KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

2022-04-26

Plats och tid för
sammanträde

Kungsbackarummet, Storgatan 37

Klockan 13.00–14.20

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Lisa Andersson (M), Ordförande
Fredrik Hansson (C), 1:e vice ordförande
Eva Borg (S), 2:e vice ordförande
Thure Sandén (M)
Marianne Pleijel (M)
Peter Söderberg (M)
Maria Gathendahl (M)
Kristina Karlsson (C)
Monica Neptun (L)
Marie Wadström (KD)
Carita Boulwén (SD)
Susanne Andersson (SD)
Johan Tolinsson (S)
Maria Losman (MP)

Franklin Eck (M) ersätter Kalle Påsse
Sundvall (M)

Ersättare

Tjänstemän

Anders Ekström (M)
Hravn Forsne (M)
Stephan Philipson (M)
Axel Storckenfeldt (M)
Heinrich Kaufmann (C)
Annika Hedman (C)
Elin Hysén (L)
Peter Wesley (KD)
Stefan Jägnert (SD), närvarar §§ 85-107
Stefan Vilumsons (SD)
Magdalena Sundqvist (S)
Lars Eriksson (S)

Patrik Johansson, kommunsekreterare
Malin Aronsson, kommundirektör

Övriga närvarande

Plats och tid för justering

Underskrifter

Digital justering

Sekreterare

Patrik Johansson

Ordförande

Lisa Andersson

Protokolljusterare

Marie Wadström

Paragrafer

§§ 83-107

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

2 (39)

2022-04-26

TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2022-04-26

Datum då tillkännagivandet
publiceras

2022-05-02

Datum då tillkännagivandet
upphör

2022-05-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens förvaltning

Underskrift

Patrik Johansson

Paragrafer

§§ 83-107

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

2022-04-26

Innehåll

§ 83 Dnr 2022-00015
Information om samråd och viktigare pågående ärenden från
arbetsutskottets sammanträden .................................................................. 5
§ 84 Dnr 2022-00016
Information om aktuella händelser från nämnder, bolag,
intresseorganisationer (SKR, GR med flera) .............................................. 6
§ 85 Dnr 2022-00017
Information om förvaltningen och pågående viktigare/större uppdrag,
projekt och händelser................................................................................. 7
§ 86 Dnr 2022-00050
Val av ombud till Ineras ägarråd och årsstämma 2022 ............................... 8
§ 87 Dnr 2021-00351
Svar på initiativ från Lisa Andersson (M) m.fl. om trygg och säker
upphandling .............................................................................................. 9
§ 88 Dnr 2022-00118
Uppstart av projekt i lokalplan – Iserås skola och fullmåttshall ................ 11
§ 89 Dnr 2022-00084
Ansökan om planbesked för del av Vallda 4:78, skifte 2 .......................... 13
§ 90 Dnr 2019-00257
Förlängning av markanvisning och principavtal med Serneke Sverige AB,
detaljplan för Annebergs centrum ............................................................ 15
§ 91 Dnr 2020-00297
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta
detaljplan för bostäder inom Kläppa 1:12 m.fl. i Åsa ............................... 17
§ 92 Dnr 2020-00386
Erinran beträffande innehåll i samrådshandling gällande detaljplan för
Sydöstra centrum, etapp 1 ....................................................................... 19
§ 93 Dnr 2022-00195
Svar på Göteborgsregionens remiss över samrådsunderlag inför budget för
Göteborgsregionen 2023 ......................................................................... 21
§ 94 Dnr 2022-00165
Svar på kommunrevisionens revisionsrapport löpande granskning 2021 .. 22
§ 95 Dnr 2021-01246
Svar på Länsstyrelsens remiss över program för räddningstjänst vid utsläpp
av radioaktiva ämnen............................................................................... 23
Justerare

Expedierat/bestyrkt

3 (39)

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

2022-04-26

§ 96 Dnr 2021-01222
Svar på Socialdepartementets remiss av delbetänkandet Från delar till
helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade
insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93) .......................... 24
§ 97 Dnr 2022-00126
Svar på Justitiedepartementets remiss av betänkandet Förbättrade åtgärder
när barn misstänks för brott (SOU 2022:1) .............................................. 25
§ 98 Dnr 2022-00006
Anmälan av delegeringsbeslut ................................................................. 26
§ 99 Dnr 2022-00004
Redovisning av inkomna skrivelser ......................................................... 28
§ 100 Dnr 2022-00200
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS, fjärde kvartalet 2021 ......................................................... 29
§ 101 Dnr 2022-00224
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS, kvartal 4 2021 ......................................................... 30
§ 102 Dnr 2022-00112
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter ..... 31
§ 103 Dnr 2021-00744
Reviderad förbundsordning för Göteborgsregionen ................................. 33
§ 104 Dnr 2021-00957
Revidering av Kungsbacka kommuns klimatstrategi ................................ 34
§ 105 Dnr 2022-00109
Ombudgeteringar och resultatfonder 2021 ............................................... 36
§ 106 Dnr 2020-01150
Svar på motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska måltider ... 38
§ 107 Dnr 2020-01159
Svar på motion från Kent Stenhammar (S) om att bygga
passiv/plusenergihus i större omfattning .................................................. 39

Justerare

Expedierat/bestyrkt

4 (39)

