammankomster i 
granskningsarbetet och 
till sammanträden i ärenden 
om sin förvaltning och om jäv. 
Enskilda revisorer 
får till dessa sammanträden 
kalla även sakkunniga och 
andra experter samt 
förtroendevalda i 
fullmäktigeberedningar och 
nämnder. 
 

15 § Revisorernas arbetsformer 
Ordföranden kallar revisorerna 
till sammankomster i 
granskningsarbetet och till 
sammanträden i ärenden om sin 
förvaltning. Fråga om jäv ställs 
vid sammanträdet. 
Enskilda revisorer får kalla även 
sakkunniga och andra experter 
samt förtroendevalda i 
fullmäktigeberedningar och 
nämnder. 
 

 

16 § 
Ordförande ansvarar för att 
minnesanteckningar förs vid 
revisorernas 
sammankomster. En skrivelse i 
revisorernas namn i 
granskningsarbetet fordrar 
att alla revisorer är ense om 
skrivelsens innehåll. 
Skrivelsen ska undertecknas 
av ordföranden och av 
ytterligare en person som 
revisorerna utser. 
 

16 § Minnesanteckningar och 
skrivelser 
Ordförande ansvarar för att 
minnesanteckningar förs vid 
revisorernas 
sammankomster. En skrivelse i 
revisorernas namn i 
granskningsarbetet fordrar 
att alla revisorer är ense om 
skrivelsens innehåll. Skrivelsen 
ska undertecknas 
av ordföranden och av 
ytterligare en person som 
revisorerna utser. 
 

Rubrik saknas 

17 § 
De beslut som revisorerna 
fattar om förvaltning och jäv 
ska tas upp i protokoll. 
Ordföranden ansvarar för att 
protokoll upprättas. Protokollet 
justeras av ordföranden och en 
annan revisor. Revisorerna kan 
besluta att en paragraf i 
protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt innan den 
justeras. 
 

17 § Revisionens förvaltning  
De beslut som revisorerna fattar 
om förvaltning och jäv ska tas 
upp i protokoll. 
Ordföranden ansvarar för att 
protokoll upprättas. Protokollet 
justeras av ordföranden och en 
annan revisor. Revisorerna kan 
besluta att en paragraf i 
protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt innan den 
justeras. 
Kommunrevisionen lämnar 
ekonomirapporter över sin egen 
förvaltning enligt 
kommunfullmäktiges regelverk. 
 

Rubrik saknades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nytt tillägg 

18 § Revisorernas rapportering 18 § Revisorernas rapportering  



Revisionsberättelse lämnas till 
fullmäktige vid den tidpunkt 
som fullmäktige bestämmer.  
 
Till revisionsberättelsen fogas 
en förteckning över de 
granskningsrapporterna 
som rapporterats till 
fullmäktige under det senaste 
året. Likadant förfarande 
gäller för 
lekmannarevisorerna.  
 
De sakkunnigas rapporter kan 
överlämnas till fullmäktige 
successivt, varefter de 
färdigställs, vilket ska anses 
vara detsamma 
som att dessa fogas till 
revisionsberättelsen. 
 

Revisionsberättelse lämnas till 
fullmäktige vid den tidpunkt 
som fullmäktige bestämmer.  
 
Till revisionsberättelsen fogas 
en förteckning över de 
granskningar som rapporterats 
till fullmäktige under det senaste 
året. Likadant förfarande 
gäller för lekmannarevisorerna.  
 
Revisorerna kan redovisa 
resultaten i granskning och 
förstudie löpande till 
fullmäktige av respektive 
ansvarig kontaktrevisor. Denna 
hanteringsordning ska anses 
vara detsamma 
som att dessa fogas till 
revisionsberättelsen. 
 
Så snart en granskning är 
avslutad tillställs berörda 
nämnder och fullmäktiges 
presidium 
granskningsrapporten. 
Fullmäktiges presidium svarar 
för vidare spridning till 
fullmäktiges ledamöter. 
 
 
 
 
 
 
 

19 § 
Revisorerna redovisar löpande 
resultaten i 
granskningsrapporten till 
fullmäktige av respektive 
ansvarig revisor. Så snart en 
granskning är avslutad tillställs 
fullmäktiges presidium 
granskningsrapporten. 
Fullmäktiges presidium svarar 
för vidare spridning till 
fullmäktiges ledamöter. 
 

19 §  
Revisorerna redovisar löpande 
resultaten i 
granskningsrapporten till 
fullmäktige av respektive 
ansvarig revisor. Så snart en 
granskning är avslutad tillställs 
fullmäktiges presidium 
granskningsrapporten. 
Fullmäktiges presidium svarar 
för vidare spridning till 
fullmäktiges ledamöter. 
 

 
 
 
 
Ingår i paragrafen ovan – tas 
bort. 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 § 
Revisorernas utlåtande om 
delårsrapport ska lämnas till 
fullmäktige vid den 

19 § Revisorernas utlåtande om 
delårsrapporten 
Revisorernas utlåtande om 
delårsrapport ska lämnas till 
fullmäktige vid den 

Rubrik tillagd 



tidpunkt som fullmäktige 
bestämmer. Utlåtandet lämnas 
också direkt till 
fullmäktiges presidium inför 
deras behandling av 
delårsrapporten. 
 

tidpunkt som fullmäktige 
bestämmer. Utlåtandet lämnas 
också direkt till 
fullmäktiges presidium inför 
deras behandling av 
delårsrapporten. 
 

21 § Revisorernas arkivering 
För vården av revisorernas 
arkiv gäller bestämmelserna i 
arkivlagen och i av 
fullmäktige fastställt 
arkivreglemente. 
 

20 § Revisorernas arkivering 
För vården av revisorernas arkiv 
gäller bestämmelserna i 
arkivlagen och av 
fullmäktige fastställt 
arkivreglemente. 
Kommunrevisionen fastställer 
dokumenthanteringsplan för 
varje mandatperiod. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 21 § Dataskyddsombud 
Kommunrevisionen är 
personuppgiftsansvarig och ska 
därför utse eget 
dataskyddsombud. 

Nytt 
 

Beslutad av: 
Kommunfullmäktige i 
protokoll KF XXX 
Ansvarig förvaltning: 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Kontakt: Kungsbacka direkt 
0300-83 40 00, 
info@kungsbacka.se 
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Reglemente – för 
revisorerna i Kungsbacka
1 § Revisionens roll 
Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst 
medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den 
verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och 
företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen 
i och kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Den har 
därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka 
legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av 
väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också 
generera bidrag till förbättring och utveckling.

Den övergripande revisionsuppgiften i kommunen är att granska om 
verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de 
politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig del är att främja 
arbetet med styrning och kontroll av verksamheten.

Att vara revisor och lekmannarevisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att 
med oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma 
verksamheten.

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed 
all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De 
granskar på samma sätt genom de revisorer eller lekmannarevisorer som 
utsetts i kommunala bolag och stiftelser verksamheten i dessa. Revisorerna 
prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den 
interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.



2 §  Revisionens formella reglering
Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från bestämmelserna i lag, 
”God redovisningssed i kommunal verksamhet”, utfärdade ägardirektiv samt 
detta reglemente.

3 § Revisorernas antal och organisation
Kungsbacka kommun har fem-sju revisorer som efter allmänna val utses av 
fullmäktige för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under 
det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verk-
samhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden 
inleds därför med dubbla grupper revisorer.

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperio-
den förrättar fullmäktige fyllnadsval snarast möjligt.

4 §
Fullmäktige skall, för den tid som fullmäktige bestämmer, välja en ordförande 
och en vice ordförande.

5 §
För att främja ett fullt samordnat revisionsarbete utser fullmäktige samtliga 
kommunens revisorer till lekmannarevisorer i aktiebolag samt revisorer i 
kommunens stiftelser.

6 §
Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.

7 § Revisorernas uppgifter
Utöver granskningsuppdraget svarar revisorerna för granskningen av till 
kommunen lämnade donationsstiftelser i de fall donationsstiftelsen inte enligt 
lag ska ha auktoriserad eller godkänd revisor.

8 § 
Kommunens revisorer föreslår, efter upphandling, kommunens bolag/stiftelser 
att utse auktoriserade och godkända revisorer.

9 § 
Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger misstanke om brott 
ska de anmäla förhållandet till berörd nämnd/styrelse. Om nämnden/styrelsen 
finner att det föreligger misstanke om brott och inte utan oskäligt dröjsmål 
vidtar åtgärder, är revisorerna skyldiga att rapportera agerandet till 
fullmäktige.
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10 § 
Revisorerna har rätt att väcka ärenden i nämnder, styrelser, fullmäktige och 
fullmäktigeberedningar med anledning av sin granskning.

11 § Revisorernas ekonomi
Kommunfullmäktiges presidium har i uppgift att bereda budget för revisorer-
nas, lekmannarevisorernas och utsedda revisorer i stiftelsers verksamhet. Efter 
verksamhetsåret ska presidiet granska av revisorerna upprättad rapport över 
räkenskaper och verksamhet och redovisa resultatet till fullmäktige.

12 §
Respektive bolag/stiftelse svarar för kostnaderna för lekmannarevision och 
revision samt sakkunniga biträden till dessa.

13 § Revisorernas sakkunniga biträden
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga i den 
omfattning som behövs för att fullgöra granskning enligt god revisionssed. 
Vid upphandling tillämpas kommunens upphandlingsregler. Beslut om upp-
handling fattas av revisorerna själva.

14 §
Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om 
revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga biträdena.

15 § Revisorernas arbetsformer
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och 
till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Enskilda revisorer 
får till dessa sammanträden kalla även sakkunniga och andra experter samt 
förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder.

16 § 
Ordförande ansvarar för att minnesanteckningar förs vid revisorernas 
sammankomster. En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar 
att alla revisorer är ense om skrivelsens innehåll. Skrivelsen ska undertecknas 
av ordföranden och av ytterligare en person som revisorerna utser.

17 §
De beslut som revisorerna fattar om förvaltning och jäv ska tas upp i protokoll. 
Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.
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Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan 
besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt innan den justeras.

18 § Revisorernas rapportering
Revisionsberättelse lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige 
bestämmer.

Till revisionsberättelsen fogas en förteckning över de granskningsrapporter 
som rapporterats till fullmäktige under det senaste året. Likadant förfarande 
gäller för lekmannarevisorerna. De sakkunnigas rapporter kan överlämnas till 
fullmäktige successivt, varefter de färdigställs, vilket ska anses vara detsamma 
som att dessa fogas till revisionsberättelsen.

19 §
Revisorerna redovisar löpande resultaten i granskningsrapporten till fullmäk-
tige av respektive ansvarig revisor. Så snart en granskning är avslutad tillställs 
fullmäktiges presidium granskningsrapporten. Fullmäktiges presidium svarar 
för vidare spridning till fullmäktiges ledamöter.

20 §
Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till fullmäktige vid den 
tidpunkt som fullmäktige bestämmer. Utlåtandet lämnas också direkt till 
fullmäktiges presidium inför deras behandling av delårsrapporten.

21 § Revisorernas arkivering
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av 
fullmäktige fastställt arkivreglemente.

Beslutad av: Kommunfullmäktige i protokoll KF § 252/12

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning

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

Kungsbacka kommun • 434 81 Kungsbacka • 0300-83 40 00 
info@kungsbacka.se • www.kungsbacka.se

Reglemente

Sida 4/4



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 
Kommunstyrelsen Datum  
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§ 48 Dnr 2021-01215 
Avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, 
Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner att Öckerö kommun ingår i den gemensamma 
överförmyndarnämnd som upprättats mellan Härryda, Kungsbacka, Mölndal och 
Partille kommuner.  

Kommunfullmäktige godkänner Avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för 
Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner, daterat 2021-12-13. 

Kommunfullmäktige antar Reglemente för Nämnden för överförmyndare i 
Samverkan – Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö, daterat  
2021-12-13.  

Nytt avtal och reglemente träder i kraft den 1 januari 2023. Tidigare avtal och 
reglemente för nämnden upphör samtidigt att gälla. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive 
ersättare, utses att för kommunens räkning underteckna avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 
Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner kom under 2015 överens om 
att samverka i en gemensam överförmyndarorganisation Överförmyndare i 
Samverkan – Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille (ÖFS). 
Verksamhetsövergången ägde rum den 1 oktober 2015. Samverkanskommunerna 
inrättade en gemensam överförmyndarnämnd som trädde i kraft 1 januari 2019.  

Öckerö kommun har ingått i tjänstemannaorganisationen från och med 1 februari 
2019, men har inte ingått i den gemensamma nämnden. Nu vill Öckerö kommun ingå 
även i nämndsamarbetet. I samråd med samverkanskommunerna, finns nu ett förslag 
på nytt avtal samt nytt reglemente, där samtliga fem kommuner är inkluderade. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01, § 39 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-23 
Förslag till nytt avtal, 2021-12-13 
Förslag till nytt reglemente, 2021-12-13 
Nämnden för överförmyndare 2021-12-07, § 104 
Kostnadsfördelning från 2023, 2021-12-13 
Gällande avtal, antaget av kommunfullmäktige 2018-02-06, § 12 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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2022-02-22 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för överförmyndare i samverkan, Enhetschef för ÖFS, Kontaktperson för 
ÖFS 
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§ 39 Dnr 2021-01215 
Avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, 
Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner att Öckerö kommun ingår i den gemensamma 
överförmyndarnämnd som upprättats mellan Härryda, Kungsbacka, Mölndal och 
Partille kommuner.  

Kommunfullmäktige godkänner Avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för 
Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner, daterat 2021-12-13. 

Kommunfullmäktige antar Reglemente för Nämnden för överförmyndare i 
Samverkan – Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö, daterat 2021-12-
13.  

Nytt avtal och reglemente träder i kraft den 1 januari 2023. Tidigare avtal och 
reglemente för nämnden upphör samtidigt att gälla. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive 
ersättare, utses att för kommunens räkning underteckna avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 
Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner kom under 2015 överens om 
att samverka i en gemensam överförmyndarorganisation Överförmyndare i 
Samverkan – Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille (ÖFS). 
Verksamhetsövergången ägde rum den 1 oktober 2015. Samverkanskommunerna 
inrättade en gemensam överförmyndarnämnd som trädde i kraft 1 januari 2019.  

Öckerö kommun har ingått i tjänstemannaorganisationen från och med 1 februari 
2019, men har inte ingått i den gemensamma nämnden. Nu vill Öckerö kommun ingå 
även i nämndsamarbetet. I samråd med samverkanskommunerna, finns nu ett förslag 
på nytt avtal samt nytt reglemente, där samtliga fem kommuner är inkluderade. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-23 
Förslag till nytt avtal, 2021-12-13 
Förslag till nytt reglemente, 2021-12-13 
Nämnden för överförmyndare, 2021-12-07 § 104 
Kostnadsfördelning från 2023, 2021-12-13 
Gällande avtal, KF 2018-02-06 

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



 
 

Datum 

2021-12-23 
Diarienummer 

KS 2021-01215 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Katarina Eiderbrant 
0300-83 40 16 
Specialist administration 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal, 
Partille och Öckerö kommuner 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner att Öckerö kommun ingår i den gemensamma överförmyndarnämnd 
som upprättats mellan Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner.  

Kommunfullmäktige godkänner Avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, 
Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner, daterat 2021-12-13. 

Kommunfullmäktige antar Reglemente för Nämnden för överförmyndare i Samverkan – Härryda, 
Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö, daterat 2021-12-13.  

Nytt avtal och reglemente träder i kraft den 1 januari 2023. Tidigare avtal och reglemente för nämnden 
upphör samtidigt att gälla. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive ersättare, utses att för 
kommunens räkning underteckna avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 
Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner kom under 2015 överens om att samverka i en 
gemensam överförmyndarorganisation Överförmyndare i Samverkan – Härryda, Kungsbacka, Mölndal 
och Partille (ÖFS). Verksamhetsövergången ägde rum den 1 oktober 2015. Samverkanskommunerna 
inrättade en gemensam överförmyndarnämnd som trädde i kraft 1 januari 2019.  

Öckerö kommun har ingått i tjänstemannaorganisationen från och med 1 februari 2019, men har inte 
ingått i den gemensamma nämnden. Nu vill Öckerö kommun ingå även i nämndsamarbetet. I samråd 
med samverkanskommunerna, finns nu ett förslag på nytt avtal samt nytt reglemente, där samtliga fem 
kommuner är inkluderade. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-23 
Förslag till nytt avtal, 2021-12-13 
Förslag till nytt reglemente, 2021-12-13 
Nämnden för överförmyndare, 2021-12-07 § 104 
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Kostnadsfördelning från 2023, 2021-12-13 
Gällande avtal, KF 2018-02-06 

Beslutet skickas till 
Nämnden för överförmyndare i samverkan, Enhetschef för ÖFS, Kontaktperson för ÖFS (specialist 
administration) 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund  
Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner kom under 2015 överens om att samverka i en 
gemensam överförmyndarorganisation Överförmyndare i Samverkan – Härryda, Kungsbacka, Mölndal 
och Partille (ÖFS). Verksamhetsövergången ägde rum den 1 oktober 2015. Samverkanskommunerna 
inrättade en gemensam överförmyndarnämnd som trädde i kraft 1 januari 2019.  

Öckerö kommun har ingått i tjänstemannaorganisationen från och med 1 februari 2019, men har inte 
ingått i den gemensamma nämnden. Nu vill Öckerö kommun ingå även i nämndsamarbetet. 
Enhetschef för Överförmyndare i samverkan har, i samråd med samverkanskommunerna, därför 
arbetat fram ett förslag på nytt avtal samt nytt reglemente, där samtliga fem kommuner är inkluderade. 
Förslagen till nytt Avtal och nytt reglemente är i stort sett identiska med tidigare dokument, men med 
några mindre justeringar samt en ny kostnadsfördelning.  

Juridiska förutsättningar  
Det är obligatoriskt för varje kommun att ha en överförmyndarnämnd (alternativt en överförmyndare). 
Nämnden kan vara gemensam med andra kommuner. Det finns flera exempel på gemensamma 
överförmyndarnämnder i Sverige. En gemensam nämnd utgör ingen egen juridisk person utan tillhör 
organisationen i den kommun som tillsatt nämnden (värdkommunen). Därför måste vissa frågor 
avseende nämnden ligga på värdkommunen. Hit hör exempelvis val av ordförande och vice ordförande 
samt upprättande av budget som sker i samråd med övriga kommuner. 

För att möjliggöra en ny konstellation av gemensam nämnd behöver kommunfullmäktige i samtliga 
samverkanskommuner anta ett reglemente för den gemensamma nämnden. Vid bedömning av 
nämndens sammansättning och verksamhetsformer är det viktigt att beakta att överförmyndarnämnden 
nästan uteslutande ägnar sig åt hårt lagreglerad myndighetsutövning. Utrymmet för partipolitik är 
således mycket begränsad. Nedan beskrivs förutsättningarna, dels för nämndens reglemente, dels för 
avtalet. Fullmäktiges beslut bör dock tas i omvänd ordning, dvs. först godkänns avtalet och därefter 
antas reglementet.  

Nämndens reglemente  
I reglementet regleras nämndens sammansättning, verksamhet och arbetsformer. Reglementet måste 
antas av kommunfullmäktige i samtliga samverkanskommuner. Antagande av reglementet kan för de 
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olika fullmäktige inte avse mer än de har befogenhet att besluta om, det vill säga den egna kommunens 
verksamhetsområde. Förändringarna i reglementet jämfört med tidigare reglemente framgår av förslag 
till reglemente. Nedan kommenteras huvuddragen och särskilda frågor, även om de är samma som 
föregående mandatperiod för den gemensamma nämnden.  

Ordförande och vice ordförande 
Enligt kommunallagen är det värdkommunen (det vill säga Mölndals stad) som ska välja ordförande 
och vice ordförande. Samtliga nämndens ordinarie ledamöter kan väljas. Däremot kan inte ersättarna 
väljas till vare sig ordförande eller vice ordförande. Ordförande och vice ordförande ska väljas för 
samma tid som de valts som ledamöter, det vill säga för mandatperioden. 

Rent teoretiskt skulle alla övriga kommuner först kunna utse sina ledamöter och därefter skulle 
kommunfullmäktige i Mölndal kunna välja vem som helst av ledamöterna som ordförande och vice 
ordförande. I praktiken bedöms en sådan ordning bli omständlig eftersom det är svårt att synkronisera 
fullmäktiges sammanträden inför ny mandatperiod så att fullmäktige i Mölndal hamnar sist och 
dessutom med sådan tidsutdräkt att valberedningen hinner välja ”fritt” bland de ledamöter som valts av 

respektive fullmäktige. Därför är förslaget, precis somsenast, en modell där valberedningen i 
värdkommunen rekommenderas att nominera värdkommunens ledamot som ordförande. På så sätt 
behöver man inte riskera att stå utan en ordförande när mandatperioden börjar. Dessutom är det av 
praktiska skäl bra att ordföranden kommer från värdkommunen i vars organisation nämnden ingår. 

Valet av vice ordförande blir rent logistiskt något krångligare att genomföra. Förslaget är att man även 
denna gång i möjligaste mån föregriper detta genom att på förhand peka ut en av de övriga 
samverkanskommunernas ledamot och rekommendera att valberedningen i Mölndal nominerar denne. 
Utgångspunkten ska vara att ledamoten från Kungsbacka ska väljas som vice ordförande eftersom 
Kungsbacka är största kommun med störst andel av budgetfördelningen. Hur valberedningarna i 
Mölndal respektive Kungsbacka bör samverka för att få ihop vallogistiken beskrivs i en särskild 
lathund som upprättas till stöd för valberedningarna.  

