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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde tisdagen den 26 oktober 2021 kl. 08:30
Kungsbackarummet, Storgatan 37

Ärende

1.

Beteckning

Förslag

Val av justerare

Monica Neptun

Antagande av taxa för uthyrning 2020-00395
av lokaler och anläggningar
med tillhörande tjänster till
organisationer och enskilda
invånare

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar Taxa för uthyrning av
lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster till
organisationer och enskilda invånare, daterad 202110-13, att gälla från den 1 januari 2022.
Tidigare beslutad taxa upphör samtidigt att gälla.
Kommunfullmäktige delegerar till nämnden för
Kultur & Fritid att besluta om under året
tillkommande hyror inom ramen för taxan.

2.

Ansökan om planbesked för Kv 2021-00822
Kronan 5

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen
avser att pröva den begärda åtgärden genom en
detaljplan för kvarteret Kronan 5 i Kungsbacka stad.
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en
projektbeställning för upprättande av detaljplan för
kvarteret Kronan 5 i Kungsbacka stad.

Andrea Egerlundh
Kommunledningskontoret
Direkt 0300-834272
andrea.egerlundh@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset
www.kungsbacka.se
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3.

Ärende

Beteckning

Förslag

Detaljplan för Särö 1:440

2021-00729

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för
detaljplan för bostäder inom Särö 1:440 i Särö,
daterad 2021-09-22.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden
att upprätta förslag till detaljplan för bostäder inom
Särö 1:440 i Särö.
4.

5.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Uppdrag att sälja del av
fastigheten Kungsbacka 2:2

2021-00460

Information om
bygglovsavdelningens
utvecklingsresa - då, nu och
framtiden

2021-01001

-

Information om
2021-00701
lokaliseringsutredning förskola i
Kolla

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger
kommundirektören i uppdrag att inleda försäljning
av del av fastigheten Kungsbacka 2:2.

Klockan 08:40-09:10
Hanna Ståhl, Katarina Öryd
6.

Klockan 09:15-09:45
Maria Malone, Yvonne Olsson,
Susanne Calming
7.

Information om arbetet med
initiativ från Lisa Andersson
(M) m.fl. om trygg och säker
upphandling
Klockan 10:00-10:10
Lotta Gradén,
Katarina Appelqvist

2021-00351

-
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Ärende

8.

Beteckning

Information om kollektivtrafik- 2021-00156
och infrastrukturfrågor Regional och nationell
infrastrukturplan (från årshjul)

Förslag

-

Klockan 10:15-10:55
Emma Kjernald,
Agneta Nordström,
Sven-Erik Bergström,
Sandra Lindahl
9.

Workshop om fördjupad
översiktsplan för Kungsbacka
stad - Vilken stad vill vi vara?

2020-00313

-

2021-00014

-

Klockan 11:00-12:00
Andrea Ericsson,
Patrick Migas,
Sandra Lindahl
10. Information från ledamöter och
förvaltning

Lisa Andersson
ordförande

Andrea Egerlundh
kommunsekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-10-13
Diarienummer

KS 2020-00395

Antagande av taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster
till organisationer och enskilda invånare
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster till
organisationer och enskilda invånare, daterad 2021-10-13, att gälla från den 1 januari 2022.
Tidigare beslutad taxa upphör samtidigt att gälla.
Kommunfullmäktige delegerar till nämnden för Kultur & Fritid att besluta om under året
tillkommande hyror inom ramen för taxan.
Sammanfattning av ärendet
Kultur & Fritid har gjort en översyn av bidrags- och taxesystemet för föreningslivet. En del av
översynen rör taxan för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster.
Taxan ska antas av kommunfullmäktige.
Nämnden för Kultur & Fritid beslutade vid sitt sammanträde den 23 september 2021 att anta ett nytt
bidragssystem till föreningar. Vid samma sammanträde lämnades också ett förslag till
kommunfullmäktige om en ny taxa för uthyrning av lokaler med mera.
Taxan bygger på nedanstående faktorer:









Avgiftsuttag vid tillgång till en nyttighet
Marknadsjämförelse
Upplevelse av nytta för kunden snarare än kostnadstäckning för kommunen
Mängden bokade timmar motsvarar det verkliga behovet
Lika behandling av liknande hyrestagare
Enkelhet framför exakthet
Taxan ska innebära så liten administration som möjligt för hyrestagarna
Principen om att inte konkurrera med privata alternativ

Sammantaget är avgiftsnivåerna på liknande nivå som tidigare år och jämförbara med
grannkommuner.

Kungsbacka kommun
Lotta Gradén
0300-834230
Specialist kvalitet & internkontroll
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-13
Taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster till organisationer och enskilda
invånare, reviderad 2021-10-13
Nämnden för Kultur & Fritid 2021-09-23, §§ 45-46
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-09-16
Taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster till organisationer och enskilda
invånare, 2021-09-16
Taxor & avgifter 2021 Kultur & Fritid
Beslutet skickas till
Nämnden för Kultur & Fritid, Kommunledningskontoret: kansliet
Beskrivning av ärendet
Kultur & Fritid har gjort en översyn av bidrags- och taxesystemet för föreningslivet. En del av
översynen rör taxan för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster.
Taxan ska antas av kommunfullmäktige.
Nämnden för Kultur & Fritid beslutade vid sitt sammanträde den 23 september 2021 att anta ett nytt
bidragssystem till föreningar. Vid samma sammanträde lämnades också ett förslag till
kommunfullmäktige om en ny taxa för uthyrning av lokaler med mera.
Taxan bygger på nedanstående faktorer:









Avgiftsuttag vid tillgång till en nyttighet
Marknadsjämförelse
Upplevelse av nytta för kunden snarare än kostnadstäckning för kommunen
Mängden bokade timmar motsvarar det verkliga behovet
Lika behandling av liknande hyrestagare
Enkelhet framför exakthet
Taxan ska innebära så liten administration som möjligt för hyrestagarna
Principen om att inte konkurrera med privata alternativ

Fördjupad bakgrund till punkterna ovan framgår av förslaget till taxa punkt 3.
Nämnden för Kultur & Fritid föreslår i sitt beslut att kommunfullmäktige delegerar till nämnden för
Kultur & Fritid att tillkommande taxor och hyror beslutas av nämnden löpande under året.
Kommunledningskontoret föreslår efter samråd med förvaltningen för Kultur & Fritid att delegeringen
begränsas till att besluta om under året tillkommande hyror inom ramen för taxan.
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Taxedokumentet följer den gemensamma struktur som tagits fram för taxor i Kungsbacka kommun.
Sammantaget är avgiftsnivåerna på liknande nivå som tidigare år och jämförbara med
grannkommuner. Avgiftstabellen återfinns i taxedokumentet.
Övergångsbestämmelser tillämpas genom att extra bidrag kan tillskjutas i det fall skillnaden gentemot
tidigare taxebeslut ger ohanterliga ekonomiska effekter för en enskild förening. Sådana beslut kommer
att fattas som enskilda beslut av nämnden för Kultur & Fritid.
Taxan omfattar inte större kulturevenemangslokaler som teatern. Den omfattar inte heller så kallad
logitaxa.
Förvaltningen för Kultur och Fritid har genomfört en prövning av barnets bästa som underlag för
nämndens beslut.
Allmänt om taxor
En kommun får enligt kommunallagen 2 kap 5-6 §§ ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som
kommunen tillhandahåller. Denna reglering gäller för de avgifter som inte regleras i särskild
lagstiftning, som eventuellt har andra principer för avgiftsuttaget än nedan eller med förbud för
avgiftsuttag.
Kommunen är fri enligt reglerna i kommunallagen att själv avgöra vilken eller vilka verksamheter som
ska finansieras med avgifter respektive skatter samt i hur stor utsträckning det ska göras. Kommunen
kan därmed bestämma graden av avgiftsfinansiering. Det finns inte heller någon skyldighet att alls ta
ut avgifter för tjänster och nyttigheter som tillhandahålls invånarna inom ramen för den så kallade
kommunala kompetensen.
Huvudregeln är att högre avgifter än som motsvarar självkostnad inte får tas ut. Självkostnadsprincipen
får frångås i fråga om förvaltning av kommunal egendom, eftersom kommunen får tillgodogöra sig
värdet av sin egendom enligt principen om god ekonomisk hushållning, enligt kommunallagen 11 kap
1 §. Det gäller till exempel uthyrning av kommunens lokaler. Det innebär även att marknadshyror får
tas ut när kommunen hyr ut på en konkurrensutsatt marknad.

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

Taxa för uthyrning av lokaler och
anläggningar med tillhörande
tjänster till organisationer och
enskilda invånare

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

1. Inledande bestämmelser
Denna taxa gäller avgifter för tillfällig uthyrning av kommunala lokaler, företrädesvis sådana
lokaler som kan användas per timme eller per termin för kultur- eller fritidsändamål av främst
föreningar och privatpersoner. Även andra grupper och syften kan förekomma t ex uthyrning för
någon form av kommersiell verksamhet men det förekommer i mindre omfattning. Grundsyftet med
att ha taxan med tillhörande avgift är att den ska vara så låg så den signalerar att lokaler är en resurs
som kommunen vill göra tillgänglig för sina invånare och föreningar i så stor omfattning som
möjligt. Samtidigt ska den var så hög så att lokaler inte upplevs som en fri nyttighet som därmed
riskerar att överutnyttjas av enskilda. I det fall det handlar om kommersiell verksamhet hyrs lokaler
ut i det fall det finns en koppling till kommunens mål och i så fall till en marknadsmässig avgift
som offereras separat.

2. Avgränsningar
Taxa för uthyrning av Kungsbacka teater, Snäckan, naturum Fjärås Bräcka och för logitaxa och
avgifter för övernattning ingår ej i denna taxa.