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

2022-04-26

§ 83
Dnr 2022-00015
Information om samråd och viktigare pågående ärenden från
arbetsutskottets sammanträden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Lisa Andersson (M) informerar om företagsbesök och deltagande på
Mötesplats näringslivet.
1:e vice ordförande Fredrik Hansson (C) rapporterar från Bygg- och
utvecklingsbenchen vilket är ett forum för samtal om framtida samhällsbyggande
inom Göteborgsregionen.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 84
Dnr 2022-00016
Information om aktuella händelser från nämnder, bolag,
intresseorganisationer (SKR, GR med flera)
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Lisa Andersson (M) rapporterar från flygrådet vid Landvetter och
informationen som lämnades vid tillfället om att flygresorna ökar och att detsamma
gäller antalet destinationer och flyglinjer. Vidare informerades det också om
Svedavias miljöarbete.
1:e vice ordförande Fredrik Hansson (C) rapporterar från ägarsamrådet för
samordningsförbundet i Halland.
Ledamoten Thure Sandén (M) rapporterar från ägarsamrådet i
räddningstjänstförbundet Storgöteborg. Vid sammanträdet informerades det bland
annat om budgetarbetet, kommunalförbundets utökning med tre nya kommuner samt
begäran om ytterligare 3 miljoner kronor från medlemmarna för att öka säkerheten
och informationssäkerheten inom förbundet.
Ledamoten Monica Neptun (L) rapporterar från Göteborgsregionens
kommunalförbund och styrgruppen för arbetsmarknad. Vid sammanträdet
informerades det bland annat om arbetslösheten inom Göteborgsregionen som under
det senaste året minskat med 6,3 procent, arbetet med att hjälpa ukrainare som till
följd av Rysslands invasion nu befinner sig i Sverige att finna ett arbete samt arbetet
med feriearbeten inom Göteborgsregionen.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 85
Dnr 2022-00017
Information om förvaltningen och pågående viktigare/större uppdrag,
projekt och händelser
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Malin Aronsson rapporterar från ledningsdialog med Polisen där
information bland annat lämnades om Polismyndighetens arbete med att komma i
kapp med utfärdandet av pass. Myndigheten har nu utökat till tvåskift och kommer
framöver även utfärda pass på lördagar.
Vidare informerar kommundirektören om det lagförslag som skickats ut på remiss
som avser införandet av en fördelningsnyckel som ska skapa en jämnare fördelning
bland Sveriges kommuner av de skyddsbehövande ukrainare som nu befinner sig i
Sverige till följd av Rysslands invasion. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli
2022.
Kommundirektören informerar också om arbete med införandet av en
visselblåsarfunktion samt om kommunens arbete med samlokalisering av lokaler som
bland annat berör föreningars möjligheter att hyra lokaler.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 86
Dnr 2022-00050
Val av ombud till Ineras ägarråd och årsstämma 2022
Beslut
Kommunstyrelsen utser biträdande kommundirektör Anders Johansson till
ägarrepresentant för Kungsbacka kommun vid Inera AB:s ägarråd den 2 maj 2022.
Kommunstyrelsen ger biträdande kommundirektör Anders Johansson rätt att utse
SKR:s representant som ombud för Kungsbacka kommun vid Inera AB:s årsstämma
den 16 juni 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun är efter beslut i kommunfullmäktige den 15 juni 2017 delägare
i bolaget Inera AB. Inera AB koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan
med regioner och kommuner. Inera AB ägs till största delen av Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR).
Som delägare i Inera AB är Kungsbacka kommun inbjuden till ägarråd den 2 maj.
Ägarrådet är Ineras högsta beslutade organ genom vilket ägarna gemensamt beslutar
om bolagets strategiska inriktning framåt. Ägarrådet fastställer även ägardirektiv,
ägaröverenskommelse samt utser styrelseledamöter inför bolagsstämman i Inera AB.
Ägarrådet kommer att ske digitalt. För att deltagaren ska vara en giltig representant
för kommunen behöver denne formellt utses till ägarrepresentant på ägarrådet.
Det som beslutas på ägarrådet ska sedan bekräftas på Ineras årsstämma som äger rum
den 16 juni. Ägarna har i aktieägaravtalet förbundit sig att på bolagstämman rösta
helt i enlighet med de beslut och val som sker vid ägarrådet. Det är därmed vid
ägarrådet som ägarna i första hand utövar ägarstyrningen över bolaget. SKR
rekommenderar med bakgrund till det, att deltagande vid årsstämman genomförs via
ombud. Tidigare år har koncernkontroller vid SKR Företag företrätt de ägare som så
önskar vid årsstämman.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29, § 121
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-22
Inbjudan ägarråd, 2022-02-21
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
Biträdande kommundirektör, Inera AB
Justerare
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§ 87
Dnr 2021-00351
Svar på initiativ från Lisa Andersson (M) m.fl. om trygg och säker
upphandling
Beslut
Kommunstyrelsen noterar översynen och utredningen rörande otillåten påverkan i
samband med inköp.
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget som lämnades 2021-04-20, § 105, för avslutat.
Sammanfattning av ärendet
Ledamöterna Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C), Monica Neptun (L) och
Niklas Mattsson (KD) väckte vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 april 2021
ett initiativ om trygg och säker upphandling.
Kommunstyrelsen biföll initiativet vid sammanträdet och gav kommundirektören i
uppdrag:
 att göra en översyn av de befintliga rutiner och dess efterlevnad som finns
utifrån att upphandlingar och tilldelningsbeslut inte ska kunna utsättas för
otillbörlig påverkan.
 att utreda hur beslutstillfällen är säkerställda mot otillbörlig påverkan genom
aktuella delegationsordningar.
 att utreda hur upplevelserna hos kommunens medarbetare vad gäller
upplevelser eller kunskap om försök till otillbörlig påverkan av inköpsbeslut.
Översynen och de utredningar som kommunstyrelsen beslutade om är nu
genomförda.
I återrapporteringen konstateras att förvaltningarna arbetar på flera sätt med frågan
om befintliga rutiner och dess efterlevnad.
Under ledning av nämnden för Service har kommunen från 2020 arbetat för att göra
en förflyttning från upphandlingsfokus till inköpsfokus. Det har inneburit nya
styrdokument som antagits av kommunfullmäktige under senaste året och större
satsningar på uppdaterade rutiner, instruktioner, kommunikation och utbildning som
omfattar samtliga förvaltningar. Implementering av nya rutiner tar tid och fortsätter
under 2022. När det gäller att beslutstillfällen är säkerställda mot otillbörlig påverkan
genom aktuella delegationsordningar har kommunstyrelsens förvaltning arbetat
under 2020 och 2021 med en uppdatering av den kommungemensamma mallen och
anvisningarna för delegeringsförteckning. Ett avsnitt för upphandling har införts i
mallen som nämnderna sedan anpassar efter egna förhållanden. Mallen ses över
kontinuerligt och uppdateras vid behov.
Utredningen visar slutligen att det är få medarbetare delaktiga i inköpssituationer
som har egna upplevelser av otillbörlig påverkan eller har uppfattat att otillbörlig
påverkan förekommer i annat än mycket liten omfattning i Kungsbacka kommun.
Justerare
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Undersökningen ger dock underlag för att det finns utrymme för att öka kunskapen
hos medarbetarna om brottsförebyggande arbete och korruption.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-15, § 108
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-04
Kommunstyrelsen 2021-04-20, § 105
Initiativ från Lisa Andersson (M) m.fl. för trygg och säker upphandling, 2021-03-16
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Service, nämnden för Kultur & Fritid
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§ 88
Dnr 2022-00118