Ersättarnas inträdesordning 
Frånvarande ledamot ersätts i första hand med ersättare från den egna kommunen. Detta stämmer 
överens med utgångspunkten i kommunallagen. Det behövs dock en kompletterande inträdesordning 
för det fall den egna kommunens ersättare också har förhinder. Inträdesordningen behöver rent 
juridiskt bestämmas av fullmäktige och det föreslås att fullmäktige i Mölndal ska bestämma en 
kompletterande inträdesordning där utgångspunkten är en rekommendation i avtalet att ersättare, i 
andra hand, utses enligt rullande bokstavsordning (räknat efter samverkanskommunerna). Skulle en 
sådan ordning bli uppenbart missvisande kan fullmäktige i Mölndal bestämma en annan ordning. Även 
detta kommer vara upp till valberedningarna i samverkanskommunerna att samverka kring.  

Delegering 
Överförmyndarnämnden har rätt att delegera sin beslutanderätt i vissa frågor. Detta görs dock oftast 
enligt bestämmelserna i föräldrabalken och inte enligt kommunallagen. I de fall beslutanderätt 
delegeras med stöd av föräldrabalken finns vissa skillnader jämfört med övriga nämnders delegering, 
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exempelvis att det är lagstadgat att delegaten inte behöver anmäla sina beslut i föräldrabalksärenden 
till nämnden. Det ställs också vissa preciserade kompetenskrav på delegaterna enligt föräldrabalkens 
regler.  

Avtalet 
Enskildheterna i avtalet framgår av förslaget. Nedan kommenteras huvuddragen och särskilda frågor.  

Sammansättning och mandatperiod samt inträdesordning 
I reglementet framgår ramen för nämndens sammansättning, mandatperiod, val av ordförande och vice 
ordförande samt inträdesordning. Skälen för utformningen framgår under stycket om nämndens 
reglemente ovan.  

Administration 
ÖFS administrerar huvuddelen av den verksamhet som nämnden kommer ansvara för. Vissa saker 
måste dock ligga kvar på samverkanskommunerna. Detta specificeras i avtalet § 9. Dit hör till exempel 
utbetalning av arvode och ersättning till av respektive samverkanskommun vald ledamot och ersättare 
eftersom det följer av kommunallagen att förtroendevalda i en gemensam nämnd har rätt till ersättning 
från den kommun som valt dem. 

ÖFS fortsätter att hantera administrationen av utbetalning av arvoden och ersättningar till 
ställföreträdarna. Detta framgår av § 10 i avtalet. Eftersom den juridiska skyldigheten att betala arvode 
åligger varje samverkanskommun och inte nämnden, kommer inte arvodena att ingå i den 
gemensamma kostnadsfördelningen utan särredovisas enligt vad som framgår nedan under budget och 
kostnadsfördelning.  

Budget och kostnadsfördelning 
Budgeten ska, på samma sätt som i dag, upprättas av Mölndals stad i samråd med övriga kommuner. 
Skillnaden blir att Öckerö inte betalar en fast kostnad utan ingår i den kostnadsmodell som övriga 
samverkanskommuner ingår i. Kostnadsmodellen har gjorts om. Kostnaderna (totala faktiska 
kostnaderna) för den gemensamma organisationen ska fördelas mellan samverkanskommunerna 
utifrån en fast avgift om 150 000 kronor och därefter fördelat i förhållande till kommunernas 
invånarantal per den 31 december året före budgetens fastställande. Värdkommunen fakturerar övriga 
samverkanskommuner för deras respektive del av kostnaderna halvårsvis i förskott. Som framgått ovan 
får varje kommun stå för sina egna kostnader för arvode och ersättning till ställföreträdarna. Detta 
kommer därför att särredovisas och faktureras samverkanskommunerna i efterskott. Arvode och 
ersättning till ledamöter och ersättare regleras helt och hållet av den kommun som valt dem.  

Personuppgifter 
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i nämndens verksamhet. 
Nämnden utser och bekostar sitt eget dataskyddsombud (DSO). Vid större personuppgiftsincidenter 
ska nämnden underrätta samtliga samverkanskommuner. Intentionen är att nämnden ska ”köpa in sig” 

på det DSO som Mölndals stad planerar att införa centralt och internt. 
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Ekonomi  
Huvudsyftet med en skapa en gemensam överförmyndarorganisation 2015 var inte att spara pengar 
utan att skaffa en effektivare, mindre sårbar och mer rättssäker verksamhet. Detsamma gällde vid 
sammanslagningen till en gemensam nämnd 2019. Den nya organisationen ledde inte till några större 
besparingar men inte heller några ökade kostnader att tala om. När Öckerö kommun tillkommer i 
nämnden har en ny kostnadsfördelning gjorts, i syfte att ha en rättvis fördelning samt att inte påverka 
kostnaderna för mycket för någon av kommunerna.  
Kostnaden för Kungsbackas andel i ÖFS är beräknade till följande enligt budget: 
 
2021: 3 524 383 kr  
2022: 3 888 404 kr 
 
Med den föreslagna förändringen och utifrån en beräkning som utgår från 2021 års budget kommer  
Kungsbackas kostnad 2023 bli 3 403 217 kr, alltså något lägre än både 2021 och 2022. Summorna kan 
komma att förändras dels beroende på budget och dels beroende på befolkningsmängd. 
 

Bedömning  
Kontaktpersonerna i samtliga samverkanskommuner är överens om innehållet i såväl reglemente som 
avtal. Förslaget är finansierat och upprättat i enlighet med kommunallagen och föräldrabalkens 
bestämmelser. Kommunfullmäktige föreslås godkänna avtalet och anta reglementet för en gemensam 
överförmyndarnämnd. 

 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, 

Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner 

 
Bakgrund 

Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner har under år 2015 träffat avtal om att 

ingå en gemensam överförmyndarorganisation, Överförmyndare i Samverkan — Härryda, 

Kungsbacka, Mölndal och Partille (ÖFS). Från och med år 2019 inrättades en gemensam 

nämnd för samma kommuner. Öckerö har genom avtal ingått i tjänstemannaorganisationen 

sedan februari 2019. Öckerö önskar nu ingå i den gemensamma nämnden varför ett nytt avtal 

upprättas. 

ÖFS ingår i Mölndals stads organisation och har sitt säte och arbetsställe i Mölndal. Mölndals 

stad är arbetsgivare för de tjänstemän som arbetar hos ÖFS. 

Nämndens nya namn ska vara Nämnden för överförmyndare i samverkan — Härryda, 

Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö. 

Syftet med samverkan har varit, och är fortsatt, att gemensamt nyttja resurser för att få en 

organisation som långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav på 

överförmyndarnämndens verksamhet. Strävan är att långsiktigt kunna upprätthålla nödvändig 

kontinuitet, kompetens, kvalitet (rättssäkerhet) och att uppnå kostnadseffektivitet.  

 

Inledning och definitioner 

Detta avtal reglerar samarbete mellan Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö 

kommuner avseende gemensam tjänstemannaorganisation och gemensam nämnd för 

utförande av lagstadgad överförmyndarverksamhet. Organisationens namn är 

Överförmyndare i Samverkan — Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö (ÖFS). 

På gemensamma brevpapper, blanketter etcetera ska namnen på samtliga samverkande 

kommuner anges.  

Organisationens säte är i Mölndals stad, som nedan benämns Värdkommunen. Övriga 

kommuner benämns övriga samverkande kommuner. Samtliga kommuner (inklusive 

Mölndal) som ingår i samverkan benämns samverkanskommuner.  

Detta avtal ersätter de avtal som tidigare funnits gällande gemensam 

överförmyndarorganisation, avtal om gemensam överförmyndarnämnd samt avtal om 

samverkan med Öckerö kommun.  

http://www.molndal.se/
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Nämnden för överförmyndare i samverkan — Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och 

Öckerö benämns i detta avtal Nämnden.  

 

1 § Omfattning 

För samarbetet ska det fortsatt finnas en gemensam tjänstemannaorganisation (ÖFS) som ska 

utföra följande: 

• Samtliga de uppgifter som delegerats till den gemensamma organisationen enligt  

föräldrabalken 

• Inom ramen för delegationen ansvara för överförmyndarnämndens tillsynsverksamhet över 

gode män, förvaltare och förmyndare enligt föräldrabalken 

• Övriga uppgifter för överförmyndarnämnden som inte är beslutsfattande såsom hållande av 

personakter, registerhållning och diarieföring 

• Initiera, presentera och föreslå beslut eller åtgärder till Nämnden i de ärenden som inte har 

delegerats 

• Informera samverkanskommunerna om förändringar och tillhandahålla statistik, 

budgetuppföljningar etcetera 

• Rekrytera ställföreträdare 

• Erbjuda utbildning till ställföreträdare och framställa informationsmaterial och blanketter 

• Fullgöra samtliga ställda lagkrav på överförmyndarverksamheten som finns nu och i 

framtiden 

 

2 § Bemanning 

ÖFS beräknas även fortsatt, med nuvarande förutsättningar, behöva en bemanning om  

14 heltidstjänster. Tjänsterna fördelas i lämplig omfattning verksamhetschef, samordnare, 

handläggare och administratörer. 

 

3 § Besökstider, telefontider m.m. 

Besökstider ska i möjligaste mån erbjudas två timmar varje helgfri vardag på kontoret i 

Mölndal. ÖFS ska i lämplig omfattning ha telefontid. ÖFS ska ha en myndighetsbrevlåda för 

mottagande av e-post.  

http://www.molndal.se/
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4 § Gemensam överförmyndarnämnd 

Nämnden ska nu heta Nämnden för överförmyndare i samverkan — Härryda, Kungsbacka, 

Mölndal, Partille och Öckerö. Kommunfullmäktige i varje samverkanskommun ska anta ett 

gemensamt reglemente för Nämnden där Nämndens verksamhetsområde, uppgifter, ansvar, 

sammansättning, arbetsformer och delegerade uppgifter från fullmäktige framgår närmare. 

Reglementet biläggs detta avtal. 

Nämnden bör i hög utsträckning delegera de ärenden som lagligen kan delegeras, till 

tjänstemännen i den gemensamma organisationen.  

Överförmyndarnämnden kan enligt föräldrabalken inte delegera beslutanderätt i följande 

ärenden: 

• Framställning eller yttrande till kommunfullmäktige 

• Beslut om att entlediga en god man eller förvaltare på grund av olämplighet 

• Beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo 

• Vitesförelägganden 

• Avslagsbeslut 

• Beslut i tveksamma fall 

Beslut som fattats på delegation behöver, enligt föräldrabalken, inte anmälas till nämnd. 

 

5 § Nämndens sammansättning och mandatperiod 

Nämnden ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Varje samverkanskommun ska välja 

en ledamot och en ersättare. Ledamot och ersättare ska väljas för fyra år räknat från och med 

den 1 januari året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet.  

Den nya nämndens första mandatperiod börjar den 1 januari 2023. För att få en bredare 

politisk representation från varje samverkanskommun ska utgångspunkten vara att ledamoten 

ska väljas från majoriteten och ersättaren från oppositionen. Detta gäller förutsatt att valet inte 

förrättas enligt lagen om proportionellt valsätt. 
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6 § Ordförandeskap 

Värdkommunen ska, enligt kommunallagen, välja ordförande och vice ordförande bland 

Nämndens samtliga ledamöter. Ordförande och vice ordförande ska väljas för samma tid som 

de valts till ledamöter.  

Utgångspunkten vid fullmäktiges val ska vara att den ledamot som valts av fullmäktige i 

Värdkommunen ska väljas till ordförande och den ledamot som valts av fullmäktige i 

Kungsbacka ska väljas till vice ordförande. Val och nominering av ledamöter och ersättare 

samt av ordförande och vice ordföranden ska föregås av samråd mellan valberedningarna i 

respektive samverkanskommun. Samrådet ska initieras av valberedningen i Värdkommunen. 

Ledamöterna och ersättarna ska ha rätt till ersättning av den samverkanskommun som valt 

dem och i enlighet med de bestämmelser som gäller i respektive samverkanskommun. 

 

7 § Inträdesordning för ersättare  

I första hand ska ledamot ersättas av ersättare från samma kommun. Fullmäktige i 

Värdkommunen ska besluta om en kompletterande inträdesordning. Detta ska föregås av 

samråd mellan valberedningarna i samverkanskommunerna och bör, för det fall inga särskilda 

skäl talar mot det, bygga på principen att ledamot i andra hand ska ersättas av ersättare från 

annan kommun enligt nedanstående inträdesordning: 

 

För ledamot från Härryda tjänstgör i andra hand ersättare från 

1. Kungsbacka 

2. Mölndal 

3. Partille 

4. Öckerö 

 

För ledamot från Kungsbacka tjänstgör i andra hand ersättare från 

1. Mölndal 

2. Partille 

3. Öckerö 
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4. Härryda 

 

För ledamot från Mölndal tjänstgör i andra hand ersättare från 

1. Partille 

2. Öckerö 

3. Härryda 

4. Kungsbacka 

 

För ledamot från Partille tjänstgör i andra hand ersättare från 

1. Öckerö 

2. Härryda 

3. Kungsbacka 

4. Mölndal 

 

För ledamot från Öckerö tjänstgör i andra hand ersättare från 

1. Härryda 

2. Kungsbacka 

3. Mölndal 

4. Partille 

 

8 § Organisatorisk tillhörighet och ansvar 

Nämnden ska tillsättas i Mölndals stad (Värdkommunen) och ingå i Värdkommunens 

organisation. Nämnden ska vara ansvarig för den verksamhet som bedrivs av 

samverkansorganisationen ÖFS.  

Personal vid ÖFS ska vara anställda i Värdkommunen och ha sitt säte och arbetsställe i 

Mölndal. Värdkommunen ska ansvara för ÖFS organisatoriska tillhörighet i Värdkommunen. 
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9 § Administration 

ÖFS ska ha ansvaret för beredning av ärenden och verkställighet av Nämndens beslut samt att 

planera och administrera den verksamhet Nämnden ansvarar för. ÖFS ska vid behov anlita 

intern eller extern experthjälp.  

ÖFS ska även ansvara för all övrig nämndadministration inklusive resor, konferenser och 

utbildningar för Nämndens ledamöter och ersättare. 

 

Samverkanskommunerna ska dock fortsatt utföra följande uppgifter: 

 

• På lämpligt sätt, till allmänheten, sprida och hålla tillgängligt informationsmaterial och 

blanketter avseende överförmyndarverksamheten som tillhandahålls av ÖFS. 

• Ta emot och vidarebefordra handlingar som inkommit till Nämnden till ÖFS. 

• Tillhandahålla och vid behov boka lokal för besök eller sammanträden. 

• Tillkännage Nämndens protokoll på respektive kommuns digitala anslagstavla. 

• Administrera ersättning (arvode och personliga utlägg) till av respektive 

Samverkanskommun vald ledamot och ersättare. 

• Samverka med ÖFS i frågor som kan påverka Nämndens verksamhet och ekonomi, såsom 

avtal med andra kommuner i anledning av placering av huvudmän inom Nämndens 

verksamhetsområde. 

• I övrigt hålla ÖFS informerade om förhållande rörande den egna kommunen som har 

betydelse för Nämndens verksamhetsområde. 

 

10 § Utbetalning av arvoden till ställföreträdare samt återsökning av sådant arvode 

ÖFS ska ansvara för utbetalning av arvode och övrig kostnadsersättning till ställföreträdarna 

för samverkanskommunernas räkning.  

ÖFS ska även, för samverkanskommunernas räkning, hantera ersättningsanspråk (återsökning 

m.m.) avseende utbetalat arvode och kostnadsersättning gentemot statlig myndighet, annan 

kommun eller annan aktör gentemot vilket sådant anspråk kan ställas. Återsökning ska endast 

göras i den mån det finns laglig grund för det.  
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Samverkanskommunerna ska, avseende huvudmän från den egna kommunen, ersätta ÖFS 

utlägg för utbetalt arvode och kostnadsersättning med avräkning för eventuell utbetald 

ersättning enligt andra stycket. 

 

11 § Arkivhantering, akter och register 

Värdkommunen ska ansvara för att Nämndens hantering av dess allmänna handlingar sker i 

enlighet med bestämmelser i de regelverk och förskrifter som gäller för Nämndens 

verksamhet. Arkivmyndigheten i Värdkommunen ska svara för tillsyn över Nämndens arkiv. 

Nämnden ska upprätta en beskrivning av Nämndens allmänna handlingar i enlighet med 

offentlighets- och sekretesslagen. Värdkommunen ska ansvara för slutarkivering av 

Nämndens allmänna handlingar. För det fall Nämnden skulle upplösas ska avslutade ärenden 

alltjämt slutarkiveras hos Värdkommunen medan pågående ärenden flyttas till den nämnd 

som övertar arkivansvaret för respektive samverkanskommun. 

Akter ska förvaras av Värdkommunen i för ändamålet lämpliga aktskåp alternativt digitalt. 

Värdkommunen ska bevara handlingarna i enlighet med Nämndens dokumenthanteringsplan 

varefter personakt överlämnas enligt dokumenthanteringsplan till kommunarkiv i respektive 

samverkanskommun. 

Datasystem och register som förs av ÖFS ska ständigt ajourhållas.  

Värdkommunen svarar för att akterna och registren, både fysiska och digitala, hålls ordnade 

och strukturerade på så sätt att de utan omfattande åtgärder kan återbördas till respektive 

samverkanskommun vid till exempel samverkansavtalets upphörande, beslut av Nämnden 

eller arkivmyndighet.  

Värdkommunen råder över dokumenthanteringsplanens utformning. ÖFS ska verka för digital 

ärendehantering med möjlighet till export av information till e-arkiv. 

Samverkanskommunerna åtar sig att medverka till digital ärendehantering genom att tillåta 

budget för detta.  

 

12 § Äganderätt 

Värdkommunen ska äga den fasta och lösa egendom som behövs för Nämndens verksamhet. 
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13 § Försäkring 

Värdkommunen ska teckna och vidmakthålla erforderliga försäkringar för Nämndens 

verksamhet. 

 

14 § Budget 

Nämndens budget ska, enligt kommunallagen, upprättas och fastställas av Värdkommunen 

efter samråd med övriga samverkanskommuner. Senast den 31 mars ska ett samrådsunderlag 

till budget för ÖFS verksamhet nästföljande år beredas och skickas till övriga samverkande 

kommuner för tillfälle att yttra sig häröver. Om värdkommunen ser att större förändringar kan 

komma att behöva ske i budget jämfört med tidigare år ska värdkommunen informera om 

detta så tidigt som möjligt. Budgeten ska omfatta samtliga kostnader som ligger till grund för 

kostnadsfördelningen mellan Samverkanskommunerna. Övriga Samverkanskommuner ska i 

sina respektive budgetar ta upp en post för Nämnden och dess verksamhet samt för arvode 

och ersättning till ställföreträdarna enligt 10 §. Värdkommunen ska därefter, senast  

den 30 juni varje år, fastställa ÖFS budget och därvid ange varje samverkanskommuns del av 

kostnaderna enligt § 15. 

 

15 § Kostnadsfördelning 

Kostnaderna (totala faktiska kostnaderna) för den gemensamma organisationen ska fördelas 

mellan samverkanskommunerna utifrån en fast avgift om 150 000 kronor och därefter fördelat 

i förhållande till kommunernas invånarantal per den 31 december året före budgetens 

fastställande. 

Anser någon kommun att fördelningen är oskälig äger kommunen uppta förhandlingar med 

övriga kommuner (se § 25). Träffas överenskommelse om annan fördelning av ÖFS kostnader 

anses avtalet inte uppsagt utan löper vidare med överenskommen fördelning. Kan 

överenskommelse inte träffas gäller vad som stadgas i §§ 23 och 25. 

 

16 § Underlag och principer för kostnadsfördelning 

Värdkommunen upplåter erforderliga lokaler och utrustning samt svarar för erforderliga 

investeringar avseende lös egendom.  

I underlag för budget ska kostnaderna tas upp utifrån i vart fall följande poster: 

• Gemensamma nämndkostnader 
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• Lön och personalomkostnader inklusive företagshälsovård  

• Administration 

• IT/telefoni 

• Lokaler/hyra 

• Övriga till verksamheten hörande kostnader såsom exempelvis kompetensutveckling, 

fackliga kostnader, kostnader för biträde avseende upprättande av budget, redovisning, 

revision och annan nödvändig intern eller extern experthjälp. 

Underlaget för kostnadsfördelningen ska i lämplig utsträckning omfatta poster för indirekta 

kostnader för verksamheten. I den mån sådana kostnader inte särskiljs kan en procentsats 

avseende overheadkostnader fastställas i samrådsbudgeten. Overheadkostnader fördelas i så 

fall mellan samtliga samverkanskommuner enligt principerna för kostnadsfördelning enligt 

samverkansavtalet. 

Arvoden och kostnadsersättningar åt ställföreträdare (gode män, förvaltare och förmyndare) 

omfattas inte av samarbetet. Inte heller omfattas kostnader för arvoden och 

kostnadsersättningar till överförmyndarnämnden. För dessa kostnader ansvarar respektive 

kommun, men administration av arvode och kostnadsersättning till ställföreträdarna sköts av 

Värdkommunen. 

ÖFS ska i rimlig omfattning förse samverkanskommunerna med underlag för budget avseende 

arvode till ställföreträdarna.  

 

§ 17 Ekonomisk redovisning och hantering av överskott/underskott 

Värdkommunen ska årligen redovisa föregående års räkenskaper för ÖFS. Redovisning ska 

ske före den 15 februari. 

Eventuellt överskott eller underskott ska fördelas mellan samverkanskommunerna enligt vad 

som anges i detta avtal avseende kostnadsfördelning enligt § 15. Överskott ska utbetalas till 

övriga samverkande kommuner. Värdkommunen kan dock bestämma att överskottet istället 

ska överföras till kommande år. Underskott ska faktureras övriga samverkande kommuner.  

Om överskott/underskott uppstår och samverkanskommun anser att överskott/underskott är 

orimligt stora, gäller vad som stadgas avseende utvärdering/omförhandling i § 25.  
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§ 18 Fakturering 

ÖFS ska fakturera samverkanskommunerna deras andel av de gemensamma kostnaderna. 

Detta ska ske halvårsvis i förskott.  

ÖFS ska därutöver fakturera samverkanskommunerna deras respektive kostnad för utbetalt 

arvode och kostnadsersättning till ställföreträdarna. Fakturering ska ske i efterskott och som 

mest omfatta ett kvartal. ÖFS ska vid faktureringen även redovisa och avräkna/kreditera 

eventuell utbetald ersättning enligt 10 § andra stycket.  

