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Information 

  

1.  Information om 
kommunstyrelsens 
förvaltningsbudget 2023 
 
13.00–13.20 
Malin Larsson 
Anders Johansson 
Lovisa Eld 

2022-00367  Förslag till beslut i kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen noterar informationen till 
protokollet. 

 
Beslutsärende 
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 Ärende Beteckning Förslag 

2.  Återrapportering av uppdrag 
att följa upp Handlingsplan för 
ett större och aktivare ansvar 
för att människor som står 
långt från arbetsmarknaden 
bättre tas tillvara av kommunen 
 
13.20–13.35 
Ulrica Furby 
Jesper Edlind 

2020-01164  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av 
uppdrag att följa upp Handlingsplan för ett större och 
aktivare ansvar för att människor som står långt från 
arbetsmarknaden bättre tas tillvara av kommunen.  

Kommunstyrelsen förklarar uppdraget som lämnades 
2022-02-22, § 34, för avslutat. 

 
Information 

  

3.  Information om samråd och 
viktigare pågående ärenden 
från arbetsutskottets 
sammanträden 

2022-00015   

4.  Information om aktuella 
händelser från nämnder, bolag, 
intresseorganisationer (SKR, 
GR med flera) 

2022-00016   

5.  Information om förvaltningen 
och pågående viktigare/större 
uppdrag, projekt och händelser 

2022-00017   

 
Beslutsärenden 
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 Ärende Beteckning Förslag 

6.  Lönekartläggning 2022 och 
lönestruktur för 2023 
 

2022-00701  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen fastställer lönestrukturen för 2023 
enligt nedan: 

BAS 10.e percentil 90.e percentil 
A 23 000 28 000 

B 24 000 31 000 

C 26 000 34 000 

D 28 000 37 000 

E 30 000 41 000 

F 34 000 46 500 

G 37 000 50 500 

H 40 500 55 000 

I 45 000 60 000 

J 49 000 65 500 

Kommunstyrelsen fastställer att följande befattningar 
ska vara prioriterade för den centrala satsningen 
utifrån osakliga löneskillnader: arbetsledare kök, 
restaurangchef, arbetsterapeut, biståndshandläggare, 
enhetschefer i bas J, fysioterapeuter, lärare 
grundskola/modersmål, miljö och 
hälsoskyddsinspektör, myndighetshandläggare, 
sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, 
socialsekreterare (vuxenenheten), studie och 
yrkesvägledare, stödpedagog. 

Kommunstyrelsen godkänner rapport avseende 
lönekartläggning 2022, daterad 2022-11-08. 

7.  Förlängning av principavtal 
avseende detaljplan för Skårby 
6:19 m.fl., Björkris II 
 

2018-00716  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till förlängning 
av principavtal mellan kommunen och 
fastighetsägarna inom planområdet för Björkris II, 
undertecknat av fastighetsägarna 2022-11-10. 
Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, 
utses att för kommunens räkning underteckna avtalet. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

8.  Ansökan om planbesked för 
Äskatorp 7:68 och Duvehed 
2:9 
 

2022-00714  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen 
avser att pröva den begärda åtgärden genom en 
detaljplan för verksamheter inom Äskatorp 7:68 och 
del av Duvehed 2:9. Exploateringens omfattning ska 
utredas under detaljplanearbetet. 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ta fram en projektbeställning för upprättande av 
detaljplan för verksamheter inom Äskatorp 7:68 och 
del av Duvehed 2:9 i Fjärås stationssamhälle. 

9.  Ansökan om planbesked för 
Släps-Kullen 1:413 
 

2022-00560  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom 
planläggning inom Släps-Kullen 1:413 i Kullavik. 

10.  Ansökan om planbesked för 
Vallda 23:2 
 

2022-00629  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen 
avser att inleda en detaljplanläggning för att pröva 
lämpligheten av lokaler för verksamheter inom 
Vallda 23:2, i Vallda. Möjlig exploatering, såsom 
våningsantal, ska utredas under detaljplanearbetet. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ta fram en projektbeställning för upprättande av 
detaljplan för verksamhetslokaler inom Vallda 23:2 i 
Vallda. 

11.  Ansökan om planbesked för 
Gällinge-Skår 2:68 
 

2022-00666  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom 
planläggning inom Gällinge-Skår 2:68 i Skår. 

12.  Svar på Finansdepartementets 
remiss av promemorian Bättre 
konsekvensutredningar (Ds 
2022:22) 

2022-00640  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-11-09, 
och översänder det som sitt svar till 
Finansdepartementet. 

13.  Anmälan av delegeringsbeslut 
 

2022-00006  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 
delegeringsbeslut. 
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14.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 
 

2022-00004  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna 
skrivelser till protokollet.    

15.  Rapport från nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad 
av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, tredje 
kvartalet 2022 

2022-00839  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden 
för Gymnasium & Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen, till protokollet. 

16.  Svar på motion från Carita 
Boulwén (SD) om att införa 
kommunala ordningsvakter 
som patrullerar på särskilt 
otrygga platser i Kungsbacka 

2021-01193  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att det i nuläget inte finns ett 
geografiskt område i Kungsbacka kommun som är i 
behov av ordningsvakter. 

17.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om Kungsbacka 
Torg 

2022-00331  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att nämnden för Teknik redan arbetar 
enligt motionens intentioner, genom att dialog om 
torgets framtid kommer att hållas med flera olika 
grupper samt att parkeringsbehovet i innerstaden 
utreds inom arbetet med torget. 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-11-29 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 378 Dnr 2020-01164 
Återrapportering av uppdrag att följa upp Handlingsplan för ett större 
och aktivare ansvar för att människor som står långt från 
arbetsmarknaden bättre tas tillvara av kommunen 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av uppdrag att följa upp 
Handlingsplan för ett större och aktivare ansvar för att människor som står långt från 
arbetsmarknaden bättre tas tillvara av kommunen.  

Kommunstyrelsen förklarar uppdraget som lämnades 2022-02-22, § 34, för avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2020 väcktes ett initiativ om 
kompetens- och självförsörjning genom anpassade eller vanliga anställningar i våra 
kommunala verksamheter. Kommunstyrelsen biföll initiativet och gav 
kommundirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur Kungsbacka 
kommun ska ta ett större och aktivare ansvar för att människor som står långt från 
arbetsmarknaden bättre tas tillvara av kommunen. 

En handlingsplan togs fram som innehöll ett antal aktiviteter som skulle bidra till att 
fler arbetslösa fick möjlighet att få prova på arbete i kommunal verksamhet. I 
handlingsplanen antogs målsättningen att varje enhet ska ta emot en arbetslös enligt 
upplägget ”en arbetslös per chef”. Handlingsplanen presenterades för 

kommunstyrelsen den 22 februari 2022. Samtidigt gav kommunstyrelsen, 
kommundirektören i uppdrag att följa upp handlingsplanen och återrapportera arbetet 
till kommunstyrelsen under 2022. 

Från mars 2022 har förvaltningarna skapat en struktur och en tydligare 
ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och Enheten för arbetsliv (EFA). EFA är 
den huvudsakliga aktören i arbetet med arbetslösa som uppbär försörjningsstöd. Vid 
förvaltningarna ska det finnas kontaktpersoner som ska vara vägen in på 
förvaltningen och skapa bättre förutsättningar för verksamheterna att ta emot 
arbetslösa. Platser tas fram efter förfrågan från EFA då de har en aktuell kandidat. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-08 
Processkarta, 2022-11-10 
Kommunstyrelsen 2022-02-22, § 34 
Handlingsplan för ett större och aktivare ansvar för att människor som står långt från 
arbetsmarknaden bättre tas tillvara av kommunen, 2021-11-16 
Kommunstyrelsen 2020-12-15, § 304 
Initiativ från Ulrika Landergren (L), Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C) och 
Niklas Mattsson (KD) om kompetens- och självförsörjning genom anpassade eller 
vanliga anställningar i våra kommunala verksamheter, 2020-12-15 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2022-11-08 
Diarienummer 

KS 2020-01164 

 
 

 
KLK HR 

Ulrica Furby 
0729953394 
Förhandlingschef 

1 (5)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Återrapportering av uppdrag att följa upp Handlingsplan för ett större och aktivare 
ansvar för att människor som står långt från arbetsmarknaden bättre tas tillvara av 
kommunen 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av uppdrag att följa upp Handlingsplan för ett större 
och aktivare ansvar för att människor som står långt från arbetsmarknaden bättre tas tillvara av 
kommunen.  

Kommunstyrelsen förklarar uppdraget som lämnades 2022-02-22, § 34, för avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2020 väcktes ett initiativ om kompetens- och 
självförsörjning genom anpassade eller vanliga anställningar i våra kommunala verksamheter. 
Kommunstyrelsen biföll initiativet och gav kommundirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan 
för hur Kungsbacka kommun ska ta ett större och aktivare ansvar för att människor som står långt från 
arbetsmarknaden bättre tas tillvara av kommunen. 

En handlingsplan togs fram som innehöll ett antal aktiviteter som skulle bidra till att fler arbetslösa 
fick möjlighet att få prova på arbete i kommunal verksamhet. I handlingsplanen antogs målsättningen 
att varje enhet ska ta emot en arbetslös enligt upplägget ”en arbetslös per chef”. Handlingsplanen 
presenterades för kommunstyrelsen den 22 februari 2022. Samtidigt gav kommunstyrelsen, 
kommundirektören i uppdrag att följa upp handlingsplanen och återrapportera arbetet till 
kommunstyrelsen under 2022. 

Från mars 2022 har förvaltningarna skapat en struktur och en tydligare ansvarsfördelning mellan 
förvaltningarna och Enheten för arbetsliv (EFA). EFA är den huvudsakliga aktören i arbetet med 
arbetslösa som uppbär försörjningsstöd. Vid förvaltningarna ska det finnas kontaktpersoner som ska 
vara vägen in på förvaltningen och skapa bättre förutsättningar för verksamheterna att ta emot 
arbetslösa. Platser tas fram efter förfrågan från EFA då de har en aktuell kandidat. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-08 
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Processkarta, 2022-11-10 
Kommunstyrelsen 2022-02-22, § 34 
Handlingsplan för ett större och aktivare ansvar för att människor som står långt från arbetsmarknaden 
bättre tas tillvara av kommunen, 2021-11-16 
Kommunstyrelsen 2020-12-15, § 304 
Initiativ från Ulrika Landergren (L), Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C) och Niklas Mattsson 
(KD) om kompetens- och självförsörjning genom anpassade eller vanliga anställningar i våra 
kommunala verksamheter, 2020-12-15 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 

Beskrivning av ärendet 
Ulrika Landergren (L), Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C) och Niklas Mattsson (KD) väckte 
vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2020 ett initiativ om kompetens- och 
självförsörjning genom anpassade eller vanliga anställningar i våra kommunala verksamheter.  

Kommunstyrelsen biföll initiativet vid sammanträdet och gav kommundirektören i uppdrag att ta fram 
en handlingsplan för hur Kungsbacka kommun ska ta ett större och aktivare ansvar för att människor 
som står långt från arbetsmarknaden bättre tas tillvara av kommunen. 

På uppdrag från kommunstyrelsen togs därefter en handlingsplan fram för att kommunens 
verksamheter ska ta emot fler personer som står utanför arbetsmarknaden på praktik som därefter kan 
övergå till en arbetsmarknadsanställning. Kommundirektören fick även i uppdrag att följa upp 
handlingsplanen och återrapportera arbetet till kommunstyrelsen under 2022. 

Handlingsplanen angav ett antal aktiviteter som skulle bidra till att fler arbetslösa fick möjlighet att få 
prova på kommunal verksamhet. 

Handlingsplanen angav att en tydligare ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och EFA som är den 
huvudsakliga aktören i arbetet med arbetslösa som uppbär försörjningsstöd, ska utarbetas och det har 
varit fokus i arbetet för de involverade aktörerna sedan beslutet i kommunstyrelsen. 

Varje förvaltning har skapat en struktur för hanteringen och kontaktpersoner har utsetts. 
Kontaktpersonernas uppgift är att vara vägen in på förvaltningarna och skapa förutsättningar för 
verksamheterna att ta emot arbetslösa. Platser tas fram efter förfrågan från Enheten för arbetsliv, EFA, 
då de har en aktuell kandidat.  

I handlingsplanen antogs målsättningen att varje enhet ska ta emot en arbetslös enligt upplägget ”en 

arbetslös per chef”, vilket motsvarar att cirka 200 chefer i första linjen ska ta emot en arbetslös. 
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Beskrivning av arbetet från mars – september 2022 
Utsedda representanter från förvaltningarna tillsammans med representanter från EFA, vid 
Kompetenscentrum utarbetade under våren riktlinjer för arbetet, kontaktpersoner för förvaltningarna 
utsågs och en roll- och ansvarsfördelning har tagits fram. Ett gemensamt presentationsmaterial om 
arbetsmarknadsinitiativet är också framtaget. Förvaltningarna och EFA:s kontaktpersoner har byggt 
upp en etablerad kontakt. 

Kontaktpersonens ansvar vid respektive förvaltning är att vara en länk mellan EFA och 
arbetsplatserna. Det är till kontaktpersonen på förvaltningen som EFA vänder sig när de har en 
deltagare som behöver en praktikplats och därefter sonderar kontaktpersonen en lämplig arbetsplats. 
Ambitionen är inte att bygga upp en bank med platser då platserna riskerar att stå tomma om det inte 
finns någon deltagare som matchar platsen. I stället tas platser fram när det finns en person som är i 
behov av en och på så sätt blir förutsättningarna bättre för en bra matchning. I flera förvaltningar har 
man byggt vidare på kontaktpersonskonceptet så att det även finns kontaktpersoner på 
verksamhetsnivå för EFA att ta en direktkontakt med. 

Ansvarsfördelningen syftar till att EFA har huvudansvaret för deltagarens process. I de fall praktiken 
resulterar i en arbetsmarknadsanställning inom ramen för EFA:s budgeterade medel ansvarar de för 
anställningsavtalet, rekvirerar eventuellt statligt stöd från arbetsförmedlingen och erbjuder eventuellt 
kompletterande insatser. Förvaltningarna har också möjlighet att erbjuda en arbetsmarknadsanställning 
eller en ordinarie anställning utifrån behov och möjlighet i verksamheten. Idet fall att förvaltningen 
anställer så ansvarar de för kontakt med arbetsförmedlingen och eventuell rekvirering av statligt stöd. 

En processkarta har tagits fram för att tydliggöra arbetet. 

Huvudspåret är att en deltagare påbörjar sin tid på arbetsplatsen med en praktikperiod och innan 
praktiken övergår till en arbetsmarknadsanställning ska en avstämning ske för att utvärdera om en 
anställning är rätt insats som nästa steg. 

EFA har möjlighet att ansvara för arbetsmarknadsanställningen under ett år och därefter får 
arbetsplatsen förfrågan om de har möjlighet att erbjuda en fortsatt arbetsmarknadsanställning eller en 
ordinarie anställning. 

Vid några förvaltningar, däribland Vård & Omsorg och Förskola & Grundskola pågår ett förberedande 
arbete för att starta jobbspår. Det innebär att ett antal arbetslösa får möjlighet till praktik kombinerat 
med yrkesutbildning för att på sikt nå en ordinarie anställning.  

Varje förvaltning har genomfört olika former av informationsinsatser och workshops för chefer och 
verksamheter om hur arbetet ska läggas upp och vikten av att öppna upp arbetsplatserna för arbetslösa. 

Statistik 
Verksamheterna tar årligen emot en stor variation av olika praktikanter och det är inte helt enkelt att 
beräkna antalet personer som genomgår en insats. Efter en sammanställning av deltagare kan 
konstateras att kommunen under perioden 1 januari 2022 till 30 september 2022 haft 770 personer på 
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praktik eller motsvarande och av dessa har 560 personer varit inom arbetsplatsförlagt lärande (APL), 
arbetsplatsförlagt utbildning (APU) eller Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), det vill säga att 
personer har deltagit i verksamheten utifrån att de är elever eller studenter. Vidare har 100 av 770 
personer haft en BEA-anställning. BEA är ett avtal för arbetsmarknadspolitiska insatser. Syftet med en 
anställning enligt detta avtal är att stärka en arbetstagares möjligheter att få en reguljär anställning som 
efterfrågas på arbetsmarknaden. 

 

Utvecklingsområden 
Arbetet utifrån handlingsplanen har pågått i drygt sju månader och det finns fortfarande 
utvecklingsområden. Nedan följer ett antal områden som kan utvecklas och arbetas vidare med. 

EFA och förvaltningarna behöver utveckla former för en gemensam uppföljning av de olika insatser 
som görs. Det finns många olika aktörer som söker praktikplatser för arbetslösa och studenter och i 
dagsläget finns ingen samordnad struktur och uppföljning av hur vi följer upp arbetet och hur en 
prioritering av olika målgrupper bör göras. En prioritering kan vara olika beroende på om det finns ett 
kompetensförsörjningsperspektiv, om det är ett incitament för att sänka kommunens kostnader för till 
exempel försörjningsstöd eller ett inkluderingsperspektiv som riktar sig till de som står långt från 
arbetsmarknaden. Dessa målgrupper kan vara desamma, men behöver inte vara det. Även när det 
gäller arbetsmarknadsanställningar kan de ingås både genom EFA och genom förvaltningarna och för 
detta behöver en uppföljning tas fram. 

Det finns en efterfrågan om utbildning för handledare som kan erbjudas via kurskatalogens öppna 
utbud. En person som är i en arbetsmarknadsåtgärd är i behov av handledning och handledaren 
behöver finnas i den verksamhet där personen är placerad. Det finns vinster, både ekonomiskt och 
erfarenhetsmässigt, att genomföra utbildning för handledare som riktar sig till personal från hela 
kommunen och inte enbart till handledare i en viss förvaltning eller verksamhet. 

Det finns många frågor i verksamheterna och hos cheferna kring arbetsmarknadsinsatserna och det är 
angeläget att det finns god kännedom om vilka roller, åtgärder och ansvar som finns kopplat till 
arbetsmarknadsprocessen. Det ska vara enkelt att hitta information och stöd så att det inte blir för 
betungande för chefer och verksamheterna att ta emot en praktikant eller en arbetsmarknads-
anställning. EFA och HR på förvaltningarna har en viktig roll att möjliggöra för verksamheterna att 
välkomna en praktikant. Till exempel kan en rutin tas fram för de mest återkommande frågorna samt 
kring vilka olika arbetsmarknadsåtgärder som finns. 

Avslutningsvis 
Det finns ett stort engagemang i verksamheterna för att på olika sätt bidra till inkludering och 
marknadsföring av kommunen som arbetsgivare. Viljan att hitta lösningar är stor och det är angeläget 
att så många arbetsplatser som möjligt tar emot för att inte bara vissa arbetsplatser ska bära värdskapet. 
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Efterfrågan på arbetskraft är fortfarande stor i den arbetsmarknadsregion som Kungsbacka är en del av. 
Många av de som uppbär försörjningsstöd och är arbetslösa, trots en stor efterfrågan på arbetskraft, 
kan ha andra hinder än just arbetslöshet som försvårar eller begränsar deras förmåga till anställning. 
Det är därför viktigt att alla steg i riktning mot den reguljära arbetsmarknaden används. Även om inte 
det finns utrymme för en arbetsmarknadsanställning så skapar delaktighet på en arbetsplats 
meningsfullhet och arbetslivserfarenhet för nästa steg mot en varaktig etablering på arbetsmarknaden. 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 
Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 34 Dnr 2020-01164 
Svar på initiativ från Ulrika Landergren (L) m.fl. om kompetens- och 
självförsörjning genom anpassade eller vanliga anställningar i våra 
kommunala verksamheter 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar Handlingsplan för ett större och aktivare ansvar för att 
människor som står långt från arbetsmarknaden bättre tas tillvara av kommunen, 
daterad 2021-11-16. 

Kommunstyrelsen förklarar uppdraget att ta fram en handlingsplan som lämnades 
2020-12-15, § 304, för avslutat. 

Kommundirektören får i uppdrag att följa upp handlingsplanen och återrapportera 
arbetet till kommunstyrelsen under 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Ulrika Landergren (L), Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C) och Niklas 
Mattsson (KD) väckte vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2020 
ett initiativ om kompetens- och självförsörjning genom anpassade eller vanliga 
anställningar i våra kommunala verksamheter. Kommunstyrelsen biföll initiativet vid 
sammanträdet och gav kommundirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för 
hur Kungsbacka kommun ska ta ett större och aktivare ansvar för att människor som 
står långt från arbetsmarknaden bättre tas tillvara av kommunen. 

I handlingsplanen föreslås att verksamheterna ska ta emot fler personer som står 
utanför arbetsmarknaden på praktik som därefter kan övergå till en 
arbetsmarknadsanställning. För att åstadkomma att fler arbetslösa ges möjlighet att få 
prova på kommunal verksamhet föreslås att målsättningen ska var ”en arbetslös per 

chef”. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-07, § 420 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-16 
Handlingsplan för ett större och aktivare ansvar för att människor som står långt från 
arbetsmarknaden bättre tas tillvara av kommunen, 2021-11-16 
Kommunstyrelsen 2020-12-15, § 304 
Initiativ från Ulrika Landergren (L), Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C) och 
Niklas Mattsson (KD) om kompetens- och självförsörjning genom anpassade eller 
vanliga anställningar i våra kommunala verksamheter, 2020-12-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) och Monica Neptun (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 
Kommunstyrelsen Datum  

2022-02-22 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

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

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 



 

 
  

   

  
 

  
  

   

    Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Vägmästaren, Syréngatan 1 

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

info@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se     
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Utredning avseende handlingsplan för ett större och aktivare 
ansvar för att människor som står långt från arbetsmarknaden 
bättre tas tillvara av kommunen  

Inledning 
Kungsbacka kommun har under en längre tid arbetat för att arbetslösa med 
försörjningsstöd snabbt ska nå en egen försörjning. Detta sker genom Kungsbackas 
unika arbetsmarknadsprocess som bland annat hämtat inspiration från den så kallade 
Trelleborgsmodellen. 

En avgörande del i arbetet handlar om att de insatser som ska erbjudas ska vara 
relevanta, ha en nära arbetsmarknadskoppling och för den enskilda individen 
resultera i en ökad kompetens som kan medföra en ordinarie anställning. 

Utgångspunkten är att arbetsmarknadsinsatserna inte består av konstruerade 
arbetsuppgifter utan är riktiga och reella och sker i en ordinarie arbetsplatsmiljö. 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad har ansvaret för Kungsbackas 
arbetsmarknadsprocess och detta förslag till handlingsplan passar väl in i det arbete 
som pågår vid förvaltningen. 

Kungsbacka kommun är största arbetsgivare i kommunen och kan i egenskap av sin 
storlek och sitt uppdrag, erbjuda varierande arbetsuppgifter över vitt skilda 
verksamhetsområden. Cirka 6 700 månadsavlönade medarbetare arbetar inom 
framförallt vård, omsorg, skola och barnomsorg, serviceyrken och teknikfunktioner. 
Årligen rekryteras cirka 1000 personer till olika arbetsuppgifter och anställningar. 
Via kommunens vikariecenter hanteras och samordnas också en mängd timavlönade 
vikarier till de större förvaltningarna. 

Under många år har arbetsmarknadsprognoser visat att kompetensförsörjning 
kommer att bli en stor utmaning för kommunal sektor och då inte minst inom vård, 
omsorg och utbildning. De senaste årens pandemi har tillfälligt bromsat upp bristen 
på personal, men kompetensbristen bedöms trots det slå igenom starkt då offentlig 



 

 
 

  
 

 
sektor åter igen får konkurrens av branscher som under pandemin befunnit sig i en 
lågkonjunktur. 

Sammantaget medför ovan aspekter att ett ökat och aktivare ansvar för 
kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden kan ge flera vinster. 

Bakgrund till kommunernas arbetsmarknadsinsatser 
Kommunerna har i uppdrag genom Lagen om arbetslöshetsnämnd (1944:475) att 
hålla sig informerad om arbetslöshetens utveckling och att vidta åtgärder för att 
mildra effekterna av arbetslöshet. Det samarbete som finns mellan kommun och 
arbetsförmedling och de kommunala insatser som erbjuds för arbetslösa hanteras 
vanligtvis inom någon form av arbetsmarknadsenhet. 

Kommunens utbud, målgrupp och inriktning varierar utifrån politiska inriktningar 
och ofta också utifrån hur den socioekonomiska situationen ser ut samt graden av 
utanförskap och arbetslöshet. I de flesta kommuner, även Kungsbacka kommun, är 
ett primärt uppdrag för arbetsmarknadsenheterna att erbjuda aktiva insatser för 
försörjningsstödstagare då det finns ett starkt incitament att minska de kommunala 
kostnaderna för ekonomiskt bistånd. 

Kommunernas engagemang inom arbetsmarknadspolitiken sträcker sig långt tillbaka. 
Under 90-talets höga arbetslöshetsperioder med stora volymer av 
beredskapsanställningar och ALU-åtgärder växte arbetsmarknadsenheterna. Då 
organiserades verksamheten oftast inom kommunstyrelsens ansvarsområde och i 
närhet till personalfrågorna. 

De som arbetade på dåvarande arbetsmarknadsenheter ansvarade för praktikplatser, 
koordinering och stöd för de arbetslösa personer som befann sig på åtgärd i 
anpassade arbetslag eller i ordinarie verksamhet. I takt med att arbetslösheten sjönk 
flyttade arbetsmarknadsverksamheternas fokus från att utföra uppdrag från 
Arbetsförmedlingen till aktivering av personer som tog emot försörjningsstöd. 

I detta skifte förändrades också reglerna för a-kassan vilket innebar att fler arbetslösa 
fick söka försörjningsstöd eftersom kraven för att kvalificera sig till 
arbetslöshetsersättningen (a-kassan) blev högre. De kommunala 
arbetsmarknadsenheterna blev en av de verksamheter som utförde insatser på 
uppdrag från socialtjänsten. 

En ökad andel av de arbetslösa stod långt ifrån arbetsmarknaden och saknade 
arbetslivserfarenhet vilket medförde att en växande flora av insatser utöver de 
arbetsplatsförlagda skapades, såsom jobbsökarkurser, kompletterande utbildningar, 
datautbildningar, anpassade konstruerade arbetsplatser samt samarbete med 
föreningslivet. Många av arbetsmarknadsenheterna samorganiserades med 
kommunens flyktingmottagning och enheten för ekonomiskt bistånd.  

Åtgärder i form av anställningar med olika statliga subventioner har varierat över tid, 
både vad gäller inriktning, konstruktion, subventioneringsgrad och volymer. En 
uppfattning som stöds av forskning är att insatser, såsom en arbetsmarknads-
anställning, som är nära den ordinarie arbetsmarknaden är en insats som ger bäst 
resultat. Får inte den enskilde en ordinarie anställning på den arbetsplats som denne 
haft en arbetsmarknadsanställning på så stärker i vart fall anställningen möjligheten 
att få andra jobb. Den arbetslösa får en referens och arbetslivserfarenhet. 

Oavsett arbetsmarknadsenheternas organisatoriska tillhörighet så har vanligtvis det 
övergripande och samordnande ansvaret för kommunens arbetsmarknads-
anställningar tillfallit arbetsmarknadsverksamheten. Skälen till det har varit flera, 



 

 
 

  
 

 
men framförallt har arbetsmarknadsenheten haft en verksamhet med en bred 
verktygslåda, där anställningarna varit en del av denna verktygslåda som 
kompletterat andra insatser. Verksamheten har vanligen haft ett helhetsansvar som 
inneburit att den haft ett övergripande samordningsansvar för den arbetslöses process 
fram till egen försörjning genom till exempel en ordinarie anställning. 
  