3. Beräkningsgrunder
Beräkningsgrunden utgår främst från följande principer:









Avgiftsuttag vid tillgång till en nyttighet
Marknadsjämförelse
Upplevelse av nytta för kunden snarare än kostnadstäckning för kommunen
Mängden bokade timmar motsvarar det verkliga behovet
Lika behandling av liknande hyrestagare
Enkelhet framför exakthet
Taxan ska innebära så liten administration som möjligt för hyrestagarna
Principen om att inte konkurrera med privata alternativ

Avgiftsuttag vid tillgång till en nyttighet, i detta fall en lokal eller anläggning med tillhörande
tjänst. Enligt kommunallagens självkostnadsprincip finns möjlighet att ta ut en självkostnad vid
tillhandahållande av t ex en lokal eller tjänst. Enligt ”Kungsbackas program för Folkhälsa” vill
kommunen att invånare, föreningar och andra organisationer ska nyttja befintliga lokaler så mycket
som möjligt bl a för att folkhälsan ska öka. Denna vilja tar sig uttryck genom att den avgift
kommunen tar ut vid lokal- och anläggningsbokning är betydligt lägre än kommunens självkostnad
för lokalen eller anläggningen. Den har som främsta syfte att styra så att tillgång och efterfrågan
balanseras på bästa sätt.
Marknadsjämförelse har gjorts för att säkra att Kungsbacka kommuns taxekonstruktion ger
avgifter som är i paritet med de som gäller i vår omedelbara omvärld. En för stor skillnad skulle
medföra spänningar mellan kommuner och rörelser av invånare över kommungränserna.
Avgiften ska rimma med den upplevelse av nytta kunden känner av att få tillgång till en
lokal/anläggning i förhållande till andra lokaler/anläggningar (likställighetsprincipen). Den bygger
alltså inte alls på verklig självkostnad eller att kommunen ska få delar av sin självkostnad täckt.
Avgiften ska leda till att mängden bokade timmar motsvarar det verkliga behovet. Det uppnås
om avgiften är tillräckligt låg så att så många som möjligt känner att de vill nyttja hela den
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lokalkapacitet som kommunen har vid varje givet tillfälle. Avgiften ska samtidigt vara så hög att
ingen anser sig ha råd att boka mer timmar än vad som motsvarar det verkliga behovet. Om utbud
och efterfrågan inte stämmer överens avgör kommunen hur tillgängliga lokalresurser ska fördelas.
Lika behandling av liknande hyrestagare (likställighetsprincipen) innebär att alla hyrestagare har
grupperats in i tre olika kategorier. Kategorierna bygger i sin tur på hur stor anledning kommunen
har att subventionera den kategorin utifrån politiskt fastställda mål och styrdokument. Lägst
avgiftsnivå tillämpas för föreningar och högst till privatpersoner och företag. Det finns även en
tredje kategori som kommunen vill tillhandahålla låga avgifter för eftersom deras verksamhet oftast
leder till att kommunens mål uppfylls.
Enkelhet framför exakthet innebär att vi vill ha jämna och avrundade avgiftsbelopp uttryckt som
avgift per timme så att alla förstår att det är en form av enkel avgift snarare än en exakt beräkning
av en verklig lokalkostnad. Den blir då enklare att administrera, enklare att komma ihåg och göra
överslagsberäkningar efter. Avgifterna ska heller inte höjas med index årligen vilket kommer leda
till att de omedelbart blir exakta. Taxan och avgiftsnivåerna för lokaluthyrning ska istället ses över
vartannat år. I samband med översynen kommer Nämnden för Kultur & Fritid föreslå vilka avgifter
som ska ändras.
Taxan ska innebära så liten administration som möjligt för hyrestagarna men även kommunen
i samband med bokning, budgetering och betalning. Det möjliggörs bl a av jämna och avrundade
belopp som nyss nämndes ovan men även av att det endast finns tre kategorier av hyrestagare och
fem olika lokal/anläggningstyper som har olika avgifter.
Principen om att inte konkurrera med privata alternativ innebär att avgifterna för de lokal- och
anläggningstyper som även finns på den privata marknaden ska åsättas avgiftsnivåer som motsvarar
marknadsnivå så att kommunen inte påverkar marknaden med sin prissättning i för hög grad. Den
innebär också att den grupp av hyrestagare som inte kommunen ska stödja enligt mål och
styrdokument ska betala en marknadsmässig avgift.

4. Mervärdesskatt
Moms är inkluderat i alla avgifter när det är aktuellt. I övrigt gäller momsfrihet enligt
mervärdesskattelagen (1994:200).
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5. Avgiftsbelopp/taxetabell
Avgiften beror på vilken kategori hyresgästen tillhör och vilken lokal/anläggningstyp som ska hyras.
Följande matris bildas:

Anläggningsskötsel och transporttjänster
Avgift tas ut i det fall det är en frekvent och återkommande syssla av icke engångskaraktär. Avgiften
motsvarar i grunden självkostnadspris och uttrycks som ett timpris som kan variera beroende på dag och tid
på dygnet.
Avgiftsfria upplåtelser
Helt avgiftsfria upplåtelser förekommer också. Materiel som ingår i ”Idrottsplats Skogen”, såsom
arrangemangsutrustning, kan lånas avgiftsfritt såvida det inte rör sig om större mängder för stora evenemang.
Då lämnas offert som bygger på självkostnadsprincipen.
Specialarrangemang
Taxa för arrangemang ges enligt separat offert utifrån arrangemangets utformning.

6. Indexjustering av avgiftsbelopp
Taxan och avgiftsnivåerna för lokaluthyrning kommer ses över vartannat år. I samband med översynen
kommer Nämnden för Kultur & Fritid föreslå vilka avgifter som ska ändras. De kommer således inte räknas
upp med något index per automatik varje år. På så sätt kan vi över tid behålla avgifter på samma nivå eller
föreslå jämna avgiftsbelopp som över tid är enkla att förstå, komma ihåg och att grunda beräkningar på.
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7. Delegering av beslut
Kommunfullmäktige delegerar till nämnden för Kultur & Fritid att besluta om under året tillkommande
hyror inom ramen för taxan.

8. Ikraftträdande
Denna taxa träder ikraft fr om 2022-01-01.

Beslutad av: Kommunfullmäktige 2021:xx
Gäller från: 2022-01-01
Ansvarig förvaltning: Kultur & Fritid
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur & Fritid

Datum

1 (1)

2021-09-23

§ 45
Dnr 2021-00176
Beslut om nytt bidragssystem till föreningar
Beslut
Nytt bidragssystem för föreningar fastställes med acklamation. Systemet innehåller
regelverk, beräkningsmallar, rutiner för ansökningsförfarande och beslutsfattande.
Ikraftträdande sker 2022-01-01. Uppföljning av effekterna ska göras kontinuerligt
och en utvärdering av systemet ska ske efter två år. Rapport sker till nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbackas bidragssystem syftar att tillsammans med taxesystemet stödja bredden,
mångfalden och nytänkandet. Det ska stimulera till välmående och ett meningsfullt
sammanhang för många samt ökad folkhälsa och nytta för samhället- ”Ett attraktivt
och socialt hållbart Kungsbacka” där föreningarna utgör en mycket viktig del.
Systemet gäller barn- och ungdomsföreningar, kulturföreningar, folkhälsoföreningar,
handikappföreningar samt de grupper som vill genomföra arrangemang eller andra
goda initiativ som leder till att kommunens mål uppnås.
Ledord för det nya bidragen och taxorna har varit enkelhet och transparens. Bidragen
kommer bli förutsägbara och ge föreningarna tydliga planeringsförutsättningar, vara
enkla att förstå och lätta att administrera för föreningarna. Systemet ska uppfattas
som likvärdigt, enkelt och transparent. På längre sikt ska det nya systemet leda till
följande effekter:
• Det ska vara enkelt och transparant att förstå, ansöka om och få.
• Det är förutsägbart och upplevas som jämlikt i den mening att olika
föreningar/individer och evenemang behöver olika stöd eller borttagande av
strukturella hinder för att de efterfrågade effekterna ska uppstå.
• Att kommunens mål uppnås, på individnivå, dvs. distribueras på rätt sätt mellan
individer som blir berörda.
• Möjliggöra föreningsliv i hela kommunen, från norr till söder. När det gäller lokaler
ska samverkan kring lokaler premieras.
Systemet omfattar ca 17 miljoner kronor per år.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-09-20
Prövning av barnets bästa, 2021-09-20

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur & Fritid

Datum

1 (1)

2021-09-23

§ 46
Dnr 2021-00177
Beslut om taxa och avgifter för uthyrning av kommunala lokaler
Beslut
Nämnden för Kultur & Fritid antar ”Taxa och avgifter för uthyrning av kommunala
lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster till organisationer och invånare”,
daterad 21-09-16 att gälla från 2022-01-01 eller annars när beslut i
kommunfullmäktige vinner laga kraft och översänder den till kommunfullmäktige för
fastställande. Tidigare taxa upphör samtidigt att gälla.
Beslut under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan:
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att effekterna av den nya taxan ska följas upp
kontinuerligt och att taxan ska vara föremål för utvärdering vartannat år.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har många lokaler som kan nyttjas av invånare och organisationer av
olika slag. Nyttjandet är förknippat med en avgift som ofta är av symbolisk art för att
både uppmuntra till lokalutnyttjande men samtidigt minska risken för att
överbokning sker av vissa så att tillgängligheten till lokaler därmed minskar totalt
sett för alla andra. Taxan, som förklarar hur avgifterna har konstruerats, bygger på
principerna om att en avgift får tas ut för en nyttighet samt att upplevelsen av
avgiften motsvarar nyttan och att avgiften är i paritet med motsvarande avgifter i vår
omvärld. Liknande hyrestagare ska också behandlas enligt likabehandlingsprincipen.
Den ska leda till att utbud och efterfrågan balanseras samt karaktäriseras av enkelhet
framför exakthet och litet behov av administration. Taxedokumentet återfinns som
bilaga och följer den struktur som taxor i Kungsbacka kommun har. Så kallad
logitaxa som avser övernattning i lokaler ingår inte i detta beslut då särskilt beslut
om logitaxa fattats tidigare.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-09-16
Taxa för uthyrning av kommunala lokaler, 2021-09-16
Taxor och avgifter 2021 (Äldre taxa avs. lokaler och anläggningar som upphör i och
med detta beslut)
Prövning av barnets bästa, 2021-09-20
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens förvaltning, kansliet