Samverkanskommunerna ska, avseende all fakturering, erlägga betalning inom trettio dagar 

från fakturadatum. 

 

§ 19 Insyn i nämndens verksamhet 

Kommunfullmäktige i respektive samverkanskommun har rätt att begära upplysningar från 

Nämnden. Ordföranden, vice ordföranden samt verksamhetschefen för ÖFS är skyldiga att 

lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden om det inte finns något hinder mot det på 

grund av sekretess. 

Ledamöter i Kommunfullmäktige i samverkanskommunerna får ställa interpellationer och 

frågor om Nämndens handläggning. Interpellationer ska riktas till Nämndens ordförande.  

Nämnden ska också ha möjlighet att, när det är befogat, bjuda in förtroendevald från annat 

parti i samverkansverkankommunerna än de som finns representerade genom dess respektive 

ledamot och ersättare. 

 

§ 20 Personuppgifter 

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i nämndens verksamhet. 

Nämnden utser och bekostar sitt eget dataskyddsombud. Vid större personuppgiftsincidenter ska 

nämnden underrätta samtliga samverkanskommuner. 

 

§ 21 Revision och frågor om ansvarsfrihet 

Nämndens verksamhet ska granskas av revisorerna i var och en av Samverkanskommunerna. 

Fråga om ansvarsfrihet för Nämnden ska prövas av Kommunfullmäktige i var och en av 

samverkanskommunerna avseende de ledamöter och ersättare som valts av respektive 

Kommunfullmäktige. 
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§ 22 Förändring av verksamhetens omfattning 

Förändring av verksamheten enligt detta avtal ska ske efter samråd och godkännande av 

samtliga samverkanskommuner. 

 

§ 23 Avtalstid och uppsägning 

Avtalet gäller från och med den 1 januari 2023. Dessförinnan ska samverkanskommunerna, 

under ledning av ÖFS, förbereda för att Nämnden ska kunna tillträda och verka enligt nytt 

avtal och reglemente. Det åligger samverkanskommunerna att informera respektive 

valberedning om deras skyldighet att samråda kring nomineringen av ledamöter och ersättare 

samt val av ordförande och vice ordförande.  

Avtalstiden är en mandatperiod (4 år) och ska sägas upp för att upphöra att gälla. Om avtalet 

inte sägs upp senast 18 månader före avtalstidens utgång förlängs avtalet med 4 år för varje 

gång med 18 månaders uppsägning. Uppsägningstiden om 18 månader ska ses mot bakgrund 

av att såväl värdkommunen som övriga samverkande kommuner ska få rimlig tid för 

anpassning av sina personalresurser.  

Uppsägning av avtalet gäller endast för den samverkanskommun som säger upp avtalet. För 

övriga fortsätter avtalet att gälla såvida omständigheterna inte är sådana att samarbetet 

uppenbarligen inte kan fortsätta. Det åligger i så fall samverkanskommunerna att med god 

framförhållning besluta upphäva det gemensamma reglementet för Nämnden till 

nästkommande mandatperiod. Det åligger även de kvarvarande samverkanskommunerna att 

komma överens om ett nytt gemensamt reglemente och ett reviderat samverkansavtal. 

 

§ 24 Tillägg/ändringar 

Tillägg och ändringar av detta avtal ska ske skriftligen för att vara gällande. Beslut om 

tillägg/ändringar ska fattas enhälligt om inget annat anges.  

 

§ 25 Utvärdering/omförhandling 

ÖFS verksamhet och ekonomi utvärderas kontinuerligt i samråd med 

samverkanskommunerna.  

Omförhandling av avtalet kan påkallas av respektive samverkanskommun efter skriftlig 

underrättelse till ÖFS. ÖFS ska då kalla till gemensamma överläggningar mellan 

samverkanskommunerna.  
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Om samverkanskommun efter omförhandling inte kan enas om ändringar/tillägg gäller avtalet 

på oförändrade villkor intill dess att avtalet upphör för samverkanskommunerna enligt vad 

som stadgas i bestämmelsen om uppsägning (§ 23). 

 

§ 26 Överlåtelse av avtal 

Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt medgivande från samtliga samverkans-

kommuner.  

 

§ 27 Tvist 

Tvist ska i första hand lösas genom förhandlingar. Om detta visar sig ogörligt ska tvist prövas 

enligt svensk lag av svensk allmän domstol. 

 

§ 28 Force Majeure 

Värdkommunen och övriga samverkande kommuner är befriade från att fullgöra sina 

skyldigheter enligt detta avtal endast om utförandet hindras eller oskäligt betungas på grund 

av händelser utanför partens kontroll samt att dessa händelser inte kunnat förutses. Sådan 

befrielsegrund kan utgöras av exempelvis naturkatastrof, krigsutbrott eller strejker bortom 

partens kontroll.  

Befrielsegrund får inte åberopas med mindre än att part kan visa att alla skäliga åtgärder för 

att undanröja eller begränsa hindrets verkan vidtagits och att part efter att hindret eventuellt 

undanröjts försökt fullgöra sitt åtagande.  

 

§ 29 Samarbetets upphörande 

I det fall ÖFS upphör eller en samverkanskommun sagt upp detta avtal enligt § 23 ska 

eventuella överskott/underskott enligt § 17, övriga eventuella tillgångar/skulder samt 

avvecklingskostnader fördelas på samma sätt som kostnaderna för organisationens 

verksamhet enligt § 15.  

ÖFS ska överlämna personakter och register till respektive kommun vid samarbetets 

upphörande.  
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§ 30 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige i samtliga 

samverkanskommuner senast den 31 maj 2022 och att kommunfullmäktige i samtliga 

samverkanskommuner inom samma tid antar ett reglemente för Nämnden. 

Skulle en av samverkanskommunerna inte godkänna avtalet eller reglementet ska avtalet ändå 

gälla för övriga kommuner såvida omständigheterna inte är sådana att samarbetet 

uppenbarligen inte kan fortsätta. Det åligger i så fall Värdkommunen att snarast möjligt arbeta 

fram förslag på nytt avtal och reglemente som Kommunfullmäktige i de kvarvarande 

samverkanskommunerna kan anta. För det fall kommunfullmäktiges beslut att godkänna 

avtalet eller att anta gemensamt reglemente inte skulle vinna laga kraft innan avtalet börjar 

gälla äger berörd samverkanskommun rätt att bedöma om beslutet alltjämt ska verkställas. 

Skulle beslutet därefter upphävas av domstol åligger det alla samverkanskommuner att 

underlätta för den berörda kommunen att kunna rätta beslutet, exempelvis genom att arbeta 

fram nytt avtal eller reglemente. 

 

§ 31 Originalavtal 

Detta avtal har upprättats i fem original varav parterna tagit var sitt. 

 

Härryda den____________ 

För Härryda kommun 

 

 

Per Vorberg    Peter Lönn 

Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör 

 

 

Kungsbacka den____________ 

För Kungsbacka kommun 

 

 

Lisa Andersson   Malin Aronsson 

Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör 
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Mölndal den____________ 

För Mölndals stad 

 

 

Kristian Vramsten   Mio Saba 

Kommunstyrelsens ordförande Stadsdirektör 

 

 

 

Partille den____________ 

För Partille kommun 

 

 

Marith Hesse    Per Bäckström 

Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör 

 

 

Öckerö den____________ 

För Öckerö kommun 

 

 

Jan Utbult    Rickard Vidlund 

Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör 
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REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR ÖVERFÖRMYNDARE I SAMVERKAN - 
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Antaget av kommunfullmäktige i Härryda kommun XXXXXX § XX 
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Antaget av kommunfullmäktige i Mölndals stad XXXXXX § XX 
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Antaget av kommunfullmäktige i Öckerö kommun XXXXXX § XX 

 

 

Härryda, Kungsbacka, Mölndal, och Partille och Öckerö kommuner har i avtal kommit överens om att 

inrätta en gemensam nämnd inom överförmyndarverksamheten. Detta görs i enlighet med främst 19 kap 

föräldrabalken (1949:381) och 9 kap 19 – 35 § kommunallagen (2017:725).  Nämnden ska heta Nämnden 

för överförmyndare i samverkan - Härryda, Kungsbacka, Mölndal,  och Partille och Öckerö. 

 

Mölndals stad är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens 

organisation. Nämndens och överförmyndarorganisationens närmare uppgifter har preciserats i en 

särskild överenskommelse; Avtal jämte Tilläggsavtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för 

Härryda, Kungsbacka, Mölndal, och Partille och Öckerö kommuner. 

 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, föräldrabalken, andra lagar, gäller bestämmelserna i 

detta reglemente för den gemensamma nämnden.  

 

Reglementet träder i kraft den 1 januari 201923. 

 

VERKSAMHETSOMRÅDE 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter 

Nämnden ansvarar för och verkställer överförmyndarverksamheten i Härryda, Kungsbacka, Mölndal, och 

Partille och Öckerö kommuner.   

 

Nämnden är en rättsvårdande myndighet i första instans. Nämndens huvudsakliga uppgift är att utöva 

tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. 

 

§ 2 Uppgifter med hänvisning till författning 

Överförmyndarnämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter enligt nedan angivna lagar 

jämte föreskrifter rörande verksamhetsområdet i andra författningar. 

1. Föräldrabalken (1949:381), i de delar som avser överförmyndarverksamheten  

2. Förmynderskapsförordningen (1995:379)  



   
  

     

   

 

 

 

3. Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn  

 

§ 3  Allmänna uppgifter  

Nämnden ska arbeta för långsiktigt hållbar utveckling ur ekonomiskt, socialt och ekologiskt 

perspektiv.  

 

Nämnden ska, inom ramen för sitt uppdrag, uppdatera och förenkla sitt regelbestånd.  

 

Nämnden ska informera om sin verksamhet i alla de samverkande kommunerna.  

 

Nämnden ska utveckla brukarinflytandet och dialogen med kommuninvånarna i alla samverkande 

kommuner.  

  

Nämnden ska samverka med övriga kommunala nämnder i samverkanskommunerna, andra 

myndigheter och med enskilda organisationer som berörs av nämndens verksamhetsområde.  

 

Nämnden ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ska hos berörd kommun-

fullmäktige, kommunstyrelse eller annan nämnd lägga fram de förslag som behövs. 

 

Nämnden ska lämna yttranden som berör dess verksamhet.  

 

MANDATPERIOD OCH SAMMANSÄTTNING  

§ 4  Mandatperiod  

Mandatperioden för ledamöter och ersättare i nämnden är fyra år räknat från och med den 1 januari 

året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet.  

 

§ 5 Nämndens sammansättning 

Nämnden består av fem fyra ledamöter och fem yra ersättare. Varje kommun väljer en ledamot och en 

ersättare.  

 

Ledamot eller ersättare får inte ha uppdrag som god man eller förvaltare inom nämndens 

verksamhetsområde. 

§ 6  Utskott 

Nämnden ska inte ha något utskott. 

 

ORDFÖRANDESKAP  

§ 7  Ordförande  

Värdkommunen väljer ordförande och vice ordförande bland nämndens ledamöter.  

 

§ 8  Ordförandens uppgifter  

Det är ordförandens uppgift att svara för ledning, samordning och övervakning av nämndens 

samlade verksamhet. Detta innebär bland annat att:  

1. fullgöra de uppgifter som föreskrivs i lag eller i nämndens reglementen,  

2. leda nämndens verksamhet,  



   
  

     

   

 

 

 

3. följa samverkansorganisationens arbete  

4. överlägga med chefen för samverkansorganisationen,  

5. överlägga med företrädare för myndigheter och andra kommunala och regionala organ,  

6. representera nämnden genom kontakter med massmedia och med allmänheten i ärenden som 

berör nämndens arbetsområde,  

7. i övrigt vara tillgänglig för uppdrag inom ramen för nämndens arbetsområde i den omfattning 

nämnden beslutar.  

 

Nämndens ordförande representerar nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte nämnden bestämmer annat.  

 

§ 9  Ersättare för ordföranden 

Vice ordföranden stödjer ordföranden vid verkställandet av dennes uppgifter och går, vid förfall för 

ordföranden, in i dennes ställe.  

 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde fullgör för tillfället 

den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Nämnden har rätt att välja annan ledamot 

till ordförande för mötet.  

 

ARBETSFORMER 

§ 10  Sammanträden 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i 

värdkommunen om inte nämnden i särskilt fall beslutar något annat. 

§ 11 Kallelse 

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  Kallelsen ska vara skriftlig och 

innehålla tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt sändas till varje ledamot och 

ersättare samt annan som får närvara på sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 

 

Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  

 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste 

ledamoten gör det. 

 

§ 12 Anmälan av förhinder  

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av sammanträde 

ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat. 

 

 § 13  Ledamöternas och ersättarnas tjänstgöring  

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till eller att vidare delta i ett sammanträde ska i första 

hand ersättaren från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i dennes ställe.  Kompletterande 

inträdesordning ska beslutas av kommunfullmäktige i Värdkommunen. 

 



   
  

     

   

 

 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 

ersättare har trätt i ledamotens ställe.  

 

En ledamot eller ersättare som avbryter sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan 

ärendet har handlagts. 

 

En ledamot som avbryter tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får endast tjänstgöra åter 

om ersättare från annan kommun har trätt in.  

 

Ersättarna har rätt att närvara på sammanträde även när de inte tjänstgör.  

 

§ 14 Yttranderätt för ersättare  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig och delta i överläggningarna men får inte lägga 

yrkanden eller förslag och inte heller delta i beslut. Ersättare har rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet.  

§ 15 Slutna sammanträden  

Nämndens sammanträden ska hållas inom stängda dörrar.  

 

§ 16 Ordningen vid sammanträden 

Ordföranden ansvarar för ordningen under sammanträdet.  

 

Nämnden får, om den finns skäl för det, besluta att ljud- eller bildupptagning inte får förekomma 

vid nämndens sammanträden.  

 

Sammanträdena sker som huvudregel på plats. Nämnden får, om det finns skäl till det, besluta om 

att sammanträdena helt eller delvis kan ske på distans förutsatt att informationssäkerhet och kraven i 

kommunallagen upprätthålls. Nämnden får inte sammanträda med ledamöter närvarande på distans.  

 

§ 17 Närvarorätt 

Vid nämndens sammanträden får, utöver de som ska kallas till sammanträdet, i den mån nämnden 

inte beslutar annat,  

1. nämndens sekreterare närvara,  

2. chefen för samverkansorganisationen närvara och delta i överläggningarna,  

3. föredragande tjänsteman närvara och delta i överläggningarna.  

 

Nämnden får kalla annan förtroendevald i någon samverkanskommun att närvara vid behandlingen 

av vissa frågor. Denne har i sådana fall rätt att yttra sig och delta i överläggningarna.  

 

Personalföreträdare har inte rätt att närvara vid nämndens sammanträden.  

 

§ 18 Sekreterare  

Chefen för samverkansorganisationen bestämmer om sekreterarskap för nämndens sammanträden.  

§ 19 Justering och tillkännagivande av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 



   
  

     

   

 

 

 

Nämndens kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 

redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 

Nämndens protokoll ska tillkännages på varje samverkanskommuns digitala anslagstavla.  

§20 Reservation 

En ledamot som har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera sin reservation ska göra detta 

skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet. 

§ 21 Delgivning 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer. 

§ 22 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av ordföranden 

och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 

§ 23 Delegation av beslutanderätt 

Nämnden kan enligt föräldrabalkens och kommunallagens bestämmelser delegera sin 

beslutanderätt. Omfattningen och formerna för sådan delegering bestämmer nämnden i särskild 

delegationsordning.  

 

DELEGATION FRÅN FULLMÄKTIGE OCH ANDRA SÄRSKILDA UPPGIFTER  

§ 24 Övrig delegering från kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige i respektive samverkanskommun delegerar, i de delar som berör den egna 

kommunen, till nämnden att inom sitt verksamhetsområde och utan kommunfullmäktiges särskilda 

godkännande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av större 

vikt:  

1. själv eller genom ombud föra samverkanskommuns talan i alla mål och ärenden som faller 

inom nämndens verksamhetsområde, med rätt att å samverkanskommunernas vägnar träffa 

överenskommelse om betalning, ingå förlikning och sluta annat ekonomiskt avtal.  

 

2. lämna yttranden i offentliga utredningar, promemorior, lagförslag och motsvarande i de fall 

frågan endast berör nämndens verksamhetsområde och inte bedöms vara av strategisk 

betydelse för samverkanskommun av dess kommunstyrelse 

 

§ 25  Diarium och arkiv  

Nämnden ansvarar för eget diarium.  Nämnden ansvarar för det egna arkivet enligt vad 

som anges i värdkommunens arkivreglemente.  

 

§ 26  Personuppgiftsansvar  

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i nämndens verksamhet. 

Nämnden utser sitt eget dataskyddsombud. 

 

§ 27 Internkontroll och rapportering till kommunfullmäktige 



   
  

     

   

 

 

 

Nämnden ansvarar för att den interna kontrollen är ändamålsenlig och tillräcklig och i enlighet med 

vad som anges i värdkommunens reglemente för intern kontroll.  Nämnden ska rapportera till 

fullmäktige i samtliga samverkanskommuner. 

 

När nämnden antar verksamhetsplan och behandlar sin verksamhetsberättelse ska detta utan 

dröjsmål skickas till kommunstyrelsen i samtliga samverkanskommuner för kännedom. Nämnden 

ska även i övrigt, på lämpligt sätt, hålla respektive kommunstyrelse kontinuerligt informerad om sin 

verksamhet.   

 

§ 28 Personal  

Värdkommunen ansvarar för anställande av personal.  

 

Nämnden ansvarar för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) för all personal i 

verksamheten.  

 

Nämnden ska, för den personal som omfattas av nämndens ansvar enligt ovan, även besluta i alla 

sådana personalärenden som inte ska avgöras av värdkommunens personalorgan.  

 

§ 29 Extraordinär händelse  

Vid extraordinär händelse som avses i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap kan samverkanskommunernas 

respektive krisledningsnämnd ta över hela eller delar av nämndens verksamhetsområde som berör 

samverkanskommunen och i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära 

händelsens art och omfattning. När förhållandena tillåter det ska krisledningsnämnden besluta att 

uppgifterna går tillbaka till nämnden.  

   

Kommenterad [A1]: Genom att inte skriva ut lagnamn undviker 

vi att vi reglementet behöver uppdateras vid ändring av lag.  



 

Nämnden för överförmyndare i samverkan 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-07 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 104 Dnr 00069/20211.1.3. 

Nytt avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd 

Beslut 

Nämnden för överförmyndare i samverkan tillstyrker Avtal avseende gemensam 

överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner 

enligt bilaga 1. 

 

Nämnden för överförmyndare i samverkan tillstyrker att Reglemente för Nämnden för 

överförmyndare i samverkan – Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö antas, 

enligt bilaga 2. 

 

Ärendet 

Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner kom under 2015 överens om att 

samverka i en gemensam överförmyndarorganisation Överförmyndare i Samverkan – 

Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille (ÖFS). Verksamhetsövergången ägde rum den 1 

oktober 2015.  

Samverkanskommunerna inrättade en gemensam överförmyndarnämnd som trädde i kraft 1 

januari 2019. Öckerö kommun har ingått i tjänstemannaorganisationen från och med 1 

februari 2019, men har inte ingått i den gemensamma nämnden. 

Det har framkommit ett önskemål från Öckerö kommun om att ingå i den gemensamma 

nämnden och övriga kommuner har ställt sig positiva till detta. Ett förslag på nytt avtal samt 

nytt reglemente har nu arbetats fram, där samtliga fem kommuner är inkluderade i nämnden. 

Avtal och reglemente är i stort sett identiskt med tidigare avtal, men med några mindre 

justeringar i formuleringar samt en ny kostnadsfördelning, se bilaga 3. 

 

Ärendets behandling 

Förslag till nytt avtal  

Förslag till nytt reglemente 

Förklaring till ny kostnadsfördelning 

Tjänsteskrivelse, den 11 november 2021 

Förslag till beslut 

Nämnden för överförmyndare i samverkan tillstyrker Avtal avseende gemensam 

överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner 

enligt bilaga 1. 



 

Nämnden för överförmyndare i samverkan 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-07 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Nämnden för överförmyndare i samverkan tillstyrker att Reglemente för Nämnden för 

överförmyndare i samverkan – Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö antas, 

enligt bilaga 2. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

Expedieras till 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige i Härryda kommun 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige i Mölndals stad 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige i Partille kommun 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige i Öckerö kommun 
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Kostnadsfördelning ÖFS 

På uppdrag av kommundirektörerna i samverksamskommunerna har enhetschef för 

Överförmyndare i samverkan gjort en översyn gällande kostnadsfördelningen avseenende 

ÖFS:s kostnader inför att ytterligare en kommun, Öckerö, ska ingå i samverkan. 

Tidigare fördelades kostnaderna helt efter befolkningsmängd och i hela procenttal. Då Öckerö 

är en betydligt mindre kommun än övriga samverkanskommuner kan denna fördelning bli 

skev, eftersom de stordriftsfördelar som ryms inom samverkan inte kan motsvaras av den lilla 

procentdel som innefattas i Öckerös befolkningsdel. 

Baserat på detta och baserat på att kostnaderna för samtliga kommuner inte ska skilja sig i 

någon större utsträckning i förhållande till innan Öckerö ingår i samverkan har ett nytt förslag 

på kostnadsfördelning tagits fram. 

Förslaget är att samtliga samverkanskommuner står för en fast avgift om 150 000 kronor var. 

Det som kvarstår av budgeten efter dessa 750 000 kronor fördelas precis som innan enligt 

befolkningsmodell, men med en decimal på procenttalen för att få ännu mer rättvisa. Denna 

nya kostnadsfördelningsmodell leder till en mer rättvis fördelning i förhållande till att det 

finns flera stordriftsfördelar med att ingå i en gemensam organisation samt att det finns fasta 

kostnader som skulle uppstå för varje kommun enskilt om vi inte samverkade och att det 

därför kan anses mer rättvist med en fast avgift för att jämna ut skillnaderna som uppstår i att 

det är olika storlek på kommunerna. 