Uppstart av projekt i lokalplan – Iserås skola och fullmåttshall
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Iseråsskola och fullmåttshall.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2022 finns medel avsatta för Iseråsskola och
fullmåttshall, löpnummer 335 och 140.
I flera år har behovet av förändrade lokaler på Iseråsskolan inklusive idrottshall
framförts av nämnden för Förskola & Grundskola liksom nämnden för Kultur &
Fritid. Behovet om lokalförändring kom med anledning av detta med i lokalplanen
för kommunbudget 2022.
Lokalförändringen syftar till att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för elever
och personal. Isersåsskolan består av ett antal skolbyggnader där vissa byggnader
kommer upprustas för att höja den tekniska statusen och byggnader som inte längre
används kommer att rivas. Även nybyggnation av skollokaler kommer att ske. Den
befintliga idrottshallen som är uttjänt kommer att ersättas med en fullmåtts idrottshall
med läktarfunktion.
Uppstart av projektet behöver ske under kvartal två år 2022. Kostnadsuppskattningen
för projektet har förändrats sedan lokalplanen för kommunbudget 2022 antogs.
Utökningen i investering på 27,5 miljoner kronor kommer att inarbetas i det förslag
till lokalplan för 2023–2027 som behandlas av kommunfullmäktige i juni 2022.
Projektet är planerat att vara klart år 2026. Utökningen beror på uppräkning då
skolprojektet i sin helhet är framflyttat ett år men främst på grund av senaste årets
erfarenheter av högre byggkostnader för ombyggnation. Utökningen beror också på
att storleken på fullmåttsidrottshallen har utökats för att inrymma läktarfunktion.
Efter årsskiftet startade detaljplanearbetet upp vilket innebär att projektet kommer
bedrivas parallellt med detaljplanen för att korta ned projekttiden
Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrningsprinciper som ingår som en del i
beslutad Kommunbudget 2022, plan 2023–2024. Projekt som överstiger 15 miljoner
kronor ska beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-05, § 137
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-16
Kommunbudget 2022 och plan 2023–2024, lokaler och boende sida 44-52
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Justerare
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Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi, nämnden för Service, nämnden för
Förskola & Grundskola, nämnden för Kultur & Fritid
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§ 89
Dnr 2022-00084
Ansökan om planbesked för del av Vallda 4:78, skifte 2
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda
åtgärden genom vidare planförfarande.
Beslutsmotivering
Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2021 att inte inleda någon planering
för 48 lägenheter i flerbostadshus och radhus inom fastigheten. Nu aktuell ansökan
gäller 38 lägenheter i flerbostadshus och radhus. Kommunens bedömning är
fortfarande densamma, det vill säga att med hänvisning till de höga naturvärdena på
platsen samt den mycket kuperade terrängen med stora nivåskillnader avser inte
kommunen gå vidare med planering enligt ansökan. Det är kommunens bedömning
att en exploatering av platsen enligt ansökan skulle innebära ett stort ingrepp i naturoch kulturmiljön och påverka denna negativt.
Sammanfattning av ärendet
Ägarna till fastigheten Vallda 4:78, skifte 2, har den 19 januari 2022 ansökt om
planbesked för att genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av 38
lägenheter i radhus och flerbostadshus.
I ansökan lämnas förslag på 12 lägenheter i radhus längs med fastighetens västra
gräns samt 26 lägenheter i flerbostadshus fördelat i fem fristående byggnadskroppar.
Alla bostadshus föreslås få två våningar. I ansökan redovisas möjlig placering av
totalt 45 parkeringsplatser för bil vilket innebär ett parkeringstal på 1,2
parkeringsplatser per lägenhet. Platsen föreslås angöras dels söder ifrån, via en ny
anslutning från Dyrestensvägen, dels norr ifrån, via Högarydsvägen.
Enligt kommunens översiktsplan ligger fastigheten Vallda 4:78, skifte 2, inom
utvecklingsorten för Vallda. Inom utvecklingsorten finns ett utpekat område där
kommunen ser att den huvudsakliga bebyggelseutvecklingen ska ske. Inom detta
område vill kommunen genom detaljplaner möjliggöra för utbyggnad av bostäder,
verksamheter och kommunal service. Vallda 4:78, skifte 2, ligger inte inom detta
område utan ligger i stället inom de yttre delarna av utvecklingsorten Vallda. Här kan
det finnas platser inom och i anslutning till villabebyggelsen som, om området har
god tillgång till vardagsservice och infrastruktur, kan kompletteras med några villor
till. Var och hur många nya tomtplatser området tål, prövas i lokaliseringsstudie som
beslutas i byggnadsnämnden. Därefter kan förhandsbesked ges.
Området som ansökan avser omfattar ett höjdområde samt sluttande branter mot
söder och öster. Nedanför branterna ansluter fastigheten till bostadsområdet ValldaEkås och detaljplan Vp84. I detta gränsområde finns ett antal stengärsgårdar som är
skyddade i detaljplanen. Längs med gränsen finns också en upptrampad
promenadstig.
Justerare
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I samband med framtagande av den nya översiktsplanen gjordes en
naturvärdesinventering. Området som ansökan gäller, ligger inom naturvärdesklass 2
vilket bedöms som mycket höga naturvärden som bör bevaras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-05, § 136
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-16
Ansökan om planbesked med bilaga, 2022-01-19
Karta över Valda 4:78, skifte 2, 2022-03-15
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
Sökande
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§ 90
Dnr 2019-00257
Förlängning av markanvisning och principavtal med Serneke Sverige
AB, detaljplan för Annebergs centrum
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner begäran från Serneke Sverige AB, innebärande att
gällande markanvisning och principavtal avseende del av fastigheterna Alafors 2:16
och 3:3 i Annebergs centrum, förlängs med 2 år till den 26 maj 2024, på i övrigt
oförändrade avtalsvillkor.
Sammanfattning av ärendet
Ett arbete pågår med att ta fram en detaljplan för utveckling av Annebergs centrum.
Planområdet omfattar bland annat delar av kommunens fastigheter Alafors 2:16 och
3:3. Marken har efter utförd markanvisningstävling 2017 anvisats till Serneke
Sverige AB som avser att bygga bostäder på fastigheterna.
Kommunstyrelsen godkände ett principavtal tecknat med Serneke Sverige AB den 26
maj 2020. Avtalet ersätter tidigare markanvisningsavtal mellan parterna och reglerar
samarbetet mellan Serneke och kommunen i det fortsatta detaljplanearbetet för
utveckling av Annebergs centrum. Avtalet innebär även en förlängning av
markanvisningen med två år, till den 26 maj 2022.
Detaljplanen för området har varit ute på samråd under hösten 2020. Under
planarbetets gång har förutsättningarna för projektets genomförande förtydligats.
Bland annat är det fastställt att stabilitetshöjande förstärkningsåtgärder i kombination
med åtgärder för att minska skredrisken vid Kungsbackaån måste utföras innan
planförslaget kan genomföras. Inför granskningen av detaljplanen utförs därför fler
utredningar för att bedöma vilka åtgärder som är rimliga och vilket område som är
lämpligt att bebygga.
De fördjupade utredningarna påverkar projektets tidplan och därmed uppkommer det
ett behov av att på nytt förlänga principavtalet och markanvisningen, som annars
upphör den 26 maj 2022. Serneke har nu begärt en förlängning. Bedömningen är att
det är lämpligt att förlänga principavtalet och markanvisningen med 2 år, på i övrigt
oförändrade avtalsvillkor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-05, § 135
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-09
Begäran om förlängning av principavtal från Serneke Sverige AB, 2021-12-03
Principavtal mellan Kungsbacka kommun och Serneke Sverige AB, undertecknat
2020-05-28

