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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträde tisdagen den 28 september 2021 kl. 08:30 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Eva Borg 

1.  Rapport från nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad 
av ej verkställda beslut enligt 
SoL, kvartal 2 2021 

2021-00875  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden 
för Gymnasium & Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f 
§ socialtjänstlagen, till protokollet. 

2.  Remittering av motion från 
Carita Boulwén (SD) m.fl. om 
ändring av riktlinjer för 
dagarvode 

2021-00864  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till arvodesberedningen för yttrande. 

3.  Remittering av motion från 
Carita Boulwén (SD) m.fl. om 
utökad budgetberedning 

2021-00865  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till kommunledningskontoret för 
besvarande. 

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

2021-00842  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till kommunledningskontoret för 
besvarande. 

5.  Svar på motion från Eva Borg 
(S) m.fl. om demokratidagar 

2021-00430  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. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

6.  Internationell policy för 
Kungsbacka kommun 
 
Klockan 08:45-08:55 
 
Rebecca Cunevski, 
Anneli Skoglund 

2020-01167  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar internationell policy, 
daterad 2021-06-23. 
 
Internationell policy, antagen av 
kommunfullmäktige 2015-02-03, § 15, upphör 
samtidigt att gälla.  

7.  Information om EU-projekt 
under programperioden 2014-
2020 
 
Klockan 09:00-09:20 
 
Rebecca Cunevski, 
Anneli Skoglund 

2021-00908  - 

8.  Avslut av uppdrag att ta fram 
riktlinjer för profilering och 
särprofilering 

2020-00413  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.  

9.  Godkännande av 
projektbeställning samt 
överlämnande för att upprätta 
detaljplan för verksamheter 
inom Kungsbacka 6:27 och 
Hammargård 1:7 

2021-00213  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.  

10.  Information om 
lokaliseringsutredning förskola i 
Kolla 
 
Klockan 09:25-09:45 
 
Maria Malone, 
Susanne Calming, 
Yvonne Ohlsson 

2021-00701  - 
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 Ärende Beteckning Förslag 

11.  Information om 
samhällsbyggnadskontorets 
arbete med planbesked 
 
Klockan 10:00-10:20 
 
Stina Wikström, 
Viktoria Fagerlund 

2021-00849  - 

12.  Ansökan om planbesked för 
Släps-Kullen 2:298, 2:296 och 
2:71 

2021-00288  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare 
planförfarande. 

13.  Ansökan om planbesked för 
Vallda 4:78, skifte 3 

2021-00696  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare 
planförfarande. 

14.  Information om uppföljning av 
lokalplanen (från årshjul)  
 
Klockan 10:25-11:10 
 
Emma Kjernald, 
Maria Rosenberg (Service), 
Johan Burman (Service), 
Lovisa Eld (Service), 
Yvonne Olsson (Service), 
Ing-Britt Blomberg 

2021-00028  - 

15.  Avstämning om initiativärende 
- Uppdrag om att ta fram 
handlingsplan mot 
hedersrelaterat våld (40 min) 
 
Klockan 11:15-11:55 
 
Sven-Erik Bergström, 
Viktoria Fagerlund, 
Mevludina Abazovic (Kultur & 
Fritid), 
Astrid Bayard (Kultur & Fritid) 

2019-00883  - 
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 Ärende Beteckning Förslag 

16.  Information från ledamöter och 
förvaltning 

2021-00014  - 

 
 
 
Lisa Andersson 
ordförande 

 
 
 
Andrea Egerlundh 
kommunsekreterare 
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§ 90 Dnr 2021-00091 
Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt SoL, andra 
kvartalet 2021 

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

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 
(SoL) som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera 
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  

Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen 
ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna 
informeras. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-08-09 
Sammanställning av ej verkställda beslut, andra kvartalet 2021 
 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunens förtroendevalda revisorer 



 
 

Datum 

2021-08-09 
Diarienummer 

GA 2021-00091 

 
 

 
 

Markus Ternblad 
0300 83 41 66 
Utvecklingsledare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, 
andra kvartalet 2021 
 

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

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har verkställts tre månader 
efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom 
tre månader.  

Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även 
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-08-09 

Sammanställning av ej verkställda beslut, andra kvartalet 2021 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunens förtroendevalda revisorer 

Beskrivning av ärendet 
Sammanställning av tredje kvartalet 2020 för ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering 
enligt 16 kap 6 f§, socialtjänstlagen, SoL, visar att inga ej verkställda beslut är inrapporterade.  
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Karin Zetterman  

Verksamhetschef, Kompetenscentrum     



2021 

 

Kvartal 

1 

 

Kvartal  

2 

 

Kvartal 

3 

 

Kvartal 

4 
Antal 

personer 
som tackat 

nej till 
erbjudande 

Antal 
personer 

som tackat 
nej till 

fler 
erbjudanden 

Ej fått något 
erbjudande    

Totalt antal 
personer 
med särskilt 
boendebeslut 
som inte har 
verkställts 
inom 3 
månader 

 

 

 

 

0 

   

0 

 

0 

 

0 

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende 3 - 6 
månader  

  

0 

     

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende 6 - 9 
månader  

  

0 

     

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende 9 -12 
månader.  

 

 

 

 

0 

   

 

 

  

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende > 12 
månader  

  

0 
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§ 125 Dnr 2021-00864 
Anmälan av motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om ändring av 
riktlinjer för dagarvode 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har inkommit med en motion om att 
ändra riktlinjerna för dagarvode. 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 
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om ändring av riktlinjer för dagarvode,  
2021-08-31 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



	
	
	
210824		
	
Motion	
Riktlinjer	för	dagarvode		
	
I	antagna	riktlinjer	och	regler	för	förmåner	till	förtroendevalda	står	följande,	
	
”Arvode	
Arvoden	avser	ersättning	för	det	arbete	som	är	förenat	med	uppdragen.	
	
Dagarvode	
Utbetalas	med	0,17	%	av	årsarvodet	för	övriga	kommunalråd	för	sammanträde	och	vissa	
aktiviteter	som	varar	upp	till	4	timmar	(halvt	dagarvode)	samt	att	för	sammanträde	som	varar	mer	
än	4	timmar	utgår	arvode	med	två	halva	dagarvoden	(helt	dagarvode).	
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”	
	
Arvode	utgår	alltså	med	halvt	alternativt	helt	dagarvode	för	förtroendevald	som	deltar	på	
sammanträde	eller	viss	aktivitet.	Ett	helt	dagarvode	(	2	halva	dagarvoden)	är	max	vad	som	utbetalas	
till	en	och	samma	person	under	en	och	samma	dag.	
För	de	förtroendevalda	som	har	uppdrag	i	fler	nämnder	kan	det	därmed	innebära	att	den	
förtroendevalde	deltar	i	möten	eller	annan	aktivitet	utan	ersättning.		
Exempelvis	om	förtroendevald	har	heldag	med	nämnd	och	senare	har	ytterligare	möte	med	annan	
nämnd	på	kvällen,	då	ersätts	inte	det	senare.		
	
Vi	i	Sverigedemokraterna	anser	inte	det	är	rimligt,	utan	ersättning	ska	utgå	för	det	som	
förtroendevald	deltar	i.	
	
Med	anledning	av	ovanstående	yrkar	vi	i	Sverigedemokraterna	därmed	kommunfullmäktige	
besluta:	
	
	
-Att	revidera	Riktlinjer	och	regler	för	förmåner	till	förtroendevalda	genom	att	under	dagarvode	stryka	
följande	text.	
		
”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”	
	
Sverigedemokraterna	Kungsbacka	genom		
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§ 124 Dnr 2021-00865 
Anmälan av motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om utökad 
budgetberedning 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har inkommit med en motion om att 
utöka budgetberedningen så att den består av representanter från kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt representanter från de partier i kommunfullmäktige som inte är 
representerade i kommunstyrelsens arbetsutskott. Vidare föreslår motionärerna att 
benämningen ska ändras från budgetberedning till verksamhetsberedning. Syftet med 
beredningen ska vara att alla partier gemensamt ska få information samt möjlighet att 
löpande under året diskutera till och ställa frågor till tjänstemän avseende 
verksamheterna och dess resurser. 

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

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



	
	
	210824	
	
Motion	Utökad	budgetberedning/Verksamhetsberedning		
	
Vi	i	Sverigedemokraterna	anser	att	det	är	av	stor	vikt	ur	demokratisk	synvinkel	att	alla	partier	som	är	
representerade	i	fullmäktige	ska	ges	samma	förutsättningar	och	få	lika	tillgång	till	underlag	att	arbeta	
med	inför	framtagande	av	budgetförslag.		
För	att	oppositionen	ska	kunna	bidraga	och	fatta	så	bra	beslut	som	möjligt	för	Kungsbacka	kommun	
och	dess	invånare	är	transparens	och	delaktighet	av	största	vikt.		
	