Denna fördelning gör att de flesta kommuner får en något minskad kostnad jämfört med 

budget 2021 och 2022. Om man utgår ifrån att budgeten 2023 kommer likna den 2021 

(eftersom vi 2022 hade ökade kostnader på grund av upphandling av nytt 

verksamhetssystem), kommer samtliga kommuners kostnad att minska utom Härrydas som 

kommer öka något. Till detta kan tilläggas att Härrydas procentandel av invånarna har 

fluktuerat och ibland gått upp en procentandel och ibland ner en procentandel, varför 

Härrydas kostnad för 2021 slog över till det lägre procenttalet. Öckerö har tidigare inte ingått i 

kostnadsfördelningen utan har haft en fast avgift som räknats upp med ca 2 % per år. 2021 

betalade de 627 000 kronor och 2022 betalade de 641 000 kronor. I denna nya modell ska de 

om man utgår från 2021 års budget betala 638 923 kronor. 

Det bör också lyftas att det från start funnits en kännedom hos alla kommuner om att det inte 

går att skapa en totalt rättvis modell, utan det viktigaste är att det blir en bra och stabil 

verksamhet och att ett år kanske en komun hamnar något högre i kostnader och året efter 

http://www.molndal.se/overformyndare
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kanske det blir tvärtom. Det finns önskemål om en fortsatt förståelse och öppenhet kring 

detta. 

Det bör förtydligas att summorna i modellen baseras på befolkningsmängd sista december 

2020 och budget 2021 respektive 2022. Summorna kan komma att förändras dels beroende på 

budget och dels beroende på befolkningsmängd, men syftet har varit att skapa en rättvis 

modell trots olika storlek på kommunerna. 

 

Exempel: 

Befolkning invånare per sista dec 2020*   
Härryda 38 246 0,1557735 15,6 
Kungsbacka 84 930 0,3459146 34,6 
Mölndal 69 901 0,2847024 28,5 
Partille 39 512 0,1609299 16,1 
Öckerö 12 934 0,0526793 5,2 

 245 523  100,00 

    
*invånartalet ändras från år till år och kan påverka fördelningen  
    

    
Budget 2021 2022  
    
Härryda 1 524 058 1 681 472  
Kungsbacka 3 524 383 3 888 404  
Mölndal 2 857 608 3 152 760  
Partille 1 619 311 1 786 564  
Öckerö 627 000 641 000  
Summa budget 10 152 360 11 152 222  
    

    
Kostnad per kommun om budgeten liknar den 2021:   
    

 Fast avgift resterande* totalt 
Härryda 150 000 1 466 768,10 1 616 768,10 
Kungsbacka 150 000 3253216,5 3 403 216,50 
Mölndal 150 000 2679672,6 2 829 672,60 
Partille 150 000 1513779,9 1 663 779,90 
Öckerö 150 000 488922,72 638 922,72 

 750 000 9 402 360 10 152 360 

    

    
*  budgeten minus 750 000, belopp (baserat på folkmängd)  
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Tillägg till Samverkansavta12015 om gemensam överförmyndarorganisationtör Kärryda, Kungsbacka, Mölndal och Partilie kommuner

Avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda,
Kungsbacka, Mölndal och Partilie kommuner

Tillägg till tidigare ingånget samverkansavtal om gemensam
överförmyndarorganisation

Bakgrund
Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partilie kommuner har under 2015 träffat avtal om att
ingå en gemensam överförmyndarorganisation Överförmyndare iSamverkan — Härryda,
Kungsbacka, Mölndal och Partilie (ÖFS).

Sedan Samverkanskommunernas respektive verksamhet övergått till ÖFS per den 1 oktober
2015 och verksamheten kommit att fungera väl, har Samverkanskommunerna enats om att
även inrätta en gemensam överförmyndarnämnd. Nämndens namn ska vara Nämnden för

överförmyndare isamverkan — Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partilie.

Inledning och definitioner

Detta avtal utgör ett tillägg till Samverkanskommunernas avtal om en gemensam

överförmyndarorganisation Överförmyndare iSamverkan — Härryda, Kungsbacka, Mölndal

och Partilie (ÖFS), bila 1. Detta ursprungliga avtal benämns nedan Samverkansavtalet

medan detta avtal benämns Tilläggsavtalet.

Vad som stadgas i Samverkansavtalet gäller, i tillämpliga delar, även för Nämndens

verksamhet i den mån inte Tilläggsavtalet stadgar annorlunda. Vid motstridighet gäller

Nämndens reglemente före såväl Tilläggsavtal som Samverkansavtal.

Nämnden för överförmyndare isamverkan — Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partilie

benämns i detta avtal Nämnden. Mölndals stad är Värdkommun för Nämnden.

1 § En gemensam överförmyndarnämnd

Samverkanskommunerna är överens om att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd. Nämnden

ska heta Nämnden för överförmyndare isamverkan - Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partilie.

Kommunfullmäktige ivarje samverkanskommun ska anta ett gemensamt reglemente för Nämnden

där Nämndens verksamhetsområde, uppgifter, ansvar, sammansättning, arbetsformer och

delegerade uppgifter från fullmäktige framgår närmare. Reglementet biläggs detta avtal, bilaga 2.
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2 §Nämndens sammansättning och mandatperiod

Nämnden ska bestå av fyra ledamöter och fyra ersättare. Varje Samverkanskommun ska välja en

ledamot och en ersättare. Ledamot och ersättare ska väljas för fyra år räknat från och med den 1

januari året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet. Nämndens första

mandatperiod börjar den 1 j anuari 2019.

För att få en bredare politisk representation från varje Samverkanskommun ska utgångspunkten

vara att ledamoten ska väljas från majoriteten och ersättaren från oppositionen. Detta gäller förutsatt

att valet inte förrättas enligt lagen om proportionellt valsätt.

3 §Ordförandeskap

Värdkommunen ska välja ordförande och vice ordförande bland Nämndens samtliga ledamöter.

Ordförande och vice ordförande ska väljas för samma tid som de valts till ledamöter.

Utgångspunkten vid fullmäktiges val ska vara att den ledamot som valts av fullmäktige i

Värdkommunen ska väljas till ordförande och den ledamot som valts av fullmäktige i Kungsbacka

ska väljas till vice ordförande.

Val och nominering av ledamöter och ersättare samt av ordförande och vice ordföranden ska

föregås av samråd mellan valberedningarna irespektive Samverkanskommun. Samrådet ska

initieras av valberedningen i Värdkommunen. Ledamöterna och ersättarna ska ha rätt till ersättning

av den Samverkanskommun som valt dem och i enlighet med de bestämmelser som gäller i

respektive Samverkanskommun.

4 §Inträdesordning för ersättare

I första hand ska ledamot ersättas av ersättare från samma kommun. Fullmäktige i Värdkommunen

ska besluta om en kompletterande inträdesordning. Detta ska föregås av samråd mellan

valberedningarna iSamverkanskommunerna och bör, för det fall inga särskilda skäl talar mot det,

bygga på principen att ledamot i andra hand ska ersättas av ersättare från annan kommun enligt

nedanstående inträdesordning.

För ledamot från Härryda tj änstgör i andra hand ersättare från

1. Kungsbacka
2. Mölndal
3. Partilie

För ledamot från Kungsbacka tjänstgör i andra hand ersättare från

1. Mölndal
2. Partilie
3. Härryda

För ledamot från Mölndal tj änstgör i andra hand ersättare från

1. Partilie
2. Härryda
3 . Kungsbacka
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Tillägg till Samverkansavtn! 1015 om gemensam överförmvndarorganisation för Härrycla, Kungsbacka, Mölndal oc{i Parolle kommemer

För ledamot från Partille tjänstgör i andra hand ersättare från
1. Härryda
2. Kungsbacka
3. Mölndal

5 §Organisatorisk tillhörighet och ansvar
Nämnden ska tillsättas i Mölndals stad (Värdkommunen) och ingå i Värdkommunens organisation.

Nämnden ska vara ansvarig för den verksamhet som bedrivs av samverkansorganisationen ÖFS.

Personal vid ÖFS ska vara anställda i Värdkommunen. Värdkommunen ska ansvara för ÖFS
organisatoriska tillhörighet i Värdkommunen.

6 §Administration

ÖFS ska ha ansvaret för beredning av ärenden och verkställighet av Nämndens beslut samt att
planera och administrera den verksamhet Nämnden ansvarar för. ÖFS ska vid behov anlita
intern eller extern experthj ä1p.

ÖFS ska även ansvara för all övrig nämndadministration inklusive resor, konferenser och
utbildningar för Nämndens ledamöter och ersättare.

Samverkanskommunerna ska dock fortsatt utföra följande uppgifter

• på lämpligt sätt, till allmänheten, sprida och hålla tillgängligt informationsmaterial och

blanketter avseende överförmyndarverksamheten som tillhandahålls av ÖFS,

• ta emot och vidarebefordra handlingar som inkommit till Nämnden till ÖFS,

• tillhandahålla och vid behov boka lokal för besök eller sammanträden,

• tillkännage Nämndens protokoll på respektive kommuns digitala anslagstavla.
Nämndens sekreterare ska kontrollera när Nämndens protokoll har anslagits på de

olika anslagstavlorna,

• administrera ersättning (arvode och personliga utlägg) till av respektive

Samverkanskommun vald ledamot och ersättare,

• samverka med ÖFS i frågor som kan påverka Nämndens verksamhet och ekonomi,

såsom avtal med andra kommuner i anledning av placering av huvudmän inom

Nämndens verksamhetsområde samt

• i övrigt hålla ÖFS informerade om förhållande rörande den egna kommunen som har

betydelse för Nämndens verksamhetsområde.

§ 7 Utbetalning av arvoden till ställföreträdare samt återsökning av sådant arvode 
ÖFS ska ansvara för utbetalning av arvode och övrig kostnadsersättning till ställföreträdarna 

för Samverkanskommunernas räkning.
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ÖFS ska även, för Samverkanskommuns räkning, hantera ersättningsanspråk (återsökning

m.m.) avseende utbetalat arvode och kostnadsersättning gentemot statlig myndighet, annan

kommun eller annan gentemot vilken sådant anspråk kan ställas. Återsökning ska endast göras

i den mån det finns laglig grund för det.

Samverkanskommunerna ska, avseende huvudmän från den egna kommunen, ersätta ÖFS

utlägg för utbetalt arvode och kostnadsersättning med avräkning för eventuell utbetald

ersättning enligt andra stycket.

§ 8 Arkivhantering

Värdkommunen ska ansvara för att Nämndens hantering av dess allmänna handlingar sker i

enlighet med bestämmelser i de regelverk och (örskrifter som gäller för Nämndens

verksamhet.

Pågående ärenden ska flyttas till Nämnden.

Arkivmyndigheten iVärdkommunen ska svara för tillsyn över Nämndens arkiv.

Nämnden ska upprätta en beskrivning av Nämndens allmänna handlingar i enlighet med

offentlighets- och sekretesslagen.

Värdkommunen ska ansvara för slutarkivering av Nämndens allmänna handlingar.

För det fall Nämnden skulle upplösas ska avslutade ärenden alltjämt slutarkiveras hos

Värdkommunen medan pågående ärenden flyttas till den nämnd som övertar arkivansvaret för

respektive Samverkanskommun.

§ 9 Äganderätt

Värdkommunen ska äga den fasta och lösa egendom, som behövs för Nämndens verksamhet.

§10 Försäkring

Värdkommunen ska teckna och vidmakthålla erforderliga försäkringar för Nämndens

verksamhet.

§11 Budget

Nämndens budget ska upprättas av Värdkommunen efter samråd med övriga Samverkans-

kommuner enligt de principer och i den ordning som bestämts i Samverkansavtalet. Budgeten

ska omfatta samtliga kostnader som enligt 7 §Samverkansavtalet och 12 §Tilläggsavtalet

ligger till grund för kostnadsfördelningen mellan Samverkanskommunerna.
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Budgeten ska även omfatta Samverkanskommunernas respektive kostnad för arvode och

ersättning till ställföreträdarna enligt 7 §Tilläggsavtalet.

Övriga Samverkanskommuner ska i sina respektive budgetar ta upp en post för Nämnden och
dess verksamhet.

§ 12 Underlag och principer för kostnadsfördelning

Principerna för kostnadsfördelning för ÖFS verksamhet, vilka kostnader som omfattas och
hur dessa ska regleras framgår av 7§, 8§, 10§ och 11 § i Samverkansavtalet och gäller med
följande tillägg och förtydliganden.

Underlaget för kostnadsfördelningen ska, utöver vad som anges i Samverkansavtalet, även
omfatta kostnaderna för den administration av Nämndens verksamhet som enligt § 6
Tilläggsavtalet åligger ÖFS.

Underlaget för kostnadsfördelningen ska därtill omfatta den extra administration som krävs
för fullgörandet av ÖFS uppgift, enligt 7 §Tilläggsavtalet, att administrera arvode och

kostnadsersättning till ställföreträdarna för Samverkanskommunernas räkning.

Underlaget för kostnadsfördelningen ska i lämplig utsträckning omfatta poster för indirekta
kostnader för verksamheten. I den mån sådana kostnader inte särskiljs kan en procentsats

avseende overheadkostnader fastställas i samrådsbudgeten. Overheadkostnader fördelas i så
fall mellan samtliga Samverkanskommuner enligt principerna för kostnadsfördelning enligt

Samverkansavtalet.

§ 13 Fakturering

ÖFS ska fakturera Samverkanskommunerna deras andel av de gemensamma kostnaderna.
Detta ska enligt Samverkansavtalet ske halvårsvis i förskott.

ÖFS ska därutöver fakturera Samverkanskommunerna deras respektive kostnad för utbetalt

arvode och kostnadsersättning till ställföreträdarna. Fakturering ska ske i efterskott och som

mest omfatta ett kvartal. ÖFS ska vid faktureringen även redovisa och avräkna/kreditera

eventuell utbetald ersättning enligt 7 §andra stycket Tilläggsavtalet.

Samverkanskommunerna ska, avseende all fakturering, erlägga betalning inom trettio dagar

från fakturadatum.

§ 14 Insyn i nämndens verksamhet

Kommunfullmäktige irespektive Samverkanskommun har rätt att begära upplysningar från

Nämnden. Ordföranden, vice ordföranden samt chefen för ÖFS är skyldiga att lämna
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upplysningar vid fullmäktiges sammanträden om det inte finns något hinder mot det på grund

av sekretess.

Ledamöter i fullmäktige i Samverkanskommunerna får ställa interpellationer och frågor om

Nämndens handläggning. Interpellationer ska riktas till Nämndens ordförande.

Nämnden ska också ha möjlighet att, när det är befogat, bjuda in förtroendevald från annat

parti i Samverkansverkankommunerna än de som finns representerade genom dess respektive

ledamot och ersättare.

§ 15 Revision och frågor om ansvarsfrihet

Nämndens verksamhet ska granskas av revisorerna i var och en av Samverkanskommunerna.

Revisorerna bestämmer om revisionen ska ingå i en samlad revision hos

Samverkanskommunerna eller om den ska ske särskilt.

Fråga om ansvarsfrihet för Nämnden ska prövas av fullmäktige i var och en av

Samverkanskommunerna avseende de ledamöter och ersättare som valts av respektive

fullmäktige.

§ 16 Avtalstid och uppsägning

Tilläggsavtalet gäller från och med den 1 juni 2018 och tillämpas fullt ut när Nämnden

tillträder den 1 januari 2019. Dessförinnan ska Samverkanskommunerna, under ledning av

ÖFS, förbereda för att Nämnden ska kunna tillträda och verka enligt Tilläggsavtal och

reglemente. Det åligger Samverkanskommunerna att informera respektive valberedning om

deras skyldighet att samråda kring nomineringen av ledamöter och ersättare samt val av

ordförande och vice ordförande.

Tilläggsavtalet gäller fortsatt på samma villkor som Samverkansavtalet. Det kan inte sägas

upp separat. För det fall Samverkansavtalet sägs upp, behöver inte Tilläggsavtalet sägas upp

särskilt utan upphör att gälla samtidigt som Samverkansavtalet.

Enligt Samverkansavtalet gäller uppsägning av avtalet endast för den Samverkanskommun

som säger upp avtalet. För övriga fortsätter avtalet att gälla såvida omständigheterna inte är

sådana att samarbetet uppenbarligen inte kan fortsätta. Det åligger i så fall

Samverkanskommunerna att med god framförhållning besluta upphäva det gemensamma

reglementet för Nämnden till nästkommande mandatperiod. Det åligger även de kvarvarande

Samverkanskommunerna att komma överens om ett nytt gemensamt reglemente och ett

reviderat samverkansavtal.
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Tillägg till Samverkansavtal 2015 om gemensam överförmyndarorganisntion för Härryda, Ka~ngsbackn, Mölndal odi Parolle kommuner

§ 17 Avtalets giltighet

Detta Tilläggsavtal är giltigt under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige i

samtliga Samverkanskommuner senast den 30 apri12018 och att kommunfullmäktige i

samtliga Samverkanskommuner inom samma tid antar ett reglemente för Nämnden.

Skulle en av Samverkanskommunerna inte godkänna Tilläggsavtalet eller reglementet ska

avtalet ändå gälla för övriga kommuner såvida omständigheterna inte är sådana att samarbetet

uppenbarligen inte kan fortsätta. Det åligger i så fall Värdkommunen att snarast möjligt arbeta

fram förslag på nytt avtal och reglemente som fullmäktige de kvarvarande

samverkanskommunerna kan anta.

För det fall kommunfullmäktiges beslut att godkänna Tilläggsavtalet eller att anta gemensamt

reglemente inte skulle vinna laga kraft innan Tilläggsavtalet börjar gälla äger berörd

Samverkanskommun rätt att bedöma om beslutet alltjämt ska verkställas. Skulle beslutet

därefter upphävas av domstol åligger det alla Samverkanskommuner att underlätta för den

berörda kommunen att kunna rätta beslutet, exempelvis genom att arbeta fram nytt avtal eller

reglemente.

§ 18 Originalavtal

Detta avtal har upprättats i fyra original varav parterna tagit var sitt.

HäNryda den ~~~~ ~~1~.~~1,b

För Hä da ko un

Per Vor erg %

Kommunstyrelsens ord.€~rande

Kungsbacka ~~%~''" C~,3~-"~

För Kungsbacka kommun

Hans Forsberg

Kommunstyrelsens ordförande

eter Lönn

Kommundirektör

Agin-Charlott Järnström

Kommundirektör
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Mölndal den ~'~ ~ -̀03 ~ ~-~

rie O ~h ar sson -~

T~ommunstyrelsens ordförande

Pastille den ~ ~

För Partilie kommun

Stefan Svensson

Kommunstyrelsens ordförande

Håkan Ahlström

Stadsdirektör

Per Bäckström

Kommundirektör
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§ 11 Dnr 2020-00913 
Svar på motion från Kent Stenhammar (S) om fruktlunder/parker 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger motionen till nästkommande sammanträde. 

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 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 
Kommunstyrelsen 2022-01-25, § 27 
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 
Anders Ekström (M) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag och eget yrkande om bordläggning till 
nästkommande sammanträde. 
Ordförande prövar först om ärendet ska bordläggas till nästkommande sammanträde 
eller avgöras i dag, och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
bordläggas till nästkommande sammanträde. 
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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. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Peter Reneby 
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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 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

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 
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§ 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 
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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 
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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 
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§ 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 

1 (1)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

 

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. 
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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  
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§ 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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§ 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 



~ä Socialdemokraterna 

KUNGSBACKA 

Motion till 

Kommunfullmäktige 

Fruktlund/park -Mötesplatser över generationer 

KUNGSB/ACKA KOMMUN 

KONiM~JNSTYRELSEN 

2n20 a10~ Z ~ 

~ Dnr ...................... e.......... 

Kungsbacka den 20 oktober 2020 

Kungsbacka ä~ 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 mötespla,tse~ utomhus som 

lockar invånarna. 

En sådan mötesplats kan vara en eller flera fruktlunden/parker. Det finns i flera kommuner bland 

annat i Göteborg. I sådana fruktlunden/parker ges möjlighet att träffas familjevis, unga som äldre, 

över generationsgYänserna. 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 populäit inslag bland många av kointnuns invånare. 

Härmed föreslår jag att kommunfullmäktige ges lämplig nämnd i uppdrag: 

att undersöka möjligheten att anlägga fruktlunden/parker i morionens anda. 

Kent Stenhammar (S) 

Ledamot av kommunfullmäktige 

Kungsbacka Socialdemokratiska Arbetarekommun, Verkstadsgatan 14, 434 42 Kungsbacka Tel: 073 811 98 00 kbasoc.nu 
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§ 49 Dnr 2020-00618 
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid anställning 
inom skolan samt vård och omsorg i Kungsbacka kommun 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen med följande tillägg: 

 Kommunfullmäktige utökar omfattningen av språkkrav till att även gälla 
personal från övriga förvaltningar som arbetar i eller i direkt anknytning till 
verksamheterna inom förvaltningarna för Gymnasium & Arbetsmarknad, 
Förskola & Grundskola, Vård & Omsorg samt Individ & Familjeomsorg 

 Att språkkrav införs under en försöksperiod om 18 månader. Senast tre 
månader innan periodens avslut ska en utvärdering av språkkravets påverkan 
på verksamheten presenteras.  

 Att försöket gäller all personal som anställs för längre period än en vecka. 

 Att personer med svensk högskoleexamen alternativt svensk 
yrkeslegitimation undantas. 

 Att de nya rutinerna ska gälla från och med 2023-01-01. Eventuella kostnader 
ska inarbetas i nämndernas budget för 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om språkkrav vid anställning 
inom skola samt vård och omsorg i Kungsbacka kommun som anmäldes vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 8 september 2020. 