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

16 (39)

2022-04-26

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
Serneke Sverige AB

Justerare
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

17 (39)

2022-04-26

§ 91
Dnr 2020-00297
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta
detaljplan för bostäder inom Kläppa 1:12 m.fl. i Åsa
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för bostäder inom
Kläppa 1:12, Kläppa 1:13 och Kläppa 1:105 i Åsa, daterad 2022-03-08, med den
ändringen att andra meningen på sidan 3 under rubriken Prioritering som lyder "För
projektet kommer kvalitet vara prioriterat" stryks samt att illustrationen under stycket
uppdateras så att tid, kvalitet och kostnad har samma prioritering.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan
för bostäder inom Kläppa 1:12, Kläppa 1:13 och del av Kläppa 1:105 i Åsa.
Sammanfattning av ärendet
Planområdet ligger söder om Ölmevallavägen, sydost om Åsa station. Uppdraget
innebär att ta fram en detaljplan för att pröva möjligheten att bygga bostäder.
Inriktningen stämmer överens med kommunens översiktsplan, fördjupad
översiktsplan för Åsa och planprogram för fastigheterna Stockalid 1:4, Kläppa 1:12,
1:13, 1:105 m.fl. i Åsa. Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen den 24
april 2018
En första del av planprogrammet har genomförts genom detaljplan för Stockalid 1:4
m.fl., som antogs av byggnadsnämnden den 27 januari 2022. Den detaljplanen
möjliggör för 85 bostäder och en förskola. I närheten av planområdet ligger även
Stockalid 1:9 som har ett positivt planbesked för att pröva utbyggnad av bostäder.
Nu aktuellt planområde (delområde VII i planprogrammet) föreslås enligt
planprogrammet bebyggas med cirka 60 bostäder inom tre områden. Planområdet
består av skog i kuperad terräng vilket innebär att ny bebyggelse kommer behöva
anpassa till platsens förutsättningar.
Som en följd av terrängförhållanden och kostnad för att bebygga området kan en
högre exploateringsgrad än vad planprogrammet anger komma att krävas.
Detaljplanen kommer därför att pröva en högre exploatering än vad planprogrammet
föreslår om det visar sig vara lämpligt utifrån platsens förutsättningar. Lämpligheten
bör prövas främst med hänsyn till platsens topografi och stationsnära läge. Projektet
bidrar, gemensamt med detaljplan för Stockalid 1:4, till att gång- och cykelväg byggs
ut längs med Ölmevallavägen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-05, § 134
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-11
Översiktskarta Kläppa 1:12, 1:13 och 1:105, 2022-03-11
Projektbeställning för detaljplan för bostäder inom Kläppa 1:12, 1:13 och del av
1:105, 2022-03-08
Byggnadsnämnden 2022-01-27, § 12
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