Idag	finns	en	budgetberedning	som	består	av	KSAU;s	ledamöter.	De	får	då	regelbundet	information	
från	våra	tjänstepersoner	och	därmed	en	bred	insyn	i	allt	som	rör	Kungsbacka	kommuns	
verksamheter	och	resurser.	Övriga	i	oppositionen	blir	inbjudna	till	budgetdag/dagar	vid	ett	tillfälle	
om	året.	Vi	anser	inte	att	det	räcker.	
	
Vi	har	därför	som	förslag	att	Kungsbacka	kommun	ska	ha	en	budgetberedning	som	inkluderar	alla	
partier	som	är	representerade	i	fullmäktige.		
För	att	förtydliga	att	det	rör	både	Kungsbacka	kommuns	ekonomiska	förutsättningarna	och	de	olika	
verksamheterna	så	har	vi	även	som	förslag	att	man	ändrar	benämningen	från	Budgetberedning	till	
Verksamhetsberedning.	
Verksamhetsberedningens	syfte	ska	då	vara	att	alla	partier	ska	få	gemensam	information	samt	
möjlighet	att	diskutera	tillsammans	och	ställa	frågor	till	tjänstepersoner	gällande	verksamheter	och	
resurser	löpande	under	året.	Verksamhetsberedningen/Budgetberedningen	ska	bestå	av	
representanter	från	KSAU	samt	representanter	från	de	partier	i	fullmäktige	som	inte	är	
representerade	i	KSAU.	
	
De	politiska	förslagen	utarbetas	sedan	i	respektive	partier.	
	
Med	anledning	av	ovanstående	yrkar	vi	i	Sverigedemokraterna	därmed	kommunfullmäktige	
besluta:	

-Att	Budgetberedningen	utökas	så	att	den	då	består	av	representanter	från	KSAU	samt	
representanter	från	de	partier	i	fullmäktige	som	inte	är	representerade	i	KSAU	

-Att	ändra	benämningen	från	Budgetberedning	till	Verksamhetsberedning		

	



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunfullmäktige Datum  

2021-09-07 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 123 Dnr 2021-00842 
Anmälan av motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande av 
oppositionsbudget på demokratiska grunder i Kungsbacka 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en motion om att ta fram ett förslag på 
hur tjänstemän i berörda förvaltningar kan stödja samtliga partier representerade i 
kommunfullmäktige, inte bara de fyra som ingår i den politiska majoriteten, med att 
ta fram budgetförslag inför kommunfullmäktiges behandling av kommunbudgeten. 

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

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 





 
 

Datum 

2021-09-06 
Diarienummer 

KS 2021 - 00430 

 
 

 
 

Lena Knutsson 
0300-834724 
Utredare 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
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: 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Lars Eriksson (S) föreslår i en 
motion, som anmäldes i kommunfullmäktige den 11 maj 2021.att kommunstyrelsen ska få i uppdrag 
att utreda hur Demokratidagar skulle kunna anordnas årligen i Kungsbacka. Motionärerna anser att det 
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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. Demokratin måste lyftas och belysas och en dialog föras kring hur 
styrelseskicket – som är hjärtat i det gemensamma samhällskontraktet – kan stärkas.  

Hotet mot demokratin 
Demokratin är skör; den lätt kan tas för given i vår del av världen, men den är ständigt utsatt för hot, 
bland annat i form av attacker; ekonomiska, digitala, verbala eller rent fysiska, såväl globalt, regionalt, 
nationellt som lokalt. 

Av demokratiutredningen (SOU 2016:5) framgår att det medborgerliga engagemanget, som kommit 
till uttryck i de traditionella folkrörelserna, har spelat en central roll i den svenska demokratins 
framväxt. De nya formerna för engagemang har dock minskat organiseringens funktion som 
demokratiskola och inte ersatts av någon institution som har samma funktion. 