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-09-16
Diarienummer

KFT 2021-00177

Beslut om taxa och avgifter för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar med
tillhörande tjänster

Förslag till beslut för fastställande i Kommunfullmäktige
Nämnden för Kultur & Fritid antar ”Taxa och avgifter för uthyrning av kommunala lokaler och
anläggningar med tillhörande tjänster till organisationer och invånare”, daterad 21-09-16 att gälla från
2022-01-01 eller annars när beslut i kommunfullmäktige vinner laga kraft och översänder den till
kommunfullmäktige för fastställande. Tidigare taxa upphör samtidigt att gälla.
Förslag till beslut under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan:
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att effekterna av den nya taxan ska följas upp kontinuerligt och
att taxan ska vara föremål för utvärdering vartannat år.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har många lokaler som kan nyttjas av invånare och organisationer av olika slag. Nyttjandet
är förknippat med en avgift som ofta är av symbolisk art för att både uppmuntra till lokalutnyttjande
men samtidigt minska risken för att överbokning sker av vissa så att tillgängligheten till lokaler
därmed minskar totalt sett för alla andra. Taxan, som förklarar hur avgifterna har konstruerats, bygger
på principerna om att en avgift får tas ut för en nyttighet samt att upplevelsen av avgiften motsvarar
nyttan och att avgiften är i paritet med motsvarande avgifter i vår omvärld. Liknande hyrestagare ska
också behandlas enligt likabehandlingsprincipen. Den ska leda till att utbud och efterfrågan balanseras
samt karaktäriseras av enkelhet framför exakthet och litet behov av administration. Taxedokumentet
återfinns som bilaga och följer den struktur som taxor i Kungsbacka kommun har. Så kallad logitaxa
som avser övernattning i lokaler ingår inte i detta beslut då särskilt beslut om logitaxa fattats tidigare.
Beskrivning av ärendet
Tidigare taxa har efter många års tillämpning blivit otydlig och den följer inte den nyligen framtagna
kommungemensamma mallen. En översyn av hela bidrags- och taxesystemet har gjorts. Både nya
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taxor, avgiftsnivåer, bidragsregler och bidragsbelopp har tagits fram för beslut under 2021. Samtliga
dessa hänger ihop och behöver harmonisera med varandra.
Avgiftsnivåerna för olika hyresobjekt har efter många års ackumulerade justeringar blivit skeva
sinsemellan samt utgörs numera av mycket exakta belopp ner till entalsnivå vilket förespeglar att de
bygger på en självkostnad vilket inte är fallet.
Grundprinciperna i det gamla taxesystemet var att avgifterna ursprungligen byggde på en
självkostnadsnivå. Bidragssystemet byggde delvis på att bidrag kunde erhållas för del av
självkostnaden. Detta förfaringssätt är mycket tungt administrativt och en onödig omväg när syftet
med en avgift för att hyra en lokal främst är att undvika att en och samma förening eller invånare bokar
så många timmar i en lokal att andra inte får möjlighet. Är en förhyrning förknippad med en mindre
avgift undviks överbokningar.
Det nya taxesystemet bygger på att avgifterna ska utgöras av jämna och avrundade belopp och där
nyttan av att få tillgång till en lokal/anläggning ska vara förknippad med en avgift som hänger ihop
med hur stor nyttan är; En liten lokal har lägre avgift än en större. Avgifterna ska också skilja sig åt
beroende på vilken kategori hyresgästen tillhör; Kommunen vill t ex subventionera barn- och
ungdomsföreningar mer än vuxna privatpersoners fritidsintressen.
Det finns tre kategorier, 1-3, av hyrestagare där föreningar får lägst avgifter. Därefter kommer andra
typer av föreningar eller sammanslutningar som tillhör de grupper eller aktiviteter kommunen vill
stödja utifrån olika typer av styrdokument och mål. Den kategori som kan hyra lokaler men till
marknadspris tillhör inte den målgrupp kommunen vill stödja med skattemedel. Det vore också
olämpligt om kommunen, genom att hålla låga avgifter för denna grupp, konkurrerade med privata
alternativ som finns.
Det finns några olika typer av lokaler/anläggningar, A-F, där varje typ har en avgift som ska spegla det
värde lokalutnyttjaren upplever att få tillgång till lokalen/anläggningen i förhållande till de andra
lokal/anläggningstyperna.
Avgiftstabellen återfinns i taxetabell, se bilaga.
Övergångsbestämmelser tillämpas genom att extra bidrag kan tillskjutas i det fall skillnaden gentemot
tidigare taxebeslut ger ohanterliga ekonomiska effekter för en enskild förening. Sådana beslut fattas
som enskilda beslut av Nämnden för Kultur & Fritid.
Denna taxa med tillhörande avgifter är inte tillämplig på de större kulturevenemangslokaler vi har i
kommunen såsom teatern etc.
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Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-09-16
Taxa för uthyrning av kommunala lokaler, 2021-09-16
Taxor och avgifter 2021 (Äldre taxa avs. lokaler och anläggningar som upphör i och med detta beslut)
Prövning av barnets bästa, 2021-09-20

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens förvaltning, kansliet

Ulrika Granfors

Malin Fjellström

Förvaltningschef

Förvaltningscontroller

Taxa för uthyrning av lokaler och
anläggningar med tillhörande
tjänster till organisationer och
enskilda invånare

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

1. Inledande bestämmelser
Denna taxa gäller avgifter för tillfällig uthyrning av kommunala lokaler, företrädesvis sådana
lokaler som kan användas per timme eller per termin för kultur- eller fritidsändamål av främst
föreningar och privatpersoner. Även andra grupper och syften kan förekomma t ex uthyrning för
någon form av kommersiell verksamhet men det förekommer i mindre omfattning. Grundsyftet med
att ha taxan med tillhörande avgift är att den ska vara så låg så den signalerar att lokaler är en resurs
som kommunen vill göra tillgänglig för sina invånare och föreningar i så stor omfattning som
möjligt. Samtidigt ska den var så hög så att lokaler inte upplevs som en fri nyttighet som därmed
riskerar att överutnyttjas av enskilda. I det fall det handlar om kommersiell verksamhet hyrs lokaler
ut i det fall det finns en koppling till kommunens mål och i så fall till en marknadsmässig avgift
som offereras separat.

2. Avgränsningar
Taxa för uthyrning av Kungsbacka teater, Snäckan, naturum Fjärås Bräcka och för logitaxa och
avgifter för övernattning ingår ej i denna taxa.

3. Beräkningsgrunder
Beräkningsgrunden utgår främst från följande principer:









Avgiftsuttag vid tillgång till en nyttighet
Marknadsjämförelse
Upplevelse av nytta för kunden snarare än kostnadstäckning för kommunen
Mängden bokade timmar motsvarar det verkliga behovet
Lika behandling av liknande hyrestagare
Enkelhet framför exakthet
Taxan ska innebära så liten administration som möjligt för hyrestagarna
Principen om att inte konkurrera med privata alternativ

Avgiftsuttag vid tillgång till en nyttighet, i detta fall en lokal eller anläggning med tillhörande
tjänst. Enligt kommunallagens självkostnadsprincip finns möjlighet att ta ut en självkostnad vid
tillhandahållande av t ex en lokal eller tjänst. Enligt ”Kungsbackas program för Folkhälsa” vill
kommunen att invånare, föreningar och andra organisationer ska nyttja befintliga lokaler så mycket
som möjligt bl a för att folkhälsan ska öka. Denna vilja tar sig uttryck genom att den avgift
kommunen tar ut vid lokal- och anläggningsbokning är betydligt lägre än kommunens självkostnad
för lokalen eller anläggningen. Den har som främsta syfte att styra så att tillgång och efterfrågan
balanseras på bästa sätt.
Marknadsjämförelse har gjorts för att säkra att Kungsbacka kommuns taxekonstruktion ger
avgifter som är i paritet med de som gäller i vår omedelbara omvärld. En för stor skillnad skulle
medföra spänningar mellan kommuner och rörelser av invånare över kommungränserna.
Avgiften ska rimma med den upplevelse av nytta kunden känner av att få tillgång till en
lokal/anläggning i förhållande till andra lokaler/anläggningar (likställighetsprincipen). Den bygger
alltså inte alls på verklig självkostnad eller att kommunen ska få delar av sin självkostnad täckt.
Avgiften ska leda till att mängden bokade timmar motsvarar det verkliga behovet. Det uppnås
om avgiften är tillräckligt låg så att så många som möjligt känner att de vill nyttja hela den
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lokalkapacitet som kommunen har vid varje givet tillfälle. Avgiften ska samtidigt vara så hög att
ingen anser sig ha råd att boka mer timmar än vad som motsvarar det verkliga behovet. Om utbud
och efterfrågan inte stämmer överens avgör kommunen hur tillgängliga lokalresurser ska fördelas.
Lika behandling av liknande hyrestagare (likställighetsprincipen) innebär att alla hyrestagare har
grupperats in i tre olika kategorier. Kategorierna bygger i sin tur på hur stor anledning kommunen
har att subventionera den kategorin utifrån politiskt fastställda mål och styrdokument. Lägst
avgiftsnivå tillämpas för föreningar och högst till privatpersoner och företag. Det finns även en
tredje kategori som kommunen vill tillhandahålla låga avgifter för eftersom deras verksamhet oftast
leder till att kommunens mål uppfylls.
Enkelhet framför exakthet innebär att vi vill ha jämna och avrundade avgiftsbelopp uttryckt som
avgift per timme så att alla förstår att det är en form av enkel avgift snarare än en exakt beräkning
av en verklig lokalkostnad. Den blir då enklare att administrera, enklare att komma ihåg och göra
överslagsberäkningar efter. Avgifterna ska heller inte höjas med index årligen vilket kommer leda
till att de omedelbart blir exakta. Taxan och avgiftsnivåerna för lokaluthyrning ska istället ses över
vartannat år. I samband med översynen kommer Nämnden för Kultur & Fritid föreslå vilka avgifter
som ska ändras.
Taxan ska innebära så liten administration som möjligt för hyrestagarna men även kommunen
i samband med bokning, budgetering och betalning. Det möjliggörs bl a av jämna och avrundade
belopp som nyss nämndes ovan men även av att det endast finns tre kategorier av hyrestagare och
fem olika lokal/anläggningstyper som har olika avgifter.
Principen om att inte konkurrera med privata alternativ innebär att avgifterna för de lokal- och
anläggningstyper som även finns på den privata marknaden ska åsättas avgiftsnivåer som motsvarar
marknadsnivå så att kommunen inte påverkar marknaden med sin prissättning i för hög grad. Den
innebär också att den grupp av hyrestagare som inte kommunen ska stödja enligt mål och
styrdokument ska betala en marknadsmässig avgift.