18 (39)

2022-04-26

Kommunstyrelsen 2018-04-24, § 95
Planprogram, december 2016
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att andra meningen på sidan 3 i
projektbeställningen under rubriken Prioritering som lyder "För projektet kommer
kvalitet vara prioriterat" stryks samt att illustrationen under stycket uppdateras så att
tid, kvalitet och kostnad har samma prioritering.
Monica Neptun (L), Fredrik Hansson (C) och Peter Söderberg (M) yrkar bifall till
Lisa Anderssons (M) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och eget yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Lisa Anderssons
(M) m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller Lisa
Anderssons (M) m.fl. yrkande.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden, fastighetsägare

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
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19 (39)

2022-04-26

§ 92
Dnr 2020-00386
Erinran beträffande innehåll i samrådshandling gällande detaljplan för
Sydöstra centrum, etapp 1
Beslut
Kommunstyrelsen har ingen erinran mot byggnadsnämndens beslut från 2022-03-27,
§ 90, och överlämnar sitt ställningstagande till byggnadsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Den 21 januari 2020 godkände kommunstyrelsen Planprogram för sydöstra centrum
i Kungsbacka stad upprättad i juni 2019, reviderad i december 2019.
Planprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för utbyggnad av samlad
stadsbebyggelse i området Inlag. Planprogrammet kommer att genomföras i olika
etapper. Två alternativa sträckningar för Lantmannagatan är angivna i
planprogrammet. Den av byggnadsnämnden godkända samrådshandlingen med viss
trafiklösning är inte någon av dessa sträckningar.
Kommunstyrelsen har även den 23 juni 2021 godkänt projektbeställning för etapp 1
av planprogrammet samt överlämnat till byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan
för området. I projektbeställningen beskrivs att Lantmannagatans sträckning ska
utredas vidare under planarbetet.
Den samrådshandling som byggnadsnämnden godkände på sitt sammanträde den 17
mars upprättades ursprungligen av Samhällsbyggnadskontoret i januari 2022. Den är
framtagen utifrån grundstrukturen från planprogrammet med bebyggelse i
kvartersstruktur i 4-8 våningar innehållande bostäder, verksamheter och kontor,
parkeringshus i utkanterna av området, två parker, ett tvärstråk och möjlighet att
bredda Varbergsvägen. De i planprogrammet angivna sträckningarna för
Lantmannagatan analyserades vid framtagandet den ursprungliga
samrådshandlingen. Valet av sträckning i samrådshandlingen i januari 2022,
alternativ 1a, grundar sig på denna analys.
Efter återremiss från byggnadsnämndens arbetsutskott den 13 januari,
kompletterades samrådshandlingen med en analys av ytterligare alternativa
sträckningar av Lantmannagatans södra del.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-19, § 151
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-30
Presentation projektbeställning
Utlåtande om val av korsningstyp Hantverksgatan-Lantmannagatan, AFRY,
2022-03-29
Byggnadsnämnden 2022-03-17, § 90.
PM Värdebedömning av kv.9.1 i projekt sydöstra centrum, Fastighetskoll Väst AB,
2022-03-03
Analys av alternativa sträckningar av Lantmannagatan, 2022-03-03
Justerare
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Kommunstyrelsen
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20 (39)
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Plankarta Sydöstra centrum, etapp 1, 2022-01-03
Planbeskrivning Sydöstra centrum, etapp 1, 2022-01-03
Trafikutredning Sydöstra centrum Kungsbacka, 2021-11-29
Kommunstyrelsen 2020-06-23, § 144
Projektbeställning för detaljplan, etapp 1 sydöstra centrum, 2020-05-13 med
revidering 2020-06-23
Planprogram Sydöstra centrum, december 2019
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Hansson (C), Marie Wadström (KD), Kristina Karlsson (C), Monica Neptun
(L), Eva Borg (S) och Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Maria Losman (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska erinra byggnadsnämnden att
detaljplan Sydöstra centrum ska gå ut på samråd med förvaltningens ursprungliga
förslag på trafiklösning med ljusreglerad korsning.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans (MP) yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans
(MP) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Protokollsanteckning
Stephan Philipson (M) stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Justerare
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

21 (39)

2022-04-26

§ 93
Dnr 2022-00195
Svar på Göteborgsregionens remiss över samrådsunderlag inför
budget för Göteborgsregionen 2023
Beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot samrådsunderlag till budget 2023 för
Göteborgsregionens kommunalförbund.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) förbundsordning ska
förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett
samrådsunderlag om budgeten för nästkommande år. Nivån på årsavgiften föreslås
vara oförändrad till 2023 och uppgår då till 72,64 kronor per invånare. För
Kungsbacka kommun innebär det en avgift på 6 193 000 kronor under 2023.
Avgiften ryms inom nuvarande budgetram.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29, § 123
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-25
Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2022-02-11, § 340
Samrådsunderlag inför budget för Göteborgsregionen 2023, 2022-01-04
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
Göteborgsregionen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

22 (39)

2022-04-26

§ 94
Dnr 2022-00165
Svar på kommunrevisionens revisionsrapport löpande granskning 2021
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-03-14, och översänder det som sitt
svar till kommunrevisionen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har vid sitt möte den 31 januari 2022 antagit revisionsrapport
avseende löpande granskning 2021. I rapporten framgår ett antal rekommendationer,
varav några kvarstår från tidigare år. Kommunrevisionen önskar svar från
kommunstyrelsen på nedanstående frågeställningar senast den 2 maj 2022.
 Vilka åtgärder avser styrelsen att vidta med anledning av de
rekommendationer som redovisas i rapporten?
 När avser styrelsen att vidta eventuella åtgärder med anledning av de
rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att
vara genomförda?
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-05, § 131
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-14
Yttrande, 2022-03-14.
Revisionsrapport Löpande granskning, december 2021
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Kommunstyrelsen