Motionären framhåller att det svenska språket är nyckeln till att bli en del av 
samhället, och en förutsättning för en fungerande kommunikation människor emellan 
samt avgörande för en välfärd av hög kvalitet. Vidare framhålls att det är 
grundläggande i alla arbeten att kunna förstå varandra, särskilt viktigt är det 
exempelvis inom vård och omsorg av äldre och sjuka och i arbete med barn i 
förskola, skola och fritidshem. Motionären vill därför att införa språkkrav enligt 
Socialstyrelsen rekommendationer för användning vid nyanställningar inom Vård & 
Omsorg, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola och Gymnasium & 
Arbetsmarknad samt att redan anställda inom berörda förvaltningar i Kungsbacka 
kommun som inte har fullgoda kunskaper i svenska språket ska ges möjlighet till 
språklyft. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01, § 41 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-19 
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2021-02-17, § 24 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-01-09 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2021-02-18, § 8 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-01-21 
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Nämnden för Vård & Omsorg, 2021-02-17, § 13 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-02-10, § 18 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06, § 217 
Kommunfullmäktige 2020-09-08, § 105 
Motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid anställning inom skolan samt 
vård och omsorg, 2020-06-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carita Boulwén (SD), Lisa Andersson (M), Marie Wadström (KD), Anders Ekström 
(M), Thure Sandén (M), Peter Söderberg (M), Stefan Jägnert (SD) och Kalle Påsse 
Sundvall (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Kristina Karlsson (C), Maria Losman (MP), 
Heinrich Kaufmann (C) och Monica Neptun (L) yrkar bifall till 
kommunledningskontorets förslag. 

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

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och 
kommunledningskontorets förslag 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 kommunledningskontorets förslag. 

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   
Kalle Påsse Sundvall (M) X   
Marianne Pleijel (M)   X   
Peter Söderberg (M) X   
Anders Ekström (M) X   
Heinrich Kaufmann (C)   X  
Kristina Karlsson (C)  X  
Monica Neptun (L)  X  
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Marie Wadström (KD) X   
Eva Borg (S)  X  
Johan Tolinsson (S)  X  
Carita Boulwén (SD) X   
Stefan Jägnert (SD)  X   
Maria Losman (MP)  X  
Lisa Andersson (M) X   

Protokollsanteckning 
Stephan Philipson (M) och Hravn Forsne (M) stödjer kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 

Annika Hedman (C) och Elin Hysén (L) stödjer kommunledningskontorets förslag. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 41 Dnr 2020-00618 
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid anställning 
inom skolan samt vård och omsorg i Kungsbacka kommun 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen med följande tillägg; 

- Kommunfullmäktige utökar omfattningen av språkkrav till att även gälla personal 
från övriga förvaltningar som arbetar i eller i direkt anknytning till 
verksamheterna inom förvaltningarna för Gymnasium & Arbetsmarknad, 
Förskola & Grundskola, Vård & Omsorg samt Individ & Familjeomsorg 

- Att språkkrav införs under en försöksperiod om 18 månader. Senast tre månader 
innan periodens avslut ska en utvärdering av språkkravets påverkan på 
verksamheten presenteras.  

- Att försöket gäller all personal som anställs för längre period än en vecka. 

- Att personer med svensk högskoleexamen alternativt svensk yrkeslegitimation 
undantas. 

- Att de nya rutinerna ska gälla från och med 2023-01-01. Eventuella kostnader ska 
inarbetas i nämndernas budget för 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om språkkrav vid anställning 
inom skola samt vård och omsorg i Kungsbacka kommun som anmäldes vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 8 september 2020. 

Motionären framhåller att det svenska språket är nyckeln till att bli en del av 
samhället, och en förutsättning för en fungerande kommunikation människor emellan 
samt avgörande för en välfärd av hög kvalitet. Vidare framhålls att det är 
grundläggande i alla arbeten att kunna förstå varandra, särskilt viktigt är det 
exempelvis inom vård och omsorg av äldre och sjuka och i arbete med barn i 
förskola, skola och fritidshem. Motionären vill därför att införa språkkrav enligt 
Socialstyrelsen rekommendationer för användning vid nyanställningar inom Vård & 
Omsorg, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola och Gymnasium & 
Arbetsmarknad samt att redan anställda inom berörda förvaltningar i Kungsbacka 
kommun som inte har fullgoda kunskaper i svenska språket ska ges möjlighet till 
språklyft.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-19 
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2021-02-17, § 24 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-01-09 
Nämnden för Individ &Familjeomsorg 2021-02-18, § 8 
Förvaltningen för Individ &Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-01-21 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2021-02-17, § 13 
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Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-02-10, § 18 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06, § 217 
Kommunfullmäktige 2020-09-08, § 105 
Motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid anställning inom skolan samt 
vård och omsorg, 2020-06-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att:  

Kommunfullmäktige bifaller motionen med följande tillägg; 

- Kommunfullmäktige utökar omfattningen av språkkrav till att även gälla personal 
från övriga förvaltningar som arbetar i eller i direkt anknytning till 
verksamheterna inom förvaltningarna för Gymnasium & Arbetsmarknad, 
Förskola & Grundskola, Vård & Omsorg samt Individ & Familjeomsorg 

- Att språkkrav införs under en försöksperiod om 18 månader. Senast tre månader 
innan periodens avslut ska en utvärdering av språkkravets påverkan på 
verksamheten presenteras.  

- Att försöket gäller all personal som anställs för längre period än en vecka. 

- Att personer med svensk högskoleexamen alternativt svensk yrkeslegitimation 
undantas. 

- Att de nya rutinerna ska gälla från och med 2023-01-01. Eventuella kostnader ska 
inarbetas i nämndernas budget för 2023 

Fredrik Hansson (C) och Eva Borg (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets respektive ordförandens (M) yrkande. 

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens 
(M) förslag.  
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Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid anställning inom skolan 
samt vård och omsorg i Kungsbacka kommun 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till det arbete som genomförts och 
kontinuerligt genomförs av samtliga förvaltningar vid rekrytering av ordinarie medarbetare, korttidsvikarier 
samt kartläggning och genomförande av kompetensutveckling i ordinarie verksamhet. Vid rekrytering 
används kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att under rekryteringsprocessen säkerställa att 
kandidaten som blir erbjuden arbete också har rätt kvalifikationer och erfarenheter för det arbete som ska 
utföras. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om språkkrav vid anställning inom skola samt vård 
och omsorg i Kungsbacka kommun som anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 
september 2020. 

Motionären framhåller att det svenska språket är nyckeln till att bli en del av samhället, och en 
förutsättning för en fungerande kommunikation människor emellan samt avgörande för en välfärd av 
hög kvalitet. Vidare framhålls att det är grundläggande i alla arbeten att kunna förstå varandra, särskilt 
viktigt är det exempelvis inom vård och omsorg av äldre och sjuka och i arbete med barn i förskola, 
skola och fritidshem. Motionären vill därför att införa språkkrav enligt Socialstyrelsen 
rekommendationer för användning vid nyanställningar inom Vård & Omsorg, Individ & 
Familjeomsorg, Förskola & Grundskola och Gymnasium & Arbetsmarknad samt att redan anställda 
inom berörda förvaltningar i Kungsbacka kommun som inte har fullgoda kunskaper i svenska språket 
ska ges möjlighet till språklyft.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-19 
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2021-02-17, § 24 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-01-09 
Nämnden för Individ &Familjeomsorg 2021-02-18, § 8 
Förvaltningen för Individ &Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-01-21 
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Nämnden för Vård & Omsorg, 2021-02-17, § 13 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-02-10, § 18 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06, § 217 
Kommunfullmäktige 2020-09-08, § 105 
Motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid anställning inom skolan samt vård och omsorg, 
2020-06-11 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) inkom den 11 juni 2020 med en motion om språkkrav vid anställning inom skola 
samt vård och omsorg i Kungsbacka kommun. Motionen anmäldes vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 8 september 2020. 

Motionären framhåller att det svenska språket är nyckeln till att bli en del av samhället, och en 
förutsättning för en fungerande kommunikation människor emellan samt avgörande för en välfärd av 
hög kvalitet. Vidare framhålls att det är grundläggande i alla arbeten att kunna förstå varandra, särskilt 
viktigt är det exempelvis inom vård och omsorg av äldre och sjuka och i arbete med barn i förskola, 
skola och fritidshem.  

Motionären yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att:  

 ge förvaltningen för Vård och Omsorg i uppdrag att tillsammans med Gymnasium och 
Arbetsmarknad ta fram ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsen 
rekommendationer för användning vid nyanställning.  

 ge förvaltningen för Individ och familjeomsorg i uppdrag att tillsammans med Gymnasium och 
Arbetsmarknad ta fram ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens 
rekommendationer för användning vid nyanställning.  

 ge förvaltningen för Förskola och Grundskola i uppdrag att tillsammans med Gymnasium och 
Arbetsmarknad ta fram ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens 
rekommendationer för användning vid nyanställning.  

 ge förvaltningen för Gymnasium och Arbetsmarknad i uppdraget ta fram ett obligatoriskt 
språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer för användning vid 
nyanställning.  

 redan anställda inom berörda förvaltningar i Kungsbacka kommun som inte har fullgoda 
kunskaper i svenska språket ska ges möjlighet till språklyft.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till nämnderna för Vård & Omsorg, Förskola & 
Grundskola, Individ & Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad för yttrande. Samtliga 
nämnder som yttrat sig över motionen har föreslagit att motionen ska bifallas samt att 
kommunfullmäktige ska besluta om följande tillägg:  

 Att Kommunfullmäktige får i uppdrag att öka omfattningen av språkkrav till att även gälla 
personal från övriga kommunala förvaltningar som arbetar i eller i direkt anknytning till 
verksamhet inom GA, FG, VO samt IF.  

 Att språkkrav införs under en försöksperiod om 18 månader. Senast tre månader innan periodens 
avslut skall en utvärdering av språkkravets påverkan på verksamheten presenteras.  

 Att försöket gäller all personal som anställs för längre period än en vecka.  

 Att personer med svensk högskoleexamen alternativt svensk yrkeslegitimation undantas.  

 Att de nya rutinerna skall gälla från och med 2022-01-01. Eventuella kostnader skall inarbetas i 
nämndernas budget för 2022.   

Förvaltningarna gör däremot bedömningen att den rekryteringsprocess som i dag finns i Kungsbacka 
kommun ger förutsättningar att i samband med nyrekrytering säkerställa adekvata språkkunskaper. 
Förvaltningarna arbetar med att tillförsäkra att rekryterande chefer har såväl kunskaper som goda 
förutsättningar för att rekrytera enligt den processen. Vidare bedömer aktuella förvaltningar att 
arbetsgivaren har de förutsättningar som behövs för att identifiera eventuella språkbrister hos redan 
anställda medarbetare. 

Kommunledningskontoret har i arbetet med beredningen tagit del av förvaltningarnas för Vård & 
Omsorg, Förskola & Grundskola, Individ & Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad 
gemensamma ställningstagande och finner inte någon anledning att ha en annan mening i frågan. 

Samtliga förvaltningar i Kungsbacka kommun arbetar kontinuerligt med kompetensbaserad rekrytering 
i alla rekryteringar, både när det gäller tillsvidareanställningar, tidsbegränsade anställningar under 
längre period samt vid rekrytering av korttidsvikarier via Vikariecenter.  

Svaret från aktuella förvaltningar är att den rekryteringsprocess som i dag finns i Kungsbacka kommun 
ger förutsättningar att i samband med nyrekrytering säkerställa adekvata språkkunskaper. 
Förvaltningarna arbetar med att tillförsäkra att rekryterande chefer har såväl kunskaper som goda 
förutsättningar för att rekrytera enligt Kungsbacka kommuns rekryteringsprocess. 

Kommunledningskontoret instämmer i de aktuella förvaltningarnas bedömning att arbetsgivaren har de 
förutsättningar som behövs för att identifiera eventuella språkbrister hos redan anställda medarbetare. 

Genom att arbeta med en kompetensbaserad rekrytering skapas goda förutsättningar att hitta rätt 
kompetens och förmågor för den tjänst som är aktuell. Som stöd till rekryterande chefer finns bland 
annat Rekryteringscenters expertis, guider, mallar samt en kompetensmodell tillgänglig för att 
säkerställa att varje rekrytering utgår från och bedöms i förhållande till rätt kompetens.  
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En viktig förutsättning för en framgångsrik rekrytering är att chefen identifierar vilken typ av 
kompetens verksamheten har behov av och skapar utifrån sin analys en behovsanpassad kravprofil för 
tjänsten. Kravprofilen ska tydliggöra vilka tillräckliga kvalifikationer som ställs på personer för att 
dessa ska klara av det aktuella arbetet. Genom att redan i kravprofilen formulera adekvata 
kvalifikationer som exempelvis formell utbildning, erfarenhet eller språk läggs grunden för att hitta 
kompetenta medarbetare för aktuell tjänst och för framtidens organisation. Kravprofilen ligger till 
grund både för platsannonsens utformning och för det fortsatta rekryteringsarbetet. 

Efter ett första kandidaturval har rekryterande chef sedan möjlighet att säkerställa att respektive 
kandidat också har den profil som denne redogjort för i sin ansökan. Detta kontrollmoment sker 
exempelvis genom intervjuer, eventuella arbetsprov, och referenstagning, återigen i enlighet med 
kommunens fastställda rekryteringsprocess.  

Kommunledningskontoret bedömer att det kvalitetssäkrade tillvägagångssätt som tillämpas i samband 
med den kompetensbaserade rekryteringen inom hela Kungsbacka kommun därmed säkerställer 
adekvata kunskaper i svenska språket – det vill säga tillräcklig nivå för aktuell tjänst – såväl som andra 
relevanta kompetenser i samband med de rekryteringar som görs.  

Kommunledningskontoret noterar dock att det är av vikt att rekryterande chefer har de kunskaper och 
förutsättningar som behövs för att arbeta i enlighet med Kungsbacka kommuns rekryteringsprocess 
och arbetssätt utifrån kompetensbaserad rekrytering. Det innebär att kommunens chefer även fortsatt 
erbjuds kompetensutveckling inom rekrytering, behovsanpassat stöd från HR, därtill utvecklas 
partnerskapet mellan Rekryteringscenter och förvaltningarna ytterligare.  

För de fall som det – den kvalitetssäkrade rekryteringsprocessen till trots – uppdagas att tillräcklig 
språk- eller annan kompetens saknas bland medarbetare som redan är anställda, är det respektive chefs, 
ansvar att se till att relevanta åtgärder genomförs, för att komma till rätta med kompetensbristen. En 
sådan hantering sker enligt samma rutiner oavsett om kompetensbristen gäller språkliga färdigheter 
eller annat utvecklingsbehov som kan uppdagas efter anställning. Framför allt är det i samband med 
kommunens process för kontinuerliga medarbetarsamtal, som varje chef har goda förutsättningar att 
identifiera eventuella kompetensbrister – språkliga såväl som andra – hos befintliga medarbetare på 
individnivå.  

Avseende frågan om språklyft för redan anställda i Kungsbacka kommun som inte har fullgoda 
kunskaper i svenska språket, bedömer Kommunledningskontoret att det även inom detta område redan 
finns de rutiner som behövs för att omhänderta de behov som uppstår eftersom även denna fråga 
omfamnas av de kontinuerliga medarbetarsamtalen. 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 
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§ 24 Dnr 2020-01502  

Motion - Språkkrav vid anställning inom skolan samt vård och omsorg 
KS 2020-00618 

Beslut 

Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att föreslå att Kommunfullmäktige 

bifaller motionen med följande tillägg; 

 Att Kommunfullmäktige får i uppdrag att öka omfattningen av språkkrav till 

att även gälla personal från övriga kommunala förvaltningar som arbetar i 

eller i direkt anknytning till verksamhet inom GA, FG, VO samt IF. 

 Att språkkrav införs under en försöksperiod om 18 månader. Senast tre 

månader innan periodens avslut skall en utvärdering av språkkravets 

påverkan på verksamheten presenteras. 

 Att försöket gäller all personal som anställs för längre period än en vecka. 

 Att personer med svensk högskoleexamen alternativt svensk 

yrkeslegitimation undantas. 

 Att de nya rutinerna skall gälla från och med 2022-01-01. Eventuella 

kostnader skall inarbetas i nämndernas budget för 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om språkkrav vid anställning 

inom skola samt vård och omsorg i Kungsbacka kommun. Motionären framhåller att 

det svenska språket är nyckeln till att bli en del av samhället, och en förutsättning för 

en fungerande kommunikation människor emellan samt avgörande för en välfärd av 

hög kvalitet. Vidare framhålls att det är grundläggande i alla arbeten att kunna förstå 

varandra, särskilt viktigt är det exempelvis inom vård och omsorg av äldre och sjuka 

och i arbete med barn i förskola, skola och fritidshem. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott har remitterat ärendet till nämnderna för Vård & Omsorg, Förskola & 

Grundskola, Individ & Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad.  

Svaret från aktuella förvaltningar är att den rekryteringsprocess som idag finns i 

Kungsbacka kommun ger förutsättningar att i samband med 

nyrekrytering säkerställa adekvata språkkunskaper. Förvaltningarna arbetar med 

att tillförsäkra att rekryterande chefer har såväl kunskaper som goda förutsättningar 

för att rekrytera enligt den processen.   

Vidare bedömer aktuella förvaltningar att arbetsgivaren har de förutsättningar som 

behövs för att identifiera eventuella språkbrister hos redan anställda medarbetare. 
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Nämnden för Förskola & Grundskola Datum  

2021-02-17 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

Yrkande 

Ordförande Anders Ekström (M) föreslår att Kommunfullmäktige bifaller motionen 

med följande tillägg; 

 Att Kommunfullmäktige får i uppdrag att öka omfattningen av språkkrav till 

att även gälla personal från övriga kommunala förvaltningar som arbetar i 

eller i direkt anknytning till verksamhet inom GA, FG, VO samt IF. 

 Att språkkrav införs under en försöksperiod om 18 månader. Senast tre 

månader innan periodens avslut skall en utvärdering av språkkravets 

påverkan på verksamheten presenteras. 

 Att försöket gäller all personal som anställs för längre period än en vecka. 

 Att personer med svensk högskoleexamen alternativt svensk 

yrkeslegitimation undantas. 

 Att de nya rutinerna skall gälla från och med 2022-01-01. Eventuella 

kostnader skall inarbetas i nämndernas budget för 2022. 

 

Niklas Mattsson (KD) yrkar bifall till ordförandens (M) förslag.  

Ann-Louise Lundqvist (S) yrkar avslag till Carita Boulwéns (SD) motion.  

Karin Green (C), Peter Lundin (C), Jan Eric Knutas (L) och Clas Rosander (MP) 

yrkar bifall till skolchefens förslag att motionen är besvarad med hänvisning till 

det arbete som genomförts och kontinuerligt genomförs av samtliga förvaltningar vid 

rekrytering av ordinarie medarbetare, korttidsvikarier samt kartläggning och 

genomförande av kompetensutveckling i ordinarie verksamhet. 

 

Omröstning 

Ordföranden (M) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller 

ordförandens (M) förslag.  

Votering begärs och verkställs. 

Ordföranden (M) utser sitt eget förslag till huvudförslag. Motförslag ska utses. 

Ordföranden (M) ställer de övriga förslagen mot varandra och finner att nämnden 

utser skolchefens förslag till motförslag.  

 

Beslutsgång  

Följande voteringsordning godkänns. Ja för ordförandens (M) förslag och nej för 

skolchefens förslag. 
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Nämnden för Förskola & Grundskola Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

Omröstningsresultat  

Med sju ja-röster och fyra nej-röster beslutar nämnden att bifalla ordförandens (M) 

förslag.  

 Ersätter  Ja  Nej  Avstår 

Anders Ekström (M)  X   

Niklas Mattsson (KD)  X   

Ann Louise Lundqvist (S) Johan Tolinsson (S)  X  

Axel Storckenfeldt (M)  X   

Per-Axel Carlsson (M)  X   

Berit Bergström (M)  X   

Karin Green (C)   X  

Jan Eric Knutas (L)   X  

Susanne Andersson (SD)  X   

Anna Karin Granberg (SD)  X   

Jan Byvik (S)   X  

Reservationer 

Jan Eric Knutas (L), Karin Green (C) och Clas Rosander (MP) reserverar sig till 

förmån för skolchefens förslag att motionen är besvarad. 

Ann Louise Lundqvist (S) reserverar sig till förmån för sitt avslagsyrkande.  

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-01-19. 

Motion om språkkrav vid anställning inom skolan samt vård och omsorg. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Yttrande över motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid anställning inom 
skolan samt vård och omsorg 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Förskola och Grundskola föreslår kommunstyrelsen att besluta att motionen är besvarad 

med hänvisning till det arbete som genomförts och kontinuerligt genomförs av samtliga 

förvaltningar vid rekrytering av ordinarie medarbetare, korttidsvikarier samt kartläggning och 

genomförande av kompetensutveckling i ordinarie verksamhet.  

Sammanfattning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om språkkrav vid anställning inom skola samt vård 

och omsorg i Kungsbacka kommun. Motionären framhåller att det svenska språket är nyckeln till att 

bli en del av samhället, och en förutsättning för en fungerande kommunikation människor emellan 

samt avgörande för en välfärd av hög kvalitet. Vidare framhålls att det är grundläggande i alla arbeten 

att kunna förstå varandra, särskilt viktigt är det exempelvis inom vård och omsorg av äldre och sjuka 

och i arbete med barn i förskola, skola och fritidshem. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat 

ärendet till nämnderna för Vård & Omsorg, Förskola & Grundskola, Individ & Familjeomsorg samt 

Gymnasium & Arbetsmarknad.  
 

Svaret från aktuella förvaltningar är att den rekryteringsprocess som idag finns i Kungsbacka 

kommun ger förutsättningar att i samband med nyrekrytering säkerställa adekvata 

språkkunskaper. Förvaltningarna arbetar med att tillförsäkra att rekryterande chefer 

har såväl kunskaper som goda förutsättningar för att rekrytera enligt den processen.   

Vidare bedömer aktuella förvaltningar att arbetsgivaren har de förutsättningar som behövs för att 

identifiera eventuella språkbrister hos redan anställda medarbetare.   

