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§ 325 Dnr 2021-00875 
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2 2021 

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, 2021-08-25, § 90 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse. 2021-08-09 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad, sammanställning av ej verkställda 
beslut, Q2 2021 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 326 Dnr 2021-00864 
Remittering av motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om ändring av 
riktlinjer för dagarvode 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till arvodesberedningen för 
yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har inkommit med en motion om att 
ändra riktlinjerna för dagarvode som anmäldes vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 7 september 2021. Kommunfullmäktiges remitterade motionen till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Motionärerna vill att riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda ändras 
under rubriken 2.4 Arvoden, under stycket om Dagarvoden, så att meningen "Vid 
mer än ett sammanträde och/eller aktivitet under samma dag får det totala arvodet 
enligt denna punkt för en och samma person inte överstiga ett helt dagarvode" stryks. 

Bestämmelsen innebär att ersättningen för en förtroendevalda inte kan överstiga ett 
helt dagarvode under en dag, oberoende av antalet sammanträden och aktiviteter som 
den förtroendevalde deltar i under dagen 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2021-09-07, §  
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om ändring av riktlinjer för dagarvode,  
2021-08-31 

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

Beslutet skickas till 
Arvodesberedningen, kommunledningskontoret specialist administration 
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§ 327 Dnr 2021-00865 
Remittering av motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om utökad 
budgetberedning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunledningskontoret 
för besvarande. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har inkommit med en motion om att 
ändra riktlinjerna för dagarvode som anmäldes vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 7 september 2021. Kommunfullmäktiges remitterade motionen till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har inkommit med en motion  som 
anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 september 2021.  
Kommunfullmäktiges remitterade motionen till kommunstyrelsen för vidare 
beredning. 

Motionärerna vill att budgetberedningen som idag består av ledamöterna i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, utökas så att den består av representanter från 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt representanter från de partier i 
kommunfullmäktige som inte är representerade i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Vidare föreslår motionärerna att benämningen ska ändras från budgetberedning till 
verksamhetsberedning. Syftet med beredningen ska vara att alla partier gemensamt 
ska få information samt möjlighet att löpande under året diskutera och ställa frågor 
till tjänstemän avseende verksamheterna och dess resurser. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2021-09-07, §  
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om utökad budgetberedning, 2021-08-31 

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

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret Styrning och ekonomi 
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§ 328 Dnr 2021-00842 
Remittering av motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande 
av oppositionsbudget på demokratiska grunder i Kungsbacka 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunledningskontoret 
för besvarande. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en motion som anmäldes vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 7 september. Kommunfullmäktige 
remitterade motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Motionären vill om att kommunfullmäktige beslutar om att ta fram ett förslag på hur 
tjänstemän i berörda förvaltningar kan stödja samtliga partier representerade i 
kommunfullmäktige, inte bara de fyra som ingår i den politiska majoriteten, med att 
ta fram oppositionsbudgetar inför kommunfullmäktiges behandling av 
kommunbudgeten. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2021-09-07, §  
Motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande av oppositionsbudget på 
demokratiska grunder i Kungsbacka, 2021-08-24 

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

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret Styrning och ekonomi 
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§ 329 Dnr 2021-00430 
Svar på motion från Eva Borg (S) m.fl. om demokratidagar 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionens intention och ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda hur motionens intentioner kan genomföras så att fokus blir på att 
förankra och försvara demokratin. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Lars Eriksson (S) 
föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 13 april 2021 att 
kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda hur Demokratidagar skulle kunna 
anordnas årligen i Kungsbacka. Motionärerna anser att det är viktigt att, på en 
speciell dag på året, engagera såväl offentlig som privat sektor, gamla som unga och 
alla samhällsmedborgare som kommunen bedriver välfärd för, i en dialog kring de 
demokratiska värden som vårt samhälle vilar på. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-09-06 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-05-11, § 188 
Kommunfullmäktige 2021-05-11, § 61 
Motion från Eva Borg (S) m.fl. 2021-04-01 
Sammanfattning av Låt fler forma framtiden! SOU 2016:5: 

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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§ 330 Dnr 2020-01167 
Internationell policy för Kungsbacka kommun 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar internationell policy, daterad 2021-06-23 med den 
ändringen att ordet ”försöka” i sista meningen under rubriken ”Omvärlds- och 
intressebevakning” stryks. 