4. Mervärdesskatt
Moms är inkluderat i alla avgifter när det är aktuellt. I övrigt gäller momsfrihet enligt
mervärdesskattelagen (1994:200).
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5. Avgiftsbelopp/taxetabell
Avgiften beror på vilken kategori hyresgästen tillhör och vilken lokal/anläggningstyp som ska hyras.
Följande matris bildas:

Anläggningsskötsel och transporttjänster
Avgift tas ut i det fall det är en frekvent och återkommande syssla av icke engångskaraktär. Avgiften
motsvarar i grunden självkostnadspris och uttrycks som ett timpris som kan variera beroende på dag och tid
på dygnet.
Avgiftsfria upplåtelser
Helt avgiftsfria upplåtelser förekommer också. Materiel som ingår i ”Idrottsplats Skogen”, såsom
arrangemangsutrustning, kan lånas avgiftsfritt såvida det inte rör sig om större mängder för stora evenemang.
Då lämnas offert som bygger på självkostnadsprincipen.
Specialarrangemang
Taxa för arrangemang ges enligt separat offert utifrån arrangemangets utformning.

6. Indexjustering av avgiftsbelopp
Taxan och avgiftsnivåerna för lokaluthyrning kommer ses över vartannat år. I samband med översynen
kommer Nämnden för Kultur & Fritid föreslå vilka avgifter som ska ändras. De kommer således inte räknas
upp med något index per automatik varje år. På så sätt kan vi över tid behålla avgifter på samma nivå eller
föreslå jämna avgiftsbelopp som över tid är enkla att förstå, komma ihåg och att grunda beräkningar på.
Avgiftsnivåer som avser tjänster som kommunen säljer till föreningar o dyl, t ex anläggningsskötsel, kommer
indexjusteras varje år med Konsumentprisindex.
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7. Delegering av beslut
Kommunfullmäktige delegerar till Nämnden för Kultur & Fritid att indexjustera avgifter för sålda tjänster till
föreningar och invånare som är berörda av t ex anläggningsskötsel, transporttjänster etc.
Kommunfullmäktige delegerar till Nämnden för Kultur & Fritid att tillkommande taxor och hyror beslutas av
kultur- och fritidsnämnden löpande under året.

8. Ikraftträdande
Denna taxa träder ikraft fr om 2022-01-01.

Beslutad av: Kommunfullmäktige 2021:xx
Gäller från: 2022-01-01
Ansvarig förvaltning: Kultur & Fritid
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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Taxor & avgifter
2021
Kultur & Fritid

Innehåll
Bokning................................................................................................................................................................................................................................................................ 3
Så här gör du om du vill boka
Kungsbacka simhall & Fjärås Fritidscenter ................................................................................................................ 4

Lokalhyror idrottsanläggningar.................................................................................................................................................................... 5
Idrottshallar, idrottssalar, gymnastiksalar, motionslokaler, ishallar
Lokalhyror idrottsanläggninga ...................................................................................................................................................................... 6
Fotboll, Lägertaxa för fotboll, omklädningsrum,
Tingbergsvallens friidrottsarena
Lokalhyror samlingslokaler.................................................................................................................................................................................... 6
Mötesplatser
Lokalhyror samlingslokaler .................................................................................................................................................................................. 7
Galaxen, Lan-lokal
Logi.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8
Lägerlogi
IP Skogen föreningar............................................................................................................................................................................................................... 8		
Skollokaler ................................................................................................................................................................................................................................................... 9
Planskötsel och transporter................................................................................................................................................................................. 9
Hyra av diverse materiel
Övriga avgifter.....................................................................................................................................................................................................................................10		
Lotterier ...........................................................................................................................................................................................................................................................10
Registrering för lotterier

Bokning
Välkommen att boka anläggningar, lokaler och utrustning.
Prislistan riktar sig till både föreningar och privatpersoner. Med bidragsberättigad förening
avses av nämnden för Kultur & Fritid i Kungsbacka godkänd bidragsberättigad förening.
För företag och annan kommersiell verksamhet tillämpas faktiska kostnader.
Kontakta Föreningsservice för prisuppgifter
kulturochfritid.foreningsservice@kungsbacka.se
0300-83 42 16
Ansök senast den 1 mars varje år om du vill göra en säsongsbokning för tid i idrotts- och
samlingslokaler.
Ansökan om IP Skogenmaterial ska vara inlämnad senast 31 januari.
Efter fördelning av utrustning hyr vi ut ledigt material i mån av tillgång.

Idrottshallar

Idrottssal

Motionslokaler

Kungsbacka
Kungsbacka Sporthall
- Idrottshall A
- Idrottshall B
Forsgläntans idrottshall
Lindälvshallen
Tingbergshallen
Varlaskolans idrottshall
Kolla idrottshall

Kungsbacka
Hedeskolans idrottssal

Kungsbacka Sporthall

Vallda
Vallda idrottshall
Älvsåker
Älvsåkershallen
Onsala
Kaparehallen
Presse idrottshall
Rydets idrottshall
Särö/Kullavik
Särö idrottshall A
Särö idrottshall B
Kullaviks idrottshall
Fjärås/Åsa/Frillesås
Fjärås idrottshall
Åsa idrottshall
Åsa Gårdsskola idrottshall
Frillesås idrottshall

Vallda
Furulidsskolans idrottssal

- Motionshall C
- Motionshall D
Tingbergshallens motionshall
Kolla motionshall

Fjärås
Bräckaskolans idrottssal

Gällinge
Gällingeskolan

Gymnastiksalar
Kungsbacka
Hålabäckskolan
Gullregnsskolan
Kollaskolan
Tingbergsskolan
Björkrisskolan

Samlingslokaler
Kungsbacka
Mötesplats Hålabäck
Kungsbacka ishall
Tingbergshallen
Mötesplats Kolla
Onsala
Galaxen

Onsala
Iseråsskolan
Fjordskolan

Särö
Mötesplats Blå huset

Simhallar

Kungsbacka badhus
Fjärås simhall

Ishall
Kungsbacka ishall
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Fjärås
Mötesplats Fjärås
Vallda
Vallda idrottshall
Åsa
Åsa fritidsanläggning
Åsa Gårdsskola

Kungsbacka badhus och
Fjärås fritidscenter
Kungsbacka badhus och Fjärås simhall drivs av Medley AB.
För priser se Medleys webbplats.

Kungsbacka badhus
https://www.medley.se/vara-anlaggningar/kungsbacka-badhus/priser

Fjärås simhall
https://www.medley.se/vara-anlaggningar/fjaras-simhall/priser
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Lokalhyror
Lokalhyror idrottsanläggningar
Bidragberättigad
förening

Idrottshall

Övrig förening/
privat inom
kommunen

Per timma

Per timma

Förening/privat
utom kommunen

Per timma

1/1 hall

140:-

211:-

421:-

2/3 hall

96:-

144:-

289:-

1/2 hall

77:-

1/3 hall

115:-

66:-

Badmintonbana

101:-

231:200:-

103:- /bana

205:- /bana

170:-

255:-

511:-

Hel sal

100:-

150:-

300:-

Hel sal

55:-

90:-

180:-

Hel lokal

55:-

90:-

180:-

Hel hall

256:-

421:-

928:-

Arrangemang Kungsbacka
sporthall idrottshall A

280:-

Arrangemang övriga hallar
Förråd/kvm/år

71:-

Idrottssal

Gymnastiksal
Motionslokal
Ishall

Hel hall vecka 30-34
Mässtaxa A
Mässtaxa B

Förråd/kvm/år

421:-

65 000:per vecka
2 760:4 140:-

Allmänhetens åkning kvällar, helger & lov

71:-

Allmänhetens åkning dagtid måndag-fredag * *

Offert

Offert

4 140:-

4 140:-

10 032:-

10 032:-

20:- /gång

20:- /gång

Fri entré

Mässtaxan gäller då hallen är isfri.
A) För- och efterarbete/dag. Hallen disponeras 12 timmar per dag.
B) Mässa per dag. Hallen disponeras 12 timmar per dag.
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841:-

Fri entré

Lokalhyror
Lokalhyror idrottsanläggningar
Bidragberättigad
förening

Övrig förening/privat
inom komunen

Förening/privat
utom kommunen

A-plan gräs *

390:-/timma

623:-/timma

945:-/timma

Grusplan *

100:-/timma

277:-/timma

462:-/timma

Fotboll
B-plan gräs *

184:-/timma

7-mannaplan *

277:-/timma

92:-/timma

Konstgräs

184:-/timma

144:-/timma

Konstgräs match

480:-/timma

2 000:-/match

Omklädningsrum
Per rum

30:-

50:-

177:-

557:-

462:-/timma
368:-/timma
960:-/timma

2 000:-/match

Tingbergsvallens friidrottsarena
Per gång (max tre timmar)

1 114:-

* Gäller ej föreningar som tillhör Kungsbacka gemensamma fotbollsförening KGFS, och som
betalar en årsavgift per lag.