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-01-19 

Motion om språkkrav vid anställning inom skolan samt vård och omsorg 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Beskrivning av ärendet 

Ledamoten Carita Boulwén (SD) m.fl. föreslår i motion 2020-06-11 att kommunfullmäktige beslutar 

att:  

- ge förvaltningen för Vård och Omsorg i uppdrag att tillsammans med Gymnasium och 

Arbetsmarknad ta fram ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsen 

rekommendationer för användning vid nyanställning.   

- ge förvaltningen för Individ och familjeomsorg i uppdrag att tillsammans med Gymnasium och 

Arbetsmarknad ta fram ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens 

rekommendationer för användning vid nyanställning.   

- ge förvaltningen för Förskola och Grundskola i uppdrag att tillsammans med Gymnasium och 

Arbetsmarknad ta fram ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens 

rekommendationer för användning vid nyanställning.   

- ge förvaltningen för Gymnasium och Arbetsmarknad i uppdraget ta fram ett obligatoriskt språktest 

med språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer för användning vid nyanställning.   

- redan anställda inom berörda förvaltningar i Kungsbacka kommun som inte har fullgoda kunskaper i 

svenska språket ska ges möjlighet till språklyft.  

  

Då Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterat motionen till nämnderna för Vård & Omsorg, Förskola 

& Grundskola, Individ & Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad för yttrande har 

nämnderna valt att inkomma med ett gemensamt svar.  

  

Samtliga förvaltningar i Kungsbacka kommun arbetar kontinuerligt med kompetensbaserad rekrytering 

i alla rekryteringar, både när det gäller tillsvidareanställningar, tidsbegränsade anställningar under 

längre period samt vid rekrytering av korttidsvikarier via Vikariecenter.   

  

Genom att arbeta med en kompetensbaserad rekrytering skapas goda förutsättningar att hitta rätt 

kompetens och förmågor för den tjänst som är aktuell. Som stöd till rekryterande chefer finns bland 

annat Rekryteringscenters expertis, guider, mallar samt en kompetensmodell tillgänglig för att 

säkerställa att varje rekrytering utgår från och bedöms i förhållande till rätt kompetens.   

  

En viktig förutsättning för en framgångsrik rekrytering är att skapa en behovsanpassad kravprofil för 

tjänsten. Kravprofilen ska tydliggöra vilka tillräckliga kvalifikationer som ställs på personer för att 

dessa ska klara av det aktuella arbetet. Genom att redan i kravprofilen formulera adekvata 

kvalifikationer som exempelvis formell utbildning, erfarenhet, språk etcetera läggs grunden för att 

hitta kompetenta medarbetare för aktuell tjänst och för framtidens organisation. Efter ett första 
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kandidaturval har rekryterande chef sedan möjlighet att säkerställa att respektive kandidat också har 

den profil som denne redogjort för i sin ansökan. Detta kontrollmoment sker exempelvis genom 

intervjuer och referenstagning, återigen i enlighet med kommunens fastställda rekryteringsprocess.  

  

Aktuella förvaltningar bedömer att det kvalitetssäkrade tillvägagångssätt som tillämpas i samband med 

den kompetensbaserade rekryteringen inom kommunen därmed säkerställer adekvata kunskaper i 

svenska språket - det vill säga tillräcklig nivå för aktuell tjänst - såväl som andra relevanta 

kompetenser i samband med de rekryteringar som görs.   

   

Förvaltningarna ser dock att det är av vikt att rekryterande chefer har de kunskaper och förutsättningar 

som behövs för att arbeta i enlighet med Kungsbacka kommuns rekryteringsprocess och arbetssätt 

utifrån kompetensbaserad rekrytering. Det innebär att förvaltningarna även fortsatt erbjuder 

kompetensutveckling inom rekrytering, behovsanpassat stöd från HR samt att partnerskapet med 

Rekryteringscenter utvecklas ytterligare.   

  

För de fall som det - den kvalitetssäkrade rekryteringsprocessen till trots - uppdagas att tillräcklig 

språkkompetens saknas bland medarbetare som redan är anställda, är det respektive chefs 

ansvar att tillse att relevanta åtgärder genomförs, för att komma tillrätta med kompetensbristen. En 

sådan hantering sker enligt samma rutiner oavsett om kompetensbristen gäller språklig nivå eller annat 

utvecklingsbehov som kan uppdagas efter anställning. Framför allt är det i samband med kommunens 

process för kontinuerliga medarbetarsamtal, som varje chef har goda förutsättningar att identifiera 

eventuella kompetensbrister - språkliga såväl som andra - hos befintliga medarbetare på 

individnivå. Avseende frågan om språklyft för redan anställda i Kungsbacka kommun som inte har 

fullgoda kunskaper i svenska språket, bedömer förvaltningarna därmed att det även inom detta 

område redan finns de rutiner som behövs för att omhänderta de behov som uppstår.  

  

 

 

Helena Hellman   Maria Andersson  

Personalchef    Förvaltningschef 
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§ 8 Dnr 2020-00348  

Yttrande över motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid 
anställning inom skolan samt vård och omsorg 

Nämnden för Individ & Familjeomsorgs förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige bifaller motionen med följande tillägg; 

 Kommunfullmäktige får i uppdrag att öka omfattningen av språkkrav till att även 

gälla personal från övriga kommunala förvaltningar som arbetar i eller i direkt 

anknytning till verksamhet inom Gymnasium & Arbetsmarknad, Förskola & 

Grundskola, Vård & Omsorg samt Individ & Familjeomsorg. 

 Språkkrav införs under en försöksperiod om 18 månader. Senast tre månader 

innan periodens avslut skall en utvärdering av språkkravets påverkan på 

verksamheten presenteras. 

 Försöksperioden gäller all personal som anställs för längre period än en vecka. 

 Personer med svensk högskoleexamen alternativt svensk yrkes-legitimation 

undantas. 

 De nya rutinerna skall gälla från och med 2022-01-01. Eventuella kostnader skall 

inarbetas i nämndernas budget för 2022. 

Reservation 

Madelene Höök (L), Inga-Lill Kihlström (C), Elisabeth Lyckevall (S) och Sture 

Andréasson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om språkkrav vid anställning 

inom skola samt vård och omsorg i Kungsbacka kommun.  

Motionären framhåller att det svenska språket är nyckeln till att bli en del av 

samhället, och en förutsättning för en fungerande kommunikation människor emellan 

samt avgörande för en välfärd av hög kvalitet. Vidare framhålls att det är 

grundläggande i alla arbeten att kunna förstå varandra, särskilt viktigt är det 

exempelvis inom vård och omsorg av äldre och sjuka och i arbete med barn i 

förskola, skola och fritidshem.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till nämnderna för Vård & 

Omsorg, Förskola & Grundskola, Individ & Familjeomsorg samt Gymnasium & 

Arbetsmarknad.  

Svaret från aktuella förvaltningar är att den rekryteringsprocess som idag finns i 

Kungsbacka kommun ger förutsättningar att i samband med nyrekrytering säkerställa 

adekvata språkkunskaper. Förvaltningarna arbetar med att tillförsäkra att 

rekryterande chefer har såväl kunskaper som goda förutsättningar för att rekrytera 

enligt den processen.   
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forts. § 8 

Vidare bedömer aktuella förvaltningar att arbetsgivaren har de förutsättningar som 

behövs för att identifiera eventuella språkbrister hos redan anställda medarbetare.   

Beslutsunderlag 

Se, jämte motionssvar och bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-21, där 

det föreslås att Nämnden för Individ & Familjeomsorg föreslår att 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till det arbete 

som genomförts och kontinuerligt genomförs av samtliga förvaltningar vid 

rekrytering av ordinarie medarbetare, korttidsvikarier samt kartläggning och 

genomförande av kompetensutveckling i ordinarie verksamhet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-10-06, § 271 

Kommunfullmäktige, 2020-09-08, § 105 

Motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid anställning inom skola samt 

vård och omsorg inom Kungsbacka kommun, 2020-07-31. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till motionen. 

Madelene Höök (L) med instämmande från Inga-Lill Kihlström (C), Elisabeth 

Lyckevall (S) och Sture Andréasson (S) yrkar att kommunfullmäktige avslår 

motionen med hänvisning till att de omnämnda rekommendationerna inte finns och 

att förvaltningen därför inte kan ta fram ett språktest utifrån dessa i de berörda 

förvaltningarna. 

Kalle Påsse Sundvall (M) med instämmande från Daniel Kvist (KD) yrkar bifall till 

motionen med följande tillägg: 

 Kommunfullmäktige får i uppdrag att öka omfattningen av språkkrav till att även 

gälla personal från övriga kommunala förvaltningar som arbetar i eller i direkt 

anknytning till verksamhet inom GA, FG, VO samt IF. 

 Språkkrav införs under en försöksperiod om 18 månader. Senast tre månader 

innan periodens avslut skall en utvärdering av språkkravets påverkan på 

verksamheten presenteras. 

 Försöksperioden gäller all personal som anställs för längre period än en vecka. 

 Personer med svensk högskoleexamen alternativt svensk yrkes-legitimation 

undantas. 

 De nya rutinerna skall gälla från och med 2022-01-01. Eventuella kostnader skall 

inarbetas i nämndernas budget för 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) finner att det finns fyra förslag dels 

förvaltningens förslag, dels Carita Boulwéns (SD) bifallsförslag, dels Madelene 

Hööks (L), Inga-Lill Kihlströms (C), Elisabeth Lyckevalls (S) och                           
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forts. § 8 

Sture Andréassons (S) avslagsförslag samt dels hans eget det vill säga Kalle Påsse 

Sundvalls (M) med instämmande från Daniel Kvist (KD) bifall till motionen med 

tilläggsförslag.  

Ordföranden ställer sedan proposition på förvaltningens förslag mot Carita Boulwéns 

(SD) bifallsförslag mot Madelene Hööks (L), Inga-Lill Kihlströms (C), Elisabeth 

Lyckevalls (S) och Sture Andréassons (S) avslagsyrkande och mot hans eget bifalls 

med tilläggsförslag med instämmande från Daniel Kvist (KD) och finner att 

nämnden bifaller hans eget och Daniel Kvists (KD) förslag. 

Omröstning begärs och verkställs.  

Ordförande finner att hans eget och Daniel Kvists (KD) förslag är huvudförslaget i 

kommande huvudomröstning.  

Ordförande ställer sedan proposition på Carita Boulwéns (SD) bifallsförslag och 

Madelene Hööks (L), Inga-Lill Kihlströms (C), Elisabeth Lyckevalls (S) och Sture 

Andréassons (S) avslagsförslag och finner att nämnden utser Madelene Hööks (L), 

Inga-Lill Kihlströms (C), Elisabeth Lyckevalls (S) och Sture Andréassons (S) förslag 

till motförslag i huvudomröstningen. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning för huvudomröstningen som 

nämnden godkänner. 

Ja-röst innebär att besluta enligt Kalle Påsse Sundvalls (M) med fleras förslag. 

Nej-röst innebär att besluta enligt Madelene Hööks (L) med fleras förslag.  

Ledamot/tjänstgörande ersättare  Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Kalle Påsse Sundvall (M)         X   

Gunilla Apler (M)   X   

Magnus Bodin (M)    X   

Bo Dahlström (M)  X   

Inga-Lill Kihlberg (C)   X  

Madelene Höök (L)          X  

Daniel Kvist (KD)  X   

Carita Boulwén (SD)    X   

Elisabeth Svensson (SD)  X   

Elisabeth Lyckevall (S)   X  

Sture Andréasson (S)   X  

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) finner att nämnden, med 7 ja-röster mot 4 nej-

röster, beslutar enligt hans eget med fleras förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Yttrande över motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid anställning inom 
skolan samt vård och omsorg 

 

Nämnden för individ & Familjeomsorgs förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till det arbete som genomförts 

och kontinuerligt genomförs av samtliga förvaltningar vid rekrytering av ordinarie medarbetare, 

korttidsvikarier samt kartläggning och genomförande av kompetensutveckling i ordinarie verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om språkkrav vid anställning inom skola samt vård 

och omsorg i Kungsbacka kommun. Motionären framhåller att det svenska språket är nyckeln till att 

bli en del av samhället, och en förutsättning för en fungerande kommunikation människor emellan 

samt avgörande för en välfärd av hög kvalitet. Vidare framhålls att det är grundläggande i alla arbeten 

att kunna förstå varandra, särskilt viktigt är det exempelvis inom vård och omsorg av äldre och sjuka 

och i arbete med barn i förskola, skola och fritidshem. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat 

ärendet till nämnderna för Vård & Omsorg, Förskola & Grundskola, Individ & Familjeomsorg samt 

Gymnasium & Arbetsmarknad.  

Svaret från aktuella förvaltningar är att den rekryteringsprocess som idag finns i Kungsbacka kommun 

ger förutsättningar att i samband med nyrekrytering säkerställa adekvata språkkunskaper. 

Förvaltningarna arbetar med att tillförsäkra att rekryterande chefer har såväl kunskaper som goda 

förutsättningar för att rekrytera enligt den processen.   

Vidare bedömer aktuella förvaltningar att arbetsgivaren har de förutsättningar som behövs för att 

identifiera eventuella språkbrister hos redan anställda medarbetare.   

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-10-06, § 271 

Kommunfullmäktige, 2020-09-08, § 105  

Motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid anställning inom skola samt vård och omsorg 

inom Kungsbacka kommun, 2020-07-31. 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Beskrivning av ärendet 

Ledamot Carita Boulwén (SD) m.fl. föreslår i motion 2020-06-11 att kommunfullmäktige beslutar att:  

- ge förvaltningen för Vård och Omsorg i uppdrag att tillsammans med Gymnasium och 

Arbetsmarknad ta fram ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsen 

rekommendationer för användning vid nyanställning.   

- ge förvaltningen för Individ och familjeomsorg i uppdrag att tillsammans med Gymnasium och 

Arbetsmarknad ta fram ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens 

rekommendationer för användning vid nyanställning.   

- ge förvaltningen för Förskola och Grundskola i uppdrag att tillsammans med Gymnasium och 

Arbetsmarknad ta fram ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens 

rekommendationer för användning vid nyanställning.   

- ge förvaltningen för Gymnasium och Arbetsmarknad i uppdraget ta fram ett obligatoriskt språktest 

med språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer för användning vid nyanställning.   

- redan anställda inom berörda förvaltningar i Kungsbacka kommun som inte har fullgoda kunskaper 

i svenska språket ska ges möjlighet till språklyft.  

  

Då kommunstyrelsens arbetsutskott remitterat motionen till nämnderna, Vård & Omsorg, Förskola & 

Grundskola, Individ & Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad, för yttrande har 

nämnderna valt att inkomma med ett gemensamt svar.  

Samtliga förvaltningar i Kungsbacka kommun arbetar kontinuerligt med kompetensbaserad rekrytering 

i alla rekryteringar, både när det gäller tillsvidareanställningar, tidsbegränsade anställningar under 

längre period samt vid rekrytering av korttidsvikarier via Vikariecenter.   

Genom att arbeta med en kompetensbaserad rekrytering skapas goda förutsättningar att hitta rätt 

kompetens och förmågor för den tjänst som är aktuell. Som stöd till rekryterande chefer finns bland 

annat Rekryteringscenters expertis, guider, mallar samt en kompetensmodell tillgänglig för att 

säkerställa att varje rekrytering utgår från och bedöms i förhållande till rätt kompetens.   

En viktig förutsättning för en framgångsrik rekrytering är att skapa en behovsanpassad kravprofil för 

tjänsten. Kravprofilen ska tydliggöra vilka tillräckliga kvalifikationer som ställs på personer för att 

dessa ska klara av det aktuella arbetet. Genom att redan i kravprofilen formulera adekvata 

kvalifikationer som exempelvis formell utbildning, erfarenhet, språk etcetera läggs grunden för att hitta 

kompetenta medarbetare för aktuell tjänst och för framtidens organisation. Efter ett första 
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kandidaturval har rekryterande chef sedan möjlighet att säkerställa att respektive kandidat också har 

den profil som denne redogjort för i sin ansökan. Detta kontrollmoment sker exempelvis genom 

intervjuer och referenstagning, återigen i enlighet med kommunens fastställda rekryteringsprocess.  

Aktuella förvaltningar bedömer att det kvalitetssäkrade tillvägagångssätt som tillämpas i samband med 

den kompetensbaserade rekryteringen inom kommunen därmed säkerställer adekvata kunskaper i 

svenska språket - det vill säga tillräcklig nivå för aktuell tjänst - såväl som andra relevanta 

kompetenser i samband med de rekryteringar som görs.   

 Förvaltningarna ser dock att det är av vikt att rekryterande chefer har de kunskaper och förutsättningar 

som behövs för att arbeta i enlighet med Kungsbacka kommuns rekryteringsprocess och arbetssätt 

utifrån kompetensbaserad rekrytering. Det innebär att förvaltningarna även fortsatt erbjuder 

kompetensutveckling inom rekrytering, behovsanpassat stöd från HR samt att partnerskapet med 

Rekryteringscenter utvecklas ytterligare.   

För de fall som det - den kvalitetssäkrade rekryteringsprocessen till trots - uppdagas att tillräcklig 

språkkompetens saknas bland medarbetare som redan är anställda, är det respektive chefs som ansvarar 

att tillse att relevanta åtgärder genomförs, för att komma tillrätta med kompetensbristen. En sådan 

hantering sker enligt samma rutiner oavsett om kompetensbristen gäller språklig nivå eller annat 

utvecklingsbehov som kan uppdagas efter anställning. Framför allt är det i samband med kommunens 

process för kontinuerliga medarbetarsamtal, som varje chef har goda förutsättningar att identifiera 

eventuella kompetensbrister - språkliga såväl som andra - hos befintliga medarbetare på individnivå. 

Avseende frågan om språklyft för redan anställda i Kungsbacka kommun som inte har fullgoda 

kunskaper i svenska språket, bedömer förvaltningarna därmed att det även inom detta område redan 

finns de rutiner som behövs för att omhänderta de behov som uppstår. 

 

Karin Martinsson    Johan Sandström 

Förvaltningschef    Personalchef 
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§ 13 Dnr 2020-00784  

Remiss: Motion - Språkkrav vid anställning inom skolan samt vård och 
omsorg i Kungsbacka kommun 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att föreslå följande: 

Kommunfullmäktige bifaller motionen med följande tillägg; 

• Att Kommunfullmäktige får i uppdrag att öka omfattningen av språkkrav till 

att även gälla personal från övriga kommunala förvaltningar som arbetar i 

eller i direkt anknytning till verksamhet inom GA, FG, VO samt IF. 

• Att språkkrav införs under en försöksperiod om 18 månader. Senast tre 

månader innan periodens avslut skall en utvärdering av språkkravets 

påverkan på verksamheten presenteras. 

• Att försöket gäller all personal som anställs för längre period än en vecka. 

• Att personer med svensk högskoleexamen alternativt svensk 

yrkeslegitimation undantas. 

• Att de nya rutinerna skall gälla från och med 2022-01-01. Eventuella 

kostnader skall inarbetas i nämndernas budget för 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om språkkrav vid anställning 

inom skola samt vård och omsorg i Kungsbacka kommun. Motionären framhåller att 

det svenska språket är nyckeln till att bli en del av samhället, och en förutsättning för 

en fungerande kommunikation människor emellan samt avgörande för en välfärd av 

hög kvalitet. Vidare framhålls att det är grundläggande i alla arbeten att kunna förstå 

varandra, särskilt viktigt är det exempelvis inom vård och omsorg av äldre och sjuka 

och i arbete med barn i förskola, skola och fritidshem. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott har remitterat ärendet till nämnderna för Vård & Omsorg, Förskola & 

Grundskola, Individ & Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad.  

Förvaltningen föreslår att nämnden ska besluta att föreslå följande: 

"Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till det arbete 

som genomförts och kontinuerligt genomförs av samtliga förvaltningar vid 

rekrytering av ordinarie medarbetare, korttidsvikarier samt kartläggning och 

genomförande av kompetensutveckling i ordinarie verksamhet." 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-01-19 

Motion om språkkrav vid anställning inom skolan samt vård och omsorg 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy Bech (SD) yrkar att nämnden ska besluta att föreslå bifall till motionen.  

Hanna Schölander (L) och Maj-Britt Rane Andersson (S) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande Hravn Forsne (M) yrkar att nämnden ska besluta att föreslå följande: 

Kommunfullmäktige bifaller motionen med följande tillägg; 

• Att Kommunfullmäktige får i uppdrag att öka omfattningen av språkkrav till 

att även gälla personal från övriga kommunala förvaltningar som arbetar i 

eller i direkt anknytning till verksamhet inom GA, FG, VO samt IF. 

• Att språkkrav införs under en försöksperiod om 18 månader. Senast tre 

månader innan periodens avslut skall en utvärdering av språkkravets 

påverkan på verksamheten presenteras. 

• Att försöket gäller all personal som anställs för längre period än en vecka. 

• Att personer med svensk högskoleexamen alternativt svensk 

yrkeslegitimation undantas. 

• Att de nya rutinerna skall gälla från och med 2022-01-01. Eventuella 

kostnader skall inarbetas i nämndernas budget för 2022. 

Maj-Britt Rane Andersson (S) yrkar avslag till ordförande Hravn Forsnes (M) 

yrkande.  

Beslutsgång 

Personalchef Johan Sandgren föredrar ärendet. 

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

ordförandens förslag, Tommy Bech (SD) förslag och förvaltningens förslag.  

Ordföranden finner att ordföranden förslag ska vara huvudförslag. Ordföranden 

ställer sedan proposition på Tommy Bech (SD) förslag och förvaltningens förslag 

och finner att nämnden utser förvaltningens förslag till motförslag.  

Kontrapropositionsomröstning begärs och verkställs.  

Ordföranden redovisar följande propositionsordning för den förberedande 

kontrapropositionsomröstningen som nämnden godkänner: 

Ja-röst innebär att utse förvaltningens förslag till beslut till motförslag i 

kontrapropositionsomröstningen.  