 

 
 

  
 

 

Handlingsplan för aktivare ansvar 
Inkludering, att minska arbetslösheten och att bidra till verksamheternas 
kompetensförsörjning är centrala målsättningar arbetsmarknadsinsatserna i 
Kungsbacka kommun. Denna handlingsplan syftar till att bidra till målsättningarna 
om ett större och aktivare ansvar för att människor som står långt från 
arbetsmarknaden bättre tas tillvara i kommunen. 

En arbetslös per chef 
I Kungsbacka finns det i dagsläget cirka 200 chefer som har ett så kallat första linjens 
ansvar. De är ansvariga för en avgränsad verksamhet och en personalgrupp. 
Personalgrupperna kan variera från några enstaka medarbetare till större enheter. 

Målsättningen är att varje chef med linjeansvar någon gång under året tar emot minst 
en person från målgruppen. Det kan handla om allt från en plats för praktik på deltid 
under några veckor till en arbetsmarknadsanställning på heltid under hela året.  

Benämningarna för dessa insatser kommer att variera utifrån vilka former för 
arbetsmarknadsåtgärder som är aktuella. För närvarande handlar det till exempel om 
arbetspraktik, ungdomsjobb, resursjobb eller extratjänster. Insatserna kan vara del 
eller helfinansierade av statliga medel eller kommunalt finansierade via Enheten för 
Arbetsmarknad (EFA). Det centrala är att platsen erbjuds till en arbetslös 
kommuninvånare för att denne ska få arbetslivserfarenhet, prova på ett specifikt yrke 
eller lära sig mer om hur det fungerar på en arbetsplats för att i förlängningen nå en 
reguljär anställning. 

Förslaget innebär att det vid varje förvaltning behöver skapas en struktur för 
hanteringen. Förslagsvis tillsätts en kontaktperson som får i uppdrag att vara vägen in 
på förvaltningen och skapa förutsättningar för verksamheterna att ta emot arbetslösa. 
Platsen tas fram efter förfrågan från EFA då de har en aktuell kandidat.  

Kontaktpersonen vid förvaltningen behöver ha god kännedom om arbetsplatserna, 
närmaste arbetsledare och hur förutsättningarna ser ut på arbetsplatsen för tillfället. 
Kontaktpersonen ska också bistå med att det utses en handledare på arbetsplatsen. 
Kontaktpersonen kan vara en tjänsteperson centralt placerad på förvaltningen, men 
flera förvaltningar skulle också kunna välja att dela på en gemensam kontaktperson. 

Varje chef behöver definiera vilka arbetsuppgifter som kan vara aktuella, vem av 
medarbetarna som kan vara handledare och vilken omfattning som kan passa för 
verksamheten. De arbetsuppgifter som ska utföras inom en praktik eller 
arbetsmarknadsanställning ska vara så kallade ”guldkants-uppdrag” eller ”prova på” 

uppgifter. 

I grunden får förvaltningarna bygga upp en rutin och struktur som passar bäst utifrån 
respektive verksamhets förutsättningar. Ett förslag till upplägg behöver 
sammanställas där förvaltningen redogör för ansvarsfördelningen, hur kontaktvägar 
ser ut samt där svar på vanlig förekommande frågor om till exempel regelverk för 
Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska 
insatser (BEA) tydliggörs. 

En del i ansvarsfördelningen handlar om att EFA har ett övergripande ansvar för 
samordningen av den arbetslöses process, att EFA upprättar praktikkontrakt 
alternativt anställningsavtal och söker medel från staten där det är möjligt. EFA har 
också i uppdrag att stödja den arbetslöse så att denne kan nå en anställning på 
ordinarie arbetsmarknaden genom söka-jobb stöd och kompletterande insatser och 
utbildning. 



 

 
 

  
 

 
I de fall en anställning sker så står EFA för anställningsavtalet och eventuella 
lönekostnader som inte finansieras av staten under en begränsad period av cirka ett 
år. Insatsen från EFA är inte en permanent lösning utan en insats för att komma 
vidare till egen försörjning. 

Om verksamheten önskar att den arbetssökande är kvar som anställd får en 
anställning ske i ordinarie verksamhet, genom BEA och eventuellt på sikt genom 
Allmänna bestämmelser (AB). Om den arbetslöse som fått praktik eller 
arbetsmarknadsanställning via EFA, missköter sig på sin arbetsplats så är det EFAs 
ansvar att söka en annan plats alternativt att avsluta insatsen.  

Det är angeläget att skilja på en anställning som tillsätts genom en sedvanlig 
rekrytering, som sker i ordinarie verksamhet och där anställningen sker genom AB, 
och en anställning som upprättas utifrån den enskildes behov av till exempel 
arbetslivserfarenhet, där anställningen inte sker genom ett urvalsförfarande och där 
anställningsavtalet sker genom BEA. 

För den enskilde är det angeläget att få en ordinarie anställning och i ett led att närma 
sig det, kan en anställning genom vikariecenter vara aktuell. Därav behöver ett arbete 
utvecklas vad gäller ett ökat samarbete för att underlätta övergången från en BEA-
anställning till en timavlönad anställning. 

Avslutningsvis behöver handlingsplanen kompletteras med en tydlig beskrivning av 
ansvarsfördelningen, strukturen och rutiner för hur processen ska fungera i alla delar. 
I detta behöver även de berörda fackliga organisationer involveras. 
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§ 304 Dnr 2020-01164  
Initiativ från Ulrika Landergren (L) m.fl. om kompetens- och 
självförsörjning genom anpassade eller vanliga anställningar i våra 
kommunala verksamheter 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för 
hur Kungsbacka kommun ska ta ett större och aktivare ansvar för att människor som 
står långt från arbetsmarknaden bättre tas tillvara av kommunen. 

Kommundirektören ska återrapportera uppdraget och lämna förslag till beslut under 
2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Ulrika Landergren (L), Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C) och Niklas 
Mattsson (KD) väcker vid sammanträdet ett initiativ om kompetens- och 
självförsörjning genom anpassade eller vanliga anställningar i våra kommunala 
verksamheter. 

Förslagsställarna menar att kommunen kommer ha stora behov de kommande åren 
när det gäller kompetensförsörjningen, inte minst inom vård, omsorg, skola, förskola 
men även inom till exempel förvaltningarna för Teknik och Service. Vidare 
framhålls att även det lokala näringslivet har stora behov av att rekrytera, men att det 
ibland är svårt att hitta arbetskraft.  

En hel del av kommunens småföretagare har tagit ett stort socialt ansvar och anställer 
både människor med funktionsnedsättning och nyanlända. Förslagsställarna vill nu 
öppna upp kommunala verksamheter för dessa grupper för att de ska få 
arbetslivserfarenhet och ett första steg in på arbetsmarknaden. 

Beslutsunderlag 
Initiativ från Ulrika Landergren (L) m.fl. om kompetens- och självförsörjning genom 
anpassade eller vanliga anställningar i våra kommunala verksamheter, 2020-12-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulrika Landergren (L), Eva Borg (S), Kristina Karlsson (C), Johan Tolinsson (S), 
Niklas Mattsson (KD), Maria Losman (MP) och Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till 
initiativet. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
Ulrika Landergrens (L) m.fl. yrkande om bifall till initiativet, och att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla initiativet. 
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Protokollsanteckning 
Stephan Philipson (M) stödjer Ulrika Landergrens (L) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 



Initiativärende 

Kompetens- och självförsörjning genom anpassade eller 
vanliga anställningar i våra kommunala verksamheter 

 
Kungsbacka kommun har inte en hög arbetslöshet generellt. Men vi har individer och 
grupper till vilka räknas, långtidsarbetslösa, funktionsnedsatta och nyanlända. 
Samtidigt har kommunen stora utmaningar framöver med sin kompetensförsörjning 
och även det lokala näringslivet har svårt att rekrytera. Den första anställningen är ett 
viktigt steg för att få fotfäste på arbetsmarknaden och kommunen kan här göra en 
viktig insats för att underlätta för individer att bli självförsörjande och förebygga 
utanförskap. Därför behöver kommunen öppna samtliga sina verksamheter för dessa 
målgrupper. 
 

Kungsbacka kommun har länge haft en relativt låg arbetslöshet bland utsatta 
grupper, men vi inte haft förmågan att anställa och ta tillvara t ex de elever som 
lämnar gymnasiesärskolan. Vi har inte heller varit speciellt duktiga på att använda 
arbetsförmedlingens eller statens stöd för att anställa människor med 
funktionsnedsättning 

Kommunen kommer att ha stora behov de kommande åren vad gäller 
kompetensförsörjningen, inte minst inom vård, omsorg, skola, förskola men även 
inom t ex tekniska- och serviceförvaltningen. Även det lokala näringslivet har stora 
behov av att rekrytera men har ibland svårt att hitta arbetskraft. Vi har dock en hel del 
av våra småföretagare som har tagit ett stort socialt ansvar och anställer både 
människor med funktionsnedsättning och nyanlända. 

Genom att öppna upp kommunala verksamheter för dessa personer skulle de kunna 
ges värdefulla erfarenheter som skulle ge dem ett första steg in på arbetsmarknaden, 
samtidigt som kommunen skulle kunna fånga upp värdefull kompetens för framtiden.  

Anpassade anställningar, som till exempel extratjänster, lönebidragsanställningar och 
nystartsjobb är numera i hög utsträckning möjliga att kombinera med studier, och 
kommunen skulle här också kunna ha ypperliga möjligheter att skräddarsy 
anställningar som kan kombineras med utbildning som är relevant för 
arbetsmarknadens krav. 

Som kommun föreligger också ett ytterligare syfte med att bereda människor 
möjligheter till inträde på arbetsmarknaden; som offentlig aktör satt att verka för 
medborgarnas bästa finns det en social dimension att beakta. Kommunen bör agera 
som ett gott föredöme i frågor som gäller medborgarnas möjligheter att vara delaktiga 
i samhället, där en av de viktigaste aspekterna är att kunna arbeta och försörja sig 
själv. Därmed bör kommunen öppna upp samtliga sina verksamheter för att möta 
behov hos både kommun, medborgare och samhälle. 

Det aktuella läget för kommunen är att vi har en försvinnande liten andel Av BEA 
(Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) anställningar i 



kommunen i förhållande till vår storlek och till det totala antalet anställda i en 
kommun.  

Förslag till beslut  

att uppdra till kommundirektören att ta fram en handlingsplan för hur Kungsbacka 
kommun ska ta ett större och aktivare ansvar för att människor som står långt från 
arbetsmarknaden bättre tas tillvara av kommunen.  

att kommundirektören kommer tillbaks med förslag till beslut under 2021.  

 
 

Ulrika Landergren (L)   Lisa Andersson(M)   Fredrik Hansson(C)  Niklas Mattsson(Kd) 
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§ 379 Dnr 2022-00701 
Lönekartläggning 2022 och lönestruktur för 2023 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen fastställer lönestrukturen för 2023 enligt nedan: 

BAS 10.e percentil 90.e percentil 
A 23 000 28 000 

B 24 000 31 000 

C 26 000 34 000 

D 28 000 37 000 

E 30 000 41 000 

F 34 000 46 500 

G 37 000 50 500 

H 40 500 55 000 

I 45 000 60 000 

J 49 000 65 500 

 
Kommunstyrelsen fastställer att följande befattningar ska vara prioriterade för den 
centrala satsningen utifrån osakliga löneskillnader: arbetsledare kök, restaurangchef, 
arbetsterapeut, biståndshandläggare, enhetschefer i bas J, fysioterapeuter, lärare 
grundskola/modersmål, miljö och hälsoskyddsinspektör, myndighetshandläggare, 
sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, socialsekreterare (vuxenenheten), studie och 
yrkesvägledare, stödpedagog. 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapport avseende lönekartläggning 2022; daterad 2022-
11-08. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun arbetar med en lönestruktur där samtliga befattningar är 
värderade utifrån ett arbetsvärderingssystem. Värderingen utgår från fyra faktorer; 
kunnande, problemlösning, ansvar och arbetsförhållanden och i varje faktor värderas 
arbetets grundkrav. Värderingarna resulterar i att befattningarna placeras i olika 
BAS-intervall. Varje BAS-intervall har en beslutad lönestruktur mellan 10:e och 90:e 
percentilen som utgör vägledning för befattningarnas lönenivåer.  

Den beslutade lönestrukturen används som utgångspunkt vid prioriteringar och 
satsningar och är också ett stöd för lönesättande chefer vid lönesättning av nya 
medarbetare. Den beslutade lönestrukturen har under 2021 och 2022 varit densamma 
och förslaget för 2023 är att den justeras till en ny målnivå. 

I 2022 års lönekartläggning har en analys genomförts av kvinnors och mäns 
medianlöner. Jämförelsen har gjorts av medarbetare med både tidsbegränsade och 
tillsvidareanställningar.  
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Lönestatistiken har analyserats med stöd av arbetsvärderingen utifrån tre aspekter i 
enlighet med Diskrimineringslagen; lika, likvärdiga och hierarkiska befattningar. 

Sammantaget visar kartläggningen att skillnaden mellan kvinnors och mäns löner på 
en övergripande nivå har minskat något. Kvinnors medianlön motsvarar närmare 
98% av medianlönen för män. 

När det gäller skillnaden i medianlön mellan män och kvinnor som har lika 
befattningar finns den i vissa befattningar skillnader i medianlön mellan könen. 
Dessa skillnader kan i huvudsak förklaras av sakliga faktorer vilket gör att det inte 
går att fastställa några osakliga löneskillnader. Det finns också flera befattningar där 
kvinnor har en högre medianlön än männen. 

När det gäller jämförelsen mellan likvärdiga befattningar som inryms i samma BAS-
intervall eller där de kvinnodominerade befattningarna i en BAS jämförs med en icke 
kvinnodominerad befattning i en lägre BAS syns dock en löneskillnad. 

I bedömningen av vilka befattningar som bör vara föremål för en central satsning har 
även konkurrenssituationen gentemot närliggande kommuner beaktats i 
prioriteringen. Förutom den centrala satsningen på osakliga löneskillnader arbetar 
förvaltningarna med att minska på skillnader i lön mellan män och kvinnor. 
Kontinuerligt behöver vi också uppdatera de arbetsvärderingar som finns för 
tjänsterna så att jämförelserna mellan befattningarna blir korrekt 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-08 
Rapport avseende lönekartläggning 2022, 2022-11-08 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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Lönekartläggning 2022 och lönestruktur för 2023 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen fastställer lönestrukturen för 2023 enligt nedan: 

BAS 10.e percentil 90.e percentil 
A 23 000 28 000 

B 24 000 31 000 

C 26 000 34 000 

D 28 000 37 000 

E 30 000 41 000 

F 34 000 46 500 

G 37 000 50 500 

H 40 500 55 000 

I 45 000 60 000 

J 49 000 65 500 

 

Kommunstyrelsen fastställer att följande befattningar ska vara prioriterade för den centrala satsningen 
utifrån osakliga löneskillnader: arbetsledare kök, restaurangchef, arbetsterapeut, biståndshandläggare, 
enhetschefer i bas J, fysioterapeuter, lärare grundskola/modersmål, miljö och hälsoskyddsinspektör, 
myndighetshandläggare, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, socialsekreterare (vuxenenheten), 
studie och yrkesvägledare, stödpedagog. 

Kommunstyrelsen godkänner rapport avseende lönekartläggning 2022; daterad 2022-11-08. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun arbetar med en lönestruktur där samtliga befattningar är värderade utifrån ett 
arbetsvärderingssystem. Värderingen utgår från fyra faktorer; kunnande, problemlösning, ansvar och 
arbetsförhållanden och i varje faktor värderas arbetets grundkrav. Värderingarna resulterar i att 
befattningarna placeras i olika BAS-intervall. Varje BAS-intervall har en beslutad lönestruktur mellan 
10:e och 90:e percentilen som utgör vägledning för befattningarnas lönenivåer.  
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Den beslutade lönestrukturen används som utgångspunkt vid prioriteringar och satsningar och är också 
ett stöd för lönesättande chefer vid lönesättning av nya medarbetare. Den beslutade lönestrukturen har 
under 2021 och 2022 varit densamma och förslaget för 2023 är att den justeras till en ny målnivå. 
 
I 2022 års lönekartläggning har en analys genomförts av kvinnors och mäns medianlöner. Jämförelsen 
har gjorts av medarbetare med både tidsbegränsade och tillsvidareanställningar.  
 
Lönestatistiken har analyserats med stöd av arbetsvärderingen utifrån tre aspekter i enlighet med 
Diskrimineringslagen; lika, likvärdiga och hierarkiska befattningar. Sammantaget visar kartläggningen 
att skillnaden mellan kvinnors och mäns löner på en övergripande nivå har minskat något. Kvinnors 
medianlön motsvarar närmare 98% av medianlönen för män. När det gäller skillnaden i medianlön 
mellan män och kvinnor som har lika befattningar finns den i vissa befattningar skillnader i medianlön 
mellan könen. Dessa skillnader kan i huvudsak förklaras av sakliga faktorer vilket gör att det inte går 
att fastställa några osakliga löneskillnader. Det finns också flera befattningar där kvinnor har en högre 
medianlön än männen. 
 
När det gäller jämförelsen mellan likvärdiga befattningar som inryms i samma BAS-intervall eller där 
de kvinnodominerade befattningarna i en BAS jämförs med en icke kvinnodominerad befattning i en 
lägre BAS syns dock en löneskillnad. I bedömningen av vilka befattningar som bör vara föremål för en 
central satsning har även konkurrenssituationen gentemot närliggande kommuner beaktats i 
prioriteringen. Förutom den centrala satsningen på osakliga löneskillnader arbetar förvaltningarna med 
att minska på skillnader i lön mellan män och kvinnor. Kontinuerligt behöver vi också uppdatera de 
arbetsvärderingar som finns för tjänsterna så att jämförelserna mellan befattningarna blir korrekt. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-08 
Rapport avseende lönekartläggning 2022, 2022-11-08 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 

Beskrivning av ärendet 
I de centrala löneavtalen (HÖK) anges att arbetsgivaren har ansvar för lönebildningen och att 
lönebildningen är ett viktigt instrument för att kommunen ska nå sina verksamhetsmål. Löneavtalet 
utgår från en lönesättning som är individuell och differentierad. En arbetstagares lön ska bestämmas 
utifrån sakliga grunder såsom arbetsuppgifternas svårighetsgrad, kompetens, yrkeskunnande och 
övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna, samt arbetstagarens skicklighet och resultat i 
förhållande till verksamhetsmålen. 
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Målsättning för hur relationen mellan olika befattningsgrupper ska se ut samt vilken lönespridning som 
ska finnas inom och mellan de olika befattningsgrupperna anges i en kommungemensam lönestruktur. 
Den beslutade lönestrukturen används som utgångspunkt vid prioriteringar och satsningar och är också 
ett stöd för lönesättande chefer vid lönesättning av nya medarbetare. 
Den föreslagna lönestrukturen för 2023 har justerats eftersom lönestrukturen har legat på samma nivå 
2020 och 2021. Justeringen har gjorts utifrån den nuvarande beslutade lönestrukturen och en analys av 
den faktiska lönestrukturen. Beaktande har även tagits till lönenivåer i andra närliggande kommuner.  

Nedan visas förslag på lönestruktur för 2023 i jämförelse med lönestruktur för 2020–21 samt den 
faktiska lönestrukturen (staplar). 
 

 
 
I jämförelse med flera av de västsvenska kommunerna har Kungsbacka kommun en hög lönespridning 
inom flertalet befattningar. Det betyder ofta att den 10:e percentilen kan ligga något lägre samtidigt 
som den 90:e percentilen är något högre än jämförbara kommuner, dvs gapet mellan 10 och 90 
percentilen är större än i flertalet andra kommuner. En lönespännvid mellan 25–30% kan i 
sammanhanget betraktas som god. 

Fortfarande är utmaningen att bibehålla och öka lönespridningen inom flera av grupperingarna då 
ingångslönerna ökar i en snabbare takt än lönenivåerna för befintlig personal. Detta har gjort att den 
faktiska lönestrukturen tryckts ihop i förhållande till målsättningen i den beslutade lönestrukturen. I 
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omvärldsanalysen syns även att lönenivåerna tydligare skiljer sig åt mellan Halland och GR, vilket 
medfört att Kungsbacka har en god nivå på lönerna i jämförelse med Halland men att flera GR-
kommuner i vissa befattningar har en högre lönenivå än Kungsbacka. 

Lönekartläggning 
Arbetsgivare ska årligen genomföra en lönekartläggning i enlighet med Diskrimineringslagen i syfte 
att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. I Kungsbacka 
kommun görs detta med stöd av arbetsvärderingsverktyget BAS. Arbetsvärderingen genomförs på 
strukturerat och systematiskt så att befattningarna värderas på ett likartat sätt utan hänsyn till vem som 
innehar befattningen. 

I november 2022 har Kungsbacka kommun 6 839 månadsanställda (6 192 tillsvidareanställda), varav 
5 424 kvinnor. Statistiken visar att kvinnors löner motsvarar närmare 98 % av männens löner. Den 
genomsnittliga medianlönen i kommunen är 33 000 (21: 32 400) kronor per månad, medianlön för 
kvinnor är 33 000 (21: 32 200) och för män 33 700 (21: 33 050) kronor. Könsfördelningen bland 
kommunens anställda är 80 procent kvinnor och 20 procent män. 
Under de senaste åren har skillnaden mellan mäns och kvinnors löner minskat, särskilt vid en 
sammanställning av lönenivåerna på en övergripande nivå, vilket även syns om man ser till mäns och 
kvinnors medianlöner i respektive BAS-intervall. 

När det gäller kartläggningen av löner för befattningar där båda könen är representerade är 
bedömningen att det inte finns några osakliga könsrelaterade löneskillnader. Det kan finnas skillnader 
men dessa kan förklaras. 
Mellan kvinnodominerade befattningar i jämförelse med icke kvinnodominerade kvarstår 
löneskillnader mellan likvärdiga och hierarkiska befattningar. Generellt sett har de kvinnodominerade 
befattningarna en lägre medianlön än de icke kvinnodominerade befattningarna i respektive BAS-
intervall och detta behöver analyseras och uppmärksammas vidare. 
Till lönekartläggningen har en handlingsplan upprättats i enlighet med Diskrimineringslagen. 
Handlingsplanen fokuserar på att i löneöversyn och nylönesättning säkerställa att lönerna är 
könsneutrala och att löneskillnaderna mellan män och kvinnor utjämnas med hjälp av strukturella 
insatser. 

Centrala satsningar 
I Kungsbacka kommun finns det avsatt tre miljoner kronor för osakliga löneskillnader till 
löneöversynen 2023.  
De befattningar som föreslås vara prioriterade i den centrala satsningen har identifierats utifrån tre 
kriterier: 

 Bedöms ligga på en lägre medianlön i förhållande till jämförbara och likvärdiga befattningar i 
samma BAS-intervall. 
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 Bedöms inte finnas sakliga faktorer som kan förklara medianlönens placering i BAS-
intervallet. 

 Har i en kartläggning av befattningens medianlön bedöms ligga lägre i en jämförelse med andra 
kommuner. 

Följande yrkesgrupper är identifierade i lönekartläggningen. De är kvinnodominerade och har en lägre 
medianlön i befattningen än den sammantagna medianlönen för likvärdiga befattningar: arbetsledare 
kök, restaurangchef, arbetsterapeut, biståndshandläggare, enhetschefer i bas J, fysioterapeuter, lärare 
grundskola/ modersmål, miljö och hälsoskyddsinspektör, myndighetshandläggare, sjuksköterskor, 
specialistsjuksköterskor, socialsekreterare (vuxenenheten), studie och yrkesvägledare, stödpedagog. 

Det finns ytterligare befattningar som också har en låg medianlön i förhållande till medianlönen i 
BAS-intervallet men för dem finns förklaringar utifrån att det till exempel kan vara en pågående 
omvärdering av befattningen eller att det inom befattningen finns många utan erforderlig utbildning. 
Prioriteringen av befattningar ovan har gjorts utifrån att de både finns en orsaklig löneskillnad och att 
den sammanfaller med aktuell analys av marknadsläget och därför föreslås kommunstyrelsen rikta 
särskilda satsningar på ovanstående grupper, som ett komplement till de satsningar som genomförs 
inom respektive förvaltning. 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 
Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Sammanfattning 
Varje arbetsgivare ska uppfylla Diskrimineringslagens (DiskrL) krav vad gäller lönekartläggning. I en 
lönekartläggning ska kvinnors och mäns löner analyseras och jämföras utifrån olika aspekter. 
I Kungsbacka kommunen används systemet BAS för att arbetsvärdera befattningar och i 
lönekartläggningen görs en jämförelse av befattningarnas heltidslön i 10:e percentilen, median och 
90:e percentilen. Jämförelsen sker i, och mellan, BAS-intervallerna utifrån lika, likvärdiga och 
hierarkiska befattningar. 
Under de senaste åren har skillnaden mellan mäns och kvinnors löner minskat något, särskilt vid en 
sammanställning av lönenivåerna på en övergripande nivå inom respektive BAS-intervall.  
När det gäller kartläggningen av löner för lika befattningar där båda könen är representerade är 
bedömningen att det inte finns några osakliga könsrelaterade löneskillnader. De skillnader som finns 
kan i huvudsak förklaras av olika sakliga orsaker. 

Mellan kvinnodominerade befattningar i jämförelse med icke kvinnodominerade kvarstår 
löneskillnader vad gäller likvärdiga och hierarkiska befattningar. Generellt sett har 
kvinnodominerade befattningar en lägre medianlön än icke kvinnodominerade befattningar i respektive 
BAS-intervall och detta är något som behöver analyseras och arbetas vidare med. 

I november 2022 har Kungsbacka kommun 6 839 månadsanställda (6192 tillsvidareanställda), varav 
5 424 kvinnor. Statistiken visar att kvinnors löner motsvarar drygt 97 % av männens löner. Den 
genomsnittliga medianlönen i kommunen är 33 000 (21: 32 400) kronor per månad, medianlön för 
kvinnor är densamma (21: 32 200) och för män 33 700 (21: 33 050) kronor. Könsfördelningen bland 
kommunens anställda är 80 % kvinnor och 20 % män. 
Löneläget inom respektive förvaltning skiljer sig åt vad gäller median och medellön. 
Kommunstyrelsens förvaltning följd av förvaltningarna för Gymnasium & Arbetsmarknad samt Bygg 
& Miljö placerar sig i toppen och förvaltningarna för Individ & Familjeomsorg, Vård & Omsorg och 
Service är lägst placerade. I de förvaltningar som ligger lägst i medianlön finns stora 
befattningsgrupper som tillhör de lägre BAS-intervallerna. 
Kungsbacka kommuns målbild utgår ifrån en lönestruktur för kluster av likvärdiga befattningar och 
den faktiska lönestrukturen följer målbilden för den beslutade lönestrukturen. Den faktiska 90:e 
percentilen är i flera av BAS-intervallerna över den beslutade 90:e percentilen. I samtliga BAS-
intervall ligger den faktiska 10:e percentilen över den beslutade 10:e percentilen. Detta innebär 
sammantaget att lönespridningen inom respektive BAS-intervallerna inte nyttjas fullt ut, utan 
lönenivåerna tenderar att tryckas upp mot de högre percentilerna inom varje BAS-intervall. Den 
beslutade lönestrukturen har varit densamma under 2021 och 2022 varvid en justering av den beslutade 
lönestrukturen är föreslagen inför 2023. 
Arbetet med lönekartläggningen genomförs på ett strategiskt och analytiskt sätt. Kommunen har en 
god kunskap om hur det förhåller sig med lönestruktur, både i sin helhet och fördelat per kön. 
Utmaningen för att bibehålla en god lönespridning och en bra nivå i förhållande till jämförbara 
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kommuner handlar bland annat om marknadskrafter, personalomsättning och att få fler medarbetare att 
stanna längre i arbetslivet. Om lönenivåerna för nyrekryteringar ökar i snabbare takt än lönerna för 
redan anställda medarbetare kommer lönespridningen att minska. 