Internationell policy, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-03, § 15, upphör 
samtidigt att gälla.  

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har två styrdokument för internationellt arbete: Policy för 
internationellt arbete samt Internationell strategi för Kungsbacka 2014–2020. 

Såväl policyn som strategin har gått ut och därför har behovet av styrdokument inom 
området setts över. 

Det huvudsakliga syftet med en internationell policy är att stödja 
verksamhetsutveckling och de mål som sätts upp inom våra verksamheter, och 
policyn fungerar därför som ett komplement till andra styrdokument. 

Policyn ger kommunens verksamheter en vägvisning att internationellt arbete ska ses 
som en naturlig del av Kungsbackas utvecklingsarbete samtidigt som den pekar ut 
vilka fokusområden som är prioriterade att arbeta inom. Policyn ska samtidigt vara 
tillräckligt flexibel för att fungera tillsammans med exempelvis genomförandeplaner. 
Inom vissa EU-fonder och program stärker det projektansökan om kommunen har 
styrdokument som berör internationellt arbete. 

Förslaget till ny internationell policy för Kungsbacka kommun bygger på tre 
fokusområden: 

* Internationella kontaktytor 

* Omvärlds- och intressebevakning 

* Utvecklingsprojekt och utbyten 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-06-23 
Internationell policy, 2021-06-23 
Kommunfullmäktige 2015-02-03, § 15 
Internationell policy antagen av kommunfullmäktige 2015-02-03, § 15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C) yrkar att ordet ”försöka” i sista meningen under rubriken 
Omvärlds- och intressebevakning i förslaget till policy stryks. 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets respektive Fredrik Hanssons (C) yrkande. Ordföranden 
(M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller Fredrik Hanssons förslag. 
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§ 331 Dnr 2021-00908 
Information om EU-projekt under programperioden 2014-2020 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om vilka projekt kommunen har 
medverkat i under programperioden 2014-2020. Kommunen har blad annat deltagit i 
program inom Erasmus + utbildning respektive Erasmus + Ung och aktiv, projekt 
inom Europeiska socialfonden, inom ”Europeiska regionala utvecklingsfonden”, 
inom ”Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerak”, samt inom ”Lokalt ledd utveckling 
Halland” (LLUH). 

Föredragande Rebecca Cunevski, utvecklare på kommunledningskontoret nämner 
också som exempel att Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg har deltagit i 
projekt till ett värde av 80 miljoner kronor, att Kungsbackaföretag har deltagit i 
projekt för totalt cirka 70 miljoner kronor. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 332 Dnr 2020-00413 
Avslut av uppdrag att ta fram riktlinjer för profilering och särprofilering 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget att ta fram kommungemensamma riktlinjer för 
profilering och särprofilering, som lämnades 2020-06-23 §138, för avslutat.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 23 juni 2020 kommundirektören i uppdrag att ta fram 
riktlinjer för profilering och särprofilering. Det har saknats tydlighet i vilka märken 
som får finnas, när särprofilering är tillåtet och hur märken ska förhålla sig till 
varandra och på vilket sätt. Det har lett till att märken tagits fram med fokus på 
särintressen och inte med tanke på vilka konsekvenser det medför ur ett 
helhetsperspektiv. Syftet med uppdraget var att tydliggöra hur kommunens logotype 
Sankta Gertrud ska användas som avsändare samt tydliggöra Sankta Gertrud i 
förhållande till andra relevanta märken, så att de stärker varandra snarare än 
konkurrerar med varandra.  

Utgångspunkten i arbetet har varit att utgå från behovet och vad styrdokumentet ska 
åtgärda samt hur det görs på bästa sätt för att uppnå önskad effekt. Enligt riktlinjerna 
för styrdokument är riktlinjer ett normerade dokument som lämnar visst utrymme för 
användaren själv att utforma detaljerna i åtgärderna. Under arbetets gång har det 
visat sig att behovet är att definiera tydliga gränser och inte att enbart uttala en 
strävan. Därför har regler arbetats fram istället för riktlinjer. 