Lokalhyror samlingslokaler
Mötesplatser
Hel mötesplats
Öppen verksamhet föreningar
Hel mötesplats
Hobbyrum

Brännugn/bränning

Övrig förening/
privat inom
kommunen

Förening/privat
utom kommunen

Per timma

Per timma

Per timma

71:-

177:-

177:-

354:-

119:-

119:-

238:-

119:-

177:-

49:-

Sammanträdesrum < 100 m
Samlingssal > 100 m2

Bidragberättigad
förening

2

47:-

6

71:59:-

142:118:354:-

Lokalhyror
Galaxen

Bidragberättigad
förening

Övrig förening/ Förening/priprivat inom
vat utom
kommunen
kommunen

Per timma

Per timma

Per timma

Arrangemangssalen *

119 :-

177 :-

354 :-

Aktiviteten

47 :-

59 :-

118 :-

Konferensen

47 :-

Ateljen

Föreningskansli

49 :-

400 :-

kvadratmeter/år

Lan-lokal

fredag-söndag

Hyra av lan-lokal,
Galaxen eller Kobacka lan och skejthall

2000:-
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59 :71 :-

118 :142 :-

Logi
Lägerlogi

Bidragberättigad
förening

Övernattning på golv/natt *

Övrig förening
inom
kommunen

50:-

Läger Fjärås Fritidscenter *
Avser 24 timmar. För tid utöver
lägertid gäller timtaxa.

Förening utom
kommunen

50:-

1 300:-

50:-

1 950:-

3 900:-

* Förutsätter att föreningen grovstädar. I annat fall debiteras den faktiska städkostnaden.

IP Skogen föreningar
Endast för föreningar. Inklusive moms.

Mål- och expeditionsvagn
Start- och målskynke
Startklocka

Högtalare med kassettdäck
Högtalaranläggning
Komradio

Förening inom kommunen

Orienteringstävlingar *

Minimibelopp

Minimibelopp

Från dag fyra

Från dag fyra

478:-

160:-

144:-

48:-

86:-

28:-

26:-

8:-

72:-

24:-

321:-

107:-

86:-

28:-

478:-

22:-

7:-

97:-

33:-

26:-

8:-

160:-

144:-

48:-

57:-

51:-

17:-

Megafon

170:-

Tält 5 x 10 meter

478:-

160:-

144:-

48:-

86:-

28:-

Ingen avgift

Ingen avgift

14:-

12:-

4:-

Strålkastare

Tält 3 x 3 meter

Orienteringsskärmar 150 st
Västar/fem stycken
Bord per styck
Stol per styck

Toalettvagn 1 TC
Toalettvagn 4 TC
Ståplatsläktare
Flaggstång

Fundament
Flagga

46:-

333:-

16:-

111:-

46:-

16:-

40:13:-

683:-**

4:-

100:14:-

4:-

34:4:-

4:-

1:-

57:-

564:-**

17:-

422:-

380:-

127:-

16:-

5:-

1010:-**

166:-

170:-

57:-

1 265:-

14:-

51:51:-

17:17:-

662:-**
51:16:-

För kommersiella arrangemang/arrangörer tillämpas faktiska kostnader, kontakta
Föreningsservice för offert.
* Taxan gäller bidragsberättigade orienteringsföreningar i Kungsbacka kommun när de
arrangerar orienteringstälingar. Vid övriga arrangemang gäller ordinarie taxa.
** Sluttömning av toalettvagnarna är inkluderat i priset.
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49:17:5:-

Skollokaler
Klassrum

Bidragberättigad
förening

Övrig förening/ Förening/privat
privat inom
utom
kommunen
kommunen

Per timma

Per timma

Per timma

135:-

270:-

144:-

288:-

Slöjdlokal

111:-

Musiklokal

96:-

Hemkunskapslokal
Aula

Ersättning för ljus-, ljudtekniker

96:-

offert

375

166,5:144:-

offert

333:-

288:-

offert

För att boka skollokaler kontakta respektive skola. Idrottshallar och gymnastiksalar bokas på Föreningsservice.

Planskötsel och transporter
Endast till föreningar. Inklusive moms.
Planskötsel & transporter
Gödsling (exlusive gödsel)

687:-

Ringvältning/plan* *

872:-

Markluftning/plan* *

1 688:-

Sanddressning/plan * * (exklusive sand)

3 485:-

Djupluftning/plan* *

6 433:-

Vertikalskärning med uppsamling/plan * *

3 485:-

Körning med dressnät/plan * *

872:-

Ogräsbekämpning/plan* *

872:-

Gräsklippning med cylindergräsklippare/plan * *

939:-

Saltning/plan * *

3 216:-

Transport & montering av utomhusläktare (inom kommunen)

8 576:-

Sådd/plan * * (exklusive frö)

Gräsklippning med rotorklippare efter traktor/timma
Gräsklippning med slaghack på arm/timma

3 216:703:703:-

Snöröjning/timma

703:-

Körning med traktorlastare/timma

Transport med lastbil i samband med arrangemang/timma
Sopning/timma

Ersättning för vaktmästare

703:604:604:-

Per timma

251:-

Kvalificerad övertid/timma

604:-

Enkel övertid/timma

454:-

* * Avser plan som är cirka cirka 6 000 m2
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Övriga avgifter
Beträdande av avstängd fotbollsplan

Innebandysarg ej nedmonterad och bortplockad
Uppställd ytter- eller utrymningsdörr *

2 000:-

500:400:-

Användande av klister i klisterfri idrottslokal

1 200:-

Utryckning vaktmästare/vaktbolag * * *

1 000:-

Ej utförd grovstädning av lokal, läktare eller omklädningsrum * *

400:-

*
Dörr har ställts upp med något föremål.
**
I grovstädning ingår att plocka upp papper, tejp, flaskor eller annat löst skräp.
* * * Avser utryckning som orsakats av handhavandefel.

Lotterier
Registrering för lotteri
Avgift för registrering (5-år) är 500 kronor.
Avgift för kontrollantarvode för varje lotteri är tre procent av lotteriets planerade
försäljning och max 9000 kronor per lotteri.

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

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-10-06
Diarienummer

KS 2021-00822

Planbesked för kvarteret Kronan 5 i Kungsbacka stad

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda åtgärden genom en
detaljplan för kvarteret Kronan 5 i Kungsbacka stad.
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en projektbeställning för upprättande av detaljplan för
kvarteret Kronan 5 i Kungsbacka stad.
Beslutsmotivering
Förfrågan att möjliggöra för fler bostäder och verksamhetslokaler i Kungsbacka innerstad innebär en
positiv utveckling för stadskärnan och Kungsbacka stad. Förfrågan stämmer överens med kommunens
fördjupade översiktsplan för Kungsbacka stad (FÖP 09), varför kommunen ställer sig positiv till
förfrågan.
Fastigheten och förfrågan uppfyller översiktsplanens och visionens målsättningar om närhet till
kollektivtrafik och service.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Kronan 5 har den 12 augusti 2021 via ombud ansökt om planbesked för att,
genom en ny detaljplan, möjliggöra för byggnation av en till två våningar ovanpå befintliga byggnader.
Fastighetsägaren vill även bygga verksamheter/bostadskomplement på del av det som i dag är
parkeringsyta i markplan för att ge liv åt Västergatan. I ansökan finns också ett önskemål om att bygga
bostäder/verksamheter i en ny lägre byggnad längs ån för att ge liv åt platsen samt säkra ett gångstråk
som gör ån åtkomlig för allmänheten. Enligt ansökan är befintlig byggnadskonstruktionen utredd för
att klara påbyggnad.
Fastigheten är belägen inom detaljplan K51 som vann laga kraft den 24 januari 1968. Den aktuella
fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för bostads- och handelsändamål där
byggnader kan uppföras i två till tre våningar. Längs med Kungsbackaån finns det ett område med
prickmark där byggnader inte får uppföras. Detaljplanen reglerar att för det mellersta huset ska det
finnas en fri höjd av minst 3,3 meter för kvarterets parkering i gatunivåhöjd.