Datum

23 (39)

2022-04-26

§ 95
Dnr 2021-01246
Svar på Länsstyrelsens remiss över program för räddningstjänst vid
utsläpp av radioaktiva ämnen
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-03-17, och översänder det som sitt
svar till Länsstyrelsen i Hallands län.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen ska enligt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO), 4 kap,
21 § upprätta ett program för räddningstjänst i enlighet med länsstyrelsens ansvar för
räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen lag (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO) 4 kap, 6 §.
Kungsbacka kommun har likt andra berörda kommuner, länsstyrelser,
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap (MSB) fått möjlighet att lämna synpunkter på Länsstyrelsen i Hallands
län förslag på regionala planer, som ska börja gälla från den 1 juli 2022.
Program för räddningstjänst och dess delplaner beskriver främst länsstyrelsens
ansvar och uppgifter, men även andra aktörers roller, vid en kärnteknisk olycka vid
Ringhals kärnkraftverk.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-05, § 139
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-17
Kommunledningskontorets yttrande över remiss Program för räddningstjänst,
2022-03-17
Missiv Program för räddningstjänst, 2021-12-20
Program för räddningstjänst, 2021-12-20
Delplan Larm, 2021-12-20
Delplan Kommunikation, 2021-12-20
Delplan Inomhusvistelse och jodtabletter, 2021-12-20
Delplan Utrymning, 2021-12-20
Delplan Strålningsmätning, 2021-12-20
Delplan Saneringsplan, 2021-12-20
Delplan Länsstyrelsens fältplats, 2021-12-20
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Hallands län
Justerare
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Kommunstyrelsen
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24 (39)

2022-04-26

§ 96
Dnr 2021-01222
Svar på Socialdepartementets remiss av delbetänkandet Från delar till
helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och
personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU
2021:93)
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-03-28, och översänder det som sitt
svar till Socialdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets
delbetänkande av utredningen Från delar till helhet – En reform för samordnade,
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet
(SOU 2021:93). Utredningens uppdrag är att analysera och lämna förslag på hur
samverkan kan förbättras och hur ansvarsfördelningen för personer med
samsjuklighet kan förändras mellan huvudmännen och inom verksamheter med
samma huvudman. I huvudsak rör det organisering och finansiering mellan och inom
kommun och region.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-19, § 145
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-28
Yttrande, 2022-03-28
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2022-03-24, § 39
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-03-07
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs yttrande, 2022-03-24
Remiss från Socialdepartementet: Från delar till helhet – En reform för samordnade,
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet
(SOU 2021:93)
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Socialdepartementet

Justerare
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§ 97
Dnr 2022-00126
Svar på Justitiedepartementets remiss av betänkandet Förbättrade
åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1)
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-03-24, och översänder det som sitt
svar till Justitiedepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Justitiedepartementets
betänkande av utredningen Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU
2022:1). Utredningen syftar till att förbättra regelverket och säkerställa en hög grad
av rättssäkerhet och effektivitet upprätthålls i utredningar där barn misstänks för
brott. För kommunens del handlar förslagen främst om ett utökat och förbättrat
samarbete mellan socialtjänst och rättsvårdande myndigheter och krav på
socialtjänstens närvaro vid förhör av barn.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-19, § 146
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-24
Yttrande, 2022-03-24
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2022-03-24, § 40
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-03-07
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs yttrande, 2022-03-07
Justitiedepartementets remiss av betänkandet av utredningen Förbättrade åtgärder när
barn misstänks för brott (SOU 2022:1)
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Justitiedepartementet

Justerare
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§ 98
Anmälan av delegeringsbeslut

Dnr 2022-00006

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under
perioden 2021-11-04 till 2022-04-19.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning. Dessa beslut ska
redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta
lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått
beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Delegat

Ärende
KSAU 2022-03-29, KSAU 2022-04-05,
KSAU 2022-04-19

Justerare

Exploateringsingenjör

Markupplåtelseavtal Ellevio - Bolsheden 1:2

Mark- och exploateringschef

Nyttjanderättsavtal del av Åsa 4:118 - Glassvagn

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Må 1:6 - grundvattenrör

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Släps-Kullen 1:96 - vatten- och
spillvattenledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Tölö 5:134 - teleledningar

Specialist Mark &
Exploatering

Markupplåtelseavtal Ellevio - Frillesås-Rya 2:1

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Åsa 5:13 - vatten- och
spillvattenledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Viken 5:8 - Teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Heden 2:2 - Teleledningar

Mark- och exploateringschef

Överenskommelse avseende sidoarrende - Hede
9:26
Expedierat/bestyrkt
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Mark- och exploateringschef