Sammanfattningsvis behöver lönesättande chefer vara lyhörda och observanta på löneutvecklingen 
både vad gäller lönespridningen mellan män och kvinnor som har lika befattningar och mellan män 
och kvinnor som har likvärdiga befattningar. Ett kontinuerligt arbete behöver ske på olika nivåer för att 
lönerna ska vara könsneutrala.  
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Inledning 
Kraven på hur en kartläggning ska genomföras och vad som ska redovisas i en lönekartläggning 
återfinns i Diskrimineringslagen (2008:567) kap 3, i dess förarbeten samt i Diskriminerings-
ombudsmannens instruktioner och praxis. 

Skyldigheten i Diskrimineringslagen, DiskrL, handlar om att kartlägga och analysera löneskillnader 
mellan män och kvinnor och gäller för alla arbetsgivare oavsett antalet anställda och en kartläggning 
ska göras årligen. 
Arbetsgivaren har ansvar för att en kartläggning och en analys av statistiken genomförs. Arbetet bör 
ske i samverkan med arbetstagarna. Även i de centrala löneavtalen (HÖK) förutsätts att arbetsgivaren 
bland annat kartlägger och analyserar lönerna. 

I enlighet med DiskrL arbetar Kungsbacka kommun med att: 

 Ange vilka löneformer och lönerutiner som används samt vilka lönekriterier som finns. Detta anges 
i handlingen - PM, Information om löneöversyn (2023), 

 Ta fram en kartläggning som omfattar en analys av löneskillnader mellan kvinnor och män som 
utför arbete som är att betrakta som lika och likvärdiga. 

 Upprätta en handlingsplan för jämställda löner. Detta görs i samverkan mellan parterna under det 
dialogtillfälle som genomförs gemensamt med samtliga fackförbund. 

 
Syftet med lönekartläggning är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i löner mellan 
kvinnor och män. 
För att en grupp ska betraktas som kvinnodominerad utgörs minst 60 % av medarbetarna i gruppen av 
kvinnor. Detta mått är satt utifrån nationell statistik och det är påvisat att om det är många kvinnor som 
arbetar inom ett yrke påverkas lönesättningen negativt för gruppen. 

Inom ramen för det lagstadgade arbetet med lönekartläggning och vid jämförelsen av likvärdiga 
arbeten, görs jämförelsen med fokus på kvinnornas löner. Vid det lönestrategiska arbetet analyseras 
även löneskillnader där kvinnorna har ett högre löneläge än män. 

Metod för kartläggning 
För att uppfylla lagens krav om analys av löneskillnader mellan lika och likvärdiga arbeten använder 
Kungsbacka kommun befattnings- och arbetsvärderingssystemet BAS. I BAS sker en systematisk 
bedömning av alla befattningar, deras svårighet och vilka krav som ställs. Det är befattningarnas 
grundkrav som värderas och inte de enskilda medarbetarna som innehar befattningarna. 
Genom BAS finns en enhetlig metod för att värdera befattningarna, vilket också underlättar 
jämförelser med andra kommuner. BAS är godkänt av dåvarande JämO (numera 
Diskrimineringsombudsmannen) och används av flera arbetsgivare både inom privat och offentlig 
verksamhet. 
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Kungsbacka kommun har utbildade värderare inom förvaltningarna och granskning av arbets-
värderingarna görs även av HR på Kommunledningskontoret. Vidare samarbetar Kungsbacka med 
flera av Göteborgsregionens kommuner som arbetar med arbetsvärdering med stöd av BAS. 

I BAS-systemet värderas befattningar och dess arbetsuppgifter utifrån fyra faktorer: 

 Kunnande; utbildning, erfarenhet, kontakter och samarbete, 

 Krav på problemlösning 

 Ansvar; handlingsfrihet och befogenhet, omfång, ekonomiskt ansvar samt personalansvar, 

 Arbetsförhållande; fysisk miljö, fysisk ansträngning, krav på varsamhet och uppmärksamhet, 
ansvar för människor, bundenhet eller ryckighet, samt psykisk påfrestning. 

Vid en värdering graderas varje faktor utifrån den grad som närmast motsvarar de krav som de aktuella 
arbetsuppgifterna ställer på befattningen. Poängen för respektive faktor och delfaktor summeras och 
ger arbetets totala poängvärde. Befattningar vars poäng ligger inom samma poängsintervall betraktas 
som likvärdiga och inryms i samma BAS-intervall. 

Uppföljning av genomförda satsningar 
Genom åren har Kungsbacka kommun genomfört olika satsningar för att åstadkomma mer 
könsneutrala löner. Under perioden 2017–2020 avsattes centrala medel som riktades mot specifika 
grupper. Under 2021 och 2022 har förvaltningarna ansvarat för att arbeta med justeringar av utrymmet 
för att åstadkomma en minskning av osakliga löneskillnader. Under 2023 finns 3 miljoner kronor till 
satsningar för att minska osakliga löneskillnader. 
Bilden av lönenivåerna är sammansatt och komplex. Det finns ingen entydig bild av att lönenivåerna är 
systematiskt osakliga utifrån kön. Det kan dock konstateras att icke kvinnodominerade befattningar 
ofta befinner sig i det övre spannet i lönestrukturen för respektive BAS-intervall i jämförelse med de 
kvinnodominerade befattningarna samt att de icke kvinnodominerade befattningarna generellt sett har 
en större lönespridning än kvinnodominerade yrken. 

Bilden nedan visar på lönespridningen för män respektive kvinnor under de senaste 5 åren. I grafen 
kan man se att män har en större lönespridning än kvinnor. 

 
 

 



KUNGSBACKA KOMMUN 
7 (17)  

 
 

 

 

Faktorer som påverkar löneläget 
Medarbetarnas löner påverkas av olika faktorer där värderingen av befattningens innehåll och 
placering inom ett BAS-intervall är en del. Vid lönesättning finns också ytterligare faktorer som kan 
påverka löneläget för enskilda individer eller grupper vilket kan ha betydelse vid en lönekartläggning 
och vid jämförelse mellan befattningar. 
Ytterligare faktorer som kan påverka löneläget och som även kan påverka valet av åtgärder med 
anledning av lönekartläggningen: 

 Lönebestämmelser i Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt 
rekommendation om lokalt kollektivavtal med mera, 

 Kungsbacka kommuns bedömningskriterier, 

 Kungsbacka kommuns arbetsgivarpolicy, 

 Andra löne- och sidoförmåner, till exempel förstelärartillägg, 

 Så kallad ”avlöst” övertidsersättning som blir en del av månadslönen. 
BAS-värderingen är endast en av flera faktorer som påverkar den individuella lönen. Det kan också 
förekomma faktorer som har påverkat värderingarna av befattningarna i BAS. Vid lönekartläggningen 
och analysen kan även dessa ha betydelse. 
Exempel på faktorer som kan påverka BAS-värderingen: 

https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&groupObjectId=821f0155-6702-45bd-904c-2eadfe948e25&reportObjectId=43bf7525-eec0-42d6-aff9-3bd5612918aa&ctid=5a4c0c12-7d70-48cf-9ba1-8623ef967212&reportPage=ReportSectionfffe27ce1ca1d0924170&pbi_source=copyvisualimage
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 Arbetsuppgifterna inom en befattning kan variera beroende på olika orsaker, till exempel att 
arbetsuppgifterna inom ramen för anställningen skiljer mellan de som har befattningen, 

 Värderingen av en befattning behöver uppdateras 

 Värderingen har gjorts av någon som inte har haft tillräcklig kunskap om befattningen eller 
värderingssystemet. 

Ovan aspekter bidrar till att det är utmanande att göra en neutral BAS-värdering. Det är därför 
angeläget att det finns övergripande, gemensamma typvärderingar som grund och att HR-funktionerna 
har huvudansvaret för att nya värderingar och revidering av befintliga arbetsvärderingar görs i samråd 
över förvaltningsgränserna så att bedömningarna kalibreras i så hög grad som möjligt. 
I lönekartläggningen har det också konstaterats att följande aspekter kan ha betydelse och behöva 
beaktas i analysen av lönekartläggningen. 

 Medarbetarnas individuella prestation. 

 Marknadskrafter för vissa befattningar. 

 Enskilda medarbetare kan ha omplacerats med bibehållna löneförmåner till befattningar med en 
annan BAS-värdering vilket kan påverka befattningens medianlön om det är få medarbetare i 
befattningen, så kallad historisk lön. 

 Vissa befattningar kan omfatta ett större antal personer som saknar de utbildningskrav som 
fastställs som lägsta krav för befattningen, lönenivån kan därmed vara lägre än för övriga 
likvärdiga befattningar. 

 Rörlighet med externa avgångar, pensionsavgångar samt externa och interna rekryteringar kan 
påverka lönebilden. 

Lika arbeten 
Lika arbete innebär tjänster som är i samma BAS-intervall och har gemensam AID-kod och/eller 
befattning. Genom denna gruppering är det inte innehållet i arbetsuppgifterna som är förklaringen till 
varför det skiljer i lön mellan olika medarbetare i samma gruppering eftersom deras arbetsuppgifter är 
lika. Eventuella löneskillnader behöver därmed ha sin grund i andra faktorer, exempelvis 
måluppfyllelse, resultat, erfarenhet, kompetens. 

Inom kommunal verksamhet är oftast antalet män begränsat i många av befattningsgrupperna. I 
analysen behöver man därför ha med sig att varje enskild lön hos det underrepresenterade könet väger 
tungt i statistiken och påverkar medianlönen. Färre individer medför att det blir en mindre 
lönespridning och medianlönen blir inte lika stabil som när det är många individer som ingår i 
beräkningen. Någon enstaka medarbetares lön kan få ett stort genomslag i hur medianlönen ser ut och 
det kan kraftigt variera över tid. 
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Nedan redovisas samtliga befattningar där skillnaden mellan kvinnor och mäns medianlöner är mer än 
5%. En avgränsning har också gjorts vad gäller att befattningar omfattar minst 2 män respektive 2 
kvinnor. Urvalet omfattar 25 befattningar, inom fem av befattningarna tjänar män mer än kvinnor och 
inom resterande har kvinnor en högre medianlön än män. 
I en närmare analys av medianlönerna inom en befattning finns det inte något som tyder på att det 
finns en löneskillnad mellan kvinnor och män som inte har sakliga skäl. Sakliga skäl till löneskillnader 
kan vara en lönesättning som beror på avsaknad av behörig kompetens, mindre erfarenhet eller lägre 
måluppfyllelse. I något fall kan det handla om historisk lön. 
Befattningar med minst 2 män respektive kvinnor i befattningen och där medianlöneskillnader för 
tillsvidareanställda är mer än 5 % mellan kvinnor och män, (bild från 221026). 
Befattning Antal 

kvinnor 
Antal män Procentuell skillnad i medianlön 

mellan män och kvinnor 

Utvecklare IT 12 8 89% 

Kommunikatör förvaltning 5 2 93% 

Sjuksköterska 89 8 93% 

Bygglovshandläggare 11 6 95% 

Utvecklare 9 3 95% 

Stödpedagog 28 5 105% 

Boendestödjare 12 3 105% 

Vårdbiträde 95 42 107% 

Samhällsvägledare 18 2 106% 

Lärare grundskola 158 66 105% 

Barnskötare 294 6 107% 

Aktiveringspedagog 23 4 106% 

Arbetsmarknadssekreterare 14 4 106% 

Undersköterska 760 67 107% 

Lärare Modersmål 23 5 108% 

Fritidsledare 75 31 109% 

Förskoleassistent 120 3 112% 

Livsmedelsinspektör 3 2 107% 

Verksamhetschef 6 2 105% 

Planarkitekt 9 2 107% 

Elevassistent 158 64 114% 

Verksamhetschef 6 2 107% 

Studie o yrkesvägledare 19 2 113% 

Lärare fritidshem 97 46 116% 

Arkivarie 4 2 116% 
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Nedan följer två graferna; en från BAS A-E och en på BAS F-J. Graferna visar på kvinnor och mäns 
medianlöner i alla befattningar med fler än 10 tillsvidareanställda. 
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Likvärdiga arbeten 
Inom begreppet likvärdiga arbeten sker en jämförelse mellan grupper av befattningar som utför arbeten 
vilka betraktas som likvärdiga. Likvärdiga arbeten identifieras i arbetsvärderingen genom att 
befattningarna som har samma BAS-intervall, men olika AID-kod och/eller olika 
befattningsbenämning anses likvärdiga. 
Inget av BAS-intervallen har en övervägande majoritet av män, vilket gör att det kan vara svårt att 
göra en analys av könsrelaterade löner för vissa befattningar inom respektive BAS-intervall. 
Nedan följer en graf av tillsvidareanställda kvinnors och mäns medianlöner inom respektive BAS-
intervall och den beslutade lönestrukturen för 2022. (bild från 220811) 

 
I hälften av BAS-intervallerna har männen en högre medianlön än kvinnorna och i den andra hälften 
har kvinnorna en högre medianlön än männen. 

Nedan följer en sammanställning av BAS-intervallerna över de senaste fyra åren där kvinnors 
medianlön ställs i relation till männens medianlön. Förändringen över tid är marginell men i en positiv 
riktig vad gäller att utjämna löneskillnader mellan könen. I intervall A har en omvärdering av en 
befattning påverkat utfallet vilket förklarar skillnaden mellan 2021 och 2022. 
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Tabellen visar månadsavlönade kvinnors medianlön i förhållande till männens medianlön, 
 i procent (bild från 221013). 
 

BAS 2017 2019 2021 2022 

A 104% 105% 105% 100% 

B 92% 95% 98% 97% 

C 99% 99% 102% 97% 

D 97% 98% 98% 99% 

E 100% 99% 100% 99% 

F 97% 97% 98% 100% 

G 100% 102% 102% 100% 

H 99% 103% 101% 101% 

I 96% 96% 98% 98% 

J 98% 97% 98% 99% 

 
När det gäller befattningarnas medianlön i förhållande till medianlönen i BAS-intervallet finns det 13 
kvinnodominerade befattningar med tio eller fler medarbetare där befattningens medianlön är minst 5 
% lägre än BAS-intervallets medianlön. (bild från 221105) 
 
BAS Befattning Antal 

anställningar 
Procentuell skillnad mellan medianlön 

för befattningen i jämförelse med 
medianlön i berörd BAS 

E Ungdomskonsulent 21 87% 

G Restaurangchef 10 88% 

G Metodutvecklare 21 89% 

F Bibliotekarie 27 90% 

G Familjebehandlare 32 90% 

F Fritidspedagog 47 91% 

B Förskoleassistent 56 91% 

E Lärare Modersmål 26 91% 

C Dagbarnvårdare 10 93% 

J Enhetschef 91 93% 

G Skolkurator 31 93% 

D Arbetsledare Kök 18 94% 

F Arbetsmarknadssekr 17 94% 

C Personlig assistent 101 95% 
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E Koordinator 16 95% 

G Utvecklare 51 95% 

F Studie o yrkesvägledare 21 95% 

D Stödpedagog 32 95% 

F Lärare Förskola 470 95% 

F Arbetsterapeut 33 96% 

C Barnskötare 277 96% 

B Vårdbiträde 82 96% 

F Fysioterapeut 27 97% 

C Elevassistent 164 97% 

H Utvecklingsledare 37 97% 

F Biståndshandläggare 27 97% 

F Lärare fritidshem 96 98% 

G Socialsekr LVU/LVM 46 98% 

D Aktiveringspedagog 27 98% 

H Psykolog 10 99% 

G Utvecklare IT 21 99% 

F Myndighetshandläggare 12 99% 

 
 

Lönespridning 
I Kungsbacka kommun finns 298 (2021:296) olika befattningar (några befattningar finns i flera BAS-
intervall, till exempel Enhetschef). 83 (2021:89, 2020:103) befattningar är unika och innehas endast av 
en medarbetare. 115 (21:114, 20:122) befattningar har 100% anställda kvinnor och 41 (21:38, 20:41) 
befattningar uppbärs endast av män. 

Nedan anges de största befattningarna (i fallande ordning) samt lönespännvidd för respektive 
befattning. För merparten av de större befattningarna är lönespridningen god oavsett kön. (Bild från 
221104) 
 

Befattning Antal 
anställningar 

Medianlön 
kvinnor 

Medianlön 
män 

Lönespännvid 
mellan 10 och 
90 percentil 

Undersköterska 878 29 000 27 150 23% 

Lärare Förskola 470 35 900 36 200 18% 

Stödassistent 290 28 890 28 600 18% 
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Barnskötare 277 27 925 27 180 24% 

Lärare tidigare år 233 38 850 39 300 17% 

Måltidsbiträde 195 26 500 26 301 7% 

Lärare senare år 187 40 550 40 875 23% 

Elevassistent 162 28 426 26 100 28% 

Lokalvårdare 143 25 100 24 200 17% 

Lärare allmänna ämnen 140 43 000 41 600 22% 

Lärare grundskola 121 39 275 40 000 28% 

Personlig assistent 101 27 815 26 600 28% 

Lärare fritidshem 96 36 600 37 500 19% 

Sjuksköterska 96 37 450 40 003 19% 

Enhetschef 92 49 300 49 500 18% 

Fritidsledare 87 29 300 26 830 32% 

Rektor 86 55 200 55 600 15% 

Förstelärare 85 45 475 46 000 10% 

Vårdbiträde 82 25 980 23 975 21% 

Administratör 69 31 800 30 375 17% 

Enhetschef 69 50 000 51 000 15% 

Stödbiträde 67 26 250 27 410 26% 

Lärare praktisk/estetisk 62 39 600 39 200 20% 

Förskoleassistent 55 24 155 23 345 15% 

Specialpedagog 55 44 625 45 300 11% 

Utvecklare 51 39 850 40 250 32% 

Lärare Kulturskolan 50 34 175 34 500 14% 

 

Hierarkisk lönejämförelse 
I den hierarkiska lönejämförelsen görs en jämförelse mellan olika BAS-intervaller. Medianlönen för en 
kvinnodominerad befattning i ett BAS-intervall jämförs med medianlönen en icke-kvinnodominerad 
befattning i en lägre BAS-intervall. 
Den hierarkiska jämförelsen visar att flera kvinnodominerade grupper har ett lägre löneläge än icke 
kvinnodominerade grupper i ett lägre BAS-intervall. 
Nedan följer en lista på de befattningar där medianlönen för de kvinnodominerade befattningarna är 
lägre än för icke kvinnodominerade befattningarna. Urvalet är minst 10 medarbetare och en differens 
på minst 15% mellan medianlönerna. 
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BAS Befattning Antal 
anställningar 

Medianlön 
kvinna 

Andel 
kvinnor 

BAS jäm-
förelse-
grupp 

Befattning, 
jämförelsegrupp 

Ant 
anställningar 

Medianlön 
man 

Andel 
män 

Differens 
medianlön i 

procent 

C Dagbarnvårdare 10 26 525 100 % B IT-tekniker 32 32 100 84 % 83 

C Personlig assistent 95 27 330 83 % B IT-tekniker 32 32 100 84 % 85 

D Äldrekonsulent 11 28 080 82 % C Projekteringsingenjör 8 38 000 63 % 74 

D Äldrekonsulent 11 28 080 82 % C Instruktör 7 35 700 100 % 79 

D Arbetsledare Kök 20 29 950 100 % C Projekteringsingenjör 8 38 000 63 % 79 

D Stödpedagog 36 30 505 83 % C Projekteringsingenjör 8 38 000 63 % 80 

D Aktiveringspedago
g 

31 31 375 90 % C Projekteringsingenjör 8 38 000 63 % 83 

D Arbetsledare Kök 20 29 950 100 % C Instruktör 7 35 700 100 % 84 

D Redovisningsekon
om 

6 32 200 100 % C Projekteringsingenjör 8 38 000 63 % 85 

D Stödpedagog 36 30 505 83 % C Instruktör 7 35 700 100 % 85 

D Äldrekonsulent 11 28 080 82 % C Anläggningstekniker 9 32 850 100 % 85 

E Bibliotekarie Skola 6 30 736 100 % D Arbetsledare 5 40 650 60 % 76 

E Lärare Modersmål 64 32 000 73 % D Arbetsledare 5 40 650 60 % 79 

E Bibliotekarie Skola 6 30 736 100 % C Projekteringsingenjör 8 38 000 63 % 81 

E Koordinator 11 33 000 82 % D Arbetsledare 5 40 650 60 % 81 

E Lärare Modersmål 64 32 000 73 % C Projekteringsingenjör 8 38 000 63 % 84 

F Socialpedagog 12 32 660 75 % E Arbetsledare 6 42 250 83 % 77 

F Socialpedagog 12 32 660 75 % E IT-tekniker specialist 9 41 150 89 % 79 

F Socialpedagog 12 32 660 75 % D Arbetsledare 5 40 650 60 % 80 

F Kommunikatör 7 34 150 86 % E Arbetsledare 6 42 250 83 % 81 

F Lärare fritidshem 116 34 900 74 % E Arbetsledare 6 42 250 83 % 83 

F Kommunikatör 7 34 150 86 % E IT-tekniker specialist 9 41 150 89 % 83 

F Studie o 
yrkesvägled 

23 35 300 91 % E Arbetsledare 6 42 250 83 % 84 

F Socialsekreterare 18 35 350 94 % E Arbetsledare 6 42 250 83 % 84 

F Kommunikatör 7 34 150 86 % D Arbetsledare 5 40 650 60 % 84 

F Lärare fritidshem 116 34 900 74 % E IT-tekniker specialist 9 41 150 89 % 85 

G Restaurangchef 10 36 300 90 % F GIS-ingenjör 5 42 900 60 % 85 

 
Många av de kvinnodominerade befattningarna är företrädesvis befattningar med många anställda och 
tillhör ofta kärnverksamhet som skola, vård och omsorg. De icke kvinnligt dominerande befattningarna 
omfattar ett begränsat antal medarbetare. 
 

Handlingsplan för jämställda löner 
Enligt DiskrL ska arbetsgivare varje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och redovisa 
resultatet av lönekartläggningen och analysen. I planen ska anges vilka lönejusteringar och andra 
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åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller 
likvärdiga. 
Planen ska innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de 
lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart som möjligt. Tidsplanen för justeringarna kan 
omfatta en tidsperiod av som mest tre år. 

I tabellen nedan, visas kostnader per BAS-intervall och månad exklusive personalomkostnader, för att 
utjämna skillnaderna mellan kvinnors och mäns medianlöner i respektive BAS-intervall. I tabellen 
anges även förändringen över tid de senaste fyra åren, en tydlig förändring som kan utläsas är att gapet 
mellan kvinnors och mäns löner har minskat. I hälften av BAS-intervallerna har männen en högre 
medianlön än kvinnorna och i den andra hälften har kvinnor en högre medianlön än männen. 

Tabell Kostnad för att uppnå jämställda löner 
 

BAS Antal 
kvinnor 

Medianlön 
kvinnor 

Antal 
män 

Medianlön 
män 

2022 2021 2020 2019 2018 

A 104 25 000 49 24 200   800  1 301  1 225    

B 555 26 200 132 26 450 - 250  - 545  - 1 200  - 1 200  - 2 540  

C 1 800 28 896 360 28 270   626  500  - 425  - 425  - 282  

D 139 32 040 107 32 700 - 660  - 470  - 650  - 650  - 860  

E 168 35 605 95 35 000   605  150  - 100  - 100  - 380  

F 1 639 37 125 322 37 823 - 698  - 860  - 900  - 900  - 1 000  

G 540 42 323 213 41 550 775  725  550  500   

H 90 48 575 35 47 950 625  675  1 400  1 400   

I 57 50 000 26 50 550 - 550  - 950  - 1 700  - 1 700  - 1 843  

J 171 52 500 27 54 500 - 2 000  - 1 300  - 1 900  - 1 900  - 2 950  

 

Arbetet med att uppnå jämställda löner är långsiktigt och består aven kombination av extra insatser och 
löpande insatser i samband med lönesättning och traditionell löneöversyn behöver göras. 
Handlingsplanen revideras årligen. 
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Handlingsplan 
Åtgärder Tidpunkt 

Planera och genomföra satsningar utifrån den årliga analysen 
av löner utifrån lönestatistik vad gäller lika, likvärdiga och 
hierarkiska. 

I samband med löneöversyn 

Följa upp tidigare års genomförda satsningar Årligen 

Säkerställa att likvärdiga befattningar som förekommer i flera 
verksamheter/förvaltningar ska ha samma utgångspunkt vid 
lönesättning. 

Kontinuerligt, vid nyrekrytering 
och vid löneöversyn 

Dialog med de fackliga organisationerna för att uppnå 
jämställda löner 

I samband med löneöversynen 

Fortsätta att arbeta utifrån den övergripande lönestrukturen Kontinuerligt, vid nyrekrytering 
och vid löneöversyn 

Utbilda chefer i att sätta lön fri från diskriminering Årligen 

Utbildning till HR i att BAS-värdera befattningar Årligen 

Underhålla arbetsvärdering i BAS och AID-koder Kontinuerligt 

Medarbetarsamtal ska genomföras med alla medarbetare för att 
tydliggöra samband mellan måluppfyllelse, resultat och lön 

Årligen 

 

Samverkan 
Analysen av lönekartläggningen och handlingsplanen för jämställda löner har bearbetats i samarbete 
mellan förvaltningarna samt med de fackliga organisationerna i samband med 2022 års löneöversyn. 

De fackliga organisationerna ges möjlighet till dialog om lönekartläggningen och handlingsplanen. I 
samband med löneöversynen kan de inkomma med yrkanden utifrån könsneutrala löner. 
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§ 382 Dnr 2018-00716 
Förlängning av principavtal avseende detaljplan för Skårby 6:19 m.fl., 
Björkris II 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till förlängning av principavtal mellan 
kommunen och fastighetsägarna inom planområdet för Björkris II, undertecknat av 
fastighetsägarna 2022-11-10. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden gav den 24 maj 2016, förvaltningen i uppdrag att upprätta en 
detaljplan inom fastigheterna Skårby 6:19 och del av Skårby 7:1, 6:9, 6:2 och 3:4. 
Planläggningen innebär en utökning av stadsdelen Björkris och benämns Björkris II.  

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga cirka 800 bostäder samt skola 
och förskola inom planområdet. Detaljplanen delades upp i två delar efter 
granskningen. Uppdelningen gjordes mot bakgrund av tidskrävande 
tillståndsprocesser för åtgärder vid Kungsbackaån som är nödvändiga för att 
genomföra exploateringen öster om Göteborgsvägen (etapp 2b). En detaljplan antogs 
av kommunfullmäktige den 2 februari 2021 för den del av området som ligger väster 
om Göteborgsvägen (etapp 2a). 