Nej-röst innebär att utse Tommy Bech (SD) förslag till beslut till motförslag i 

kontrapropositionsomröstningen.  

Ordföranden finner att nämnden, med 8 ja-röster mot 2 nej-röster, och 1 som avstår, 

beslutar utse förvaltningens förslag till beslut till motförslag i 

kontrapropositionsomröstningen.  

Ordföranden ställer proposition på ordförandens förslag och förvaltningens förslag 

och finner att nämnden beslutar i enligt ordförandens förslag.  
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Omröstning begärs och verkställs.  

Ordförande redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner: 

Ja-röst innebär bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Nej-röst innebär bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Ordföranden finner att nämnden, med 7 ja-röster mot 4 nej-röster, beslutar enligt 

ordförandens förslag.  

Omröstningsresultat 

Kontrapropositionsomröstning 

Ja-röst innebär att utse förvaltningens förslag till beslut till motförslag i 

kontrapropositionsomröstningen.  

Nej-röst innebär att utse Tommy Bech (SD) förslag till beslut till motförslag i 

kontrapropositionsomröstningen.  

Ledatmot Ja-röst Nej-röst Avtår 

Hravn Forsne (M) x   

Bengt Alderin (C) x   

Maj-Britt Rane-Andersson (S) x   

Annika Hamberg (M) x   

Barbro Hjelström (M) x   

Bo Barknetz (M) x   

Ulrika Högstrand (KD)   x 

Tommy Bech (SD)  x  

Elisabeth Svensson (SD)  x  

Hanna Schölander (L) x   

Osama Mohamad Mesto (C) x   

 

Resultat: 8 ja-röster mot 2 nej-röster, och 1 som avstår. 

 

Huvudomröstning 

Ja-röst innebär bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Nej-röst innebär bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

 

Ledatmot Ja-röst Nej-röst Avtår 
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Hravn Forsne (M) x   

Bengt Alderin (C)  x  

Maj-Britt Rane-Andersson (S)  x  

Annika Hamberg (M) x   

Barbro Hjelström (M) x   

Bo Barknetz (M) x   

Ulrika Högstrand (KD) x   

Tommy Bech (SD) x   

Elisabeth Svensson (SD) x   

Hanna Schölander (L)  x  

Osama Mohamad Mesto (C)  x  

 

Resultat: 7 ja-röster mot 4 nej-röster. 

Protokollsanteckning 

Hanna Schölander (L), Maj-Britt Rane Andersson (S) och Bengt Alderin (C) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 18 Dnr 2020-00271  
Yttrande över motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid 
anställning inom skolan samt vård och omsorg 

Beslut  
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen med följande tillägg: Att kommunfullmäktige får i uppdrag att öka 
omfattningen av språkkrav till att även gälla personal från övriga kommunala 
förvaltningar som arbetar i eller i direkt anknytning till verksamhet inom GA, FG, 
VO samt IF, språkkrav införs under en försöksperiod om 18 månader. Senast tre 
månader innan periodens avslut skall en utvärdering av språkkravets påverkan på 
verksamheten presenteras, försöket gäller all personal som anställs för längre period 
än en vecka, personer med svensk högskoleexamen alternativt svensk 
yrkeslegitimation undantas, de nya rutinerna skall gälla från och med 2022-01-01. 
Eventuella kostnader skall inarbetas i nämndernas budget för 2022. 
 

Reservationer 
Elin Hysén (L), Annika Hedman (C) och Rickard Wäst (S) reserverar sig för sina 
partigrupper mot beslutet till förmån för sina egna förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om språkkrav vid anställning 
inom förvaltningarna Vård & Omsorg, Individ & Familjeomsorg, Förskola & 
Grundskola samt Gymnasium & Arbetsmarknad i Kungsbacka kommun.  
Motionären framhåller att det svenska språket är nyckeln till att bli en del av 
samhället, och en förutsättning för en fungerande kommunikation människor emellan 
samt avgörande för en välfärd av hög kvalitet. Vidare framhålls att det är 
grundläggande i alla arbeten att kunna förstå varandra, särskilt viktigt är det 
exempelvis inom vård och omsorg av äldre och sjuka och i arbete med barn i 
förskola, skola och fritidshem. Motionären menar därför att språktest med språkkrav 
enligt Socialstyrelsens rekommendationer för användning vid nyanställning bör tas 
fram.  Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till nämnderna för 
Vård & Omsorg, Förskola & Grundskola, Individ & Familjeomsorg samt 
Gymnasium & Arbetsmarknad.  

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-01-19 

Motion om språkkrav vid anställning inom skolan samt vård och omsorg 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Emanuel Forsell (M): Gymnasium & Arbetsmarknad föreslår att 
Kommunfullmäktige bifaller motionen med följande tillägg; Att 
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Kommunfullmäktige får i uppdrag att öka omfattningen av språkkrav till att även 
gälla personal från övriga kommunala förvaltningar som arbetar i eller i direkt 
anknytning till verksamhet inom GA, FG, VO samt IF. Att språkkrav införs under en 
försöksperiod om 18 månader. Senast tre månader innan periodens avslut skall en 
utvärdering av språkkravets påverkan på verksamheten presenteras. Att försöket 
gäller all personal som anställs för längre period än en vecka. Att personer med 
svensk högskoleexamen alternativt svensk yrkeslegitimation undantas. Att de nya 
rutinerna skall gälla från och med 2022-01-01. Eventuella kostnader skall inarbetas i 
nämndernas budget för 2022. 
 
Elin Hysén (L): Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad föreslår att 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att de omnämnda 
rekommendationerna från Socialstyrelsen inte finns och att förvaltningen därför inte 
kan ta fram ett språktest utifrån dessa i de berörda förvaltningarna.   
 
Annika Hedman (C) och Rickard Wäst (S): Nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Marianne Pleijel (M) och My Clingston (KD): Bifall till Emanuel Forsells (M) 
yrkande. 
 
Carita Boulwén (SD) och Roger Krantz (SD): Nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad föreslår att Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga 
Emanuel Forsells (M) m.fl. förslag bevilja motionen med tillägg, Elin Hyséns (L) 
m.fl. förslag att avslå motionen och Carita Boulwéns (SD) m.fl. förslag att bifalla 
motionen. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller 
Elin Hyséns (L) m.fl. förslag att avslå motionen. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden meddelar att Elin Hyséns (L) m.fl. förslag är huvudförslag. 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner följande beslutsgång: 

Emanuel Forsells (M) m.fl. och Carita Boulwéns (SD) m.fl. förslag ställs mot 
varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. 

Elin Hyséns (L) m.fl. förslag ställs mot det förslag som nämnden utser till 
motförslag. 

Ja-röst för Elin Hyséns (L) m.fl. förslag. 

Nej-röst för det förslag som nämnden utser till motförslag. 

Ordföranden ställer Emanuel Forsells (M) m.fl. och Carita Boulwéns (SD) m.fl. 
förslag mot varandra och finner att nämnden utser Emanuel Forsells (M) m.fl. förslag 
till motförslag. 
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Omröstningsresultat 
Med 7 nej-röster mot 4 ja-röster beslutar nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
att bifalla Emanuel Forsells (M) m.fl. förslag. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare  Parti Ja  Nej Avstår Jäv 

Marianne Pleijel M  X   

Jenny Nilsson M  X   

Maria Svärd Wänt M  X   

Emanuel Forsell M  X   

Annika Hedman C X    

My Clingston KD  X   

Carita Boulwén SD  X   

Roger Krantz SD  X   

Rickard Wäst S X    

May-Louise Flyrin S X    

Elin Hysén L X    

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 271 Dnr 2020-00618  
Remittering av motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid 
anställning inom skolan samt vård och omsorg i Kungsbacka kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnderna för Vård & 
omsorg, Förskola & Grundskola, Indvid & Familjeomsorg samt Gymnasium & 
Arbetsmarknad för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om språkkrav vid anställning 
inom skola samt vård och omsorg i Kungsbacka kommun. Motionären framhåller att 
det svenska språket är nyckeln till att bli en del av samhället, och en förutsättning för 
en fungerande kommunikation människor emellan samt avgörande för en välfärd av 
hög kvalitet. Vidare att det är grundläggande i alla arbeten att kunna förstå varandra, 
särskilt viktigt är det exempelvis inom vård och omsorg av äldre och sjuka och i 
arbete med barn i förskola, skola och fritidshem. 

Kommunfullmäktige remitterade den 8 september 2020, motionen för vidare 
beredning till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2020-09-08, § 105 

Motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid anställning inom skola samt 
vård och omsorg inom Kungsbacka kommun, 2020-07-31 

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, nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för 
Indvid & Familjeomsorg samt nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
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§ 105 Dnr 2020-00618  
Anmälan av motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid 
anställning inom skolan samt vård och omsorg i Kungsbacka kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om språkkrav vid anställning 
inom skola samt vård och omsorg i Kungsbacka kommun. Motionären framhåller att 
det svenska språket är nyckeln till att bli en del av samhället, och en förutsättning för 
en fungerande kommunikation människor emellan samt avgörande för en välfärd av 
hög kvalitet. Vidare att det är grundläggande i alla arbeten att kunna förstå varandra, 
särskilt viktigt är det exempelvis inom vård och omsorg av äldre och sjuka och i 
arbete med barn i förskola, skola och fritidshem. 

Beslutsunderlag 
Motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid anställning inom skola samt 
vård och omsorg inom Kungsbacka kommun, 2020-07-31 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Att	kunna	det	svenska	språket	är	nyckeln	till	att	bli	en	del	av	samhället,	en	förutsättning	för	en	
fungerande	kommunikation	människor	emellan	samt	avgörande	för	en	välfärd	av	hög	kvalitet.	
Att	kunna	förstå	varandra	är	grundläggande	i	alla	arbeten.	Särskilt	viktigt	blir	det	exempelvis	inom	
vård	och	omsorg	av	våra	äldre	och	sjuka	och	i	arbete	med	våra	barn	i	förskola,	skola	och	fritidshem.	
	
För	att	de	som	behöver	vård	och	omsorg	ska	känna	trygghet	och	tillit	behöver	de	förstå	vad	
personalen	säger	och	själva	bli	förstådda.	Bristfälliga	kunskaper	i	svenska	språket	hos	personalen	kan	
innebära	en	risk	för	att	omsorgstagaren	inte	får	den	vård/omsorg	hon/han	behöver.	Allvarliga	
misstag	kan	dessutom	inträffa	när	det	gäller	medicinering	och	vårdplan,	vilket	kan	äventyra	
säkerheten	och	leda	till	missförhållanden.	Dessutom	riskerar	övrig	personal	att	få	ytterligare	
merarbete	när	de	utöver	sina	ordinarie	arbetsuppgifter	får	agera	språklärare	och	tolk.		
Ett	merarbete	som	i	sin	tur	ökar	risken	för	ökad	arbetsbelastning	för	personalen	med	
utmattningssyndrom	och	sjukskrivningar	som	följd.	
	
Att	de	som	ska	utbilda	våra	barn	måste	kunna	god	svenska	är	en	förutsättning	för	fungerande	
undervisning	och	för	att	barnen	ska	kunna	tillgodogöra	sig	utbildningen.	Skolan	har	ett	ansvar	för	
våra	barn	och	ungdomars	språkutveckling,	vilket	ställer	krav	på	personalens	språkkunskaper.	Att	
förstå	och	att	bli	förstådd	är	viktigt	även	här	för	att	känna	trygghet	och	tillit	och	kunna	tillgodogöra	
sig	lärande,	utbildning	och	utveckling.	
	
Brist	på	personal	inom	skola,	vård	och	omsorg	lär	komma	att	öka	ytterligare	framöver,	då	både	den	
äldre	befolkningen	ökar	och	vi	får	fler	barn	i	skolan.				
För	att	öka	möjligheterna	att	rekrytera	ny	personal	med	utländsk	bakgrund	bör	specifika	språkkrav	
genom	ett	obligatoriskt	språktest	genomföras.	Kunskaper	motsvarande	godkänt	i	svenska	som	
andraspråk	på	gymnasienivå	enligt	Socialstyrelsens	rekommendationer	ska	vara	ett	minimikrav.	
	
Enligt	en	rapport	från	Kommunal	har	det	dock	visat	sig	att	flertalet	elever	kommer	med	glädjebetyg	
från	oseriösa	SFI-anordnare	och	där	språkkunskaperna	inte	motsvarar	betygen.		
Arbetsgivaren	måste	åläggas	ett	språkansvar	för	att	tillförsäkra	sig	att	tillräckliga	kunskaper	finns	
inför	anställning	inom	verksamheterna.	
	
Även	den	personal	som	redan	arbetar	inom	skola,	vård	och	omsorg	men	som	inte	har	tillräckliga	
språkkunskaper	ska	få	möjlighet	till	ett	sk	språklyft	för	att	uppnå	goda	kunskaper	i	svenska	språket.	
	
	
	
	
	
	
Med	anledning	av	ovanstående	föreslås	kommunfullmäktige	besluta:	
	



	-	Att	ge	förvaltningen	för	Vård	och	Omsorg		i	uppdrag	att	tillsammans	med	Gymnasie-	och			
Arbetsmarknad	ta	fram	ett	obligatoriskt	språktest	med	språkkrav	enligt	Socialstyrelsen	
rekommendationer	för	användning	vid	nyanställning.	
	
-Att	ge	förvaltningen	för	Individ	och	familjeomsorg	i	uppdrag	att	tillsammans	med	Gymnasie-	och						
Arbetsmarknad	ta	fram	ett	obligatoriskt	språktest	med	språkkrav	enligt	Socialstyrelsens	
rekommendationer	för	användning	vid	nyanställning.	
	
-Att	ge	förvaltningen	för	För	och	Grundskola	i	uppdrag	att	tillsammans	med	Gymnasie-	och						
Arbetsmarknad	ta	fram	ett	obligatoriskt	språktest	med	språkkrav	enligt	Socialstyrelsens	
rekommendationer	för	användning	vid	nyanställning.	
	
-Att	ge	förvaltningen	för	Gymnasium	och	Arbetsmarknad	i	uppdraget	ta	fram	ett	obligatoriskt	
språktest	med	språkkrav	enligt	Socialstyrelsens	rekommendationer	för	användning	vid	nyanställning.	
	
-Att	redan	anställda	inom	berörda	förvaltningar	i	Kungsbacka	kommun	som	inte	har	fullgoda	
kunskaper	i	svenska	språket	ska	ges	möjlighet	till	språklyft.		
	
	
Sverigedemokraterna	Kungsbacka	genom	
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§ 50 Dnr 2021-00842 
Svar på motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande av 
oppositionsbudget på demokratiska grunder i Kungsbacka 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att andra insatser och 
ständiga förbättringar görs för att öka transparensen och delaktigheten i 
budgetarbetet. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den  
7 september 2021 föreslagit att kommunfullmäktige ska ta fram ett förslag på hur 
tjänstemän i berörda förvaltningar kan stödja samtliga partier representerade i 
kommunfullmäktige, inte bara de fyra som ingår i den politiska majoriteten, med att 
ta fram oppositionsbudgetar inför kommunfullmäktiges behandling av 
kommunbudgeten. 

Motionären menar att det är ett demokratiskt dilemma och svårt för invånarna att få 
en bild av hur olika politiska partier prioriterar var pengarna gör mest nytta när bara 
de ledande partierna får stöd från kommunens ekonomer i budgetarbetet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-08, § 56 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28 § 328 
Kommunfullmäktige 2021-09-07, § 123 
Motion från Magdalena Sundqvist om framtagande av oppositionsbudget på 
demokratiska grunder i Kungsbacka, 2021-08-24 

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

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

Magdalena Sundqvist (S) stödjer Eva Borgs (S) m.fl. yrkande. 
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§ 56 Dnr 2021-00842 
Svar på motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande av 
oppositionsbudget på demokratiska grunder i Kungsbacka 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att andra insatser och 
ständiga förbättringar görs för att öka transparensen och delaktigheten i 
budgetarbetet. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 7 
september 2021 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om att ta fram ett förslag 
på hur tjänstepersoner i berörda förvaltningar kan stödja samtliga partier 
representerade i kommunfullmäktige, inte bara de fyra som ingå i den politiska 
majoriteten, med att ta fram oppositionsbudgetar inför kommunfullmäktiges 
behandling av kommunbudgeten. 

Motionären menar att det är ett demokratiskt dilemma och svårt för invånarna att få 
en bild av hur olika politiska partier prioriterar var pengarna gör mest nytta, när bara 
de ledande partierna får stöd från kommunens ekonomer i budgetarbetet.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28 § 328 
Kommunfullmäktige, 2021-09-07 § 123 
Motion från Magdalena Sundqvist, 2021-08-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att andra insatser och ständiga förbättringar görs för att öka 
transparensen och delaktigheten i budgetarbetet. 

Eva Borg (S) yrkar bifall till motionen. 

Monica Neptun (L) och Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till ordförandens (M) 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, eget 
yrkande om avslag till motionen och Eva Borgs (S) yrkande om bifall till motionen. 
Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens 
(M) yrkande.  
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Svar på motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande av oppositionsbudget 
på demokratiska grunder i Kungsbacka 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 7 september 2021 
föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om att ta fram ett förslag på hur tjänstepersoner i berörda 
förvaltningar kan stödja samtliga partier representerade i kommunfullmäktige, inte bara de fyra som 
ingå i den politiska majoriteten, med att ta fram oppositionsbudgetar inför kommunfullmäktiges 
behandling av kommunbudgeten. 

Motionären menar att det är ett demokratiskt dilemma och svårt för invånarna att få en bild av hur 
olika politiska partier prioriterar var pengarna gör mest nytta, när bara de ledande partierna får stöd 
från kommunens ekonomer i budgetarbetet.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28 § 328 

Kommunfullmäktige, 2021-09-07 § 123 

Motion från Magdalena Sundqvist, 2021-08-24 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi 
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Beskrivning av ärendet 
Magdalena Sundqvist har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 7 september 2021 
föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om att ta fram ett förslag på hur tjänstepersoner i berörda 
förvaltningar kan stödja samtliga partier representerade i kommunfullmäktige med att ta fram budgetar 
inför kommunfullmäktiges behandling av kommunbudgeten.  

Motionären menar att det är ett demokratiskt dilemma och svårt för invånarna att få en bild av hur 
olika politiska partier prioriterar var pengarna gör mest nytta, när bara de ledande partierna får stöd 
från kommunens ekonomer i budgetarbetet.  

Om budgetarbetet 
Kommunens budgetberedning utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott med representanter från 
Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna.   

Budgetprocessen inleds med insamling av material från nämnderna i form av lokalbehov, investeringar 
och underlag till kommunbudget. Dessa underlag finns i kommunens diarium, men för att öka 
tillgängligheten får underlagen i början av 2022 en gemensam samlingsplats på kungsbacka.se på sidan 
som riktar sig särskilt till förtroendevalda.  

På budgetdagen, som är en del i ledningsdialogen enligt styrmodellen, medverkar samtliga partier. 
Syftet med ledningsdialogen är att få en gemensam bild av möjligheter och utmaningar som 
kommunen står inför och samtala om vägval och möjliga satsningar. Budgetdagen hålls på våren och 
motsvarigheten på hösten är framtidsdagen, där fokus är omvärldsfrågor av vikt för budgetarbetet men 
även på längre sikt. Även här deltar samtliga partier.  

Alla partier informeras om budgetens innehåll efter beslut i KSAU och innan kommunstyrelsens 
sammanträde. 

Ett ökat stöd från tjänstepersonerna till partierna i budgetprocessen skulle innebära ökat resursbehov, 
allt annat lika. Arbetssätten behöver i så fall ses över och delas med fler samtidigt.  

Motionären belyser viktiga frågor och eftersom budgetarbetet är en process som sköts av politikerna 
överlämnar kommunledningskontoret ärendet till kommunstyrelsen för beslut utan eget 
ställningstagande. 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör  
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§ 328 Dnr 2021-00842 
Remittering av motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande 
av oppositionsbudget på demokratiska grunder i Kungsbacka 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunledningskontoret 
för besvarande. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en motion som anmäldes vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 7 september. Kommunfullmäktige 
remitterade motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Motionären vill om att kommunfullmäktige beslutar om att ta fram ett förslag på hur 
tjänstemän i berörda förvaltningar kan stödja samtliga partier representerade i 
kommunfullmäktige, inte bara de fyra som ingår i den politiska majoriteten, med att 
ta fram oppositionsbudgetar inför kommunfullmäktiges behandling av 
kommunbudgeten. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2021-09-07, §  
Motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande av oppositionsbudget på 
demokratiska grunder i Kungsbacka, 2021-08-24 

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

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret Styrning och ekonomi 
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§ 123 Dnr 2021-00842 
Anmälan av motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande av 
oppositionsbudget på demokratiska grunder i Kungsbacka 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en motion om att ta fram ett förslag på 
hur tjänstemän i berörda förvaltningar kan stödja samtliga partier representerade i 
kommunfullmäktige, inte bara de fyra som ingår i den politiska majoriteten, med att 
ta fram budgetförslag inför kommunfullmäktiges behandling av kommunbudgeten. 