Avtal om lägenhetsarrende avseende vindskydd Varla 12:15

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Karsjö 1:14 - Teleledningar

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan godkänna
redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-11-04 till
2022-04-19, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare
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§ 99
Dnr 2022-00004
Redovisning av inkomna skrivelser
Beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 23 mars 2022 till 26 april 2022 har följande skrivelser inkommit till
kommunstyrelsen:
 Dataskyddsombudets information om 2022 års fördjupade granskning
 Kommunrevisionens granskning av åtgärdsarbetet inom nämnden för Individ
& Familjeomsorg
 Kommun- och regionledningsforums mötesanteckningar 2022-03-09
 Nämnden för Vård & Omsorgs beslut om godkännande av överenskommelse
med Vardaga Äldreomsorg AB
 Handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld 2022–2026,
antagen av kommundirektören den 16 mars 2022
 Kommunrevisionens grundläggande granskning 2021
 Kommunrevisionens granskning av lokalförsörjningsprocessen
 Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs årsredovisning 2021
 Samordningsförbundet i Hallands protokoll 2022-03-23.
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§ 100
Dnr 2022-00200
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS, fjärde kvartalet 2021
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Vård & Omsorg enligt 16 kap
6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har
verkställts tre månader efter beslut.
Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.
Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda
revisorerna informeras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-15, § 106
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-02-16, § 9
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-02
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Vård & Omsorg
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§ 101
Dnr 2022-00224
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2021
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Individ & Familjeomsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte
har verkställts tre månader efter beslut.
Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.
Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda
revisorerna informeras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29, § 120
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2022-02-17, § 16
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-03
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2021
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1-4 2021
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
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§ 102
Dnr 2022-00112
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter, daterad 2022-01-05.
Taxan träder i kraft den 1 juni 2022.
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 2020, antagen av
kommunfullmäktige 2019-12-10, § 193, upphör samtidigt att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens
uppgifter enligt livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om
kontroll av livsmedel, foder med flera och är därmed kommunens kontrollmyndighet
enligt livsmedelslagstiftningen.
Miljö & Hälsoskydd har nu tagit fram ett förslag till ny taxa för avgifter för kontroll
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter med anledning av ändrade EU-regler, en
ny kontrollförordning för uttag av avgifter för livsmedelskontrollen samt
Kungsbacka kommuns riktlinjer för styrande dokument. Förslaget till den nya taxan
innebär en anpassning till ny lagstiftning, redaktionella ändringar samt ett grafiskt
utförande som är förenligt med kommunens riktlinjer för styrdokument.
Taxeförslaget bygger på ett underlag som har tagits fram av Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR).
Timavgifterna för 2022 är oförändrade jämfört med 2020 och 2021.
År 2023 ska avgiften i taxan höjas med index av nämnden för Miljö & Hälsoskydd,
vilket framgår av taxans punkt nummer 5. Timavgiften i taxan är bestämd med
utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
oktober månad året före det år taxan börjar gälla.
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har planerat för succesivt införande av den nya
kontrollförordningen med start från 2022 och att efterhandsdebitering kommer fullt
ut att ske från och med den 1 januari 2024.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-15, § 107
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-10
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2022-01-20, § 3
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-05
Ny taxa för offentlig kontroll livsmedelstaxa, , daterad 2022-01-05
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 2020, antagen av
kommunfullmäktige 2019-12-10, § 193
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Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi
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§ 103
Dnr 2021-00744
Reviderad förbundsordning för Göteborgsregionen
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer Förbundsordning, Göteborgsregionens
kommunalförbund, godkänd av förbundsfullmäktige 2021-06-15.
Sammanfattning av ärendet
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har, som en följd av ett förslag till
reviderad organisation för GR, sett över förbundsordningen så att den ska stämma
överens med de beslutade organisationsförändringarna.
Den 15 juni 2021 godkände Göteborgsregionens förbundsfullmäktige den reviderade
förbundsordningen och skickade ut den för fastställande till sina medlemskommuner.
Kungsbacka kommun är medlem i GR och behöver likt övriga medlemskommuner ta
ställning till att fastställa förslaget till reviderad förbundsordning för GR.
Under hösten 2021 bad GR medlemskommunerna att avvakta med att fatta beslut om
reviderad förbundsordning på grund av ett pågående mål om överklagande i
förvaltningsrätten som inkom i juli 2021. Eftersom förvaltningsrättens slutliga
avgörande i ärendet dröjer vill GR nu att ärendet ändå ska behandlas i
medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. Enligt GR:s planering ska ärendet
behandlas av medlemskommunerna under våren 2022 och fastställas i
förbundsfullmäktige den 14 juni 2022.
Utöver ett antal redaktionella ändringar har förbundsordningen reviderats när det
gäller antalet ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige. Likaså har skrivningen
rörande förbundsstyrelsen och hur ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsens utses
setts över.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29, § 122
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-22
Förvaltningsrätten i Göteborgs beslut om överklagade beslut vid GR:s
förbundsfullmäktigesammanträde, 2021-07-16
Göteborgsregionen förbundsfullmäktige 2021-06-15, § 100
Göteborgsregionens tjänsteskrivelse, inklusive protokollsutdrag från
förbundsstyrelsen och förslag till reviderad förbundsordning, 2021-05-19
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
Göteborgsregionen
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§ 104
Dnr 2021-00957
Revidering av Kungsbacka kommuns klimatstrategi
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Klimatstrategi för Kungsbacka kommun 2022, daterad
2022-01-27.
Klimatstrategi 2018, antagen av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 257, upphör
samtidigt att gälla.
Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen att Kungsbacka stad ska skyddas med
hjälp av ett yttre översvämningsskydd mot höga havsnivåer.
Sammanfattning av ärendet
I december 2016 skrev Kungsbacka kommun på Borgmästaravtalet (Convenant of
Mayors) och förband sig därmed att aktivt arbeta med att begränsa utsläppen av
växthusgaser samt öka tåligheten för klimatförändringar inom kommunens område.
Genom att ingå borgmästaravtalet förband sig kommunen också att anta en
klimatstrategi med mål och tillhörande åtgärdsförslag. En sådan klimatstrategi med
mål och åtgärdsförslag antogs av kommunfullmäktige den 13 december 2018.
I 2022 års översyn föreslås två justeringar av målen i klimatstrategin. Förändringarna
innebär blad annat ett nytt mål konsumtionsområdet vilket saknas i Klimatstrategi
2018, bland annat för att det har varit svårt att mäta målluppfyllnad inom detta
område. Utöver det har målet rörande att åtgärder senast 2040 ska finnas på plats för
att hantera de viktigaste utmaningarna ersatts med ett inriktningsbeslut om ett yttre
skydd mot höga havsnivåer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-05, § 133
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-21
Klimatstrategi 2022-01-27
Klimatstrategins åtgärdsförslag, 2022-02-16
Uppföljningsrapport Klimatstrategi 2018, 2022-01-05
Klimatstrategi 2018, antagen av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 257
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Losman (MP) yrkar på följande ändringar i klimatstrategin:
 Tillägg efter ”I klimatstrategin för vi även in ett inriktningsbeslut om ett yttre
översvämningsskydd mot höga havsnivåer. På det viset klargör vi en viktig
förutsättning för fortsatt utveckling av Kungsbacka stad.”:
Ett yttre översvämningsskydd är inte en lösning som ersätter andra
klimatanpassningsåtgärder, utan är ett komplement till sådana.
Översvämningsskydd innebär en mängd tekniska och miljömässiga
utmaningar, inte minst för den biologiska mångfalden.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