Kommunstyrelsen godkände den 24 mars 2020 ett principavtal som reglerar 
övergripande förutsättningar och principer som ska gälla vid upprättande och 
genomförande av detaljplanen för Björkris II (det vill säga båda detaljplanerna), 
såsom utbyggnad av allmän plats, ansvars- och kostnadsfördelningar, åtaganden med 
mera. 

Principavtalet har ersatts av ett exploateringsavtal i de delar som omfattas av 
detaljplanen för Björkris etapp 2a, väster om Göteborgsvägen. Ytterligare ett 
exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplanen för etapp 2b, öster om 
Göteborgsvägen, kan antas. 

Sedan principavtalet tecknades har fastighetsindelningen och ägarförhållandena i 
området förändrats. Marken öster om Göteborgsvägen ligger nu inom fastigheten 
Skårby 6:23 som ägs av Trollängen Vargagården AB och Franshill Björkris Holding 
AB (tidigare GTV Exploatering AB).  

Arbetet med detaljplanen för den östra sidan pågår fortfarande. För närvarande utreds 
möjligheten att bebygga området utan att utföra alltför stora ingrepp i Kungsbackaån. 
Det har därför uppkommit ett behov av att förlänga principavtalets giltighetstid. 

Principavtalets giltighetstid föreslås förlängas med tre år, vilket innebär att 
förutsättningen för avtalets giltighet är att detaljplanen för Björkris etapp 2b, östra 
sidan om Göteborgsvägen, ska antas av byggnadsnämnden senast den 31 december 
2025. 
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Principavtalet ska i övrigt fortsätta att gälla med oförändrade avtalsvillkor, i de delar 
som berör detaljplanen för östra sidan, etapp 2b. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-10 
Förslag till förlängning av principavtal för Björkris II, undertecknat av 
fastighetsägarna 2022-11-10 
Kommunstyrelsen, 2020-03-24, § 58 
Principavtal, 2020-04-28 
Översiktskarta etappindelning 

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

 
Förlängning av principavtal avseende detaljplan för Skårby 6:19 m.fl., Björkris II 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till förlängning av principavtal mellan kommunen och 
fastighetsägarna inom planområdet för Björkris II, undertecknat av fastighetsägarna 2022-11-10. 
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive ersättare, utses att för 
kommunens räkning underteckna avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden gav den 24 maj 2016, förvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan inom 
fastigheterna Skårby 6:19 och del av Skårby 7:1, 6:9, 6:2 och 3:4. Planläggningen innebär en utökning 
av stadsdelen Björkris och benämns Björkris II.  

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga cirka 800 bostäder samt skola och förskola inom 
planområdet. Detaljplanen delades upp i två delar efter granskningen. Uppdelningen gjordes mot 
bakgrund av tidskrävande tillståndsprocesser för åtgärder vid Kungsbackaån som är nödvändiga för att 
genomföra exploateringen öster om Göteborgsvägen (etapp 2b). En detaljplan antogs av 
kommunfullmäktige den 2 februari 2021 för den del av området som ligger väster om Göteborgsvägen 
(etapp 2a). 

Kommunstyrelsen godkände den 24 mars 2020 ett principavtal som reglerar övergripande 
förutsättningar och principer som ska gälla vid upprättande och genomförande av detaljplanen för 
Björkris II (det vill säga båda detaljplanerna), såsom utbyggnad av allmän plats, ansvars- och 
kostnadsfördelningar, åtaganden med mera. 

Arbetet med detaljplanen för den östra sidan pågår fortfarande. För närvarande utreds möjligheten att 
bebygga området utan att utföra alltför stora ingrepp i Kungsbackaån. Det har därför uppkommit ett 
behov av att förlänga principavtalets giltighetstid. 

Principavtalets giltighetstid föreslås förlängas med tre år, vilket innebär att förutsättningen för avtalets 
giltighet är att detaljplanen för Björkris etapp 2b, östra sidan om Göteborgsvägen, ska antas av 
byggnadsnämnden senast den 31 december 2025. 

Principavtalet ska i övrigt fortsätta att gälla med oförändrade avtalsvillkor, i de delar som berör 
detaljplanen för östra sidan, etapp 2b. 
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Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-10 

Förslag till förlängning av principavtal för Björkris II, undertecknat av fastighetsägarna 2022-11-10 

Kommunstyrelsen, 2020-03-24, § 58 

Principavtal, 2020-04-28 

Översiktskarta etappindelning 

Beslutet skickas till 
Trollängen Vargagården AB, Franshill Björkris Holdning AB 

Beskrivning av ärendet 
Byggnadsnämnden gav den 24 maj 2016, förvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan inom 
fastigheterna Skårby 6:19 och del av Skårby 7:1, 6:9, 6:2 och 3:4. Planläggningen innebär en utökning 
av stadsdelen Björkris och benämns Björkris II.  

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga cirka 800 bostäder samt skola och förskola inom 
planområdet. Detaljplanen delades upp i två delar efter granskningen. Uppdelningen gjordes mot 
bakgrund av tidskrävande tillståndsprocesser för åtgärder vid Kungsbackaån som är nödvändiga för att 
genomföra exploateringen öster om Göteborgsvägen (etapp 2b). En detaljplan antogs av 
kommunfullmäktige den 2 februari 2021 för den del av området som ligger väster om Göteborgsvägen 
(etapp 2a). 

Kommunstyrelsen godkände den 24 mars 2020 ett principavtal som reglerar övergripande 
förutsättningar och principer som ska gälla vid upprättande och genomförande av detaljplanen för 
Björkris II (det vill säga båda detaljplanerna), såsom utbyggnad av allmän plats, ansvars- och 
kostnadsfördelningar, åtaganden med mera. 

Principavtalet har ersatts av ett exploateringsavtal i de delar som omfattas av detaljplanen för Björkris 
etapp 2a, väster om Göteborgsvägen. Ytterligare ett exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplanen 
för etapp 2b, öster om Göteborgsvägen, kan antas. 

Sedan principavtalet tecknades har fastighetsindelningen och ägarförhållandena i området förändrats. 
Marken öster om Göteborgsvägen ligger nu inom fastigheten Skårby 6:23 som ägs av Trollängen 
Vargagården AB och Franshill Björkris Holding AB (tidigare GTV Exploatering AB).  

Arbetet med detaljplanen för den östra sidan pågår fortfarande. För närvarande utreds möjligheten att 
bebygga området utan att utföra alltför stora ingrepp i Kungsbackaån. Det har därför uppkommit ett 
behov av att förlänga principavtalets giltighetstid. 
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Principavtalets giltighetstid föreslås förlängas med tre år, vilket innebär att förutsättningen för avtalets 
giltighet är att detaljplanen för Björkris etapp 2b, östra sidan om Göteborgsvägen, ska antas av 
byggnadsnämnden senast den 31 december 2025. 

Principavtalet ska i övrigt fortsätta att gälla med oförändrade avtalsvillkor, i de delar som berör 
detaljplanen för östra sidan, etapp 2b. 

 

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld  

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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§ 58 Dnr 2018-00716  
Godkännande av principavtal för Björkris etapp 2 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till principavtal mellan kommunen och 
fastighetsägarna inom planområdet för Björkris II, undertecknat av fastighetsägarna 
den 4 februari 2020. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Avtalet kommer att ersättas av exploateringsavtal som ska undertecknas av samtliga 
parter och godkännas av behörig politisk instans innan detaljplanen kan antas. 
Exploateringsavtalet ska närmare klargöra parternas ansvar för utförande och 
finansiering av byggnader och anläggningar inom och i anslutning till planområdet. 
Om detaljplanen delas upp i två planer kommer principavtalet att ersättas av två 
exploateringsavtal. 

Parter i exploateringsavtalet förväntas bli kommunen, GTV Exploatering AB och 
Trollängen Vargagården AB, såsom ägare med hälften vardera i blivande 
exploateringsfastighet Skårby 6:19. Trollängen Vargagården AB och GTV 
Exploatering AB har gemensamt bildat Trollängen Exploatering i Kungsbacka AB 
för att för fastighetsägarnas räkning handha exploateringen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-03, § 63 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-07 
Förslag till principavtal för Björkris II, undertecknat av fastighetsägarna 2020-02-04 
Kommunstyrelsen 2019-08-27, § 205 
Byggnadsnämnden 2019-08-15, § 274 
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2016-08-16, § 319 

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

Beslutsgång 
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, de vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl. ändringsyrkande. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva 
Borgs (S) m.fl. ändringsyrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret, Trollängen Exploatering i Kungsbacka AB  

























Översiktskarta - etappindelning Björkris II 

 

 

 

                  Björkris etapp 2a 

                  Björkris etapp 2b 

2a 

2b 

Björkris 1 

Göteborgsvägen 
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§ 383 Dnr 2022-00714 
Ansökan om planbesked för Äskatorp 7:68 och Duvehed 2:9 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda 
åtgärden genom en detaljplan för verksamheter inom Äskatorp 7:68 och del av 
Duvehed 2:9. Exploateringens omfattning ska utredas under detaljplanearbetet. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning 
för upprättande av detaljplan för verksamheter inom Äskatorp 7:68 och del av 
Duvehed 2:9 i Fjärås stationssamhälle. 

Beslutsmotivering 
Förfrågan innebär att möjliggöra för en större byggrätt och mer verksamhetsmark 
inom Äskatorp 7:68 och del av Duvehed 2:9 i Fjärås stationssamhälle. Ansökan 
överensstämmer med kommunens översiktsplan, varför kommunen ställer sig positiv 
till förfrågan.  

Fastigheten och förfrågan stämmer med översiktsplanens och visionens målsättning 
om närhet till kollektivtrafik och service samt bidrar till kommunens mål om bästa 
företagsklimatet i Västsverige 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Äskatorp 7:68 har den 4 oktober 2022 ansökt om planbesked 
för att genom en ny detaljplan möjliggöra utveckling av befintlig 
marsipantillverkning inom fastigheten. Fastighetsägaren är i behov av ett större lager 
till tillverkningen som finns inom fastigheten i dag. Fastighetsägaren önskar också 
planlägga del av kommunens fastighet Duvehed 2:9 för att utöka sina 
verksamhetslokaler.  

Fastigheterna ligger i Fjärås stationssamhälle med Torstaredsvägen i söder och västra 
stambanan i öster. Tillfart till området sker via Tostaredsvägen och Fjärås 
Smedjeväg. Närmaste busshållplats och pendelparkering ligger cirka 80 meter väster 
om planområde. Äskatorp 7:68 omfattar en yta på knappt 2 200 kvadratmeter och 
gränsar till bostäder i norr och i väster. 

Enligt kommunens översiktsplan är det aktuella området lämpligt för verksamheter 
och industrier som är transportintensiva, störande eller med annan 
omgivningspåverkan.  

Fastigheten Äskatorp 7:68 är belägen inom detaljplan FJ9E som vann laga kraft 
2005. Äskatorp 7:68 är i plankartan redovisad som kvartersmark för småindustri. 
Fastigheten Duvehed 2:9 är belägen inom detaljplan FJ9 som vann laga kraft 1975. 
Duvehed 2:9 är i plankartan redovisad som område för järnvägsändamål. Västra 
stambanan har sedan dess flyttat öster ut, vilket innebär att järnvägsområdet i 
detaljplanen inte är aktuellt. 
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Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-09 
Karta, Äskatorp 7:68 och Duvehed 2:9, 2022-11-09 
Ansökan om planbesked, 2022-10-04 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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Maria Malone 
0300-834041 
Senior Planarkitekt 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Planbesked för Äskatorp 7:68 och del av Duvehed 2:9 i Fjärås stationssamhälle 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda åtgärden genom en 
detaljplan för verksamheter inom Äskatorp 7:68 och del av Duvehed 2:9. Exploateringens omfattning 
ska utredas under detaljplanearbetet. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning för upprättande 
av detaljplan för verksamheter inom Äskatorp 7:68 och del av Duvehed 2:9 i Fjärås stationssamhälle.  

Beslutsmotivering 
Förfrågan innebär att möjliggöra för en större byggrätt och mer verksamhetsmark inom Äskatorp 7:68 
och del av Duvehed 2:9 i Fjärås stationssamhälle. Ansökan överensstämmer med kommunens 
översiktsplan, varför kommunen ställer sig positiv till förfrågan.  

Fastigheten och förfrågan stämmer med översiktsplanens och visionens målsättning om närhet till 
kollektivtrafik och service samt bidrar till kommunens mål om bästa företagsklimatet i Västsverige. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Äskatorp 7:68 har den 4 oktober 2022 ansökt om planbesked för att genom en 
ny detaljplan möjliggöra utveckling av befintlig marsipantillverkning inom fastigheten. 
Fastighetsägaren är i behov av ett större lager till tillverkningen som finns inom fastigheten i dag. 
Fastighetsägaren önskar också planlägga del av kommunens fastighet Duvehed 2:9 för att utöka sina 
verksamhetslokaler.  

Fastigheterna ligger i Fjärås stationssamhälle med Torstaredsvägen i söder och västra stambanan i 
öster. Tillfart till området sker via Tostaredsvägen och Fjärås Smedjeväg. Närmaste busshållplats och 
pendelparkering ligger cirka 80 meter väster om planområde. Äskatorp 7:68 omfattar en yta på knappt 
2 200 kvadratmeter och gränsar till bostäder i norr och i väster. 

Enligt kommunens översiktsplan är det aktuella området lämpligt för verksamheter och industrier som 
är transportintensiva, störande eller med annan omgivningspåverkan.  
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Fastigheten Äskatorp 7:68 är belägen inom detaljplan FJ9E som vann laga kraft 2005. Äskatorp 7:68 
är i plankartan redovisad som kvartersmark för småindustri. Fastigheten Duvehed 2:9 är belägen inom 
detaljplan FJ9 som vann laga kraft 1975. Duvehed 2:9 är i plankartan redovisad som område för 
järnvägsändamål. Västra stambanan har sedan dess flyttat öster ut, vilket innebär att järnvägsområdet i 
detaljplanen inte är aktuellt. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-09 
Karta, Äskatorp 7:68 och Duvehed 2:9, 2022-11-09 
Ansökan om planbesked, 2022-10-04 

Beslutet skickas till 
Sökande 

Beskrivning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Äskatorp 7:68 har den 4 oktober 2022 ansökt om planbesked för att genom en 
ny detaljplan möjliggöra utveckling av befintlig marsipantillverkning inom fastigheten. 
Fastighetsägaren är i behov av ett större lager till tillverkningen som finns inom fastigheten i dag. 
Fastighetsägaren önskar också planlägga del av kommunens fastighet Duvehed 2:9 för att utöka sina 
verksamhetslokaler. Förslaget innebär även att ändra in- och utlastning till baksidan mot järnvägen för 
att inte störa kunder och boende intill som i dag besväras av den nuvarande in- och utlastning som 
ligger mot parkeringarna. 

Fastigheterna ligger i Fjärås stationssamhälle med Torstaredsvägen i söder och västra stambanan i 
öster. Tillfart till området sker via Tostaredsvägen och Fjärås Smedjeväg. Närmaste busshållplats och 
pendelparkering ligger cirka 80 meter väster om planområde. Äskatorp 7:68 omfattar en yta på knappt 
2 200 kvadratmeter och gränsar till bostäder i norr och i väster. 

Enligt kommunens översiktsplan är det aktuella området lämpligt för verksamheter och industrier som 
är transportintensiva, störande eller med annan omgivningspåverkan.  

Fastigheten Äskatorp 7:68 är belägen inom detaljplan FJ9E som vann laga kraft 2005. Äskatorp 7:68 
är i plankartan redovisad som kvartersmark för småindustri. Fastigheten Duvehed 2:9 är belägen inom 
detaljplan FJ9 som vann laga kraft 1975. Duvehed 2:9 är i plankartan redovisad som område för 
järnvägsändamål.  
Den del av fastigheten Duvehed 2:9 som ansökan avser är en del av ett större område för 
järnvägsändamål där Västra stambanan tidigare var belägen. Västra stambanan har flyttat öster ut, 
vilket innebär att järnvägsområdet i detaljplanen från 1975 inte längre är aktuellt. Kommunen bedömer 
att syftet med järnvägsändamål inte längre finns inom Duvehed 2:9 och att det istället är lämpligt att 
planlägga för verksamheter inom denna del av Duvehed 2:9.  
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Malin Aronsson     Lovisa Eld 
Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



Fastigheterna Äskatorp 7:68 och Duvehed 2:9 i 
Fjärås stationssamhälle i Kungsbacka kommun.

Tostaredsvägen

Fastigheterna Äskatorp 7:68 och 
Duvehed 2:9 i Fjärås stations-
samhälle. 

Fastigheterna Äskatorp 7:68 och del av 
Duvehed 2:9 i Fjärås stationssamhälle.

Tostaredsvägen

Varbergsvägen

E6

Fjärås Smedje väg

Del av          
Duvehed 2:9

Äskatorp 7:68

V
ästkustbanan

V
ästkustbanan
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§ 384 Dnr 2022-00560 
Ansökan om planbesked för Släps-Kullen 1:413 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda 
åtgärden genom planläggning inom Släps-Kullen 1:413 i Kullavik. 

Beslutsmotivering 
Förslaget att uppföra ett bostadshus inom fastigheten Släps-Kullen 1:413 skulle 
innebära att detaljplanen från 1972 ändras från allmän plats till bostadsändamål. I 
samband med att denna detaljplan antogs har kommunen gjort en avvägning mellan 
de allmänna och de enskilda intressena av platsen. 

De allmänna intressena inom aktuellt område är strandskydd, riksintresse och 
planlagd naturmark som ska ge allmänheten rätt att beträda området. Kommunen gör 
fortfarande bedömningen att det allmänna intresset, att bevara platsen som allmän, 
väger tyngre än det enskilda intresset att tillskapa en byggrätt inom området. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Släps-Kullen 1:413 har den 8 juli 2022 ansökt om planbesked 
för att genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av ett bostadshus. Den 16 
oktober 2022 kompletterades ansökan med ett förtydligande av innehållet i ansökan. 

Fastigheten är belägen inom detaljplan S80 som vann laga kraft 18 februari 1972. 
Den aktuella fastigheten är i plankartan redovisad som område för allmänt ändamål 
med enskilt huvudmannaskap. Platsen som ansökan avser ligger som en grönkil 
mellan två bostadsfastigheter och inrymmer bland annat en äldre brandvattendamm 
som upptar större delen av platsen. 

Enligt kommunens översiktsplan ingår det aktuella området i yttre delen av 
utvecklingsorten för Kullavik. Ansökan skulle innebära att detaljplanen från 1972 
ändras från allmän plats till bostadsändamål.  

Fastigheten omfattas av riksintresse för högexploaterad kust samt riksintresse för det 
rörliga friluftslivet. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-09 
Skrivelse från sökanden, 2022-11-21 
Ansökan om planbesked, 2022-07-08 
Komplettering av ansökan om planbesked, 2022-10-16 
Byggnadsnämnden 2012-09-04, § 386 
Karta, Släps-Kullen 1:413, 2022-11-09 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2022-11-09 
Diarienummer 

KS 2022-00560 

 
 

 
Kungsbacka kommun 

Maria Malone 
0300-834041 
Senior Planarkitekt 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Planbesked för Släps-Kullen 1:413 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda åtgärden genom 
planläggning inom Släps-Kullen 1:413 i Kullavik.  

Beslutsmotivering 
Förslaget att uppföra ett bostadshus inom fastigheten Släps-Kullen 1:413 skulle innebära att 
detaljplanen från 1972 ändras från allmän plats till bostadsändamål. I samband med att denna 
detaljplan antogs har kommunen gjort en avvägning mellan de allmänna och de enskilda intressena av 
platsen. De allmänna intressena inom aktuellt område är strandskydd, riksintresse och planlagd 
naturmark som ska ge allmänheten rätt att beträda området. Kommunen gör fortfarande bedömningen 
att det allmänna intresset, att bevara platsen som allmän, väger tyngre än det enskilda intresset att 
tillskapa en byggrätt inom området.  

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Släps-Kullen 1:413 har den 8 juli 2022 ansökt om planbesked för att genom en 
ny detaljplan möjliggöra för byggnation av ett bostadshus. Den 16 oktober 2022 kompletterades 
ansökan med ett förtydligande av innehållet i ansökan. 

Fastigheten är belägen inom detaljplan S80 som vann laga kraft 18 februari 1972. Den aktuella 
fastigheten är i plankartan redovisad som område för allmänt ändamål med enskilt huvudmannaskap. 
Platsen som ansökan avser ligger som en grönkil mellan två bostadsfastigheter och inrymmer bland 
annat en äldre brandvattendamm som upptar större delen av platsen. 

Enligt kommunens översiktsplan ingår det aktuella området i yttre delen av utvecklingsorten för 
Kullavik. Ansökan skulle innebära att detaljplanen från 1972 ändras från allmän plats till 
bostadsändamål.  

Fastigheten omfattas av riksintresse för högexploaterad kust samt riksintresse för det rörliga 
friluftslivet. 
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Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-09 
Ansökan om planbesked, 2022-07-08 
Komplettering av ansökan om planbesked, 2022-10-16 
Byggnadsnämnden 2012-09-04, § 386 
Karta, Släps-Kullen 1:413, 2022-11-09 

Beslutet skickas till 
Sökande 

 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan 
Ägaren till fastigheten Släps-Kullen 1:413 har den 8 juli 2022 ansökt om planbesked för att genom en 
ny detaljplan möjliggöra för byggnation av ett bostadshus. Förslaget innebär en långsmal 
bostadsfastighet samt en smal passage för allmän gångtrafik. Den 16 oktober 2022 kompletterades 
ansökan med ett förtydligande av innehållet i ansökan. Fastighetsägaren har tidigare ansökt om 
planbesked för platsen men byggnadsnämnden avslog 2012 denna ansökan om planbesked.  

Befintliga förhållanden 
Fastigheten är belägen inom detaljplan S80 som vann laga kraft 18 februari 1972. Den aktuella 
fastigheten är i plankartan redovisad som område för allmänt ändamål. Platsen som ansökan avser 
ligger som ett mindre grönområde mellan två bostadsfastigheter och inrymmer bland annat en 
inhägnad äldre brandvattendamm som upptar större delen av platsen. 

Kommunens översiktsplan 
Enligt kommunens översiktsplan ingår det aktuella området i yttre delen av utvecklingsorten för 
Kullavik. Förslaget innebär att markanvändningen kommer att ändras från allmän plats till 
bostadsändamål.  

Riksintresse 
Fastigheten omfattas även av riksintresse för högexploaterad kust enligt miljöbalken 4 kap. 4 §. Inom 
det området gäller, förutom att natur- och kulturvärden inte påtagligt får skadas, också att särskilda 
regler för fritidsbebyggelse och vissa typer av industrianläggningar.  

Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv (Kustområdet i Halland) enligt miljöbalken 4 
kap. 2 §. Här ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas 
vid bedömning av vad som kan tillåtas vad gäller exploatering eller andra ingrepp i miljön inom 
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området. Detta riksintresse utgör i sig inte något hinder för utveckling av befintliga tätorter eller av det 
lokala näringslivet.  

Strandskydd inom så kallad lucktomt  
Nu gällande detaljplan för fastigheten Släps-Kullen 1:413 måste upphävas och ersättas med en ny för 
att möjliggöra för en byggnation. Aktuellt område ligger drygt 120 meter från havet vilket gör att 
området ligger inom det utökade strandskyddet som skulle inträda om detaljplanen upphävs och ersätts 
med en ny.  

Som särskilt skäl för att upphäva strandskydd gäller de skäl som enligt miljöbalken 7 kap. 18c §. 
Kommunen gör bedömningen att det saknas särskilt skäl för upphävande av strandskyddet. Så kallad 
lucktomt utgör inte längre ett sådant skäl. 

Likställighetsprincipen 
Plan- och bygglagen är speciallagstiftning och gäller därmed före generell lagstiftning som 
kommunallagen. Likställighetsprincipen – kommuner ska behandla sina medlemmar lika om det inte 
finns sakliga skäl för något annat – blir därmed enbart sekundärt tillämplig. Den kan inte tillämpas före 
kommunens reglering av markanvändning genom detaljplaneläggning. Som ovan beskrivits innebär ett 
positivt planbesked inte en rättighet att få en fastighet detaljplanelagd enligt sitt önskemål. Varje plats 
ska prövas utifrån sina förutsättningar. Det är sällan möjligt att hävda att områden som inte ligger i 
omedelbar närhet till varandra är jämförbara. 

Allmänna och enskilda intressen 
Kommunen ska i sin bedömning inför planläggning göra en avvägning mellan de allmänna och de 
enskilda intressena av platsen. De allmänna intressena inom aktuellt område är strandskydd, 
riksintresse och planlagd naturmark som ska ge allmänheten rätt att beträda området. Det enskilda 
intresset som föreslås i ansökan är att möjliggöra en byggrätt för ett enbostadshus för fastighetsägaren. 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det allmänna intresset, att bevara platsen som allmän, väger 
tyngre än det enskilda intresset att tillskapa en byggrätt inom området. 

 

 

 

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 
Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef  







































Fastigheten Släps-Kullen 1:413 i Kullavik, 
Kungsbacka kommun.

Släps-Kullen 
1:413

Kullaviksvägen

Fastigheten Släps-Kullen 1:413 och området som ansökan avser i Kullavik

Ortofoto över fastigheten Släps-Kullen 1:413 och 
området som ansökan avser är markerat i rött.

Kullaviksvägen

Kullaviks
centrum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 

2022-11-29 

Justerare Expedierat/bestyrkt 

§ 385 Dnr 2022-00629 
Ansökan om planbesked för Vallda 23:2 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att inleda en 
detaljplanläggning för att pröva lämpligheten av lokaler för verksamheter inom 
Vallda 23:2, i Vallda. Möjlig exploatering, såsom våningsantal, ska utredas under 
detaljplanearbetet. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning 
för upprättande av detaljplan för verksamhetslokaler inom Vallda 23:2 i Vallda. 

Beslutsmotivering 
Förfrågan innebär en utveckling av ett redan etablerat område för verksamheter inom 
utvecklingsorten Vallda, varför kommunen ställer sig positiv till förfrågan. Området 
ligger i nära anslutning till kollektivtrafik och cykelväg. En detaljplan för området 
kan möjliggöra för en mer trafiksäker angöring.  

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Vallda 23:2 har den 31 augusti 2022 ansökt om planbesked 
för att genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av lokaler för verksamheter 
samt bostäder. Sökanden har därefter ändrat ansökan till att endast gälla lokaler för 
verksamheter. Den del av ansökan som gällde bostäder har återtagits.  

Fastigheten är idag bebyggd med en större byggnad som inhyser bland annat 
vårdcentral och frisör. Inom fastigheten finns också en äldre magasinsbyggnad med 
ett förhållandevis högt kulturhistoriskt värde. Området angörs direkt från 
Valldavägen via två alternativa tillfarter. Den västra infarten servar också fyra 
bostadshus sydost om nu aktuellt område. 

I ansökan föreslås två nya byggnader med ett respektive två våningsplan. Dessa 
placeras i anslutning till befintlig verksamhetsbyggnad och bildar tillsammans med 
den en kringbyggd gård för entréer och parkering.  