Beslutsunderlag 
Motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande av oppositionsbudget på 
demokratiska grunder i Kungsbacka, 2021-08-24 

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 
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§ 51 Dnr 2021-00865 
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om utökad 
budgetberedning/verksamhetsberedning 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att andra insatser och 
ständiga förbättringar görs för att öka transparensen och delaktigheten i 
budgetarbetet. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har i en motion som anmäldes vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 7 september 2021 föreslagit att 
budgetberedningen, som i dag består av ledamöterna i kommunstyrelsen 
arbetsutskott, ska utökas med representanter från de partier i kommunfullmäktige 
som inte är representerade i kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Vidare föreslår motionärerna att benämningen budgetberedning ska ändras till 
verksamhetsberedning och att syftet med beredningen ska vara att alla partier 
gemensamt ska få information samt möjlighet att löpande under året diskutera och 
ställa frågor till tjänstemän avseende verksamheterna och dess resurser. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-08, § 57 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28, § 327 
Kommunfullmäktige 2021-09-07, § 124 
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om utökad budgetberedning, 2021-08-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carita Boulwén (SD), Stefan Jägnert (SD) 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 Carita Boulwéns (SD) m.fl. 
yrkande om bifall till motionen. 
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Carita Boulwéns 
(SD) 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 Carita Boulwéns (SD) 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   
Anders Ekström (M) X   
Heinrich Kaufmann (C)  X   
Kristina Karlsson (C) X   
Monica Neptun (L) X   
Marie Wadström (KD) X   
Eva Borg (S) X   
Johan Tolinsson (S) X   
Carita Boulwén (SD)  X  
Stefan Jägnert (SD)   X  
Maria Losman (MP)  X  
Lisa Andersson (M) X   

Protokollsanteckning 
Stephan Philipson (M) stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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§ 57 Dnr 2021-00865 
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) mfl. om utökad 
budgetberedning/verksamhetsberedning 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att andra insatser och 
ständiga förbättringar görs för att öka transparensen och delaktigheten i 
budgetarbetet. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har i en motion som anmäldes vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 7 september 2021 föreslagit att 
budgetberedningen, som idag består av ledamöterna i kommunstyrelsen 
arbetsutskott, utökas med representanter från de partier i kommunfullmäktige som 
inte är representerade i kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Vidare föreslår motionärerna att benämningen budgetberedning ändras till 
verksamhetsberedning och att syftet med beredningen ska vara att alla partier 
gemensamt ska få information samt möjlighet att löpande under året diskutera och 
ställa frågor till tjänstepersoner avseende verksamheterna och dess resurser.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-09-28 §327 
Kommunfullmäktige, 2021-09-07 §124 
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om utökad budgetberedning, 2021-08-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att andra insatser och ständiga förbättringar görs för att öka 
transparensen och delaktigheten i budgetarbetet. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, eget 
yrkande. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det.  
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Svar på motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om utökad budgetberedning  
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har i en motion som anmäldes vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 7 september 2021 föreslagit att budgetberedningen, som idag består av ledamöterna i 
kommunstyrelsen arbetsutskott, utökas med representanter från de partier i kommunfullmäktige som 
inte är representerade i kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Vidare föreslår motionärerna att benämningen budgetberedning ändras till verksamhetsberedning och 
att syftet med beredningen ska vara att alla partier gemensamt ska få information samt möjlighet att 
löpande under året diskutera och ställa frågor till tjänstepersoner avseende verksamheterna och dess 
resurser.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-09-28 §327 

Kommunfullmäktige, 2021-09-07 §124 

Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om utökad budgetberedning, 2021-08-31 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi 

Beskrivning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har i en motion som anmäldes vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 7 september 2021 föreslagit att budgetberedningen, som idag består av ledamöterna i 
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kommunstyrelsen arbetsutskott, utökas med representanter från de partier i kommunfullmäktige som 
inte är representerade i kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Vidare föreslår motionärerna att benämningen budgetberedning ändras till verksamhetsberedning och 
att syftet med beredningen ska vara att alla partier gemensamt ska få information samt möjlighet att 
löpande under året diskutera och ställa frågor till tjänstepersoner avseende verksamheterna och dess 
resurser.  

Om budget och uppföljning 
Kommunens budgetberedning utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott med representanter från 
Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna.  

Budgetprocessen inleds med insamling av material från nämnderna i form av lokalbehov, investeringar 
och underlag till kommunbudget. Dessa underlag finns i kommunens diarium, men för att öka 
tillgängligheten får underlagen i början av 2022 en gemensam samlingsplats på kungsbacka.se på sidan 
som riktar sig särskilt till förtroendevalda.  

På budgetdagen, som är en del i ledningsdialogen enligt styrmodellen, medverkar samtliga partier. 
Syftet med ledningsdialogen är att få en gemensam bild av möjligheter och utmaningar som 
kommunen står inför och samtala om vägval och möjliga satsningar. Budgetdagen hålls på våren och 
motsvarigheten på hösten är framtidsdagen, där fokus är omvärldsfrågor av vikt för budgetarbetet men 
även på längre sikt. Även här deltar samtliga partier.  

Alla partier informeras om budgetens innehåll efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott och innan 
kommunstyrelsen sammanträde. 

Kommunens uppföljning under året består av apriluppföljning, delårsrapport per augusti samt 
årsbokslut. Apriluppföljningen rapporteras till kommunstyrelsen, medan delårsrapport och 
årsredovisning beslutas av kommunfullmäktige. Apriluppföljningen är en ekonomisk uppföljning med 
prognos, medan delårsrapport och årsredovisning förutom ekonomiskt resultat omfattar uppföljning av 
mål, direktiv verksamhetsmått och personalfrågor.  

Ett ökat stöd från tjänstepersonerna till partierna i budget- och uppföljningsprocessen skulle innebära 
ökat resursbehov, allt annat lika. Arbetssätten behöver i så fall ses över och delas med fler samtidigt.  

Motionärerna belyser viktiga frågor och eftersom budgetarbetet är en process som sköts av politikerna 
överlämnar kommunledningskontoret ärendet till kommunstyrelsen för beslut utan eget 
ställningstagande. 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 327 Dnr 2021-00865 
Remittering av motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om utökad 
budgetberedning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunledningskontoret 
för besvarande. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har inkommit med en motion om att 
ändra riktlinjerna för dagarvode som anmäldes vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 7 september 2021. Kommunfullmäktiges remitterade motionen till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har inkommit med en motion  som 
anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 september 2021.  
Kommunfullmäktiges remitterade motionen till kommunstyrelsen för vidare 
beredning. 

Motionärerna vill att budgetberedningen som idag består av ledamöterna i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, utökas så att den består av representanter från 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt representanter från de partier i 
kommunfullmäktige som inte är representerade i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Vidare föreslår motionärerna att benämningen ska ändras från budgetberedning till 
verksamhetsberedning. Syftet med beredningen ska vara att alla partier gemensamt 
ska få information samt möjlighet att löpande under året diskutera och ställa frågor 
till tjänstemän avseende verksamheterna och dess resurser. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2021-09-07, §  
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om utökad budgetberedning, 2021-08-31 

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

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret Styrning och ekonomi 
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§ 124 Dnr 2021-00865 
Anmälan av motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om utökad 
budgetberedning 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har inkommit med en motion om att 
utöka budgetberedningen så att den består av representanter från kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt representanter från de partier i kommunfullmäktige som inte är 
representerade i kommunstyrelsens arbetsutskott. Vidare föreslår motionärerna att 
benämningen ska ändras från budgetberedning till verksamhetsberedning. Syftet med 
beredningen ska vara att alla partier gemensamt ska få information samt möjlighet att 
löpande under året diskutera till och ställa frågor till tjänstemän avseende 
verksamheterna och dess resurser. 

Beslutsunderlag 
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om utökad budgetberedning, 2021-08-31 

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 
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Motion	Utökad	budgetberedning/Verksamhetsberedning		
	
Vi	i	Sverigedemokraterna	anser	att	det	är	av	stor	vikt	ur	demokratisk	synvinkel	att	alla	partier	som	är	
representerade	i	fullmäktige	ska	ges	samma	förutsättningar	och	få	lika	tillgång	till	underlag	att	arbeta	
med	inför	framtagande	av	budgetförslag.		
För	att	oppositionen	ska	kunna	bidraga	och	fatta	så	bra	beslut	som	möjligt	för	Kungsbacka	kommun	
och	dess	invånare	är	transparens	och	delaktighet	av	största	vikt.		
	
Idag	finns	en	budgetberedning	som	består	av	KSAU;s	ledamöter.	De	får	då	regelbundet	information	
från	våra	tjänstepersoner	och	därmed	en	bred	insyn	i	allt	som	rör	Kungsbacka	kommuns	
verksamheter	och	resurser.	Övriga	i	oppositionen	blir	inbjudna	till	budgetdag/dagar	vid	ett	tillfälle	
om	året.	Vi	anser	inte	att	det	räcker.	
	
Vi	har	därför	som	förslag	att	Kungsbacka	kommun	ska	ha	en	budgetberedning	som	inkluderar	alla	
partier	som	är	representerade	i	fullmäktige.		
För	att	förtydliga	att	det	rör	både	Kungsbacka	kommuns	ekonomiska	förutsättningarna	och	de	olika	
verksamheterna	så	har	vi	även	som	förslag	att	man	ändrar	benämningen	från	Budgetberedning	till	
Verksamhetsberedning.	
Verksamhetsberedningens	syfte	ska	då	vara	att	alla	partier	ska	få	gemensam	information	samt	
möjlighet	att	diskutera	tillsammans	och	ställa	frågor	till	tjänstepersoner	gällande	verksamheter	och	
resurser	löpande	under	året.	Verksamhetsberedningen/Budgetberedningen	ska	bestå	av	
representanter	från	KSAU	samt	representanter	från	de	partier	i	fullmäktige	som	inte	är	
representerade	i	KSAU.	
	
De	politiska	förslagen	utarbetas	sedan	i	respektive	partier.	
	
Med	anledning	av	ovanstående	yrkar	vi	i	Sverigedemokraterna	därmed	kommunfullmäktige	
besluta:	

-Att	Budgetberedningen	utökas	så	att	den	då	består	av	representanter	från	KSAU	samt	
representanter	från	de	partier	i	fullmäktige	som	inte	är	representerade	i	KSAU	

-Att	ändra	benämningen	från	Budgetberedning	till	Verksamhetsberedning		
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Motion till kommunfullmäktige i Kungsbacka 

Lygnerns vatten – värt att värna  
INTRODUKTION  

Miljöpartiet de gröna i Kungsbacka föreslår att vattenskyddsområdet för Lygnern-Fjärås Bräcka 
vattentäkt i Kungsbacka kommun utökas till att omfatta hela Lygnern och dess avrinningsområde. 
Med ett perspektiv som sträcker sig flera generationer framåt i tiden är det viktigt att minska risken 
för förorenande kemikalier. Vi föreslår också att arbetet bör ske i samarbete med främst Marks 
kommun och länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland. 

BAKGRUND OCH UNDERLAG 

Lygnern är Kungsbacka kommuns största sjö med stor betydelse för dricksvattenförsörjning och för 
rekreation i vår kommun såväl som i grannkommuner. Lygnern avvattnas genom Sundsjön och 
Stensjön via Rolfsån till Kungsbackafjorden. Största tillfödet till Lygnern sker från Storån i nordost. 
Storåns tillrinningsområde, som alltså ingår i Lygnerns avrinningsområde, omfattar ett större 
ytvattensystem som sträcker sig genom Mark, Härryda, Bollebygd och Borås kommuner.  

Den största delen av Kungsbackas befolkning får sitt dricksvatten från Lygnern-Fjärås Bräcka 
vattentäkt. Vattnet kommer dels från det naturliga grundvattenmagasinet i bräckan, dels från 
Lygnern via konstgjord grundvattenbildning. 

Kungsbacka kommun genomförde 2011 en översyn av skyddet av vattentäkten för att se till att både 
skyddsområdets utbredning och skyddsföreskrifternas utformning uppfyllde sina syften 
(Vattenskyddsområde Fjärås Bräcka, Samrådshandling 2011-06-22). Det påpekades: ”Enligt 
miljöbalken är det övergripande syftet att skydda Lygnern och Fjärås Bräcka som vattenresurs i ett 
flergenerationsperspektiv (100 - 1000 år). Ett motiv med att inrätta ett skyddsområde är att 
kommunen ska få ett verktyg för att aktivt kunna motarbeta riskkällor och verka för en säkrare 
dricksvattenförsörjning. Ett annat viktigt motiv är att genom information om 
vattentäktens/vattenresursens existens öka allmänhetens medvetenhet om dess sårbarhet och 
därmed öka skyddet.” 

Nu bör det vara dags att se över hur de aktuella föreskrifterna (Länsstyrelsens i Hallands län beslut 
om vattenskyddsområde med föreskrifter för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt i Kungsbacka 
kommun, 13 FS 2012:5) uppfyller det övergripande syftet i flergenerationsperspektiv. 
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Inledningsvis kan man notera att vattenskyddsområdet endast sträcker sig över halva Lygnern och att 
gränsen sammanfaller med kommungräns mot Marks kommun som också är länsgräns mot Västra 
Götalands län. 

I samrådshandlingarna från 2011 konstaterades det att för råvattnet vid Fjärås Bräcka vattentäkt 
finns ett flertal naturliga barriärer av stor betydelse, främst sjön Lygnern i sig. Det ansågs emellertid 
att sjöns stora volym gör att eventuella föroreningar späds ut och bryts ner på dess väg mot 
vattenintaget. Beräkningar från SMHI visar att vid normala förhållanden tar det ca 40 timmar för 
vattnet att röra sig från Storåns mynning till råvattenintaget. Det finns dock föroreningar, angivna i 
föreskrifterna för vattenskyddsområdet, som har betydligt längre nedbrytningstider, såsom 
avfettningsmedel, petroleumprodukter och kemiska bekämpningsmedel. Föreskrifterna om kemiska 
bekämpningsmedel inom vattenskyddsområdet innebär att hantering är förbjuden inom primär 
skyddszon och att hantering inte får ske utan tillstånd inom sekundär skyddszon. Enligt 7 kap. 25 § 
miljöbalken får de inskränkningar i form av förbud eller krav på särskilt tillstånd som meddelas inom 
ett vattenskyddsområde inte gå längre än vad som behövs för att uppnå syftet med områdesskyddet. 
Med flergenerationsperspektivet i åtanke och med vetskapen att kemiska bekämpningsmedel består 
av ett flertal mycket svårnedbrytbara biocider, vilka med tiden kan ackumuleras i yt- och grundvatten 
och i kombination kan ge allvarliga hälsoeffekter krävs nolltolerans för dessa ämnen inom 
vattenskyddsområde. 

Vi yrkar 

- att kommunen verkar för att, i samarbete med Hallands och Västra Götalands länsstyrelser och 
berörda kommuner i Lygnerns avrinningsområde, komplettera föreskrifterna för Lygnern Fjärås-
Bräcka vattentäkt genom att utöka vattenskyddsområdet för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt till att 
omfatta hela avrinningsområdet för Lygnern 

- att kommunen, i samarbete med berörda kommuner, identifierar potentiella föroreningskällor inom 
tillrinningsområdet till Lygnern 

- att kommunen genomför de inskränkningar rörande kemiska bekämpningsmedel som behövs för 
att uppnå syftet med områdesskyddet, med hänsyn till flergenerationsperspektivet. 

 

2022-02-23 

Maria Losman, Clas Rosander, Elisabeth Sahlsten, Jan Riise, Miljöpartiet de gröna. 

 

 

 



Motion 1/1 
Dnr,o~~s00000.o.....eoo,.,..a ,..~.o..e. 

Policy gällande arbetsordning på möten i Kommunfullmäktige 

Då vi i Kba inte har någon policy som reglerar hur ledamöter får 
uttrycka/uppföra sig vid kommunfullr~näktiges sammanträden är det dags att 
skaffa det nu efter mötet som hölls 8 febr. 2022? 

Det vi har som grund idag att förhålla oss till är vad som står i kommunallagen 
§20; 

"Den enda reglering som berör området är § 20 i kommunfullmäktiges 

arbetsordning som`~behandlar ordningsfrågor. Det handlar då om att 
ordföranden får ta ifrån någon ordet om talaren avlägsnar sig från ämnet eller 
uppträder på ett sätt som strider mot god ordning. 

Ordf. kan också utvisa den som uppträder störande och som en sista åtgärd 
upplösa sammanträdet. 

Kommunfullmäktiges arbetsordning § 20 Ordningsfrågor; Om någon talare i 
sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet eller uppträda på ett sätt som 
strider mot god ordning och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig, får 
ordföranden ta ifrån denne ordet. Ett sådant ingripande får inte ske på grund 
av sakinnehållet i talarens yttrande. Ordföranden kan utvisa den som uppträder 
störande och ej rättar sig efter tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden 

inte kan avstyra, har ordföranden möjlighet att upplösa samrrranträdet. Då 
ingen i presidiet reagerade på Kf mötet 8 febr. där både svordom och 
"sandlådeuttryck"flck användas utan invändning, anser undertecknad att 
policyn seg även, i detta fall att kommunen skriver in en uppförande kod i 
policyn. 

Undertecknad ger i uppdrag till Kommunfullmäktige att snarast; 

• Utarbeta en arbetsordning för Kommunfullmäktige Kungsbacka gällande 
en policy vad gäller ordningsfrågor samt uppförande i 

kommunfullmäktige. 

Kungsbacka 2Q 

Agn 



Motion      Kungsbacka 20220228 

Byggnation av bandyhall i Frillesås  

År 2020 fanns 20 bandyhallar i Sverige. Målet är att bygga 5 nya bandyhallar till 2025 (= 25 

totalt). En av dessa borde absolut byggas i Kungsbacka kommun.  

Vi har ett elitlag i bandy Frillesås BK som har sin hemmaplan på Sjöaremossen i Varbergs 

kommun, där Varbergs kommun bidrar med ca 1 – 1,5 milj. till driften trots att Frillesås BK är 

ett Kungsbackalag.  

Som exempel kan nämnas att Åby-Tjureda utanför Växjö som på 5 månader byggde en 

bandyhall för 43 milj. där Växjö kommun bidrog med ett lån på 38 milj. (Lånet är nu 

återbetalt till kommunen). Detta var 2019 och nu arrangerar man Bandy-VM för Damer i 

denna hall. En bandyhall kan ju även användas för allmänhetens åkning och inte att 

förglömma så har vår senaste dubbla OS-guldmedaljör Nils van der Poel lagt grunden för sina 

framgångar med träning i bandyhall i Trollhättan. Kanske kommer hans meriter att ”locka” 

ungdomar att satsa på denna sportgren? Att bygga en hall av detta slag ”utanför 

stadskärnan” skulle visa att Kungsbacka kommun även tänker på de södra delarna av 

kommunen, där det byggs allt fler boendetyper. 

Om Kungsbacka har råd att bygga en arena för minst 500 miljoner så har vi råd att bygga en 

bandyhall för c:a 100 miljoner till förmån för bl.a. ett av våra elitlag. 

Under många år har flera skolklasser och föreningar i Kungsbacka använt sig av 

Sjöaremossen vilket även gör att verksamheten blir relevant för hela Kungsbacka kommun. 

Undertecknad ger i uppdrag till Kommunfullmäktige att utreda möjligheten; 

• att en bandyhall byggs i Frillesås så att bl.a. Frillesås BK får bättre 

förutsättningar att bli ännu bättre och även kan bredda sin verksamhet. 

Dessutom kan ”hallen” även användas för allmänhetens åkning i större 

utsträckning. 

• Att en ny hall byggs så att den även kan användas som en arena för andra 

aktiviteter tex. teater/musik framträdande, gymnastikuppvisningar mm. Vilket 

skulle bidra till att göra Frillesås mer attraktivt för den utveckling som 

påbörjats där. 

 

 

Agnetha Ernegård (-) 

  



                                                                                                                                                  Kungsbacka 220228 
Kungsbacka kommunfullmäktige  
 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson                                                        
 
Vi i Sverigedemokraterna har många gånger tidigare i olika sammanhang lyft vikten av 
framförhållning. Vi behöver ha beredskap för alla olika tänkbara scenarion som kan komma att 
påverka Kungsbacka kommun och dess invånare, både på lång och kort sikt. 
 
Vi har alla med sorg kunnat ta del av det förskräckliga som sker i Ukraina just nu. Ingen vet vad detta 
kommer sluta, vad det kommer innebära för varken det ukrainska folket, det ryska folket eller för 
den skull hela Europas befolkning . Hur kan det komma att drabba oss i Sverige och i Kungsbacka och 
vad har vi isåfall för beredskap?  
 
Sveriges alla invånare har tidigare fått material som exempelvis ”Om krisen eller kriget kommer” 
utsänt från MSB, där tips om vad man kan göra för förbereda sig om det blir en kris eller krig i 
Sverige. Som invånare uppmanas man ha beredskap för en vecka, då bland annat med mat, vatten, 
värme och annat.  
 
Kommunen ansvarar för att äldreomsorg, skolor och räddningstjänst fungerar och att det finns 
vatten till invånarna. Men hur är det med mat? 
 
Så min frågan till dig, Lisa Andersson, är således; 
 
Har kommunen någon beredskap för att kunna ge våra äldre, omsorgstagare och barnen i 
förskola/skola mat och vatten för en tid, vid en eventuell kris eller vid krig? 
 
Om ja, för hur länge? 
 
Om inte, avser ni ta fram en beredskapsplan för detta och isåfall hur snart? 
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§ 19 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. Vid sammanträdet den 7 december 
bordlades fyllnadsvalet återigen till nästkommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2021-12-07, § 198 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 166 
Avsägelse från Stefan Sundberg (KB), 2021-09-16 

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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§ 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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§ 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. 

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. 
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Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan entlediga Stefan Sundberg 
(KB) med omedelbar verkan från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges 
valberedning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Roger Larsson (KB) till 
uppdraget som ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning för tiden till och med 
14 oktober 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan bordlägga fyllnadsvalet för 
uppdraget som ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning till nästkommande 
sammanträde och överlämna ärendet till kommunfullmäktiges valberedning för 
vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Stefan Sundberg (KB), Roger Larsson (KB), Länsstyrelsen i Hallands län, 
kommunfullmäktiges valberedning, Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; 
Service: lönecenter 



Från: Stefan Sundberg <stefan.sundberg@kungsbacka.se> 
Skickat: den 16 september 2021 07:40
Till: Patrik Johansson <patrik.johansson2@kungsbacka.se>; Christian Johansson 
<christian.johansson@kungsbacka.se>
Ämne: Entledigande

Jag har bestämt mig för att flytta tillbaka till Småland för att komma närmare 
barn och barnbarn.

Önskar därför att bli entledigad från mina politiska uppdrag för Kungsbacka 
kommun.

Flytten sker 2021-10-20.

Vänligen,

Stefan Sundberg (Kb)
Ersättare Kommunfullmäktige
Ersättare i Valberedningen
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