35 (39)

2022-04-26

 Tillägg på valfri plats:
Vara positiva till vindkraftsetableringar i kommunen, både på land och till
havs.
 Tillägg på valfri plats:
Kommunen har klimatstyrande Regler för tjänsteresor som gäller från 2020.
Riktlinjerna gäller bara anställda, inte förtroendevalda, men val av färdsätt i
riktlinjerna ska även följas av förtroendevalda.
Carita Boulwén (SD) yrkar avslag på Maria Losmans (MP) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans (MP) yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans
(MP) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolag
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§ 105
Dnr 2022-00109
Ombudgeteringar och resultatfonder 2021
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige förändrar resultatfonderna med en total summa av 72 456 000
kronor. Resultatfonderna uppgår efter förändring till 531 576 000 kronor.
Kommunfullmäktige ombudgeterar 14 249 000 kronor till nämnderna.
Finansiering sker från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda medel med
10 000 000 kronor samt med 4 249 000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda
medel.
Kommunfullmäktige godkänner en total investeringsvolym på 852 915 000 kronor
för 2022.
Av investeringsvolymen består 912 325 000 kronor av beslutad kommunbudget 2022
och av ombudgeteringar från 2021 med 158 320 000 kronor samt justering av
Kommunbudget 2022 med -217 730 000 kronor.
Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av investeringar från 2021 till år
2022 med 158 320 000 kronor samt justering av Kommunbudget 2022 med -217 730
000 kronor.
Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av investeringar från 2021 och till år
2023 med 246 791 000 kronor.
Investeringsvolymen finansieras inom ramen för kommunfullmäktiges beslut med
begränsningen om att den totala låneskulden inte överstiger totalbeloppet om 2 904,3
miljoner kronor år 2022, (KF § 96/2021).
Sammanfattning av ärendet
I samband med genomgång av bokslutet för 2021 har det framställts önskemål från
nämnder och styrelse om att överskott i driftbudgeten och investeringsbudgeten ska
få disponeras 2022–2023 eller tillföras till resultatfonden.
Beslut om hur resultatfonderna ska justeras utifrån nämndernas resultat och de
gällande reglerna för resultatfonder fattas i samband med bokslutet. Reglerna för hur
resultatfonder ska hanteras är beslutade i kommunbudgeten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-05, § 138
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-04
Ombudgeteringar investeringar 2021
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
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Beslutet skickas till
Samtliga nämnder, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi
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§ 106
Dnr 2020-01150
Svar på motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska måltider
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att nämnden för Förskola
& Grundskola i sin budget har planerat för pedagogiska måltider till ett
subventionerat pris i stället för helt kostnadsfria, utifrån de ekonomiska resurserna
för verksamheten.
Sammanfattning av ärendet
Johan Tolinsson (S) har inkommit med en motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 2 februari 2021 om att personalen inom förskola, fritidshem
och grundskola ska erbjudas fria pedagogiska måltider.
Med en fri pedagogisk måltid menar motionären att personalen på förskola,
fritidshem samt grundskolan erbjuds kostnadsfria måltider då personalen äter med
barnen eller eleverna. Syftet med pedagogisk måltid är enligt motionären att främja
en god måltidsmiljö samt samvaro mellan vuxna och barn.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-15, § 109
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-08
Nämnden för Förskola & Grundskola 2021-04-21, § 57
Nämnden för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-03-29
Riktlinjer pedagogiska måltider Förskola & Grundskola
Beräkning pedagogiska måltider 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-02, § 86
Kommunfullmäktige 2021-02-02, § 16
Motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska måltider, 2020-12-14
Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tolinsson (S) 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 Tolinssons (S) yrkande om
bifall till motionen.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Johan Tolinssons
(S) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
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§ 107
Dnr 2020-01159
Svar på motion från Kent Stenhammar (S) om att bygga
passiv/plusenergihus i större omfattning
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att kommunen
redan verkar för att det byggs hus som är energieffektiva när det är möjligt samt att i
stort sett all nyproduktion i kommunens bostadsbolag uppförs som passivhus.
Sammanfattning av ärendet
Kent Stenhammar (S) har inkommit med en motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 14 december 2021 om att kommunen ska verka för att innan
det byggs nya bostäder och verksamhetslokaler, skrivs avtal mellan parterna att
bygga passiv- eller plusenergihus i större omfattning. Motionären menar att intresset
för passivhus har varit klent i Kungsbacka trots att tekniken finns här.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-05
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-10
Yttrande från Eksta, 2021-06-05
Byggnadsnämndens tjänsteskrivelse/yttrande, 2021-04-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-02, § 87
Kommunfullmäktige 2021-02-02, § 17
Motion från Kent Stenhammar (S) om att bygga passiv/plusenergihus i större
omfattning, 2021-12-14
Förslag till beslut på sammanträdet
Franklin Eck (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Eva Borg (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.
Protokollsanteckning
Stephan Philipson (M) stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Justerare
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