Enligt kommunens översiktsplan ingår det aktuella området i utvecklingsorten 
Vallda. Fastigheten ingår inte i någon detaljplan. Fastigheten ligger i Vallda Kyrkby 
som utgör riksintresse för kulturmiljövården enligt miljöbalkens 3 kap. 6 §.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-09 
Orienteringskarta, 2022-11-07 
Ansökan om planbesked, 2022-08-31 
Komplettering, 2022-10-26 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

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



 
 

Datum 

2022-11-09 
Diarienummer 

KS 2022-00629 

 
 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Stina Wikström 
0300-834024 
Planarkitekt 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Planbesked för Vallda 23:2 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att inleda en detaljplanläggning för att pröva 
lämpligheten av lokaler för verksamheter inom Vallda 23:2, i Vallda. Möjlig exploatering, såsom 
våningsantal, ska utredas under detaljplanearbetet. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning för upprättande 
av detaljplan för verksamhetslokaler inom Vallda 23:2 i Vallda. 

Beslutsmotivering 
Förfrågan innebär en utveckling av ett redan etablerat område för verksamheter inom utvecklingsorten 
Vallda, varför kommunen ställer sig positiv till förfrågan. Området ligger i nära anslutning till 
kollektivtrafik och cykelväg. En detaljplan för området kan möjliggöra för en mer trafiksäker 
angöring.  

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Vallda 23:2 har den 31 augusti 2022 ansökt om planbesked för att genom en ny 
detaljplan möjliggöra för byggnation av lokaler för verksamheter samt bostäder. Sökanden har därefter 
ändrat ansökan till att endast gälla lokaler för verksamheter. Den del av ansökan som gällde bostäder 
har återtagits.  

Fastigheten är idag bebyggd med en större byggnad som inhyser bland annat vårdcentral och frisör. 
Inom fastigheten finns också en äldre magasinsbyggnad med ett förhållandevis högt kulturhistoriskt 
värde. Området angörs direkt från Valldavägen via två alternativa tillfarter. Den västra infarten servar 
också fyra bostadshus sydost om nu aktuellt område. 

I ansökan föreslås två nya byggnader med ett respektive två våningsplan. Dessa placeras i anslutning 
till befintlig verksamhetsbyggnad och bildar tillsammans med den en kringbyggd gård för entréer och 
parkering.  

Enligt kommunens översiktsplan ingår det aktuella området i utvecklingsorten Vallda. Fastigheten 
ingår inte i någon detaljplan. Fastigheten ligger i Vallda Kyrkby som utgör riksintresse för 
kulturmiljövården enligt miljöbalkens 3 kap. 6 §.  
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Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-09 

Orienteringskarta, 2022-11-07 

Ansökan om planbesked, 2022-08-31 

Komplettering, 2022-10-26 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

Beskrivning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Vallda 23:2 har den 31 augusti 2022 ansökt om planbesked för att genom en ny 
detaljplan möjliggöra för byggnation av lokaler för verksamheter samt bostäder. Sökanden har därefter 
ändrat ansökan till att endast gälla lokaler för verksamheter. Den del av ansökan som gällde bostäder 
har återtagits.  

Fastigheten är idag bebyggd med en större byggnad som inhyser bland annat vårdcentral och frisör. 
Inom fastigheten finns också en äldre magasinsbyggnad med ett förhållandevis högt kulturhistoriskt 
värde. Området angörs direkt från Valldavägen via två alternativa tillfarter. Den västra infarten servar 
också fyra bostadshus sydost om nu aktuellt område. I ansökan föreslås två nya byggnader med ett 
respektive två våningsplan. Dessa placeras i anslutning till befintlig verksamhetsbyggnad och bildar 
tillsammans med den en kringbyggd gård för entréer och parkering.  

Enligt kommunens översiktsplan ingår det aktuella området i utvecklingsorten Vallda. Fastigheten 
ingår inte i någon detaljplan. 

Fastigheten omfattas av riksintresse för högexploaterad kust enligt miljöbalkens 4 kap. 4 §. Inom det 
området gäller, förutom att natur- och kulturvärden inte påtagligt får skadas, också särskilda regler för 
fritidsbebyggelse och vissa typer av industrianläggningar. 

Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv (Kustområdet i Halland) enligt miljöbalkens 4 
kap. 2 §. Här ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas 
vid bedömning av vad som kan tillåtas vad gäller exploatering eller andra ingrepp i miljön inom 
området. Detta riksintresse utgör dock inte något hinder för utveckling av befintliga tätorter eller av det 
lokala näringslivet.  

Fastigheten omfattas av riksintresse för kulturmiljövården enligt miljöbalkens 3 kap. 6 §. Riksintressen 
för kulturmiljövården har pekats ut för att de har kulturhistoriska värden som långsiktigt ska skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada dessa värden. Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd kan 
påtaglig skada uppstå om en åtgärd med irreversibel (oåterkallelig) negativ inverkan på något eller 
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några av de värden som utgör grunden för riksintresset eller den negativa inverkan blir så stor att 
området i något avseende förlorar sitt värde som riksintresse.  

Riksintresset för kulturmiljön i Vallda kyrkby beskrivs som bybebyggelse från 1800-talets mitt med 
kringbyggda gårdar, Vallda medeltidskyrka, prästgård och sockenstuga, samt säteri från 1600-talet och 
storgården Gustavsberg. Odlingsmarker och trädgårdsanläggningar lyfts också fram som en del av 
riksintressets uttryck. Miljön finns också närmare beskriven i kommunens kulturmiljöprogram samt i 
dokumentet Förtydligande av riksintresset för kulturmiljövård, Vallda kyrkby (Kungsbacka kommun, 
2019-12-18) som tagits fram inom ramen för Kungsbacka översiktsplan. Sammantaget görs där 
bedömningen att riksintresset Vallda kyrkby utgör en ovanligt välbevarad helhetsmiljö där sent 
tillkommande bebyggelse i stort sett saknas. Där beskrivs också hur de öppna och halvöppna 
landskapsavsnitten, de agrara mellanrummen, har betydelse för upplevelsen av helhetsmiljön i Vallda 
Kyrkby. Fastigheten Vallda 23:2 utgör, enligt förtydligandet, inte ett agrart mellanrum. 

Samhällsbyggnadskontoret gör initialt bedömningen att en exploatering enligt ansökan kan ske på ett 
sådant sätt att den inte påtagligt skadar de kulturhistoriska värdena. En kommande detaljplan ska 
reglera att bebyggelsen utformas och gestaltas med hänsyn till riksintresset för kulturmiljövård. En 
kommande planläggning ska omfatta även de befintliga byggnaderna inom fastigheten och möjliggöra 
för en angöring med in och utfart till området som inte omfattar den västra infarten. Fastigheten 
omfattas inte av kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Hur anslutning kan ske till 
kommunala ledningsnätet behöver därför utredas inom ramen för detaljplanen.  

 

 

Malin Aronsson    Lovisa Eld 

Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 



500 m
Skala: 1:10 000 (vid A4 stående)

Orienteringskarta, Vallda 23:2
Ansökan om planbesked
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Från:
Till: Stina Wikström
Ärende: Re: Gällande ansökan om planbesked för Vallda 23:2, Kungsbacka kommun
Datum: den 26 oktober 2022 17:22:24

Skumt jag vet att jag skickade ett Mail samma dag som vi pratade.
Men sammanfattningsvis är det precis som du skriver nedan.
Ett planbesked för verksamhetslokaler är  det vi önskat från början. 
Vi fick rådet vid ett möte hos kommunen att fundera på bostäder också, men det är inte
prioriterat av oss.
Så, ja vi ser gärna att handläggningen av ärendet fortsätter med det som mål.

Med vänliga hälsningar

n 

Skickat från min iPhone

26 okt. 2022 kl. 17:02 skrev Stina Wikström
<stina.wikstrom@kungsbacka.se>:


Hej,
Vi talades vid för ett tag sedan angående er ansökan om planbesked för Vallda 23:2.
Då lovade du att återkomma till mig med besked om att ni vill gå vidare med
ansökan men att den då ändras till att bara gälla verksamhetsbyggnader. Vi
behöver den här bekräftelsen från dig för att vi ska kunna komma vidare med vår
handläggning av ansökan. Jag ser inte att jag fått något mejl från dig om detta.
Kanske har det hamnat på villovägar.
 
Hälsningar

Stina Wikström
Planarkitekt
 
Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
0300-83 40 24
stina.wikstrom@kungsbacka.se

www.kungsbacka.se
www.facebook.com/kungsbackakommun
www.linkedin.com | Kungsbacka kommun

 

mailto:stina.wikstrom@kungsbacka.se
http://www.kungsbacka.se/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkungsbackakommun&data=05%7C01%7Cstina.wikstrom%40kungsbacka.se%7C3611e93528964615388d08dab765e11e%7C5a4c0c127d7048cf9ba18623ef967212%7C0%7C0%7C638023945438523231%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WgbfyJNIpPdoyUwMxnkltGFUr4rV%2BoGTFFATNi4Qbec%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2F&data=05%7C01%7Cstina.wikstrom%40kungsbacka.se%7C3611e93528964615388d08dab765e11e%7C5a4c0c127d7048cf9ba18623ef967212%7C0%7C0%7C638023945438523231%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yTzltvjzJm2Y%2BR%2FRY2WVy0WL3xszuvMxCibIpeqmR2A%3D&reserved=0
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§ 386 Dnr 2022-00666 
Ansökan om planbesked för Gällinge-Skår 2:68 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda 
åtgärden genom planläggning inom Gällinge-Skår 2:68 i Skår. 

Beslutsmotivering 
Förslaget att uppföra ett bostadshus inom fastigheten Gällinge-Skår 2:68 skulle 
innebära att detaljplanen måste ändras från allmän plats till bostadsändamål. Detta 
betyder att platsen, som idag är till för alla, blir privatiserad. I samband med att 
detaljplanen antogs 1970 gjorde kommunen en avvägning mellan de allmänna och de 
enskilda intressena av platsen. Avvägningen resulterade i att platsen blev en del av 
ett större sammanhängande naturområde. Kommunen gör fortfarande bedömningen 
att det allmänna intresset, att bevara platsen som allmän, väger tyngre än det enskilda 
intresset att tillskapa en byggrätt inom området. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Gällinge-Skår 2:68 har den 12 september 2022 ansökt om 
planbesked och önskat bli kontaktad. Samhällsbyggnadskontoret var 6 oktober 2022 i 
kontakt med sökanden och redogjort för vad som krävs för att kunna bygga ett 
enbostadshus på platsen. Sökanden meddelade då att de vill pröva möjligheten för att 
genom en ny detaljplan möjliggöra för uppförandet av ett enbostadshus. Inom 
fastigheten finns idag en sommarstuga som enligt byggnadsnämndens bedömning i 
tillsynsärende inte hålls i vårdat skick 

Fastigheten är belägen inom detaljplan G1 som vann laga kraft 1970. Den aktuella 
fastigheten är i plankartan redovisad som allmän plats, park-plantering. 
Sommarstugan finns illustrerad på plankartan vilket gör att vid tiden för 
framtagandet av planen har det tagits hänsyn till om en byggrätt borde finnas på 
platsen. Fastigheten ligger inom ett höjdparti i anslutning till bostadsbebyggelse. 

Enligt kommunens översiktsplan ligger den aktuella fastigheten i ett område där 
kommunen inte aktivt planerar för utveckling av fler bostäder och samhällsservice.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-09 
Ansökan om planbesked, 2022-09-12 
Orienteringskarta, Gällinge-Skår 2:68, 2022-11-09  
Bedömning i tillsynsärende, BN 2022-002289, 2022-08-15 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2022-11-09 
Diarienummer 

KS 2022-00666 

 
 

 
 

Sofia Wiman 
0300-834924 

Planarkitekt 
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Planbesked för Gällinge-Skår 2:68 i Skår 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda åtgärden genom 
planläggning inom Gällinge-Skår 2:68 i Skår.  

 

Beslutsmotivering 
Förslaget att uppföra ett bostadshus inom fastigheten Gällinge-Skår 2:68 skulle innebära att 
detaljplanen måste ändras från allmän plats till bostadsändamål. Detta betyder att platsen, som idag är 
till för alla, blir privatiserad. I samband med att detaljplanen antogs 1970 gjorde kommunen en 
avvägning mellan de allmänna och de enskilda intressena av platsen. Avvägningen resulterade i att 
platsen blev en del av ett större sammanhängande naturområde. Kommunen gör fortfarande 
bedömningen att det allmänna intresset, att bevara platsen som allmän, väger tyngre än det enskilda 
intresset att tillskapa en byggrätt inom området. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Gällinge-Skår 2:68 har den 12 september 2022 ansökt om planbesked och 
önskat bli kontaktad. Samhällsbyggnadskontoret var 6 oktober 2022 i kontakt med sökanden och 
redogjort för vad som krävs för att kunna bygga ett enbostadshus på platsen. Sökanden meddelade då 
att de vill pröva möjligheten för att genom en ny detaljplan möjliggöra för uppförandet av ett 
enbostadshus. Inom fastigheten finns idag en sommarstuga som enligt byggnadsnämndens bedömning 
i tillsynsärende inte hålls i vårdat skick 

Fastigheten är belägen inom detaljplan G1 som vann laga kraft 1970. Den aktuella fastigheten är i 
plankartan redovisad som allmän plats, park-plantering. Sommarstugan finns illustrerad på plankartan 
vilket gör att vid tiden för framtagandet av planen har det tagits hänsyn till om en byggrätt borde finnas 
på platsen. Fastigheten ligger inom ett höjdparti i anslutning till bostadsbebyggelse. 

Enligt kommunens översiktsplan ligger den aktuella fastigheten i ett område där kommunen inte aktivt 
planerar för utveckling av fler bostäder och samhällsservice.  
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Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-09 

Ansökan om planbesked, 2022-09-12 

Orienteringskarta, Gällinge-Skår 2:68, 2022-11-09  

Bedömning i tillsynsärende, BN 2022-002289, 2022-08-15 

Beslutet skickas till 
Sökande 

Beskrivning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Gällinge-Skår 2:68 har den 12 september 2022 ansökt om planbesked och 
önskat bli kontaktad. Samhällsbyggnadskontoret var 6 oktober 2022 i kontakt med sökanden och 
redogjort för vad som krävs för att kunna bygga ett enbostadshus på platsen. Sökanden meddelade då 
att de vill pröva möjligheten för att genom en ny detaljplan möjliggöra för uppförandet av ett 
enbostadshus. Inom fastigheten finns idag en sommarstuga som enligt byggnadsnämndens bedömning 
i tillsynsärende inte hålls i vårdat skick då bland annat byggnadens tak delvis rasat in samt att 
byggnadens altan inte bedöms vara säker att beträda. 

Fastigheten är belägen inom detaljplan G1 som vann laga kraft 1970. Den aktuella fastigheten är i 
plankartan redovisad som allmän plats, park-plantering. Sommarstugan finns illustrerad på plankartan 
vilket gör att vid tiden för framtagandet av planen har det tagits hänsyn till om en byggrätt borde finnas 
på platsen. Fastigheten ligger inom ett höjdparti i anslutning till bostadsbebyggelse. Det är stora 
höjdskillnader mellan byggnadens placering och intilliggande vägar. 
Enligt kommunens översiktsplan ligger den aktuella fastigheten i ett område där kommunen inte aktivt 
planerar för utveckling av fler bostäder och samhällsservice.   

Kommunen ska i sin bedömning inför planläggning göra en avvägning mellan de allmänna och de 
enskilda intressena av platsen. Det allmänna intressen inom aktuellt område är planlagd parkmark som 
ska ge allmänheten rätt att beträda området. Det enskilda intresset som föreslås i ansökan är att 
möjliggöra en byggrätt för ett enbostadshus. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det allmänna 
intresset, att bevara platsen som allmän, väger tyngre än det enskilda intresset att tillskapa en byggrätt 
inom området. 
 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef  



Kungsbacka kommun | Stadshuset, Storgatan 37, 434 81 Kungsbacka | 0300-83 40 00
Organisationsnummer: 212000-1256 | info@kungsbacka.se | kungsbacka.se

Ärendenummer: #36724 | Inskickat av: Eva-Marie Fyrberg | Datum: 2022-09-12 12:26 Sida  av 1 3

 Notifieringar
E-post

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort
  

 Adress

 c/o
-

 För- och efternamn

 Personnummer

Ansöka om planbesked
Ärendenummer: #36724 | Inskickat av: 

1. Kontaktuppgifter

Jag är medveten om att en avgift tas ut både vid ja och nej till fortsatt planering.

Är du som ansöker privatperson eller representerar du ett företag?

Privatperson

Dina kontaktuppgifter



Kungsbacka kommun | Stadshuset, Storgatan 37, 434 81 Kungsbacka | 0300-83 40 00
Organisationsnummer: 212000-1256 | info@kungsbacka.se | kungsbacka.se

Ärendenummer: #36724 | Inskickat av: Eva-Marie Fyrberg | Datum: 2022-09-12 12:26 Sida  av 2 3

Ska fakturan skickas till din adress?

Ja

Är du som ansöker ägare till fastigheten eller fastigheterna i ansökan?

Ja

2. Fastighet

För vilken eller vilka fastigheter ansöker du om planbesked?

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

GÄLLINGE-SKÅR 2:68  

Markera fastigheten eller fastigheterna du ansöker om planbesked för

Du kan välja att bifoga en situationskarta med tydliga markeringar istället för att markera 
fastigheten eller fastigheterna på denna kartan.

KUNGSBACKA GÄLLINGE-SKÅR 2:68Fastighetsbeteckning: 



Kungsbacka kommun | Stadshuset, Storgatan 37, 434 81 Kungsbacka | 0300-83 40 00
Organisationsnummer: 212000-1256 | info@kungsbacka.se | kungsbacka.se

Ärendenummer: #36724 | Inskickat av: Eva-Marie Fyrberg | Datum: 2022-09-12 12:26 Sida  av 3 3

Beskriv kortfattat varför du ansöker om planbesked.

Du kan också välja att ladda upp en separat beskrivning som en bilaga på nästa sida i e-tjänsten.

Det finns en gammal G 1 plan från 1970 och vi har en fastighet som vi måste göra åtgärder på BN 
2022 002289 har samtalat med  hur vi lättast kommer vidare och förstått att 
ta fram ett förenklat planbesked är ett måste för att kunna bygga på fastigheten. Önskar därför 
komma i kontakt med någon för att undersöka hur jag går vidare

Vad beskriver bäst din ansökan?

Bostäder
Anledningen BN 2022 002289 att kunna på ett bra sätt bygga på nuvarande fastighet

3. Bilagor

Vill du bifoga en situationskarta?

Nej, jag har markerat i kartan i e-tjänsten

Bifogar du en beskrivning om varför du ansöker om planbesked?

Nej, jag har gjort min beskrivning i e-tjänsten



Skala 1:5000

300m2001000
Copyright ©    Kungsbacka kommun



250 m
Skala: 1:5 000 (vid A4 liggande)

Karta Gällinge-Skår 2:68 2022-11-09
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§ 380 Dnr 2022-00640 
Svar på Finansdepartementets remiss av promemorian Bättre 
konsekvensutredningar (Ds 2022:22) 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-11-09, och översänder det som sitt 
svar till Finansdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år upprättas ett stort antal konsekvensutredningar av kommittéer, särskilda 
utredare, Regeringskansliet och andra statliga förvaltningsmyndigheter inför beslut 
och förslag om lagar och regler och andra offentliga åtaganden. De förordningar som 
reglerar konsekvensutredningar är främst förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning (konsekvensutrednings-förordningen) och 
kommittéförordningen (1998:1474). 

Syftet med konsekvensutredningar är bland annat att så långt som möjligt försäkra 
sig om att en åtgärd som övervägs verkligen behövs, att den löser det aktuella 
problemet samt att den ger ett allsidigt underlag för bedömningen av de 
konsekvenser, till exempel sociala, ekonomiska och miljömässiga, som åtgärden kan 
medföra. 

Det riktas emellertid återkommande kritik mot de konsekvensutredningar som ligger 
till grund för offentligt beslutsfattande i Sverige, bland annat från Riksrevisionen, 
Statskontoret och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). 
Kritiken har bland annat handlat om tillämpningen av den kommunala 
finansieringsprincipen, snäva tidplaner i beredningsprocessen och fokuseringen på ett 
antal specificerade konsekvenser i stället för att belysa konsekvenser för hela 
samhället och dess aktörer. 

Finansdepartementet menar att utmaningarna med att arbeta fram 
konsekvensutredningar av hög kvalitet är flera. Till exempel nämns att regelverken 
för konsekvensutredningar upplevs som krångliga, då kraven är många, detaljerade 
och fördelade över flera förordningar. 

En ytterligare utmaning är att konsekvensutredningar inte alltid används i samband 
med utformningen av förslag eller beslut. Exempelvis tas konsekvensutredningar i 
statliga utredningar ofta fram för sent i processen, när utredaren redan hunnit landa i 
ett förslag, snarare än som ett verktyg för att välja den mest ändamålsenliga åtgärden. 
Detta ger också små incitament till att utreda alternativa förslag och det blir snarare 
ett underlag som syftar till att stödja huvudförslaget i stället för att hitta det 
lämpligaste alternativet. 

I promemorian lämnas förslag om en ny förordning om konsekvensutredningar 
(konsekvensförordningen) där bestämmelser om konsekvensutredningar samlas. I 
förslaget finns också ett krav på redovisning av en konsekvensutredning när de 
myndigheter som omfattas av förordningen lämnar in förslag till regeringen eller 
Regeringskansliet om att regeringen ska besluta om eller föreslå nya eller ändrade 
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regler. Detta innebär att konsekvensutredningar ska upprättas tidigare i 
regelgivnings- och beslutsprocesser än i dag, när förutsättningarna att göra 
strategiska val är som störst, vilket är tänkt att stärka förutsättningarna för att utforma 
ändamålsenliga åtgärder.  

För att leva upp till de nya kraven lämnas även förslag om att vissa statliga 
myndigheter ska bistå med metodutveckling, vägledning och utbildning när det gäller 
konsekvensutredningar. Ekonomistyrningsverket föreslås få i uppgift att koordinera 
detta arbete och en central del i uppdraget blir att tillhandahålla vägledningar om 
vilka samhällsområden som bör beaktas i en konsekvensutredning och hur omfattade 
en konsekvensutredning bör vara i olika fall.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-11-09 
Yttrande, 2022-11-09 
Finansdepartementets promemoria: Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22) 

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



 
 

Datum 

2022-11-09 
Diarienummer 

KS 2022-00640 

 
 

 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Patrik Johansson 
patrik.johansson2@kungsbacka.se 
Kommunsekreterare 
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Svar på Finansdepartementets remiss av promemorian Bättre konsekvensutredningar 
(Ds 2022:22) 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-11-09, och översänder det som sitt svar till 
Finansdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år upprättas ett stort antal konsekvensutredningar av kommittéer, särskilda utredare, 
Regeringskansliet och andra statliga förvaltningsmyndigheter inför beslut och förslag om lagar och 
regler och andra offentliga åtaganden. De förordningar som reglerar konsekvensutredningar är främst 
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning (konsekvensutrednings-
förordningen) och kommittéförordningen (1998:1474). Syftet med konsekvensutredningar är bland 
annat att så långt som möjligt försäkra sig om att en åtgärd som övervägs verkligen behövs, att den 
löser det aktuella problemet samt att den ger ett allsidigt underlag för bedömningen av de 
konsekvenser, till exempel sociala, ekonomiska och miljömässiga, som åtgärden kan medföra. 

Det riktas emellertid återkommande kritik mot de konsekvensutredningar som ligger till grund för 
offentligt beslutsfattande i Sverige, bland annat från Riksrevisionen, Statskontoret och Organisationen 
för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Kritiken har bland annat handlat om tillämpningen 
av den kommunala finansieringsprincipen, snäva tidplaner i beredningsprocessen och fokuseringen på 
ett antal specificerade konsekvenser i stället för att belysa konsekvenser för hela samhället och dess 
aktörer. 

Finansdepartementet menar att utmaningarna med att arbeta fram konsekvensutredningar av hög 
kvalitet är flera. Till exempel nämns att regelverken för konsekvensutredningar upplevs som krångliga, 
då kraven är många, detaljerade och fördelade över flera förordningar. En ytterligare utmaning är att 
konsekvensutredningar inte alltid används i samband med utformningen av förslag eller beslut. 
Exempelvis tas konsekvensutredningar i statliga utredningar ofta fram för sent i processen, när 
utredaren redan hunnit landa i ett förslag, snarare än som ett verktyg för att välja den mest 
ändamålsenliga åtgärden. Detta ger också små incitament till att utreda alternativa förslag och det blir 
snarare ett underlag som syftar till att stödja huvudförslaget i stället för att hitta det lämpligaste 
alternativet. 
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I promemorian lämnas förslag om en ny förordning om konsekvensutredningar 
(konsekvensförordningen) där bestämmelser om konsekvensutredningar samlas. I förslaget finns också 
ett krav på redovisning av en konsekvensutredning när de myndigheter som omfattas av förordningen 
lämnar in förslag till regeringen eller Regeringskansliet om att regeringen ska besluta om eller föreslå 
nya eller ändrade regler. Detta innebär att konsekvensutredningar ska upprättas tidigare i 
regelgivnings- och beslutsprocesser än i dag, när förutsättningarna att göra strategiska val är som 
störst, vilket är tänkt att stärka förutsättningarna för att utforma ändamålsenliga åtgärder.  

För att leva upp till de nya kraven lämnas även förslag om att vissa statliga myndigheter ska bistå med 
metodutveckling, vägledning och utbildning när det gäller konsekvensutredningar. 
Ekonomistyrningsverket föreslås få i uppgift att koordinera detta arbete och en central del i uppdraget 
blir att tillhandahålla vägledningar om vilka samhällsområden som bör beaktas i en 
konsekvensutredning och hur omfattade en konsekvensutredning bör vara i olika fall.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-11-09 
Yttrande, 2022-11-09 
Finansdepartementets promemoria: Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22) 

Beslutet skickas till 
Finansdepartementet 

Beskrivning av ärendet 

Kritik mot konsekvensutredningar 
Enligt OECD:s granskningar når inte konsekvensutredningarna som ligger till grund för offentligt 
beslutsfattande i Sverige upp till de krav som ställs enligt nuvarande regelverk, bland annat för att det 
saknas tillräcklig kompetens och tillgång till kunskap om kausala effekter av olika tänkbara åtgärder. 
Att ta fram konsekvensutredningar som allsidigt belyser vilka konsekvenser för samhället en eller flera 
åtgärder kan ha är enligt Finansdepartementet komplicerat och förenat med stor osäkerhet. Samtidigt 
framhålls att det för närvarande saknas ett ändamålsenligt stöd till de som tar fram 
konsekvensutredningar. Kritik har även riktats mot att konsekvensutredningar fokuserar på ett 
begränsat antal specificerade konsekvenser, i stället för att belysa konsekvenser för hela samhället och 
dess aktörer. 