I reglerna framgår vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet gällande profilering 
och särprofilering när Kungsbacka kommun är avsändare. Dokumentet skapar 
tydlighet och bättre förutsättningar att gå från en splittrad bild, till en tydlig 
avsändare. Uppdragets intention att skapa tydlighet är därmed uppfylld och 
uppdraget kan avslutas. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-01 
Kommunikationspolicy, antagen av KF 2019-12-19 §184 
Varumärkesarkitektur och regler för särprofilering, förslag som kommundirektör 
avser fatta beslut om 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 333 Dnr 2021-00213 
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta 
detaljplan för verksamheter inom Kungsbacka 6:27 och Hammargård 
1:7 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för verksamheter inom 
Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7 i Kungsbacka, daterad 2021-09-06.  

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till 
detaljplan för verksamheter inom Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7 i 
Kungsbacka.  

Sammanfattning av ärendet 
Planområdet ligger i södra delen av Kungsbacka stad. Uppdraget innebär att genom 
en ny detaljplan möjliggöra för utveckling av Hammargårds reningsverk samt 
värmeverket. Reningsverket har behov av både ökad kapacitet samt ökad 
reningsgrad. Värmeverket behöver nya ytor för upplag. För att framtidssäkra de båda 
verksamheterna även mer långsiktigt behöver ytor för byggrätt samt begränsningar 
av byggnadshöjder ses över. 

Beslut om planbesked för de båda fastigheterna fattades av byggnadsnämnden den 28 
januari 2021. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-06 
Projektbeställning, 2021-09-06 
Byggnadsnämnden 2021-01-28, § 9 
Byggnadsnämnden 2021-01-28, § 8 
Översiktskarta 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 334 Dnr 2021-00701 
Information om lokaliseringsutredning förskola i Kolla 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar den 
lokaliseringsutredning som har gjorts av placeringen av en ny förskola i 
Kollaområdet. 

160 barn ska rymmas i förskolan som behöver stå klar 2025 för att möta Förskola & 
Grundskolas behov. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 335 Dnr 2021-00849 
Information om samhällsbyggnadskontorets arbete med planbesked 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om hur samhällsbyggnadskontoret 
arbetar med planbesked. 

Informationen berör bland annat hur arbetsordningen ser ut, hur många ansökningar 
kommunen hanterar samt vad som ligger till grund för samhällsbyggnadskontorets 
bedömningar. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 336 Dnr 2021-00288 
Ansökan om planbesked för Släps-Kullen 2:298, 2:296 och 2:71 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda 
åtgärden genom vidare planförfarande. 

Beslutsmotivering 
En ändring av detaljplanen för att möjliggöra för ytterligare tre bostadshus inom 
fastigheterna Släps-Kullen 2:298 och 2:296 innebär en förtätning inom ett befintligt 
villaområde. En sådan förtätning ger betydande påverkan på omgivningen avseende 
på trafik, dagvattenhantering och utsiktsförhållanden. Kommunen bedömer därför att 
det inte är lämpligt att tillskapa byggrätter inom området så som ansökan föreslår.  

För Släps-Kullen 2:71 gäller ansökan en ändring av detaljplan från allmän plats för 
park till kvartersmark för ett enbostadshus vilket för kommunen innebär en 
avvägning mellan de allmänna och de enskilda intressena av platsen. Kommunen 
bedömer att det allmänna intresset, att bevara platsen som allmän, väger tyngre än 
det enskilda intresset att tillskapa en byggrätt inom området. 

Kommunstyrelsen har den 22 juni 2021 beslutat att inte gå vidare med 
planeringsåtgärder enligt ansökan om planbesked. De kompletteringar som har 
inlämnats i ärendet ändrar inte kommunstyrelsens tidigare bedömning och beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Släps-Kullen 2:298, tillika ombud för fastighetsägarna till 
Släps-Kullen 2:296 och 2:71 (skifte 5), har den 2 mars 2021 ansökt om planbesked 
för att genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av fyra enbostadshus inom 
fastigheterna Släps-Kullen 2:298, 2:296 och 2:71. Kompletteringar har inlämnats 28 
juni, 1 juli, 26 augusti, 14 september, 16 september och 19 september 2021.  

Fastigheterna ligger i Kullavik, några hundra meter söder om Kullaviksskolan och 
gränsar i öster till Kullaviksvägen, som är statlig. Fastigheterna angörs idag från 
Gamla Kullaviksvägen.  

Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i 
utvecklingsområdet för Kullavik. Fastigheterna är belägna inom detaljplan S79 som 
vann laga kraft 1972-02-05.  

Fastigheterna Släps-Kullen 2:296 och 2:298 är i plankartan redovisade som 
kvartersmark för bostadsändamål. Detaljplanen reglerar att byggnader ska placeras 
längs med Gamla Kullaviksvägen och kunna angöras därifrån. I detaljplanen regleras 
att utfart inte får anordnas mot Kullaviksvägen. 

I ansökan om planbesked föreslås att tre byggrätter kan placeras parallellt med 
Kullaviksvägen. En ny väg från norr, parallell med Kullaviksvägen, förslås som 
tillfart till de nya fastigheterna.  
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Fastigheten Släps-Kullen 2:71 består av sex delområden, skiften, och ansökan om 
planbesked gäller skifte fem. I ansökan föreslås att mark som enligt nuvarande 
detaljplan är allmän plats, parkmark, ändras för att möjliggöra en byggrätt för ett 
enbostadshus norr om korsningen Kullaviksvägen – Gamla Kullaviksvägen. 

Ansökan behandlades av kommunstyrelsen den 22 juni 2021 och kommunstyrelsen 
beslutade att inte pröva den begärda åtgärden genom vidare planeringsåtgärder. 
Sökanden har därefter inkommit med kompletterande underlag. Sökanden hävdar 
också att det från kommunstyrelsens protokoll inte framgår att samtliga handlingar 
som inlämnat kommit beslutande politiker till del.  

Beslutsunderlag 
Korrespondens med sökande 2021-09-27 
Mejl från sökanden 2021-09-27 
Bilaga - Mejl från sökanden 2021-09-27 
Mail från sökande 2021-09-25 
Bilaga mail från sökande 2021-09-25 
Mail från sökanden 2021-09-24 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-20  
Mejl från sökanden, 2021-09-19 
Bilaga - Mejl från sökanden, 2021-09-19, Bild Övergångsställe Gamla 
Kullaviksvägen Astrid Anderssons väg 
Bilaga - Mejl från sökanden, 2021-09-19, Bild Uppställning Släps-Kullen 2:71 
Mejl från sökanden, 2021-09-16 
Mejl med komplettering till ansökan, 2021-09-14 
Bilaga – Riskinventering befintlig trafiksituation, 2021-09-14 
Mejl med komplettering till ansökan, 2021-08-26 
Bilaga – BN-Protokoll 2021-05-21, 2021-08-26 
Bilaga – Genomförandeavtal Kyvik 2:53, 2021-08-26 
Bilaga – Mail från Kullaviksskolan avseende korsning Kullaviksvägen, 2021-08-26 
Bilaga – Riskinventering, 2021-08-26 
Mejl angående komplettering till ansökan om planbesked, 2021-07-01 
Bilaga - Komplettering till ansökan om planbesked, Sp169 Planbeskrivning, 2021-
07-01 
Skrivelse från sökanden, 2021-06-28 
Bilaga – Skrivelse från sökanden – KS § 236, 2021-06-28 
Bilaga – Skrivelse från sökanden – Ansökan om planbesked, 2021-06-28 
Bilaga – Skrivelse från sökanden – Jämförelsekarta, 2021-06-28 
Bilaga – Skrivelse från sökanden – Orienteringskarta, 2021-06-28 
Bilaga – Skrivelse från sökanden – Orienteringskarta, 2021-06-28 
Bilaga – Skrivelse från sökanden – Orienteringskarta, 4 st nybildade fastigheter, 
2021-06-28 
Bilaga – Skrivelse från sökanden – Orienteringskarta adress, 2021-06-28 
Bilaga – Skrivelse från sökanden – Bild 05, 2021-06-28 
Bilaga – Skrivelse från sökanden – Bild 01, 021-06-28 
Bilaga – Skrivelse från sökanden – S79 Plankarta, 2021-06-28 
Bilaga – Skrivelse från sökanden – S79 Planbestämmelser, 2021-06-28 
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Bilaga – Skrivelse från sökanden – S79 Planbeskrivning, 2021-06-28 
Bilaga – Skrivelse från sökanden – S79F Plankarta, 2021-06-28  
Karta, Släps-Kullen 2:298 m fl, upprättad 2021-05-25  
Ansökan om planbesked, 2021-03-02  
Ansökan om planbesked, bilaga 1–8, 2021-03-02 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 337 Dnr 2021-00696 
Ansökan om planbesked för Vallda 4:78, skifte 3 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda 
åtgärden genom vidare planförfarande. 