Kungsbacka kommun
Maria Malone
0300-834041
Senior Planarkitekt
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Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
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www.kungsbacka.se
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Enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad (FÖP 09) är det aktuella området lämpligt
för centrumfunktioner och bostäder.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-06
Ansökan om planbesked, 2021-08-12
Karta över kvarteret Kronan 5, 2021-10-06
Beslutet skickas till
Sökande

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Kronan 5 har den 12 augusti 2021 via ombud ansökt om planbesked för att,
genom en ny detaljplan, möjliggöra för byggnation av en till två våningar ovanpå befintlig byggnad.
Fastighetsägaren vill bygga verksamheter/bostadskomplement på del av det som i dag är parkeringsyta
för att ge liv åt Västergatan. I ansökan finns ett önskemål om att bygga bostäder i en till två våningar i
en ny byggnad längs ån för att ge liv åt platsen samt säkra ett gångstråk som gör ån åtkomlig för
allmänheten. Enligt ansökan är befintlig byggnadskonstruktionen utredd för att klara påbyggnad.
Fastighetsägaren har för avsikt att anpassa den tillkommande byggnationen till den unika stadsmiljön
och ge den befintliga byggnaden ett mer öppet intryck. Fördelar med att bygga ovanpå befintligt hus är
bland annat att befintliga bostäders standard höjs med hissar, tillgänglighet i allmänna utrymmen med
mera. Påbyggnaden ökar folkmängden och folklivet i stadskärnan. Det ger ett välkomnande möte för
den nya bebyggelsen som planeras på motsatt åsida. Det ger ekonomiska förutsättningarna för att
kunna hålla huset i gott skick och ge Kungsbackaborna ett levande stråk längs ån.
Kvarteret Kronan består i dag av tre sammanbyggda hus med gemensam källare varav husdelen i norr
och söder är i två våningar och den mittersta i tre våningar. Fastigheten gränsar till Kungsbackaån i
väster, Västergatan samt Norra och Södra Torggatan. I gatuplan på det mittersta huset finns en allmän
parkering samt nedgång till ett parkeringsgarage. Där fastigheten gränsar mot Kungsbackaån i öster är
det i dag en gräsmatta med inslag av asfalt och stenläggning. I norra och södra husens bottenvåningar
finns lokaler för bland annat restaurang och tidigare har hembygdsföreningen haft sina lokaler här. I
den södra delen av källaren är ett skyddsrum inrymt.
Fastigheten är belägen inom detaljplan K51 som vann laga kraft den 24 januari 1968. Den aktuella
fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för bostads- och handelsändamål. Kvarteret
består av tre byggrätter och byggnader ska uppföras i gräns mot granntomt där det är möjligt. Inom
byggrätterna i norr och söder får byggnader uppföras i två våningar och mellan dem får en byggnad
med högst tre våningar uppföras. Längs med Kungsbackaån finns det ett område med prickmark där
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byggnader inte får uppföras. Det finns ett utfartsförbud längs fastighetsgränserna mot Södra torggatan,
Västergatan och Norra torggatan med ett mindre släpp vid entrén till parkeringshuset. För det mellersta
huset reglerar detaljplanen att det ska finnas en fri höjd av minst 3,3 meter för kvarterets parkering i
gatunivåhöjd samt att vind inte får inredas.
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad FÖP 09) är det aktuella området lämpligt
för centrumfunktioner och bostäder. Nya bostadsområden ska byggas med närhet till service, gångoch cykelvänliga områden med rimliga avstånd till kollektivtrafik. Förtätning med nya bostäder kan
ske där bebyggelse redan finns genom tillbyggnad eller påbyggnad. Inredning av vindar kan göras för
att inrymma fler bostäder. Enligt bostadsförsörjningsprogrammet 2019–2025 ska Kungsbacka stad
växa mest i hela kommunen med ett kontinuerligt byggande på cirka 300 bostäder per år.
Kvarteret Kronan 5 gränsar till riksintresse för kulturmiljö som omfattar området kring Kungsbacka
torg, men fastigheten ingår inte i riksintresset.
Kommunfullmäktige antog 2017 riktlinjerna Innerstadens kvarter – riktlinjer för utveckling på
kulturmiljöns villkor, där det beskrivs att
”De förändringar som sker ska alltid ge förutsättningar till att bedriva handel, verksamhet
och medverka till stadsliv.”

Huvudprinciperna som gäller vid detaljplaneändring i innerstaden är bland annat att innergårdarna ska
bevaras, utvecklas och utnyttjas till något annat än parkering. Nya byggnader utformas som nya
årsringar med hänsyn till befintlig bebyggelse i skala, volym, arkitektonisk utformning, material och
färgsättning. Nya byggnader får uppföras i högst 1-3 våningar. Hur många våningar som är lämpligt
bedöms i varje enskilt fall. Ändring av byggnad utförs varsamt och anpassas till bebyggelsens
karaktärsdrag.
I samband med utredningen av planbeskedet noterades följande aspekter som behöver utredas/beaktas
särskilt i den fortsatta planeringsprocessen:









En kulturmiljöutredning ska tas fram i planarbetet som beskriver platsen och byggnadens
historia och värden för innerstaden.
Kulturmiljöprogram för Kungsbacka kommun och rekommendationerna i avsnittet om
Kulturmiljön i Kungsbackas innerstad ska följas; ”Stadskärnan som kulturmiljö hålls samman
av sin relativt låga skala, rutnätsplanen, tomtsturkturen och den äldre trähusbebyggelsen med
enhetligt utförande. Ny bebyggelse bör anpassas efter karaktären som beskrivs ovan.”
Följa Paletter - ett färgsättningsprogram för Kungsbacka innerstad, 2009 som innehåller
utarbetade metoder för hur man ska tänka vad gäller färgsättning i Kungsbacka innerstad.
Det är viktigt att hitta en balans i bebyggelsens höjd längs Västergatans gaturum.
Bottenvåningarna ska ha verksamhetslokaler, gärna publika.
Parkeringsbehov behöver utredas enligt Parkeringsstrategin för Kungsbacka stad 2017.
En trafikutredning och bullerutredning behöver tas fram och bekostas av den sökande i
samband med planläggning. Denna ska belysa effekterna av en ökad trafikbelastning samt
föreslå långsiktiga hållbara lösningar för exploateringsområdet.
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En geoteknisk utredning behöver tas fram.
Översvämningsrisken behöver utredas särskilt i en dagvattenutredning. Enligt den fördjupade
översiktsplanen för Kungsbacka stad är riktvärden för lägsta golvhöjd för ny bebyggelse längs
Kungsbackaån i centrum + 3,0 m ö h.
Allmän tillgänglighet längs Kungsbackaån bör eftersträvas. Gestaltningsprogram för
Kungsbackaån, 2007 samt Åtgärdsprogram.
Utred befintlig konstruktion för att klara påbyggnad.

Malin Aronsson
Kommundirektör

Emma Kjernald
Samhällsbyggnadschef
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PLANANSÖKAN KV KRONAN 5, KUNGSBACKA
Fastighet
Kronan 5, Kungsbacka kommun, Västra Götalands län

Bilaga:
Skiss av situationsplan

Bakgrund:
Kv Kronan är en tegelbyggnad i tre volymer uppförd 1967. Byggnaden består av en källarvåning med
ett generöst parkeringsgarage, en bottenvåning med verksamheter/handel (ursprungligen ett
postkontor) och parkeringsyta under tak, samt 1-2 våningar med bostäder ovanpå. Totalt 26
lägenheter.
Byggnaden ligger centralt vid Norra Torggatans café- och restaurangstråk och fastigheten sträcker sig
fram till Kungsbackaån.
Verksamhetslokalerna har förändrats genom åren för att passa till olika verksamheter och år 1986
uppfördes en tillbyggnad då lastkajen byggdes på med en utställningslokal.
Byggnaden har idag ett väldigt slutet intryck både mot gatorna och ån, där majoriteten av fasaden
utgörs av en ramp ned till parkeringsgaraget.
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Syfte planansökan:
Göra den centrala fastigheten mer attraktiv och åtkomligt för stadens invånare genom att:
1. Ge möjlighet att bygga på med bostäder i 1 våning ovanpå befintlig byggnad, på den idag
högre mittdelen
2. Ge möjlighet att bygga på med bostäder i 2 våningar ovanpå befintlig byggnad, på de idag
lägre flyglarna.
3. Ge möjlighet att bygga bostäder/verksamheter i 1-2 våningar i å-nära läge, i förlängning av
”lastkajen” för att ge liv åt platsen.
4. Ge möjlighet att bygga verksamheter/bostadskomplement på del av det som idag är
parkeringsyta och ge liv åt Västergatan.
5. Säkra ett gångstråk som gör ån åtkomlig för allmänheten.
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Tidigare ställningstaganden
Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka Stad 2009:
Nya bostadsområden:
• Bostäder ska byggas med närhet till service
• Gång- och cykelvänliga områden med rimliga avstånd till kollektivtrafik.
Förtätning som strategi:
• Nya bostäder där bebyggelse redan finns genom tillbyggnad eller påbyggnad.
• Inredning av vindar.
• Omvandling av områden för företag till områden för bostäder, främst i och kring centrum.
• Fördelar: befintliga kommunikationer, mindre bilberoende, bevara grönområden
• Cirka 300-400 bostäder behöver alltså komma till genom förtätning
Riktvärden för lägsta golvhöjd för ny bebyggelse längs Kungsbacka ån, centrum: +3,0 m ö.h.
Riksintresse:
Det tänkta planområdet ingår inte i riksintresse för kulturmiljö, som omfattar stadskärnan.
Detaljplan:
Idag omfattas området av stadsplan K51 från 1968. Planen tillåter idag bostäder och handel inom
fastigheten, inom 2-3 våningar och inom angiven byggnadshöjd. Byggrätten i mitten har även
bestämmelserna: n = vinden får ej inredas, samt q = mark tillgänglig för kvarterets parkering.