Att konsekvensutredningar fyller en viktig funktion i det offentliga beslutsfattandet blir också tydligt i 
den kritik som riktats av Riksrevisionen mot framtagna konsekvensutredningar. Bland annat i 
granskningen av flytten av Kiruna (RiR 2017:34) där det framkom att en tidigt framtagen 
konsekvensutredning hade kunnat identifiera risker med betydande påverkan för samhället och 
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB). Exempelvis visar granskningen att delar av Kirunas 

https://www.regeringen.se/4a5650/contentassets/558808f67cd74545bd2e5b832c35dbb9/battre-konsekvensutredningar-ds-202222.pdf
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samhälle riskerar att behöva flytta igen för att möjliggöra framtida brytning. Riksrevisionen menar att 
genom breda analyser i planeringsstadiet hade regering och LKAB kunnat försäkra sig om att 
lokaliseringen av Kiruna blivit den bästa möjliga för såväl bolaget som andra samhällsaktörer.  

Ett antal utredningar, myndigheter och andra intressenter har även identifierat problem med 
statsförvaltningens EU-arbete och bedömt att det är möjligt att utveckla detta. Många svenska lagar, 
förordningar och andra föreskrifter har sitt ursprung i unionsrätten, vilket gör att lagstiftningsprocessen 
i EU i stor utsträckning sätter ramarna för hur regler i Sverige utformas. I rapporten Tänk efter före! 
från Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO), som är en självständig kommitté under 
Finansdepartementet, presenteras forskning som tyder på att de nordiska länderna ofta accepterar de 
förslag till direktiv som läggs fram av Europeiska kommissionen, och att länderna först efter att 
direktiven antagits börjar diskutera hur de ska tolkas och genomföras. En slutsats i rapporten är att det 
är viktigt att i större utsträckning analysera konsekvenser tidigare än så, på en strategisk nivå när 
handlingsutrymmet är större och där det finns möjligheter att påverka beslutets inriktning, det vill säga 
i tidiga skeden av EU:s lagstiftningsprocess (ESO 2018:5).  

En annan slutsats i rapporten är att Sverige många gånger har gått längre än nödvändigt vid 
genomförandet av direktiv. Rapporten lyfter två exempel på miljöområdet där EU-direktiv införlivats i 
svensk lagstiftning på ett sätt som inneburit att Sveriges ambitionsnivå överstigit EU:s målsättningar 
för politiken. Detta trots att riksdagen tillkännagett för regeringen att den bör verka för att EU-
lagstiftning ska införas på en miniminivå i nationell rätt, och när det finns skäl att överskrida denna 
miniminivå ska konsekvenser för företag tydligt redovisas eftersom en högre ambitionsnivå riskerar att 
missgynna svenska företags konkurrenskraft (bet. 2018/19:NU7, rskr. 2018/19:166). 

Konsekvensutredningar inom statliga förvaltningsmyndigheter 
Arbetet med konsekvensutredningar styrs av flera förordningar som är tillämpliga i olika utsträckning 
beroende på om utformningen av beslut sker i kommittéväsendet, inom Regeringskansliet eller i någon 
annan förvaltningsmyndighet. Nedan beskrivs förordningarna och de vägledningar som finns för stöd i 
arbetet med att ta fram konsekvensutredningar.  

Konsekvensutredningsförordningen  
Konsekvensutredningsförordningen är tillämplig för förvaltningsmyndigheter under regeringen och 
innehåller bestämmelser om skyldighet för statliga myndigheter att ta fram konsekvensutredningar 
innan en myndighet beslutar om föreskrifter och allmänna råd. En konsekvensutredning ske enligt 
förordningen bland annat innehålla: 

 En beskrivning av problemet, vad man vill uppnå, en beskrivning av vilka alternativa lösningar 
som finns och vilka konsekvenserna blir om någon reglering inte kommer till stånd 
(nollalternativet) (6 §).  

 Uppgifter om vilka som berörs av regleringen, uppgifter om de bemyndiganden som 
myndighetens beslutanderätt grundar sig på, uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra 
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konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda 
alternativen (§ 6). 

 En beskrivning av konsekvenserna för företagen och konkurrensförhållandena (7 §).  
 Redogörelse för de överväganden som gjorts angående den kommunala självstyrelsen (8 §).  
 Beskrivning av uppföljning av konsekvenser av föreskrifter och allmänna råd samt 

bestämmelser om att avstå från att ta fram en konsekvensutredning om det saknas skäl.  

Kommittéförordningen 
Kommittéernas och de särskilda utredarnas arbete med konsekvensutredningar styrs även av 
bestämmelserna i kommittéförordningen. Bestämmelserna om konsekvensutredningar i 
kommittéförordningen överensstämmer emellertid i allt väsentligt med bestämmelserna i 
konsekvensutredningsförordningen. 

Myndigheter med särskilda uppgifter inom området 
 Tillväxtverket ska enligt konsekvensutredningsförordningen tillsammans med 

Ekonomistyrningsverket svara för metodutveckling, rådgivning och utbildning när det gäller 
konsekvensutredning vid regelgivning. Tillväxtverket ska enligt förordningen ha ett 
samordnande ansvar för konsekvensutredningar vid regelgivning. 

 Regelrådet, som är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket, ska ges möjlighet att yttra sig 
över den konsekvensutredning som legat till grund för ett förslag om förslaget kan få 
konsekvenser av betydelse för företagen. 

 Naturvårdsverket ska inom miljömålssystemet vägleda berörda myndigheter i deras arbete med 
genomförande och uppföljning samt utvärdering av samhällsekonomiska analyser. 

 Trafikverket ska utveckla, förvalta och tillämpa metoder och modeller för samhällsekonomiska 
analyser inom transportområdet.  

Vägledningar inom området 
Kommittéer och särskilda utredare har också tillgång till vissa skriftliga vägledningar i sitt arbete. Här 
kan nämnas: 

 Propositionshandboken som ger stöd till arbetet med konsekvensutredningar inom 
Regeringskansliet.  

 Regeringskansliets EU-handbok som bland annat anger att en EU-instruktion, som på ett 
överskådligt sätt definierar ett för Sverige önskvärt resultat och underlättar förhandlingsarbetet, 
ska utarbetas i beredningen av EU-ärenden. 

 Finansdepartementets budgetcirkulär som ger vägledning om bland annat tillämpningen av den 
kommunala finansieringsprincipen som reglerar den ekonomiska relationen mellan staten och 
kommunsektorn. 
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 Kommittéhandboken (Ds 2000:1) som ger stöd för konsekvensutredningar och 
kostnadsberäkningar. Handboken betonas att konsekvensutredningar bör påbörjas tidigt och att 
konsekvenser identifieras, beräknas och ställs samman fortlöpande under utredningsarbetets 
gång samt att källorna och resonemangen som ligger till grund för bedömningarna bör 
redovisas så att den som tar del av utredningen kan replikera analyser och beräkningar. 

Utredarens förslag 

Ny förordning om konsekvensutredningar  
I promemorian lämnas förslag om en ny förordning om konsekvensutredningar 
(konsekvensförordningen) där bestämmelser om konsekvensutredningar samlas. Förordningen ska 
gälla för kommittéer som tillkallats på grund av ett regeringsbeslut och som har ett utredningsuppdrag, 
för särskilda utredare och för andra förvaltningsmyndigheter under regeringen. Det innebär också att 
regleringarna i flertalet andra förordningar mönstras ut.  

Flera av konsekvensutredningsförordningens krav ska fortsätta gälla 
Flera av konsekvensutredningsförordningens och kommittéförordningens regler ska enligt förslaget i 
huvudsak oförändrade överföras till konsekvensförordningen. Det handlar bland annat om att en 
konsekvensutredning ska påbörjas så tidigt som möjligt och förslag ska utredas i den omfattning som 
behövs i det enskilda fallet. Konsekvensutredningar ska också bestå av en analys av det förslag som 
lämnas eller beslut som fattas, med en beskrivning och beräkning av förslagets eller beslutets 
kostnader, intäkter och andra relevanta konsekvenser. Yttranden ska fortsatt inhämtas från berörda 
aktörer. 

Nya krav på innehållet i konsekvensutredningar 
Förslag till ny förordning föreslås dessutom innehålla ett nytt krav på redovisning av en 
konsekvensutredning när de myndigheter som omfattas av förordningen lämnar in förslag till 
regeringen eller Regeringskansliet om att regeringen ska besluta om eller föreslå nya eller ändrade 
regler. Det tillkommer också krav på att konsekvensutredningar ska upprättas tidigare i regelgivnings- 
och beslutsprocesser än i dag, när förutsättningarna att göra strategiska val är som störst, vilket ska 
stärka förutsättningarna för att utforma ändamålsenliga åtgärder.  

Konsekvensutredningarna ska likt tidigare presentera olika alternativ för att uppnå eftersträvad 
förändring. I förslaget till ny förordning finns dock ökade krav jämfört med regleringen i 5 § 
konsekvensutredningsförordningen som innebär att konsekvensutredningar nu ska tas fram utifrån en 
bredare ansats, där olika alternativ för att åstadkomma förändring används som underlag för att 
bedöma vilken åtgärd som är lämpligast. Detta i stället för som i dag då det ofta utformas ett 
huvudalternativ som sedan jämförs med övriga alternativ.  

Förutsättningarna för att ta fram en konsekvensutredning i efterhand förtydligas med att det ska krävas 
att ett beslut måste fattas skyndsamt samt utökas till att även omfatta fall då det skulle innebära en fara 
för Sveriges säkerhet. 
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Metodutveckling, vägledning och utbildning 
För att leva upp till de nya kraven lämnas även förslag om att vissa statliga myndigheter ska bistå med 
metodutveckling, vägledning och utbildning när det gäller konsekvensutredningar.  

Ekonomistyrningsverket föreslås få i uppgift att koordinera detta arbete och därmed överta 
Tillväxtverkets samordnande uppdrag. En central del i uppdraget blir att tillhandahålla vägledning om 
vilka samhällsområden som bör beaktas i en konsekvensutredning och hur omfattade en 
konsekvensutredning bör vara i olika fall. Det föreslås även att Ekonomistyrningsverkets ska ge 
särskilt uppsökande stöd till kommittéer och särskilda utredare i arbetet med konsekvensutredningar. 

Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning 

Sammanfattande inställning 
Kommunstyrelsens förvaltning välkomnar Finansdepartementets arbete med att förbättra 
konsekvensutredningarna inom den statliga förvaltningen och instämmer i förslaget att samla 
bestämmelser om konsekvensutredningar i en förordning. Förvaltningen anser att övriga förslag är bra 
men att fler aspekter bör inkluderas i konsekvensutredningarna. Vidare anser förvaltningen att 
ytterligare utredning behövs kring tillämpningen av finansieringsprincipen, regleringen kring 
utredningsdirektiv samt kvalitetsgranskningen av konsekvensutredningar. 

Krav att konsekvensutredningar ska upprättas tidigare i regelgivnings- och beslutsprocesser 
Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i förslaget om att konsekvensutredningar ska upprättas 
tidigare i regelgivnings- och beslutsprocesser än i dag, när förutsättningarna att göra strategiska val är 
som störst, vilket kommer stärka förutsättningarna för att utforma ändamålsenliga åtgärder.  

Kommunstyrelsens förvaltning välkomnar även ansatsen att tidigare analysera förslag från Europeiska 
kommissionen och instämmer i förslaget att om genomförande av EU-direktiv i nationell rätt går 
utöver direktivets miniminivå ska skälen för detta tydligt anges i konsekvensutredningen. Detta för att 
en högre ambitionsnivå bland annat riskerar att missgynna svenska företags konkurrenskraft. 

Konsekvenser för demokratin  
I Kulturdepartementets remiss av betänkandet av kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark 
demokrati (SOU 2022:28) lämnar kommittén ett förslag om att konsekvenser för demokratin bör 
framgå i utrednings- och kommittéförslag. Förvaltningen anser även i detta yttrande att det bör vara 
lika självklart att redovisa konsekvenserna av olika lagförslags inverkan på grundläggande fri- och 
rättigheter, demokratins funktionssätt och människors möjligheter att delta i demokratin och att utöva 
inflytande över det politiska beslutsfattandet som det är att redovisa de ekonomiska konsekvenserna av 
olika förslag.. 

Ekonomiska konsekvenser för kommuner samt samhällsekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen anser även att ett förtydligande behövs kring beskrivningarna och beräkningarna av 
förslagen eller beslutens kostnader och intäkter för staten, kommuner, regioner, företag och andra 
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enskilda. Förvaltningen menar att de kostnadsberäkningar som görs inför att nya uppgifter införs för 
kommuner, eller då staten för över uppgifter från staten till kommuner, alltför ofta inte motsvarar de 
faktiska kostnaderna. Detta får till följd att staten inte heller fullt ut följer den av riksdagen godkända 
finansieringsprincipen som ska garantera att kommuner och regioner inte ska behöva höja skatten eller 
prioritera om annan verksamhet för att finansiera statliga beslut.  

Riksrevisionen har också uppmärksammat dessa brister, bland annat i rapporten Den kommunala 
finansieringsprincipen – tillämpas den ändamålsenligt? (RiR 2018:8). I rapporten konstateras att det 
finns flera risker med otydliga och svagt underbyggda ekonomiska beslutsunderlag för reformer som 
ska implementeras i kommunerna 

på kort sikt felaktiga regleringar och på längre sikt försämrad statlig styrning av centrala 
välfärdsverksamheter i kommuner. Felaktiga regleringar kan också leda till kommunala 
skattehöjningar vars samhällsekonomiska kostnader i förlängningen delvis bärs av staten.  

Riksrevisionen konstaterar vidare att 
Uteblivna överläggningar och snäva tidplaner i beredningsprocessen försvårar ytterligare 
möjligheterna för staten att skapa legitimitet för de reformer som ska genomföras i 
kommunerna. Ytterst riskerar förtroendet för statens relation till kommunerna att försämras; 
ska nya kommunala åtaganden genomföras på ett trovärdigt sätt bör också de statliga 
reformernas konsekvensanalyser vara tydliga och väl underbyggda i beslutsunderlagen för 
ekonomisk reglering. 

I annan rapport från Riksrevisionen om Konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut (RiR 
2017:25) har Riksrevisionen efter granskning av de konsekvensutredningar som tagits fram av 
kommittéväsendet och Regeringskansliet inför 26 migrationspolitiska propositioner som beslutats 
2004–2015 kunnat se att det endast är ett fåtal av de granskade utredningsbetänkandena och 
departementspromemoriorna som redovisar konsekvenser på ett sätt som fullt ut motsvarar de krav 
som ställs i kommittéförordningen, Kommittéhandboken och Propositionshandboken. Riksrevisionen 
framhåller att svagheterna i underlagen även återspeglas i ett senare led i propositionerna, där 
heltäckande, långsiktiga och dynamiska analyser ofta saknas. 

Kommunstyrelsens förvaltning anser att Finansdepartementet i sin promemoria inte lämnar några 
konkreta förslag på hur dessa identifierade brister ska avhjälpas. Förvaltningen menar att det krävs ett 
förtydligande i den föreslagna konsekvensförordningen att en konsekvensutredning ska innehålla en 
analys som består av: 

1. en utförlig beskrivning och beräkning av förslagets eller beslutets kostnader och intäkter för 
staten, kommuner och regioner, som säkerställer den kommunala finansieringsprincipen vid 
genomförande av statliga reformer, samt en redovisning av ett samhällsekonomiskt perspektiv 
som beaktar både direkta och indirekta konsekvenser av den åtgärd som utreds. 

2. en särskild beskrivning och beräkning av förslagets eller beslutets effekter av betydelse för 
företags kostnader och konkurrenskraft, för minskade eller ökade utsläpp eller upptag av 
växthusgaser i Sverige respektive i utlandet och för demokratin samt jämställdheten mellan 
kvinnor och män, 
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Vidare anser förvaltningen att en särskild utredare ska få i uppdrag att se över de brister i den 
kommunala finansieringsprincipen som bland annat Riksrevisionen identifierat. Översyn bör även 
inkludera de skriftliga vägledningar som finns för tillämpningen finansieringsprincipen, bland annat 
Finansdepartementets budgetcirkulär, Kommittéhandboken och Propositionshandboken. 

Inhämtande av yttranden 
I regeringsformens 7 kap. 2 § finns ett beredningstvång som innebär att upplysningar och yttranden i 
den omfattning som behövs ska inhämtas från kommuner i regeringsärenden. Syftet är att säkra 
kvaliteten, rättssäkerheten och det kommunala självstyret. 

I förslaget till ny förordning finns också detta beskrivet 
Innan en myndighet beslutar om föreskrifter eller allmänna råd, ska myndigheten så tidigt 
som möjligt ge statliga myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, näringslivet och 
andra enskilda, som kostnadsmässigt eller på något annat betydande sätt berörs, tillfälle att 
yttra sig i frågan och om konsekvensutredningen. Myndigheten ska dokumentera vilka som 
getts tillfälle att yttra sig (§ 13). 

Kommunen har från tid till annan i yttranden över statliga remisser framhållit att kommuner allt oftare 
lämnas för lite tid att bereda och analysera de förslag som regeringen lägger fram då takten i 
lagstiftningsarbetet är allt för högt uppdriven. Detta har också Riksrevisionen konstaterat i den tidigare 
hänvisade rapporten om den kommunala finansieringsprincipen (RiR 2018:8), vilket också framgick i 
citatet från rapporten ovan. 

Kommunstyrelsens förvaltning menar därför att ett förtydligande även behövs i detta avseende i 
konsekvensförordningen. Förslagsvis görs detta förtydligande i § 13 i konsekvensförordningen genom 
ett tillägg att de berörda ska lämnas tillräcklig tid för att hinna bereda och analysera hela förslaget för 
att det ska bli allsidigt belyst samt för att kunna säkra kvaliteten, rättssäkerhet och det kommunala 
självstyret. 

Reglering av utredningsdirektiv 
För att kravet om att konsekvensutredningar ska upprättas tidigare i regelgivnings- och 
beslutsprocesser ska få den verkan som lagstiftaren avser behövs också en reglering kring de direktiv 
som lämnas till kommittéer och särskilda utredare.  

Kommunstyrelsens förvaltning har precis som Regelrådet (årsrapport för 2019) noterat att 
utredningsdirektiven som inleder kommittéers och särskilda utredares arbete ofta är snäva och väl 
avgränsade, vilket får till följd att lösningen i praktiken redan är förutbestämd. Förvaltningen menar att 
även om det lämnas en beställning att utreda en viss fråga behöver direktiven och uppdragen vara 
utformade på ett sådant sätt att det finns möjlighet att utreda frågan förutsättningslöst och att föreslå 
den lösning som utredaren efter en genomgång har funnit lämpligast. Förvaltningen anser att en 
särskild utredare ska få i uppdrag att utreda hur en reglering kring utredningsdirektiven kan utformas 
som avhjälper de identifierade bristerna. 
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Kvalitetsgranskning av konsekvensutredningar 
Regelrådet ansvarar sedan tidigare för att granska konsekvensutredningar som ligger till grund för ett 
förslag som kan få effekter av betydelse för företag. Det finns emellertid ingen instans eller funktion 
som har till uppgift att kvalitetsgranska andra konsekvensutredningar, något som bland annat finns i 
Storbritannien och EU, och som OECD förespråkar för att öka kvaliteten på konsekvensutredningarna.  

Kommunstyrelsens förvaltning menar att Finansdepartementet bör undersöka vidare hur en sådan 
funktion kan inrättas med uppdrag att granska samtliga konsekvensutredningar i ett tidigt skede i 
policyprocessen. Förvaltningen anser att funktionen ska inrättas inom en myndighet med övergripande 
uppgifter utan sektorfokus då bedömningen är att det på ett mer ändamålsenligt sätt skulle kunna bidra 
med ett helhetsperspektiv över kvaliteten på konsekvensutredningar och säkerställa breda analyser i 
planeringsstadiet för hela samhället och dess aktörer. 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 



 
YTTRANDE 

Kommunstyrelsen 
 

Datum 
2022-11-09 

Diarienummer 
KS 2022-00640 

Till 

Finansdepartementet 

Ert diarienummer 
Fi2022/02452 

 

 
Kommunstyrelsen 

kommun@kungsbacka.se 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

 
Yttrande över Finansdepartementets remiss av promemorian Bättre 
konsekvensutredningar (Ds 2022:22) 

Sammanfattande inställning 
Kungsbacka kommun välkomnar Finansdepartementets arbete med att förbättra 
konsekvensutredningarna inom den statliga förvaltningen och instämmer i förslaget att samla 
bestämmelser om konsekvensutredningar i en förordning. Kommunen anser att övriga förslag är bra 
men att fler aspekter bör inkluderas i konsekvensutredningarna. Vidare anser kommunen att ytterligare 
utredning behövs kring tillämpningen av finansieringsprincipen, regleringen kring utredningsdirektiv 
samt kvalitetsgranskningen av konsekvensutredningar. 

Kommunens inställning i detalj 

Krav att konsekvensutredningar ska upprättas tidigare i regelgivnings- och beslutsprocesser 
Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i förslaget om att konsekvensutredningar ska upprättas 
tidigare i regelgivnings- och beslutsprocesser än i dag, när förutsättningarna att göra strategiska val är 
som störst, vilket kommer stärka förutsättningarna för att utforma ändamålsenliga åtgärder.  

Kommunstyrelsens förvaltning välkomnar även ansatsen att tidigare analysera förslag från Europeiska 
kommissionen och instämmer i förslaget att om genomförande av EU-direktiv i nationell rätt går 
utöver direktivets miniminivå ska skälen för detta tydligt anges i konsekvensutredningen. Detta för att 
en högre ambitionsnivå bland annat riskerar att missgynna svenska företags konkurrenskraft. 

Konsekvenser för demokratin  
I Kulturdepartementets remiss av betänkandet av kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark 
demokrati (SOU 2022:28) lämnar kommittén ett förslag om att konsekvenser för demokratin bör 
framgå i utrednings- och kommittéförslag. Kungsbacka kommun anser även i detta yttrande att det bör 
vara lika självklart att redovisa konsekvenserna av olika lagförslags inverkan på grundläggande fri- 
och rättigheter, demokratins funktionssätt och människors möjligheter att delta i demokratin och att 
utöva inflytande över det politiska beslutsfattandet som det är att redovisa de ekonomiska 
konsekvenserna av olika förslag. 
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Ekonomiska konsekvenser för kommuner samt samhällsekonomiska konsekvenser 
Kungsbacka kommun anser även att ett förtydligande behövs kring beskrivningarna och beräkningarna 
av förslagen eller beslutens kostnader och intäkter för staten, kommuner, regioner, företag och andra 
enskilda. 

Kommunen menar att de kostnadsberäkningar som görs inför att nya uppgifter införs för kommuner, 
eller då staten för över uppgifter från staten till kommuner, alltför ofta inte motsvarar de faktiska 
kostnaderna. Detta får också stöd av Riksrevisionens granskning av den kommunala 
finansieringsprincipen (RiR 2018:8). Det får till följd att staten inte heller fullt ut följer den av 
riksdagen godkända finansieringsprincipen som ska garantera att kommuner och regioner inte ska 
behöva höja skatten eller prioritera om annan verksamhet för att finansiera statliga beslut.  

Kungsbacka kommun anser att Finansdepartementet i sin promemoria inte lämnar några konkret 
förslag på hur dessa identifierade brister ska avhjälpas. Kommunen menar att det krävs ett 
förtydligande i den föreslagna konsekvensförordningen att en konsekvensutredning ska innehålla en 
analys som består av: 

1. en utförlig beskrivning och beräkning av förslagets eller beslutets kostnader och intäkter för 
staten, kommuner och regioner, som säkerställer den kommunala finansieringsprincipen vid 
genomförande av statliga reformer, samt en redovisning av ett samhällsekonomiskt perspektiv 
som beaktar både direkta och indirekta konsekvenser av den åtgärd som utreds. 

2. en särskild beskrivning och beräkning av förslagets eller beslutets effekter av betydelse för 
företags kostnader och konkurrenskraft, för minskade eller ökade utsläpp eller upptag av 
växthusgaser i Sverige respektive i utlandet och för demokratin samt jämställdheten mellan 
kvinnor och män, 

Vidare anser Kungsbacka kommun att en särskild utredare ska få i uppdrag att se över de brister i den 
kommunala finansieringsprincipen som bland annat Riksrevisionen identifierat. Översyn bör även 
inkludera de skriftliga vägledningar som finns för tillämpningen finansieringsprincipen, bland annat 
Finansdepartementets budgetcirkulär, Kommittéhandboken och Propositionshandboken. 

Inhämtande av yttranden 
I regeringsformens 7 kap. 2 § finns ett beredningstvång som innebär att upplysningar och yttranden i 
den omfattning som behövs ska inhämtas från kommuner i regeringsärenden. Syftet är att säkra 
kvaliteten, rättssäkerheten och det kommunala självstyret. I förslaget till ny förordning finns också 
detta beskrivet (§ 13). 

Kommunen har från tid till annan i yttranden över statliga remisser framhållit att kommuner allt oftare 
lämnas för lite tid att bereda och analysera de förslag som regeringen lägger fram då takten i 
lagstiftningsarbetet är allt för högt uppdriven. Detta har också Riksrevisionen konstaterat i den tidigare 
hänvisade rapporten om den kommunala finansieringsprincipen (RiR 2018:8). Kungsbacka kommun 
menar därför att ett förtydligande även behövs i detta avseende i konsekvensförordningen. Förslagsvis 
görs detta förtydligande i § 13 i konsekvensförordningen genom ett tillägg att de berörda ska lämnas 
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tillräcklig tid för att hinna bereda och analysera hela förslaget för att det ska bli allsidigt belyst samt för 
att kunna säkra kvaliteten, rättssäkerhet och det kommunala självstyret. 

Utredningsdirektiv 
För att kravet om att konsekvensutredningar ska upprättas tidigare i regelgivnings- och 
beslutsprocesser ska få den verkan som lagstiftaren avser behövs också en reglering kring de direktiv 
som lämnas till kommittéer och särskilda utredare.  

Kungsbacka kommun har precis som Regelrådet (årsrapport för 2019) noterat att utredningsdirektiven 
som inleder kommittéers och särskilda utredares arbete ofta är snäva och väl avgränsade, vilket får till 
följd att lösningen i praktiken redan är förutbestämd. Kommun menar att även om det lämnas en 
beställning att utreda en viss fråga behöver direktiven och uppdragen vara utformade på ett sådant sätt 
att det finns möjlighet att utreda frågan förutsättningslöst och att föreslå den lösning som utredaren 
efter en genomgång har funnit lämpligast. Kommunen anser att en särskild utredare ska få i uppdrag 
att utreda hur en reglering kring utredningsdirektiven kan utformas som avhjälper de identifierade 
bristerna. 

Kvalitetsgranskning av konsekvensutredningar 
Regelrådet ansvarar sedan tidigare för att granska konsekvensutredningar som ligger till grund för ett 
förslag som kan få effekter av betydelse för företag. Det finns emellertid ingen instans eller funktion 
som har till uppgift att kvalitetsgranska andra konsekvensutredningar, något som bland annat finns i 
Storbritannien och EU, och som OECD förespråkar för att öka kvaliteten på konsekvensutredningarna.  

Kungsbacka kommun menar att Finansdepartementet bör undersöka vidare hur en sådan funktion kan 
inrättas med uppdrag att granska samtliga konsekvensutredningar i ett tidigt skede i policyprocessen. 
Kommunen anser att funktionen ska inrättas inom en myndighet med övergripande uppgifter utan 
sektorfokus då bedömningen är att det på ett mer ändamålsenligt sätt skulle kunna bidra med ett 
helhetsperspektiv över kvaliteten på konsekvensutredningar och säkerställa breda analyser i 
planeringsstadiet för hela samhället och dess aktörer. 