Beslutsmotivering 
Fastigheten Vallda 4:78, skifte 3, ligger enligt Kungsbacka kommuns översiktsplan, 
ÖP06, inom utvecklingsområde för Vallda. Detta innebär att fastigheten ligger inom 
ett område där kommunen ska växa och utvecklas för att vi ska få ett hållbart 
samhälle med väl fungerande service och infrastruktur.  

Platsen som ansökan avser ligger dock inom riksintresse för kulturmiljövård, Vallda 
kyrkby. Kommunen gör bedömningen att en exploatering enligt ansökan, med 14 
lägenheter fördelat på tre radhusbyggnader, påtagligt kan skada de kulturhistoriska 
värdena och därför är det inte lämpligt att planlägga området så som föreslås. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Vallda 4:78 har den 11 juni 2021 via ombud ansökt om 
planbesked för att genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av bostäder 
inom Vallda 4:78, skifte 3. Ansökan avser 14 lägenheter fördelat på tre 
radhusbyggnader.  

Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i 
utvecklingsområdet för Vallda. Platsen ligger cirka 70 meter söder om Sandövägen 
och angörs idag från Sandövägen, via Dyrestensvägen. Området är omkring 4500 
kvadratmeter och är idag öppen hagmark med inslag av sly och lövträd. I direkt 
anslutning till platsen finns byggnader som ingår i länsstyrelsens inventering av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Två byggnader i klass B och en i klass C. 
Ytterligare en byggnad i klass B ligger ett stycke bort.  

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

Platsen ligger också inom riksintresse för högexploaterad kust och inom riksintresse 
för kulturmiljövård, Vallda kyrkby. Riksintresset Vallda kyrkby utgör en ovanligt 
välbevarad helhetsmiljö där sent tillkommande bebyggelse i stort sett saknas. Den 
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. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-08 
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Orienteringskarta, 2021-09-08 
Ansökan om planbesked för Vallda 4:78, 2021-06-11 
Ansökan om planbesked, bilaga underlag till planansökan, 2021-06-11 
Ansökan om planbesked, bilaga fullmakt, 2021-06-11 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 338 Dnr 2021-00028 
Information om uppföljning av lokalplanen (från årshjul) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information från lokalstyrgruppen rörande 
uppföljning av lokalplanen. Lokalplanen är en del av och ingår i kommunens budget. 
Lokalplanen ska följas upp och den kontinuerliga dialogen med kommunstyrelsens 
arbetsutskott är en del av den uppföljningen. 

Informationen är en del av kommunstyrelsens arbetsutskotts så kallade årshjul med 
fasta informationer och avstämningar på kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Kommunens arbete med Lokalplanen redovisas tre till fyra gånger per år. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 339 Dnr 2019-00883 
Avstämning om initiativärende - Uppdrag om att ta fram handlingsplan 
mot hedersrelaterat våld 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar det uppdrag om 
att ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld som väcktes av Elin Hysén (L) 
på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 3 december 2019.  

Arbetsutskottet får också information om hur läget rörande våld i nära relationer ser 
ut, vem som utsätts, vem som utsätter och hur Kungsbacka kommun arbetar med 
frågan. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 340 Dnr 2021-00014 
Information från ledamöter och förvaltning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Malin Aronsson informerar om att utgångspunkten är att 
föredragningar på kommunstyrelsens arbetsutskott även fortsättningsvis kommer att 
ske digitalt.  

Samhällsbyggnadschef Emma Kjernald informerar om att en första dialog med 
Länsstyrelsen rörande kommuntalen har genomförts. På mötet diskuterades dels 
viktningsmodellen för fördelningen, dels hur stort mottagandet föreslås bli. Den 15 
november kommer beslut om tilldelningen. För Halland är tilldelningen planerad till 
330 personer. 

Prognosen för åren fram till och med 2024 visar på en ungefär liknande tilldelning 
den kommande åren. 

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