Innerstadens kvarter – riktlinjer för utveckling på kulturmiljöns villkor, 2017
”Innerstaden måste få utvecklas på kulturmiljöns villkor.”
” De förändringar som sker ska alltid ge förutsättningar till att bedriva handel, verksamhet och
medverka till stadsliv.”
Principer som gäller vid detaljplaneändring i innerstaden:
”Innergårdarna bevaras, utvecklas och utnyttjas till något annat än parkering”
”Nya byggnader utformas som nya årsringar med hänsyn till befintlig bebyggelse i skala,
volym, arkitektonisk utformning, material och färgsättning. Nya byggnader får uppföras i högst 1-3
våningar. Hur många våningar som är lämpligt bedöms i varje enskilt fall.”
”Ändring av byggnad utförs varsamt och anpassas till bebyggelsens karaktärsdrag.”
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Miljöbeskrivningar och rekommendationer, för Kulturmiljöprogram Kungsbacka kommun:
”Stadskärnan som kulturmiljö hålls samman av sin relativt låga skala, rutnätsplanen, tomtstrukturen
och den äldre trähusbebyggelsen med enhetligt utförande. Ny bebyggelse bör anpassas efter
karaktären som beskrivs ovan.”
”Kungsbackaån och Skansens park har stora miljöskapande värden. Bebyggelse vid ån bör hålla en
låg skala.”
”Byggnaders individuella arkitektur och tidstypiska drag respekteras. Samtliga byggnader från 1800talet och 1900-talets första decennier bör bevaras.”
Paletter – Ett färgsättningsprogram för Kungsbacka innerstad, 2009
Utarbetade metoder för hur man ska tänka vad det gäller färgsättning i Kungsbacka centrum.
Detaljplanen tar hänsyn till de slutsatser som dras.
Gestaltningsprogram för Kungsbackaån, 2007
”Bebyggelsen ska vända sig mot vattnet i stället för från.”
”I innerstaden ska åns stadsmässiga utformning förstärkas med stensatta kajer, bryggor m.m.”
”Kv Kronan öppnas mot ån. Här kan den gamla kajkanten tas fram och rustas upp för att få en
stadsmässig fortsättning på kvarteret Norrbro. Entréerna från både norr och söder kan göras tydliga
och välkomnande genom att breddas och befrias från vegetation. Ett nytt gångstråk placeras utmed
kajkanten. Här är ett fint läge för en sittplats (och kanske en skulptur). Om man kan diskutera
byggnadens användning och ersätta parkeringsdäcket i markplan med något annat finns en fantastisk
möjlighet att skapa en publik plats för t ex uteservering.”
Parkeringsstrategi för Kungsbacka stad, 2017
För ett flerbostadshus i centrumzonen med hög sammanvägd tillgänglighet är parkeringstalet 0,5-1,5
parkeringsplatser/lgh.
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser:
Natur
Området mot Kungsbackaån är idag en gräsmatta med inslag av asfalt och stenläggning. Kommunens
vilja är både att knyta ihop grönstråket längs Kungsbackaån där den ringlar genom staden och ha en
stadsmässig känsla med bryggor i de centrala delarna. Vid en tillkommande bebyggelse finns det
medel att båda göra mer park av området och uppföra kajer längs åkanten.
Markförhållanden
En geoteknisk utredning kan behövas för att utreda hur mycket last marken tål.
Nybyggnation kommer förhålla sig till riktvärdena på färdig golvnivå för att undvika översvämning av
Kungsbackaån.
Arkeologi
Hela Kungsbackas innerstad har ett stadslager under sig från Medeltid till 1600-tal. Ingen specifik
fornlämning finns inom området för detaljplanen.
Trafik
Åtkomsten till fastigheten med bil förändras ej. Idag finns ett stort överskott av bilparkering, som kan
fördelas för att uppfylla parkeringstalet för tillkommande lägenheter. I och med en ny detaljplan kan
gångstråket längs ån säkras och ge invånarna bättre tillgänglighet till ån. Området ligger på
gångavstånd från Kungsbacka tågstation.
Service
Området är centralt beläget och har tillgång till innerstadens utbud av butiker, restauranger och
servicefunktioner.
Kulturmiljö
Kungsbackas innerstad kring torget är ett riksintresse för kulturmiljö, men även kvarteren runt om
(planområdets placering) tas upp som viktiga i kommunens kulturmiljöprogram. Det som främst
betonas är att bevara kvarter från 1800- och början på 1900-talet samt tidstypiska detaljer från de
epokerna. Detaljplanen kommer utarbetas i nära samarbete med kommunens kulturmiljö-avdelning så
att resultatet blir ett respektfullt tillägg i den historiska staden.
Bebyggelse
Den tillkommande byggnationen kommer att anpassas för att passa in i den unika stadsmiljön och ge
ett mer öppet intryck än den slutna befintliga byggnaden. Fördelar med att bygga på våningar på
befintligt hus:
• Befintlig konstruktion utredd för att klara påbyggnad
• Ytterligare våningar gör att befintliga bostäders standard höjs med hissar, tillgänglighet i
allmänna utrymmen med mera.
• Ökar folkmängd och folklivet i stadskärnan
• Fler lägenheter utan att grönområden tas i anspråk
• Skugga faller på ån, ej på befintlig bebyggelse.
• Ett välkomnande möte för den nya bebyggelsen som planeras på motsatt åsida.
• Ekonomiska förutsättningarna för att kunna hålla huset i gott skick och ge Kungsbackaborna
ett levande stråk längs ån.

Kontakt:
Fastighetsägare:

Kontakt Werner Arkitekter:
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Kvarteret Kronan 5 i Kungsbacka stad.

Ortofoto över kvarteret Kronan 5 med närområdet.

Kvarteret Kronan 5 (blå streckad linje)
och riksintresse för kulturmiljö (gul linje) i
Kungsbacka innerstad.

Kvarteret Kronan 5 i Kungsbacka innerstad.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta detaljplan för
bostäder inom Särö 1:440

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för bostäder inom Särö 1:440 i Särö,
daterad 2021-09-22.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan för bostäder
inom Särö 1:440 i Särö.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2021 att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en
projektbeställning för upprättande av detaljplan för bostäder inom Särö 1:440. Vid samma tillfälle
beslutades att detaljplaneläggning prövas separat för vardera av fastigheterna Särö 1:441 och Särö
1:440.
Projektbeställningen berör endast fastigheten Särö 1:440 och syftar till att initiera en planläggning.
Uppdraget innebär att pröva möjligheten för ytterligare två bostäder inom fastigheten Särö 1:440. Inom
fastigheten finns ett bostadshus med tillhörande komplementbyggnader samt ett skogsparti som
angränsar till Särö Nordanskog. Hela fastigheten är idag planlagd för bostadsändamål men en stor del
av fastigheten utgörs av prickmark.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-06
Översiktskarta 2021-10-06
Projektbeställning 2021-09-22
Kommunstyrelsen 2021-05-25, §147
Kommunstyrelsen 2018-03-27, § 67
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden, Sakägare, Fastighetsägare

Kungsbacka kommun
Björn Vikström
0300-835013
Planarkitekt
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Datum

2021-05-25

§ 147
Dnr 2017-00096
Uppdrag om projektbeställningar för nya detaljplaner för utveckling av
Säröhus inom Särö 1:441 och för bostäder inom Särö 1:440
Beslut
Kommunstyrelsen ändrar sitt beslut från den 27 mars 2018, § 67, på så sätt att
byggnadsnämnden ska avvakta att enligt ovan beslut utarbeta förslag till detaljplan
till dess kommunstyrelsen återkommer med nytt beslut.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram projektbeställningar
för nya detaljplaner dels för utveckling av Säröhus inom Särö 1:441, dels för
bostäder inom Särö 1:440.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2018 dels att förslag till planprogram för
Säröhus, med viss revidering, skulle ligga till grund för kommande planprogram,
dels att byggnadsnämnden när principavtal med fastighetsägaren tecknats, skulle
utarbeta förslag till ny detaljplan enligt kommunstyrelsens direktiv, dels att ge
kommundirektören i uppdrag att utarbeta förslag till principavtal med
fastighetsägaren till Säröhus.
Arbete med detaljplaneläggning enligt kommunstyrelsens tidigare beslut bör kunna
påbörjas och slutföras genom att möjligheterna till detaljplaneläggning prövas
separat för vardera av fastigheterna Särö 1:441 och för Särö 1:440.
Projektbeställningar för respektive fastighet ska tas fram och godkännas av
kommunstyrelsen.
Frågan om detaljplaneläggning kommer vid godkännandet av projektbeställningarna
att på nytt överlämnas till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden kan därefter
påbörja arbete med respektive detaljplan, under förutsättning att fastighetsägarna
träffar behövliga avtal enligt kommunstyrelsens tidigare beslut och kommunens taxa
för detaljplanearbete.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-04, § 175
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-31
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2019-11-28, § 579
Kommunstyrelsen 2018-03-27, § 67
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 expedieras till
Byggnadsnämnden, sökande
Justerare
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2018-03-27

§ 67

Planprogram för utveckling av Säröhus - fastigheterna Särö 1:440 m.fl.
KS/2017:96

7.1.2

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förslag till planprogram för Säröhus, daterat juni
2017, med viss revidering ska ligga till grund för kommande planläggning av
Säröhus. Revideringen innebär att utvecklingen av Säröhus inte får medföra
ytterligare byggnation i anslutning till fastigheten i söder.
Kommunstyrelsen hemställer hos Byggnadsnämnden att när principavtal är
tecknat med fastighetsägaren utarbeta förslag till ny detaljplan i enlighet med
kommunstyrelsen direktiv.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utarbeta förslag till
principavtal med fastighetsägaren till Säröhus.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till planprogram för utveckling av Säröhus har nu varit föremål för
samråd. I bifogad samrådsredogörelse kommenterar samhällsbyggnadskontoret
inkomna yttranden och föreslår viss revidering av programförutsättningarna som
direktiv till kommande planläggning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-13, § 115, Förslag: Kommunstyrelsen
beslutar att förslag till planprogram för Säröhus, daterat juni 2017, med viss
revidering ska ligga till grund för kommande planläggning av Säröhus.
Revideringen innebär att utvecklingen av Säröhus inte får medföra ytterligare
byggnation i anslutning till fastigheten i söder. Kommunstyrelsen hemställer
hos Byggnadsnämnden att när principavtal är tecknat med fastighetsägaren
utarbeta förslag till ny detaljplan i enlighet med kommunstyrelsen direktiv.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utarbeta förslag till
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Datum