 

Kungsbacka kommun 
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§ 377 Dnr 2022-00839 
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, tredje kvartalet 2022 

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

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

Beslutsunderlag 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2022-10-26, § 114 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-10-04 
Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO, kvartal 3 2022 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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§ 114 Dnr 2022-00072 
Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt SoL 2022 

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

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

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknad tjänsteskrivelse 221004 
Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO, kvartal 3 2022 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan notera rapporten till protokollet och finner att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens förtroendevalda revisorer 
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Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej verkställda 
beslut enligt SoL, kvartal 3 2022 
 
Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen, till 
protokollet. 

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

 
Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknad tjänsteskrivelse 221004 

Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO, kvartal 3 2022 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens förtroendevalda revisorer 

 
Beskrivning av ärendet 
Sammanställning av tredje kvartalet 2022 för ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering 
enligt 16 kap 6 f§, socialtjänstlagen, SoL, visar att inga ej verkställda beslut är inrapporterade 
 

Maria Andersson     Karin Zetterman  
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månader  

 
0 

 
0 

 
0 

 
 

   

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende 9 -12 
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0 
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0 
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§ 370 Dnr 2021-01193 
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om att införa kommunala 
ordningsvakter som patrullerar på särskilt otrygga platser i 
Kungsbacka 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det i nuläget inte finns 
ett geografiskt område i Kungsbacka kommun som är i behov av ordningsvakter. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) och Hampus Jägnert (SD) har inkommit med en motion som 
anmäldes i kommunfullmäktige den 7 december 2021 om att utreda möjligheten att 
införa kommunala ordningsvakter som patrullerar på särskilt otrygga platser i 
Kungsbacka stad under de dagar och tider som otryggheten upplevs som störst. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-26 
Nämnden för Kultur & Fritid 2022-03-17, § 15 
Nämnden för Kultur & Fritids yttrande, 2022-03-10 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-02-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-21, § 436 
Kommunfullmäktige 2021-12-07, § 194 
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om att införa kommunala ordningsvakter som 
patrullerar på särskilt otrygga platser i Kungsbacka, 2021-12-01 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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Svar på motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om att införa kommunala ordningsvakter 
som patrullerar på särskilt otrygga platser i Kungsbacka 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det i nuläget inte finns ett geografiskt 
område i Kungsbacka kommun som är i behov av ordningsvakter. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) och Hampus Jägnert (SD) har inkommit med en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 7 december 2021 om att utreda möjligheten att införa kommunala 
ordningsvakter som patrullerar på särskilt otrygga platser i Kungsbacka stad under de dagar och tider 
som otryggheten upplevs som störst. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-26 
Nämnden för Kultur & Fritid 2022-03-17, § 15 
Nämnden för Kultur & Fritids yttrande, 2022-03-10 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-02-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-21, § 436 
Kommunfullmäktige 2021-12-07, § 194 
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om att införa kommunala ordningsvakter som patrullerar på 
särskilt otrygga platser i Kungsbacka, 2021-12-01 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Kultur & Fritid 

Beskrivning av ärendet 
Motionen har remitterats till nämnden för Kultur & Fritid där kommunens lokala brottsförebyggande 
råd (Brå) har berett motionen, genom att utreda behovet. Brå består av representanter från kommunen, 
Polismyndigheten, räddningstjänsten samt Region Halland. Brå bedömer att det i dagsläget inte finns 
ett geografiskt område i Kungsbacka kommun som är i behov av ordningsvakter. 
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Flera trygghetsundersökningar från bland annat Statistiska centralbyrån (SCB) och Sverige Kommuner 
och Regioner (SKR) visar att Kungsbacka kommun är en trygg kommun att bo och vistas i. 

När en situation uppstår som kräver trygghetsskapande åtgärder på en specifik plats, hanteras detta 
inom kommunens lokala brottsförebyggande råd (Brå). I samverkan med polisen formuleras åtgärder 
för att öka tryggheten på den specifika platsen. Det kan exempelvis handla om åtgärder i den fysiska 
miljön eller ökad vuxennärvaro i form av väktare, nattvandrare eller trygghetsvandrande förening och 
så vidare. Detta arbetssätt gör det möjligt att styra resurser och formulera åtgärder utifrån behov. 

Införande av ordningsvakter 
Det är polisen som utbildar, förordnar och sköter tillsynen av ordningsvakter. Ordningsvakter 
medverkar till att upprätthålla allmän ordning och har lydnads- och rapporteringsplikt till polisen. 
Ordningsvakter har begränsade polisiära befogenheter och får omhänderta personer som är berusade 
eller uppträder störande på allmän plats. Ordningsvakter har rapporteringsskyldighet gentemot polisen 
och ska lämna rapport när de får kännedom om brott. 

En ordningsvakt förordnas av Polismyndigheten. I förordnandet anges vilken person som förordnats 
under en bestämd tid och förordnandet kan gälla en viss verksamhet eller ett visst geografiskt område. 
I 2-2 d § i lagen (1980:578) om ordningsvakter (ordningsvaktslagen) anges i vilka specifika situationer 
ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid. De flesta situationer är inte tillämpbara i detta fall men 
enligt 2 § 3 p. i ordningsvaktslagen anges bad- eller campingplatser och lokaler eller platser för idrott, 
friluftsliv, spel, lek, förströelse eller liknande som allmänheten har tillträde till, vilket möjligtvis skulle 
kunna vara tillämpbart i vissa fall. 

Dock har varken motionärerna eller Brå pekat ut någon anläggning av denna typ där det förekommer 
ordningsstörningar som föranleder behov av ordningsvakter. Det finns en möjlighet enligt 3 § 
ordningsvaktslagen att förordna ordningsvakter på andra situationer och platser i undantagsfall. Av 
förarbetena till ordningsvaktslagen framgår att bestämmelsen i 3 § ordningsvaktslagen utgör ett 
undantag och att den ska tillämpas restriktivt. 

Regeln är avsedd att användas först sedan det visat sig vara praktiskt omöjligt eller i varje fall mycket 
svårt att lösa ett problem på annat, godtagbart sätt. Vid prövningen bör naturligtvis först undersökas 
om uppgiften är av den arten att det över huvud taget är nödvändigt att personal med särskilda 
befogenheter svarar för ordningshållningen. Är så fallet får övervägande göras om uppgiften bör 
fullgöras av polisutbildad personal och om det kan ske utan att andra för polisverksamheten angelägna 
uppgifter eftersätts. För att ett särskilt behov ska anses föreligga måste givetvis behovet avvika från 
vad som får anses normalt. Bedömningen måste göras med beaktande av såväl de berättigade krav som 
allmänheten, kommuner och enskilda har på att allmän ordning upprätthålls som vikten av att polisens 
generella ansvar för ordningens upprätthållande inte ska kunna ifrågasättas (se prop. 1979/80:122 s. 29 
och s. 66). 

I Kungsbacka har vi i dag enbart ett område som omfattas av 3 § ordningsvaktslagen nämligen 
Kungsmässan.  
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Ett förordnande kräver ett särskilt behov och att det från allmän synpunkt är av väsentlig betydelse. 
2019 nekades Göteborgs stad av Polismyndigheten eftersom polisen bedömde att kommunen inte 
uppfyllde de krav som ställs i 3 § ordningsvaktslagen. Efter överklagande av kommunen till 
förvaltningsdomstolen fastställdes Polismyndighetens nekande beslut. Domstolen ansåg att kommunen 
inte har visat att just ett särskilt behov fanns för att förordna ordningsvakter enligt 3 § 
ordningsvaktslagen för de områden som kommunen sökt. 

I dag använder sig kommunen av ronderande och stationär bevakning i form av väktare. Uppdraget är 
inte begränsat till ett geografiskt område utan rondering sker i områden som är i behov av det. En 
väktare eller nattvandrare har inte samma befogenheter som en ordningsvakt men Brå bedömer att det 
är en tillräcklig åtgärd utifrån de behov kommunen har i dag. Väktaren har inga särskilda juridiska 
befogenheter men kan vid brott agera effektivt genom envarsgripande och nödvärn. Väktare åtnjuter 
till skillnad från allmänheten förstärkt rättsskydd på sitt bevakningsområde. Dessutom får väktare efter 
godkänd utbildning bära både handfängsel och batong i arbetet. Det finns inga hinder för Kungsbacka 
kommun utifrån nuvarande lagstiftning, att ansöka om förordnande hos Polismyndigheten om ett 
behov av ordningsvakter skulle uppstå i framtiden. 

Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning 
Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i Brå:s bedömning att det i nuläget inte finns ett geografiskt 
område i Kungsbacka kommun som är i behov av ordningsvakter och att motionen därmed bör avslås. 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 15 Dnr 2022-00002 
Begäran om yttrande - Motion om ordningsvakter som patrullerar på 
särskilt otrygga platser i Kungsbacka 

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid ställer sig bakom förvaltningens yttrande som innebär 
att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att kommunledningen får i 
uppdrag att utreda möjligheten att införa kommunala ordningsvakter: 

För oss i Sverigedemokraterna är det av största vikt att invånarna i Kungsbacka både 
ska känna sig och vara trygga!  

Trygghet är en av samhällets grundpelare för ett välmående samhälle. Rån, överfall, 
misshandel eller våldtäkt borde inte Kungsbackas invånare behöva oroa sig för, 
oavsett tid på dygnet. Men tyvärr ser verkligheten annorlunda ut. Polisens resurser är 
alltför bristfälliga, det fattas poliser inte bara i Kungsbacka utan i hela landet.  

Att vi ska ha fler poliser är en stor och viktig fråga för oss, men tyvärr inget som vi 
kan besluta lokalt. Men i väntan på att vi får fler poliser så vill vi göra vad vi kan för 
att säkerställa tryggheten för våra invånare så gott det bara går. Vi ser det därför som 
nödvändigt att kommunen använder sig av kommunala ordningsvakter som rör sig på 
de platser som upplevs som särskilt otrygga för att stötta upp där polisens resurser 
brister. Ordningsvakter ersätter inte poliser, utan ska användas som komplement.  

Kommunala ordningsvakter finns redan i ett flertal kommuner och vi i 
Sverigedemokraterna anser att även Kungsbacka nu bör ha det för att öka tryggheten 
för våra invånare. Med anledning av ovanstående yrkar vi kommunfullmäktige 
besluta  

- Att kommunledningen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa kommunala 
ordningsvakter som ska patrullera på särskilt otrygga platser i Kungsbacka stad under 
de dagar och tider som otryggheten upplevs som störst.  

- Att efter utredning skyndsamt återkomma med förslag till beslut i saken 

Beslutsunderlag 
Initiativärende från Liberalerna, 2022-03-17 
Yttrande från Liberalerna, 2022-03-17 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-02-21 
Yttrande, 2022-02-21 
Sverigedemokraternas motion om ordningsvakter som patrullerar på särskilt otrygga 
platser i Kungsbacka, 2021-12-01 
Beslut-202101193-KS-§ 194. Anmälan av motion om ordningsvakter som patrullerar 
på särskilt otrygga platser i Kungsbacka, 2021-12-07 
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Beslut-202101193-KS-§ 436. Remittering av motion om ordningsvakter som 
patrullerar på särskilt otrygga platser i Kungsbacka, 2021-12-21 
Begäran om yttrande nämnden för Kultur & Fritid, 2022-02-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Birgitta Gustafsson (L), med instämmande från Agnetha Törnberg (L), lämnar eget 
yttrande:  

Redan 2017 föreslog Liberalerna att kommunen skulle utreda ordningsvakter, som vi 
kallade trygghetsvakter, vid och kring resecentrum. Förslaget avslogs av 
kommunstyrelsen. 

Trygghetsmätningar visar att otryggheten snarare ökar än minskar. 

Liberalerna föreslår därför att nämnden antar bifogat yttrande som sitt eget och 
översänder det som svar till kommunstyrelsen. 

Hampus Jägnert (SD) yrkar på bifall till motionen, med instämmande från Stefan 
Jägnert (SD).  

Beslutsgång 
Ordförande Kristina Karlsson (C) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill 
säga förvaltningens förslag, Birgitta Gustafssons (L) yttrande samt Hampus Jägnerts 
(SD) yrkande till bifall till SD:s motion. Ordföranden ställer först samtliga förslag 
mot varann och finner att det är nämndens mening att besluta enligt förvaltningens 
förslag.  

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordförande ställer Birgitta Gustafssons (L) yttrande mot Hampus Jägnerts (SD) 
yrkande till bifall till motionen och finner att det är nämndens mening att Hampus 
Jägnerts (SD) yrkande ska vara motförslag till förvaltningens förslag.  

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner:  

Ja-röst till förvaltningens förslag. 

Nej-röst till Hampus Jägnerts (SD) yrkande om bifall till SD:s motion.  
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Omröstningsresultat 
 

          

  
Bifall till förvaltningens 
förslag 

Bifall till SD:s 
motion Avstår  

Kristina Karlsson x           

Maria Gathendahl x           

Marie Wadström x           

Charlotte 
Wallenstein x           

Bengt Adolfsson* x           

Susanne Persson x           

Jan-Erik Lind 
Nilsson x           

Birgitta Gustafsson           x 

Stefan Jägnert       x     

Hampus Jägnert*       x     

Magdalena 
Sundqvist x           

Gert Svensson x           

Hans Webeck x           

       

* Bengt Adolfsson ersättare för Filip 
Berndtsson     

* Hampus Jägnert ersättare för Torbjörn 
Andersson     

 

Protokollsanteckning 
Hampus Jägnert (SD), Stefan Jägnert (SD) och Birgitta Gustafsson (L) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 



 
YTTRANDE 

Nämnd 
 Datum 

2022-03-10 
Diarienummer 

2022-00002 
 

 
Kultur & Fritid 

Kungsbacka kommun 

Mevludina Abazovic 

Brå-samordnare 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

 
Yttrande över Sverigedemokraternas (SD) motion: Införa kommunala ordningsvakter 
som patrullerar på särskilt otrygga platser i Kungsbacka 

Sammanfattande inställning 
Kommunens lokala brottsförebyggande råd (Brå) har med anledning av en motion från 
Sverigedemokraterna utrett behovet och möjligheten att införa kommunala ordningsvakter i Kungsbacka 
kommun. Brå bedömer att det i dagsläget inte finns ett geografiskt område i Kungsbacka kommun som 
är i behov av ordningsvakter.  
 

Nämndens ställningstagande i detalj 
Trygghetsundersökningar visar att Kungsbacka kommun är en trygg kommun att bo och vistas i.  I SCB:s 
medborgarundersökning från 2021 uppger 86 procent av invånarna att de känner sig ganska eller mycket 
trygga utomhus i området där de bor. I SKR:s rapport Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2021, 
hamnar Kungsbacka kommun på 11:e plats av 290 kommuner. I rapporten framkommer att antalet 
anmälda våldsbrott per 1000 invånare i Kungsbacka ligger på 4,7 vilket är det lägsta utfallet i Halland. 
Kungsbacka kommun hamnar därmed i topp tio när det gäller kommuner med minst antal anmälda 
våldsbrott. När en situation uppstår som kräver trygghetsskapande åtgärder på en specifik plats, hanteras 
detta inom kommunens lokala brottsförebyggande råd (Brå). I samverkan med polisen formuleras 
åtgärder för att öka tryggheten på den specifika platsen. Det kan exempelvis handla om åtgärder i den 
fysiska miljön eller ökad vuxennärvaro i form av väktare, nattvandrare eller trygghetsvandrande förening 
och så vidare. Detta arbetssätt gör det möjligt att styra resurser och formulera åtgärder utifrån behov.  
 
En ordningsvakt förordnas av Polismyndigheten. I förordnandet anges för vilken verksamhet och 
område förordnandet gäller samt under hur lång tid. Detta innebär att ordningsvakter enbart kan nyttja 
sina befogenheter inom ett avgränsat geografiskt område enligt 3 § LOV (Lagen om ordningsvakter).  
Ordningsvakter lyder under Polismyndigheten och har rapporteringsskyldighet gentemot polisen, inte 
kommunen. Idag använder sig kommunen av ronderande och stationär bevakning i form av väktare. 
Uppdraget är inte begränsat till ett geografiskt område utan rondering sker i områden som är i behov 
av det. Det är viktigt att det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet präglas av flexibilitet 
eftersom behovet av åtgärder förändras över tid och rum.  
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En väktare eller nattvandrare har inte samma befogenheter som en ordningsvakt men Brå bedömer att 
det är en tillräcklig åtgärd utifrån de behov kommunen har idag. Väktaren har inga särskilda juridiska 
befogenheter men kan vid brott agera effektivt genom envarsgripande och nödvärn. Väktare åtnjuter 
till skillnad från allmänheten förstärkt rättsskydd på sitt bevakningsområde. Dessutom får väktare efter 
godkänd utbildning bära både handfängsel och batong i arbetet. Det finns inga hinder för Kungsbacka 
kommun utifrån nuvarande lagstiftning, att ansöka om förordnande hos Polismyndigheten om ett 
behov av ordningsvakter skulle uppstå i framtiden. I Kungsbacka har vi idag enbart ett område som 
omfattas av 3 § LOV nämligen Kungsmässan. Ett förordnande kräver dock särskilt behov och att det 
från allmän synpunkt är av väsentlig betydelse. 2019 nekades Göteborgs Stad av Polismyndigheten 
eftersom polisen bedömde att kommunen inte uppfyllde de krav som ställs i 3 § LOV. Efter 
överklagande av kommunen till förvaltningsdomstolen fastställdes Polismyndighetens nekande beslut. 
Domstolen ansåg att kommunen inte har visat att just ett särskilt behov fanns för att förordna 
ordningsvakter enligt lagen och inrätta de LOV §3-områden som kommunen sökt. 
 
Kostnad 
Ordningsvakt fredag och lördag 20.00-05.00 cirka 421 200 kr per år, timtaxa enligt gällande avtal.  
 
Lagen om ordningsvakter 
 
En ordningsvakt förordnas av Polismyndigheten. I förordnandet anges för vilken verksamhet och område 
förordnandet gäller samt under hur lång tid. Ett förordnande gäller högst tre år. En ordningsvakts 
befogenheter gäller enbart inom de geografiska gränserna bevakningsområdet enligt 3 § LOV omfattar. 
Ordningsvakter har befogenheten att inom sitt förordnande omhänderta berusade personer samt avvisa 
eller avlägsna personer som genom sitt uppträdande stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna 
ordningen. De har även befogenheten att omhänderta personer med tvång i väntan på polisen. 
Ordningsvakter har också under vissa omständigheter rätt att använda våld och handfängsel. Om någon 
med våld eller hot om våld förgriper sig mot en ordningsvakt i deras myndighetsutövning bedöms det 
som våld eller hot mot tjänsteman. Ordningsvakter utbildas och förordnas av polisen, som också sköter 
tillsynen. Regeringen har tagit emot ett förslag på ny lag om ordningsvakter. Det nya lagförslaget 
förändrar inte kommunens möjligheter att i framtiden ansöka om förordnande hos Polismyndigheten.1 
 

 

 

 

                                                
1 Ordningsvakter | Polismyndigheten (polisen.se) 

https://polisen.se/lagar-och-regler/ordningsvakter/
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Nytt lagförslag  

I maj 2021 tog regeringen emot ett betänkande som innehåller förslag på ny lag om ordningsvakter. 
Enligt utredningens förslag ska en ny ordningsvaktslag och en ny ordningsvaktsförordning träda i kraft 
den 1 juli 2023. I samband med detta upphävs lagen om ordningsvakter (1980:578) och 
ordningsvaktsförordningen (1980:589). Utredningen2 innehåller förslag om förlängd utbildning och 
förändrade befogenheter. Förslaget är att ordningsvaktsutbildningen förlängs då den nuvarande 
utbildningen inte ses som tillräckligt omfattande för att ge ordningsvakter det som de behöver för att 
klara sina alltmer komplexa arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter som enligt utredningen även ska omfatta 
brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Utredningen föreslår även att Polismyndigheten ska 
få överlämna till ordningsvakt att transportera den omhändertagne till en plats som polisen anger, om 
det är lämpligt i det specifika fallet. Ordningsvakter ska dock även fortsatt användas som ett komplement 
till och aldrig som en ersättning för polisen. Utredningen framhåller vidare att Polismyndigheten även 
fortsatt ska leda och kontrollera den ordningshållning som utförs av ordningsvakter. En fråga som har 
aktualiserats återkommande under de senaste åren är om ordningsvakter kan användas på ett bättre sätt 
än vad den nuvarande lagen medger för att tillgodose samhällets behov av trygghet och ordning på 
allmän plats. Utredningen föreslår att ordningsvakter ska få användas om det finns ett beslut om tillstånd 
att använda ordningsvakter eller om det följer av lag eller annan författning.  

Utredningens förslag innebär att tillstånd att använda ordningsvakter får meddelas om det finns ett behov 
av sådan användning och det är ändamålsenligt för att upprätt hålla allmän ordning och säkerhet samt 
främja trygghet på den plats, inom det område eller i den verksamhet som ansökan avser. Ett beslut om 
tillstånd ska kunna förenas med villkor och ska meddelas för viss tid. Ett beslut om tillstånd får återkallas 
om förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda, eller det annars finns särskilda skäl för 
återkallelse. Tillstånd ska inte krävas för användning av ordningsvakter vid allmänna sammankomster 
och offentliga tillställningar som avses i 2 kap. ordningslagen, eller lokaler eller utrymmen där 
alkoholdrycker serveras till allmänheten med tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen, om villkor om sådan 
användning redan föreskrivits med anledning av ett beslut som har meddelats enligt dessa lagar.  

 

 

 

 

 

                                                
2 En ny lag om ordningsvakter m.m. - Regeringen.se 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/05/sou-202138/
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Forskning  

För att uttal oss om forskningsläget så bör något sägas om de teoretiska perspektiv som ligger till grund 
för motionens förslag. Den här typen av situationell prevention bygger på antagandet om att brottslighet 
kan förebyggas genom att förändra förutsättningar i den fysiska miljön eller sociala kontexten genom att 
minska kriminogena situationer, genom att exempelvis förhöja risken för upptäckt, förstärka det 
upplevda straffhotet eller minska förekomsten av företeelser. Detta angreppssätt kan bland annat kopplas 
till rutinaktivitetsteorin (RAT), som menar att ett brott begås då det finns 1) lämpliga brottsobjekt, 2) 
motiverade gärningspersoner och 3) det saknas kapabla väktare (Cohen & Felson 1979) samt rationella 
valteorin. Rationella valteorin utgår från att gärningspersonen är rationell, vilket då härleder att åtgärder 
bör syfta till att göra det ansträngande och hotfullt för potentiella motiverade gärningspersoner att begå 
brott (Clarke 1995). Dessa perspektiv förespråkar i praktiken ökad närvaro av ordningsvakter eller 
väktare för att skydda potentiella offer från gärningspersoner i så kallade hot-spots områden, dvs särskilt 
brottsutsatta geografiska platser och områden. Vi vet av forskningen att fokusera på hot-spots har mycket 
goda brottsreducerande effekter (Hennen & Gerell 2019; Braga m.fl. 2014), sannolikt små negativa 
spridningseffekter samt, mer begränsad, men ändå ofta en generell positiv effekt på medborgarnas känsla 
av trygghet3 (Doyle m.fl. 2016; Noaks 2000).  
 
 
Ordningsvakter och LOV §3-områden finns i ett relativt stort antal städer, i bland annat Stockholm, 
Göteborg och Malmö, men forskning och utvärderingar gällande insatsen är nästintill obefintlig och 
kännetecknas av bristande metodologisk design. Samtidigt så ska det påpekas att trots att det till stor del 
saknas evidens huruvida ordningsvakter kan fungera brottsförebyggande och trygghetsskapande så 
indikerar de utredningar som har genomförts på att implementeringen av ordningsvakter kan vara 
lovande under vissa speciella omständigheter.  Norén Bretzers (2020) utvärdering av en LOV §3-insats 
i stadsdelen Gamlestaden i Göteborg tyder på att insatsen i viss mån kan ha en trygghetsskapande och 
brottsförebyggande effekt. Utvärderingen visar att antalet anmälda brott och ordningsstörningar 
minskade under insatsen. I samband med insatsen gick det dock inte att påvisa några större förändringar 
gällande boendes och näringsidkares trygghet, men för en del utsatta grupper, specifikt kvinnor, så 
påverkades tryggheten i en positiv riktning. Det finns en svag indikation på att det skulle vara möjligt 
att minska brottsligheten och eventuellt öka tryggheten med hjälp av ordningsvakter i specifika 
geografiska områden.  
 
 
 
 
 

                                                
3 I vissa fall har det även visat sig att uniformerad närvaro lett till ökad otrygghet för en del individer som sannolikt har lågt förtroende 
för uniformerad personal (Noaks 2000). 
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Forskningen visar att ordningsvakter kan tänkas att reducera ordningsstörningar men att åtgärden är 
betydligt mindre effektiv när det gäller att komma åt vissa brottsproblematik, exempelvis öppen 
drogförsäljning (Hennen & Gerell 2019). Ordningsvakter har inte heller en avskräckande effekt för vissa 
potentiella gärningspersoner – exempelvis de som är berusade. Det bör även poängteras att 
personegenskaper hos ordningsvakter verkade vara av stor vikt för att uppnå en positiv effekt. Detta är 
något som också identifierats i tidigare studier av uniformerad närvaro, där resultatet visat att 
tjänstepersonens etnicitet, kön och ålder haft betydelse för brottsförebyggande och trygghetsskapande 
effekter. De sannolikt viktigaste förutsättningarna för ett gott arbete är sannolikt att den patrullerande 
personalen har 1) personliga engagemang kopplat till det specifika området som de patrullerar samt 2) 
att de erhåller ett förtroende från medborgarna.  
 
Vad gäller förtroende för ordningsvakter kunde Doyle m.fl. (2016) konstatera att förtroendet för 
ordningsvakter är något lägre än för poliser, vilket de förklarade genom att hänvisa till att det fanns en 
bristande kunskap gällande ordningsvakters befogenheter. Sammanfattningsvis så indikerar forskningen 
på att det kan finnas problematik som kan vara svår att komma åt med enbart ordningsvakter, men det 
utesluter inte att mindre företeelser skulle kunna motverkas eller minskas i samband med högre nivåer 
av ordningsvakter. Kärnfrågan är om ordningsvakter är kostnadseffektiva i relation till den brottslighet 
de kan tänkas reducera och trygghet de kan tänkas skapa. Detta måste avgöras från fall till fall. De 
utvärderingar som har genomförts rörande ordningsvakter i andra delar av landet har utgått från mycket 
specifika områden kännetecknande av mycket hög kriminalitet och otrygghetsnivåer bland medborgarna 
specifikt hot-spots i storstäderna vilka är svåra att använda som utgångspunkt rörande de potentiella 
effekterna i Kungsbacka kommun.    
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Begäran om yttrande - Motion om ordningsvakter som patrullerar på särskilt otrygga 
platser i Kungsbacka 
 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 

Nämnden för Kultur & Fritid ställer sig bakom förvaltningens yttrande som innebär att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att kommunledningen får i uppdrag att utreda 
möjligheten att införa kommunala ordningsvakter: 

För oss i Sverigedemokraterna är det av största vikt att invånarna i Kungsbacka både ska känna sig 
och vara trygga!  