2018-03-27

principavtal med fastighetsägaren till Säröhus.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-01-30, Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att förslag till planprogram för Säröhus, daterat juni
2017, med viss revidering ska ligga till grund för kommande planläggning av
Säröhus. Revideringen innebär att anläggningen högst får omfatta 115 hotellrum
samt att fastigheten 1:440 inte ska ingå i planområdet. Kommunstyrelsen
hemställer hos Byggnadsnämnden att när principavtal är tecknat med
fastighetsägaren utarbeta förslag till ny detaljplan i enlighet med
kommunstyrelsen direktiv. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att utarbeta förslag till principavtal med fastighetsägaren till Säröhus.
Samrådsredogörelse, daterad, 2018-01-31,
Mobilitetsplan – utredning från Säröhus,
Förslag till planprogram, daterat juni 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet
Emma Vildstrand (MP) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att
trafiksituationen och beskrivningen av hur trafiken kan komma att se ut inte är
trovärdig, utan behöver kompletteras inför att planprogrammet ska kunna antas.
Johan Tolinsson (S), Ulrika Landergren (L), Roger Larsson (KB), Lisa
Andersson (M) och Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer inledningsvis proposition på om ärendet
ska avgöras idag eller återremitteras.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden, nämnden för Teknik, nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-09-21
Diarienummer

KS 2021-00460

Uppdrag att sälja del av fastigheten Kungsbacka 2:2

Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommundirektören i uppdrag att inleda försäljning av del av
fastigheten Kungsbacka 2:2.
Sammanfattning av ärendet
Arrendatorn Pizzeria Rossi som arrenderar delar av fastigheten Kungsbacka 2:2 inkom i april 2021
med en förfrågan om att få köpa det arrenderade markområdet av kommunen. Markområdet är i dag
utarrenderat för ändamålet kioskrörelse.
Arrendatorn vill köpa marken för att kunna renovera sin byggnad och för att kunna genomföra
renoveringen behöver arrendatorn ett banklån. Banken medger i nuläget inte banklån eftersom
byggnaden står på ofri grund. I gällande detaljplan för bostäder vid Tingberget är området för arrendet
utlagt som kvartersmark för centrumändamål bestående av kiosk, torg och parkering. Nuvarande
verksamhet stämmer överens med detaljplanens tänkta användning.
Samhällsbyggnadskontoret har utrett frågan och föreslår att all kvartersmark för centrumändamål som
utgångspunkt överlåts, då denna enligt gällande detaljplanen är tänkt att fungera som en enhet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14, § 318
Beslut om bygglov 2021-06-14
Kartbilaga
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
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Beskrivning av ärendet
Markområdet inom denna del av fastigheten Kungsbacka 2:2 nyttjas i dag av arrendatorn Pizzeria
Rossi genom ett arrendeavtal med kommunen som undertecknades den 11 oktober 2004. Arrendatorn
har nu inkommit med en förfrågan om att köpa loss arrenderat markområde. Anledningen är att
arrendatorn planerar att renovera sin byggnad och för att kunna göra detta möjligt krävs banklån, något
som banken inte medger då byggnaden står på ofri grund.
I gällande detaljplan för bostäder vid Tingberget (KP127) är området för arrendet utlagt som
kvartersmark för centrumändamål – kiosk. torg och parkering. Nuvarande verksamhet stämmer
överens med detaljplanens tänkta användning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade den 14 september 2021 ärendet, i syfte att frågan om
förutsättningarna för en parkering i anslutning till det utarrenderade området skulle utredas ytterligare.
Samhällsbyggnadskontoret har utrett frågan och föreslår att all kvartersmark för centrumändamål
överlåts då denna, enligt gällande detaljplanen, är tänkt att fungera som en enhet där torget och
parkeringen är i första hand avsedd för kioskens verksamhet och besökare. Att parkeringen och
kvartersmarken för centrumändamål ingår i samma fastighet anser därför samhällsbyggnadskontoret är
lämpligt.
I detaljplanen finns dock ytterligare parkeringsplatser utlagda som kvartersmark för parkeringsändamål
som kommer byggas ut under genomförandeskedet. Dessa parkeringsplatser ska ägas av kommunen
och vara allmänna. Det totala antalet parkeringar för allmänt nyttjande kommer därför att öka oavsett
om parkeringsplatserna för centrumändamål säljs.
En förutsättning för att genomföra försäljningen är att erforderlig fastighetsbildning vinner laga kraft.
Försäljning bör ske genom direktanvisning till nuvarande arrendator och priset ska grunda sig på
värdering utförd av oberoende auktoriserad fastighetsvärderare. Bygglov för den planerade
renoveringen beviljades av byggnadsnämnden den 14 juni 2021.
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Kommundirektör
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum
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2021-09-14

§ 318
Dnr 2021-00460
Uppdrag att sälja del av fastigheten Kungsbacka 2:2
Beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens förvaltning för att ytterligare utreda
förutsättningarna för parkering i anslutning till det arrenderade markområdet.
Sammanfattning av ärendet
Arrendatorn Pizzeria Rossi som arrenderar delar av fastigheten Kungsbacka 2:2
inkom i april 2021 med en förfrågan om att få köpa det arrenderade markområdet av
kommunen. Markområdet är i dag utarrenderat för ändamålet kioskrörelse.
Arrendatorn vill köpa marken är för att kunna renovera sin byggnad, och för att
kunna genomföra renoveringen behöver arrendatorn ett banklån vilket banken i
nuläget inte medger då byggnaden står på ofri grund.
Arrendestället omfattar 100 kvadratmeter och det är denna yta som arrendatorn vill
köpa. I gällande detaljplan är området utlagt som kvartersmark för centrumändamål.
Nuvarande verksamhet stämmer överens med detaljplanens tänkta användning.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-25
Gällande arrendeavtal, undertecknat 2004-10-11
Kartbilaga – utdrag ur detaljplanen
Översiktskarta
Beslut om bygglov för utvändig/invändig ändring, 2021-06-14
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Hansson (C) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsens
förvaltning för att ytterligare utreda förutsättningarna för parkering i anslutning till
det arrenderade markområdet.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga Fredrik Hanssons (C) yrkande om återremiss och samhällsbyggnadskontorets
förslag.
Ordföranden ställer först Fredrik Hanssons (C) yrkande om återremiss mot att
ärendet ska avgöras i dag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller
Fredrik Hanssons (C) återremissyrkande.

Justerare
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Datum: 2021-06-14

Beslut om bygglov för Bygglov för utvändig/invändig
ändring, samt takförändring och skylt för verksamhet
Beslut från byggnadsnämnden, taget av handläggare enligt delegeringsordningen
Diarienummer:
Ärende:
Fastighet:
Beslut:

BN 2021-001485
Bygglov för utvändig ändring samt, takförändring och skylt för verksamhet
KUNGSBACKA 2:2
D 2021-001896, 2021-06-14

Beslut
Byggnadsnämnden beviljar Bygglov för utvändig/invändig ändring samt, takförändring och skylt
för verksamhet
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det
att beslutet vann laga kraft.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för åtgärden är Laszlo Toth.
Avgiften för beslutet är 14 400 kronor. Av detta kostar bygglovet 10 800 kronor och byggskedet
3 600 kronor.
Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i
Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107.

Upplysningar
Innan ni får påbörja byggnadsarbetet måste ni ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden.
Dessutom måste överklagandetiden ha löpt ut. Den räknas fyra veckor från att beslutet kungjordes i
Post- och Inrikes Tidningar.
Om åtgärden påbörjas efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har
vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det
överklagas.

Redogörelse av ärendet
Ansökan kom 2021-05-03.
Ansökan bedömdes vara komplett 2021-06-01.
Ansökan gäller Bygglov för utvändig/invändig ändring samt, takförändring och skylt för
verksamhet.
Ändring av kulör på fasad NCS S2502-Y Svart plåttak RAL 7021.

Bygg- och miljöförvaltningen, Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

Bygglov – D 2021-001896 – 2021-06-14

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.

Höjning av takkonstruktion sam uppsättning av skylt med måtten 1600 mm x 800 mm ledbelyst.
Ansökan avser ej uteserveringen.
Planförutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan KP127 vars syfte är att möjliggöra byggnader för centrumändamål..
I detaljplanen regleras bland annat punktprickad mark, byggnad får inte uppföras.
Inkomna synpunkter
Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda
sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9
kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900).
Åtgärden är planenlig, därför har inga grannar hörts.

Motivering till beslut
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett
område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Förvaltningen bedömer att ansökan
stämmer med detaljplan och uppfyller kraven enligt PBL 9 kap. 30 § punkt 4 då byggnaden är
lämpligt utformad och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och
kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i
PBL 2 kap 9 §. Bygglov ska därför beviljas.
I och med ovanstående motiveringar bedömer förvaltningen att inkomna invändningar från berörda
sakägare har blivit bemötta.
Detta beslut har fattats av tjänstemän vid Bygg- och miljöförvaltningen enligt byggnadsnämndens
delegeringsordning.
Ing-Marie Ringholm
Bygglovshandläggare

Hur du överklagar
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till byggnadsnämnden med adress Kungsbacka
kommun, Bygg- och miljöförvaltningen, 434 81 Kungsbacka.
I brevet anger du diarienummer, beslutsdatum och beslutsnummer för det beslut du vill överklaga,
samt varför du anser att beslutet är felaktigt och hur du vill att beslutet ska ändras. Ange också dina
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kontaktuppgifter i form av namn, postadress, telefonnummer och gärna e-postadress. Om du vill
hänvisa till handlingar som stödjer din ståndpunkt ska du bifoga dem. Glöm inte att underteckna
överklagandet.
Byggnadsnämnden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag som du fick del av
beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid sänder byggnadsnämnden överklagandet vidare
till Länsstyrelsen i Hallands län som prövar det överklagade beslutet. Om överklagandet kommer in
för sent kommer det att avvisas.
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Bilaga, förslag att sälja del av fastigheten Kungsbacka 2:2

Yta som samhällsbyggnadskontoret föreslår ska säljas

Allmän parkeringsplats som byggs ut
under detaljplanens genomförande.
Ägs av kommunen.

Yta som
arrenderas idag