Trygghet är en av samhällets grundpelare för ett välmående samhälle. Rån, överfall, misshandel eller 
våldtäkt borde inte Kungsbackas invånare behöva oroa sig för, oavsett tid på dygnet. Men tyvärr ser 
verkligheten annorlunda ut. Polisens resurser är alltför bristfälliga, det fattas poliser inte bara i 
Kungsbacka utan i hela landet.  

Att vi ska ha fler poliser är en stor och viktig fråga för oss, men tyvärr inget som vi kan besluta lokalt. 
Men i väntan på att vi får fler poliser så vill vi göra vad vi kan för att säkerställa tryggheten för våra 
invånare så gott det bara går. Vi ser det därför som nödvändigt att kommunen använder sig av 
kommunala ordningsvakter som rör sig på de platser som upplevs som särskilt otrygga för att stötta 
upp där polisens resurser brister. Ordningsvakter ersätter inte poliser, utan ska användas som 
komplement.  

Kommunala ordningsvakter finns redan i ett flertal kommuner och vi i Sverigedemokraterna anser att 
även Kungsbacka nu bör ha det för att öka tryggheten för våra invånare. Med anledning av 
ovanstående yrkar vi kommunfullmäktige besluta  

- Att kommunledningen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa kommunala ordningsvakter som 
ska patrullera på särskilt otrygga platser i Kungsbacka stad under de dagar och tider som otryggheten 
upplevs som störst.  

- Att efter utredning skyndsamt återkomma med förslag till beslut i saken 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-02-21 

Yttrande, 2022-02-21 

Sverigedemokraternas motion om ordningsvakter som patrullerar på särskilt otrygga platser i 
Kungsbacka, 2021-12-01 

Beslut-202101193-KS-§ 194. Anmälan av motion om ordningsvakter som patrullerar på särskilt 
otrygga platser i Kungsbacka, 2021-12-07 

Beslut-202101193-KS-§ 436. Remittering av motion om ordningsvakter som patrullerar på särskilt 
otrygga platser i Kungsbacka, 2021-12-21 

Begäran om yttrande nämnden för Kultur & Fritid, 2022-02-25 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 

 

Ulrika Granfors  

Förvaltningschef Kultur & fritid   
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§ 436 Dnr 2021-01193 
Remittering av motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om att införa 
kommunala ordningsvakter som patrullerar på särskilt otrygga platser i 
Kungsbacka 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Kultur & 
Fritid för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) och Hampus Jägnert (SD) har inkommit med en motion om att 
utreda möjligheten att införa kommunala ordningsvakter som patrullerar på särskilt 
otrygga platser i Kungsbacka stad under de dagar och tider som otryggheten upplevs 
som störst. 

Beslutsunderlag 
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om att införa kommunala ordningsvakter som 
patrullerar på särskilt otrygga platser i Kungsbacka, 2021-12-01 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Kultur & Fritid 
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§ 194 Dnr 2021-01193 
Anmälan av motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om att införa 
kommunala ordningsvakter som patrullerar på särskilt otrygga platser i 
Kungsbacka 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) och Hampus Jägnert (SD) har inkommit med en motion om att 
utreda möjligheten att införa kommunala ordningsvakter som patrullerar på särskilt 
otrygga platser i Kungsbacka stad under de dagar och tider som otryggheten upplevs 
som störst. 

Beslutsunderlag 
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om att införa kommunala ordningsvakter som 
patrullerar på särskilt otrygga platser i Kungsbacka, 2021-12-01 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



																																																																																																																																																		Kungsbacka	211201	

Motion		

Inför	kommunala	ordningsvakter	som	patrullerar	på	särskilt	otrygga	platser	i	Kungsbacka	

	

För	oss	i	Sverigedemokraterna	är	det	av	största	vikt	att	invånarna	i	Kungsbacka	både	ska	känna	sig	
och	vara	trygga!		

Trygghet	är	en	av	samhällets	grundpelare	för	ett	välmående	samhälle.	

Rån,	överfall,	misshandel	eller	våldtäkt	borde	inte	Kungsbackas	invånare	behöva	oroa	sig	för,	oavsett	
tid	på	dygnet.	Men	tyvärr	ser	verkligheten	annorlunda	ut.	

Polisens	resurser	är	alltför	bristfälliga,	det	fattas	poliser	inte	bara	i	Kungsbacka	utan	i	hela	landet.		

Att	vi	ska	ha	fler	poliser	är	en	stor	och	viktig	fråga	för	oss,	men	tyvärr	inget	som	vi	kan	besluta	lokalt.	
Men	i	väntan	på	att	vi	får	fler	poliser	så	vill	vi	göra	vad	vi	kan	för	att	säkerställa	tryggheten	för	våra	
invånare	så	gott	det	bara	går.		

Vi	ser	det	därför	som	nödvändigt	att	kommunen	använder	sig	av	kommunala	ordningsvakter	som	rör	
sig	på	de	platser	som	upplevs	som	särskilt	otrygga	för	att	stötta	upp	där	polisens	resurser	brister.	
Ordningsvakter	ersätter	inte	poliser,	utan	ska	användas	som	komplement.		

Kommunala	ordningsvakter	finns	redan	i	ett	flertal	kommuner	och	vi	i	Sverigedemokraterna	anser		
att	även	Kungsbacka	nu	bör	ha	det	för	att	öka	tryggheten	för	våra	invånare.	

Med	anledning	av	ovanstående	yrkar	vi	kommunfullmäktige	besluta		

- Att	kommunledningen	får	i	uppdrag	att	utreda	möjligheten	att	införa	kommunala	
ordningsvakter	som	ska	patrullera	på	särskilt	otrygga	platser	i	Kungsbacka	stad	under	de	
dagar	och	tider	som	otryggheten	upplevs	som	störst.	

	
- Att	efter	utredning	skyndsamt	återkomma	med	förslag	till	beslut	i	saken	

	
	

	

												Hampus	Jägnert	(SD)	
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§ 381 Dnr 2022-00331 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om Kungsbacka Torg 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att nämnden för Teknik 
redan arbetar enligt motionens intentioner, genom att dialog om torgets framtid 
kommer att hållas med flera olika grupper samt att parkeringsbehovet i innerstaden 
utreds inom arbetet med torget.  

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 5 april 2022. Motionären vill att kommunfullmäktige 
omedelbart upphäver nämnden för Tekniks beslut om att förändra torgets södra del 
som bland annat innebär samtliga parkeringsplatser förutom handikapplatserna ska 
tas bort. 

Vidare vill motionären att nämnden för Teknik tillsammans med förvaltningen ska 
arbeta fram förslag på alternativa lösningar för torget som kommuninnevånarna kan 
få tycka till om, och att nämnden därefter överlämnar frågan till kommunfullmäktige 
för behandling. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-09 
Nämnden för Teknik, 2022-09-22 § 84 
Nämnden för Teknik yttrande över motion, 2022-09-01  
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-09-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-03, § 161 
Kommunfullmäktige 2022-04-05, § 63 
Motion från Roger Larsson (KB) om Kungsbacka torg, 2022-04-05 
Nämnden för Teknik, 2022-03-23, § 32 
Kommunstyrelsen 2008-11-18, § 181 

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



 
 

Datum 

2022-11-09 
Diarienummer 

KS 2022-00331 

 
 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Anna-Karin Ljungman 
0300-834523 
Planarkitekt 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
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Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om Kungsbacka torg 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att nämnden för Teknik redan arbetar enligt 
motionens intentioner, genom att dialog om torgets framtid kommer att hållas med flera olika grupper 
samt att parkeringsbehovet i innerstaden utreds inom arbetet med torget.  

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 5 april 
2022. Motionären vill att kommunfullmäktige omedelbart upphäver nämnden för Tekniks beslut om 
att förändra torgets södra del som bland annat innebär samtliga parkeringsplatser förutom 
handikapplatserna ska tas bort. Vidare vill motionären att nämnden för Teknik tillsammans med 
förvaltningen ska arbeta fram förslag på alternativa lösningar för torget som kommuninnevånarna kan 
få tycka till om, och att nämnden därefter överlämnar frågan till kommunfullmäktige för behandling. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-09 
Nämnden för Teknik, 2022-09-22 § 84 
Nämnden för Teknik yttrande över motion, 2022-09-01  
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-09-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-03, § 161 
Kommunfullmäktige 2022-04-05, § 63 
Motion från Roger Larsson (KB) om Kungsbacka torg, 2022-04-05 
Nämnden för Teknik, 2022-03-23, § 32 
Kommunstyrelsen 2008-11-18, § 181 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik 
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Beskrivning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 5 april 
2022. Motionären vill att nämnden för Teknik upphäver sitt beslut från 23 mars 2022 om att ta bort 
parkeringar på Kungsbacka torg och tillsammans med förvaltningen arbetar fram alternativa förslag 
som kommuninvånarna får tycka till om. Vad som sedan ska göras ska beslutas om i 
kommunfullmäktige. 

Nämnden för Teknik har den 23 mars 2022 beslutat att förändra torgets södra del och bland annat ta 
bort alla parkeringsplatser förutom handikapplatserna. Detta är enligt motionären ett förslag som 
arbetats fram av tjänstemän på Teknik och som inte har stämts av med verksamhetsutövare vid torget.  

Motionären menar att kommunen inte har kunskap om och i så fall hur verksamheterna runt torget 
kommer att påverkas när parkeringsplatserna försvinner. Motionären anser att så många som möjligt 
ska få chansen att komma till tals, för att få en lösning som tillfredsställer de flesta.  

Nämnden för Tekniks yttrande  
Motionen har remitterats till nämnden för Teknik som föreslår att motionen avslås och att de pågående 
arbetena fortsätter enligt tidigare beslutad plan. Av nämndens yttrande framgår bland annat följande: 

Frågan om utformning av Kungsbacka torg har en lång historik och ett antal politiska beslut som berör 
torget, dess utformning och parkeringar är fattade under årens lopp. Redan 18 november 2008 fattade 
kommunstyrelsen beslut om att godkänna ”Program för upprustning av Stortorget” som ett 

inriktningsbeslut. I programmet står det att: 
Parkering på torget ska tills vidare möjliggöras, främst på den södra delen. Målet är att ta 
bort parkeringen på torget på sikt.  

Torget genomgick en större ombyggnation 2012. 

Att avveckla parkeringarna på torgets södra del är i linje med den stadsutveckling som pågår i 
Kungsbacka stad. I fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad 2009, anges att minst två 
parkeringshus planeras byggas för att förbättra parkeringssituationen i centrum och att 

rätt placering kan skapa en situation som gör det enkelt för kunder, företagare och boende att 
parkera på bekvämt avstånd.  

Under 2018 fattade nämnden för Teknik beslut om en ny trafikreglering genom införande av p-skiva. 
Av beslutet framgår bland annat att 

Parkeringarna på Kungsbacka torg får vara kvar tills parkeringshuset vid Lindens torg är 
färdigställt.  

Parkeringshuset Linden togs i bruk 2021. 

Den 16 september 2020 gav nämnden för Teknik i uppdrag till förvaltningen för Teknik att ta fram 
förslag på en utformning av torget som ger kommunen större och flexiblare möjligheter till att utnyttja 
ytan. Detta skulle enligt beslutet förutsätta att befintliga parkeringsplatser tas bort från själva torgytan 
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och att de befintliga så kallade kyrkbänkarna på torget tas bort. Vidare beslutade nämnden för Teknik 
den 23 mars 2022 att dela upp utförandet i två etapper där etapp ett avser den södra delen av torget där 
de nuvarande parkeringsplatserna är belägna och etapp två avser resterande torgyta.  

Den 29 augusti 2022 gav nämnden för Tekniks arbetsutskott, förvaltningen i uppdrag att se över 
möjligheterna att tillskapa korttidsparkeringsplatser utmed randen av torget, detta i syfte att underlätta 
parkering för kortare ärenden med mera. Denna översyn och utförande av korttidsparkeringsplatserna 
inarbetas övriga arbeten med torget. 

Etapp ett innefattar borttagande av p-platserna och kompletteringar inom området för att göra torget 
attraktivt, med nuvarande trädstruktur och markbeläggning som bas. Etapp två har under våren 2022 
påbörjat dialog med barn och unga kring hur de ser på torget. Under hösten 2022 planeras dialog med 
fastighetsägare, näringsidkare, och allmänhet. Dessa dialogfora genomförs i syfte att fånga in hur 
torgets uppfattas av invånarna och andra intressenter och kommer utgöra viktiga inspel till hur torget 
ska ändras.  

Samhällsbyggnadskontorets bedömning  
Sammanfattningsvis arbetar nämnden för Teknik redan i enlighet med motionens intentioner. Dialog 
om torgets framtid kommer att hållas med flera olika grupper för att inhämta olika perspektiv. 
Parkeringsbehovet i innerstaden utreds a av nämnden för Teknik och ingår i arbetet med torget.  

Samhällsbyggnadskontoret ställer sig därför bakom Tekniks yttrande och ser inga skäl till att upphäva 
tidigare beslut om att arbeta med ombyggnad av torget. Motionen föreslås att avslås.  

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef  
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§ 84 Dnr 2022-00466 
Motion Kungsbacka Torg, KS 2022-00331 

Beslut 
Nämnden för Teknik föreslår Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige föreslå:                               
- att motionen avslås                                                                                                                                        
- att de pågående arbetena inom etapp ett och etapp två fortsätter enligt tidigare 
beslutad plan  

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om 
Kungsbacka Torg. Motionären vill att kommunfullmäktige omedelbart upphäver 
nämnden för Tekniks beslut om att förändra torgets södra del som bland annat 
innebär samtliga parkeringsplatser förutom handikapplatserna ska tas bort. Vidare 
vill motionären att nämnden för Teknik tillsammans med förvaltningen ska arbeta 
fram förslag på alternativa lösningar för torget som kommuninnevånarna kan få 
tycka till om, och att nämnden därefter överlämnar frågan till kommunfullmäktige 
för behandling. 

 

Nämnden för Teknik erhöll efter beslut av kommunstyrelsen 2022-05-03 §161 
motionen för remiss. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-08-25 
Förvaltningen för Tekniks yttrande, 2022-08-11 
 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Yttrande över myndighetens remiss: Motion Kungsbacka Torg, KS 2022-00331 

Sammanfattande inställning 
Nämnden för Teknik föreslår Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige föreslå:  

- att motionen avslås 
- de pågående arbetena inom etapp ett och etapp två fortsätter enligt tidigare beslutad plan 

 
Planering för omdaning av Kungsbacka Torg har skett under lång tid och omdaningen har pågått 
successivt. De arbeten som nu sker är baserade på ”Program för upprustning av Stortorget” (tidigare 

benämning av Kungsbacka Torg) samt tillhörande senare utredningar. Programhandlingen är beslutad 
av Kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Nämndens ställningstagande i detalj  
Frågan om utformning av Kungsbacka torg, tidigare benämnt Stortorget, har en lång historik och   
2008-11-18 §181 fattade Kommunstyrelsens beslut om att godkänna ”Program för upprustning av 
Stortorget” som ett inriktningsbeslut. Handlingen är framtagen i samarbete av förvaltningarna för 
Teknik och Plan & Bygg. Programhandlingen innehåller bland annat följande skrivning ”Parkering på 
torget ska tills vidare möjliggöras, främst på den södra delen. Målet är att ta bort parkeringen på 
torget på sikt”. Nämnden för Teknik har därefter arbetat vidare med frågan och under de tidiga åren av 
10-talet genomfördes en större ombyggnation av torget.  

2020-09-16 §92 beslöt nämnden för Teknik att ge ”förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur 
vi på bästa sätt kan planera för ett torg som ger oss större och flexiblare möjligheter till att utnyttja 
ytan. Detta uppdrag förutsätter att: 

- Nämnden för Teknik beslutar att befintliga parkeringsplatser tas bort från själva torgytan 

- Nämnden för Teknik beslutar att ta bort de befintliga så kallade kyrkbänkarna på torget” 
Utifrån detta beslut har förvaltningen för Teknik arbetat vidare och 2022-03-23 §32 beslöt nämnden 
för Teknik att gå vidare med projektet samt dela upp utförandet i två etapper där etapp ett avser den 
södra delen av torget där de nuvarande parkeringsplatserna är belägna och etapp två avser resterande 
torgyta. Etapp ett innefattar borttagande av p-platserna och kompletteringar inom området för att göra 
torget attraktivt, med nuvarande trädstruktur och markbeläggning som bas. Etapp två har under våren 
2022 påbörjat dialog med barn och unga kring hur de ser på torget och under hösten 2022 planeras 
dialog med fastighetsägare, näringsidkare, och allmänhet. Dessa dialogfora genomförs i syfte att fånga 
in hur torgets uppfattas av Kungsbackabon och kommer utgöra viktiga inspel när förvaltningen fattar 
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beslut om hur torget ska justeras inom ramen för etapp två och de uppdrag som där ingår. Beslut 
härom avses fattas under hösten/vintern 2022-2023. Åtgärderna på torget förväntas bidra till visionens 
mål att Kungsbacka ska vara en sammanhållen, grönskande och lättillgänglig stad med tydlig profil 
och egen identitet.  
Att avveckla parkeringarna på torgets södra del är i linje med den stadsutveckling som pågår i 
Kungsbacka stad. Av fördjupad översiktsplan för Kungsbacka innerstad 2009, kan man läsa att minst 
två parkeringshus planeras byggas för att förbättra parkeringssituationen i centrum och ”rätt placering 
kan skapa en situation som gör det enkelt för kunder, företagare och boende att parkera på bekvämt 
avstånd”. 

Under 2018 beslöts om en ny trafikreglering genom införande av p-skiva. Av beslutet framgår bland 
annat ”Parkeringarna på Kungsbacka torg får vara kvar tills parkeringshuset vid Lindens torg är 
färdigställt”.   

I innerstaden har två parkeringshus byggts de senaste åren, varav ett i Aranäs Stadsdel på ca 200 
meters avstånd till Kungsbacka torg. Idrifttagande av detta parkeringshus har utgjort en förutsättning 
för att p-platserna på torget ska kunna avvecklas.  

Förväntad nytta med de två planerade längsgående parkeringarna vid Södra Torggatan är att kunna 
behålla absolut närhet och tillgänglighet till torget och dess omgivning för personer med särskilt p-
tillstånd. 

 

Vid nämnden för Tekniks arbetsutskotts sammanträde 2022-08-29 uppdrog arbetsutskottet åt 
förvaltningen för Teknik att se över möjligheterna att tillskapa korttidsparkeringsplatser utmed randen 
av torget, detta i syfte att underlätta parkering för kortare ärenden m.m. Denna översyn och utförande 
av korttidsparkeringsplatserna inarbetas i pågående etapp ett omnämnd ovan. 

 

 
Utifrån ovanstående tidigare fattade beslut anser nämnden för Teknik att motionen skall avslås och 
föreslår därför Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige föreslå att motionen avslås, samt de 
arbeten som nu pågår med Kungsbacka torg ska fortgå enligt tidigare plan. 

 

 

Annika Malm     Emir Halalkic 

t.f. Förvaltningschef    Verksamhetschef Trafik & Utemiljö 
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Bilagor: 
I. Beslut i Kommunstyrelsen 2008-11-18 §181  

II. Beslut i nämnden för Teknik 2020-09-16 §92 

III. Beslut i nämnden för Teknik 2022-03-23 §32 
IV. Motion – Kungsbacka Torg TE Dnr 2022-00466 

V. Beslut i Kommunfullmäktige 2022-04-05 §63 
VI. Beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-03 §161 

VII. Program för Stortorget 2008-04-21 
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 Kungsbacka kommun 
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Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Motion Kungsbacka Torg, KS 2022-00331 
 

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige 
Nämnden för Teknik föreslår Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige föreslå:                               
- att motionen avslås                                                                                                                                        
- att de pågående arbetena inom etapp ett och etapp två fortsätter enligt tidigare beslutad plan  

Beslutsmotivering 
Planering för omdaning av Kungsbacka Torg har skett under lång tid och omdaningen har pågått 
successivt. De arbeten som nu sker är baserade på ”Program för upprustning av Stortorget” (tidigare 

benämning av Kungsbacka Torg) samt tillhörande senare utredningar. Programhandlingen är beslutad 
av Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om Kungsbacka Torg. 
Motionären vill att kommunfullmäktige omedelbart upphäver nämnden för Tekniks beslut om att förändra 
torgets södra del som bland annat innebär samtliga parkeringsplatser förutom handikapplatserna ska tas 
bort. Vidare vill motionären att nämnden för Teknik tillsammans med förvaltningen ska arbeta fram förslag 
på alternativa lösningar för torget som kommuninnevånarna kan få tycka till om, och att nämnden därefter 
överlämnar frågan till kommunfullmäktige för behandling. 
 

Nämnden för Teknik erhöll efter beslut av kommunstyrelsen 2022-05-03 §161 motionen för remiss. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-08-25 

Förvaltningen för Tekniks yttrande, 2022-08-11 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 

 

Annika Malm      Emir Halalkic 

t.f. Förvaltningschef     Verksamhetschef Trafik & Utemiljö 
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2022-05-03 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 161 Dnr 2022-00331 
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om Kungsbacka Torg 

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

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om Kungsbacka Torg. Motionären 
vill att kommunfullmäktige omedelbart upphäver nämnden för Tekniks beslut om att 
förändra torgets södra del som bland annat innebär samtliga parkeringsplatser 
förutom handikapplatserna ska tas bort. Vidare vill motionären att nämnden för 
Teknik tillsammans med förvaltningen ska arbeta fram förslag på alternativa 
lösningar för torget som kommuninnevånarna kan få tycka till om, och att nämnden 
därefter överlämnar frågan till kommunfullmäktige för behandling. 

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 Teknik 
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Kommunfullmäktige Datum  

2022-04-05 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 63 Dnr 2022-00331 
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om Kungsbacka Torg 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om Kungsbacka Torg. Motionären 
vill att kommunfullmäktige omedelbart upphäver nämnden för Tekniks beslut om att 
förändra torgets södra del som bland annat innebär samtliga parkeringsplatser 
förutom handikapplatserna ska tas bort. Vidare vill motionären att nämnden för 
Teknik tillsammans med förvaltningen ska arbeta fram förslag på alternativa 
lösningar för torget som kommuninnevånarna kan få tycka till om, och att nämnden 
därefter överlämnar frågan till kommunfullmäktige för behandling. 

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 



Kungsbackaborna 

Motion till 

Kommunfullmäktige iKungsbacka 2022-04-05 

Betr. Kungsbacka torg 

Nämnden för Teknik har på styrelsemöte 2022-03-23 i §32 beslutat att förändra 

torgets södra del och bland annat ta bort alla parkeringsplatser förutom Hcp-

platserna. Ett förslag som arbetats fram av tjänstemän på Teknik och beslutats 

av nämndens nio ledamöter. 

När jag stämmer av med verksamheter som fungerar runt torget och sannolikt 

är beroende av vad torget har att erbjuda, får jag till min stora förvåning som 

svar: Infen har blivit tillfrågad. Vi vet inte om och i så fall hur verksamheterna 

runt torget, Hemköp, Kyrkan, Butiker, Restauranger, 2 utlämningsstäl le för 

paket mm. kommer att påverkas när parkeringsplatserna försvinner. Vidare så 

är det allas "vårat torg" dvs. alla vi över 85 000 som bor i kommunen. Med all 

respekt för de fåtal som har arbetat med frågan så här långt, så tycker partiet 

Kungsbackaborna att man skall ge så många som möjligt chansen att komma till 

tals. Hur vill du att "Vårat torg" skall utformas? 

Det är viktigt att vi fåren lösning som tillfredsställer deflesta. Mycket av det 

som nämnden har beslutat att man skall göra nu, fanns med redan vid förra 

ombyggnaden. BI. annat skulle torget utformas med så stor flexibilitet som 

möjligt. Något som man har misslyckats med kapitalt och nuvill rätta till. 

Kungsbackaborna föreslår kommunfullmäktige besluta att 

Nämnden för Teknik omedelbart upphäver sitt beslut i §32 2022-03-23 och 

tillsammans med förvaltningen arbetar fram förslag på alternativa lösningar på 

vårt fina torg som ko uninnevånarna kan få tycka till om. Vad vi sedan 

kommer göra, s I eslutas av kommunfullmäktige 

Roger Larsson (Kb) 
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Nämnden för Teknik Datum  

2022-03-23 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 32 Dnr 2020-00864 
Initiativ angående Kungsbacka torg 

Beslut 
Nämnden för Teknik godkänner förvaltningens förslag att dela upp genomförandet 
av åtgärder på Kungsbacka torg i två delar; etapp 1 Södra delen och etapp 2 Norra 
delen. 

Nämnden för Teknik godkänner förvaltningens förslag på kompensationsåtgärder i 
etapp 1 Södra delen, efter rivning av parkeringsplatserna på Kungsbacka torg: 

- Ersätta parkeringsplatserna för personer med särskilt tillstånd med två längsgående 
parkeringar vid Södra Torggatan. 

- Ersätta skadade träd i körsbärslunden. 

Nämnden överlåter åt förvaltningen att utforma de aktivitetsskapande åtgärder som 
ska höja torgets attraktionskraft som mötesplats för personer i alla åldrar i etapp 1 
Södra delen. 

Nämnden ger förvaltningen uppdrag att efter fortsatt kunskaps- och åsiktsinhämtning 
från berörda förvaltningar, näringsidkare, fastighetsägare och BRÅ samt i dialog med 
allmänheten återkomma med presentation av förslag till nämnden avseende etapp 2. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Teknik beslutade den 16 september 2020 att ge förvaltningen i uppdrag 
att ”Ta fram förslag på hur vi på bästa sätt kan planera för ett torg som ger större och 
flexiblare möjlighet att utnyttja den stora ytan”. Det beslutades också att befintliga p-
platser tas bort från den södra torgytan och att de befintliga så kallade kyrkbänkarna 
på torget tas bort från den norra ytan. 

Kungsbacka torg som mötes- och marknadsplats betecknas ofta som stadens hjärta. 
Det är en historisk plats. Torget och delar av dess omgivande bebyggelse är klassat 
som riksintresse för kulturmiljövård. 

2011 renoverades torgytan med stor hänsyn till platsens historia och kulturmiljö. Den 
gamla kyrkans placering markerades på torget med hjälp av belysta bänkar och en 
avvikande markbeläggning. I den södra delen anlades en körsbärslund, integrerad 
med en parkeringsyta. 

Kyrkbänkarna betraktas ibland som hindrande vid evenemang och är i dåligt skick. 
Samtidigt är kyrkbänkarna viktiga för torget, både historiskt, för att skapa identitet 
och för att fungera som vardagsmöblemang, en plats att sitta, mötas och som barn 
även hoppa runt ett slag.  

Förvaltningen föreslår att gestaltningen av kyrkoruinen bevars genom att belysa dess 
siluett samt ersätta de utslitna kyrkbänkarna med nya bänkar i ett mer hållbart 
material. De skadade körsbärsträden i parkeringsytan ersätts med nya. De två 
nuvarande parkeringsplatserna för personer med särskilt tillstånd ersätts med två nya 
utmed Södra Torggatan. 
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2022-03-23 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-23 
Kostnadsuppskattning Kungsbacka torg, 2022-03-23 
Protokollsutdrag NTE 2020-09-16 § 92 
Protokollsutdrag TEAU 2022-03-07 § 22 Initiativ angående Kungsbacka torg 

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