SCB:s medborgarundersökning 2020 i Kungsbacka visar att resultatet sjunker inom området 
Förtroende. Något som inte är unikt för Kungsbacka, men som bör tas på allvar. I kommunens 
hållbarhetsbokslut från 2020 konstateras också att ojämställdheten mellan kvinnor och män, flickor 
och pojkar är ett förbättringsområde för kommunen. Likaså behöver nyanländas kunskaper om hur 
samhället fungerar öka. Om ojämställdhet och kunskapsklyftor mellan grupper i samhället finns 
riskerar det på sikt att underminera förtroendet för de demokratiska institutionerna och i förlängningen 
för demokratin i stort. 

Även korruption utgör ett allvarligt hot mot välstånd, demokrati och välbefinnande, och de empiriska 
bevisen för dess skadliga effekter på samhället bara växer. 

Det kan med andra ord konstateras att nya arenor och former för att stärka och värna demokratin 
behövs.  

Strategier för att stärka demokratin 
Arbetet med att värna och stärka demokratin pågår på alla nivåer i vårt demokratiska system. 
Regeringens strategi för att stärka demokratin kan sammanfattas i tre ledord;  

- Främja – fler ska vara delaktiga i demokratin  

- Förankra – fler ska förstå och praktisera demokratin 

- Försvara – fler ska stå upp för demokratin 

Den statliga kommittén Demokratin 100 år (Dir. 2018:53) ska bidra till att utveckla och stärka 
demokratin på både kort och lång sikt genom att öka delaktigheten, förankringen och motståndskraften 
i demokratin. Deklarationen är ett av initiativen för att samla och engagera de krafter som stödjer 
demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka 
demokratin. 
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Tidigare arbete lokalt 
Demokratin och hot mot den, har genom åren varit fokus för en mängd statliga utredningar och 
rapporter. I Tillitsutredningen (2018:47) konstateras att ett ökat demokratiskt och delegerande 
ledarskap, eller ”medledarskap” är viktigt för att kunna uppnå det goda mötet med medborgaren. Detta 

är också det fokus som Kungsbacka kommuns demokratiarbete har haft under några år. 

Dialog är den vanligaste metoden för att bereda invånare möjlighet att delta i den lokala demokratin. 
Dialoger ska enligt lag ske i flera sammanhang, men det genomförs även dialoger inför beslut av större 
vikt. Förvaltningen svarar också på frågor i Kommentaren, ett verktyg som medborgarna kan använda 
för att kontakta kommunen. Demokratiarbete i den första dimensionen, främjandet, pågår således på 
olika håll i kommunen. Därtill kommer förvaltningslagens och speciallagstiftningens regelverk, som 
ska säkerställa att medborgarna blir bra bemötta, att de får service, att medarbetarna är tillgängliga och 
att medborgarna blir hörda i sina ärenden hos kommunen. 

Ett förslag från en medarbetare 2018 beträffande demokrati och medborgerligt engagemang – 
Kungsbackadagarna/Kungsbackaveckan – bedömdes inom kommunledningskontoret ha låg 
genomförbarhet på grund av redan pågående aktiviteter, med undantag för delförslaget att under år 
2021 uppmärksamma demokratins 100-årsjubileum. Något initiativ till aktivitet har dock inte tagits av 
kommunledningskontoret med anledning av förslaget. Däremot har avdelningen för Kommunikation 
för förändring inom Kommunledningskontoret, uttryckt att det finns planer på en 
kommunikationsinsats i september 2021 med anledning av jubiléet. 

Bedömning 
Sammantaget tyder denna översiktliga beskrivning på att det praktiska demokratiarbetet som bedrivs i 
kommunen, framför allt sker inom en av de tre statliga ledorden, främjande. Det finns även en obalans 
i demokratiarbetet i förhållande till samhällsnivån. De demokratifrågor som behöver adresseras ligger 
därför inom de två andra dimensionerna, förankra och försvara.  

Att Förankra demokratin innebär bland annat att fler ska förstå demokratin. Den svenska demokratin 
har vuxit fram under fredliga och lagliga former under en så lång tid som två sekler. Kunskap om hur 
detta har skett kan vara avgörande för förståelsen av den svenska demokratin. 

Med att Försvara menas att fler ska stå upp för demokratin. Det kan till exempel innebära att öka 
kunskapen om den representativa demokratin och de informella demokratinormerna som finns vid 
utövandet av de demokratiska fri- och rättigheterna. Det gäller till exempel samarbete, öppenhet, tillit 
och respekt för det politiska spelets regler.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunfullmäktige bifaller motionens intentioner 
och ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en demokratidag kan utformas så att fokus är på att 
förankra och försvara demokratin. 
 
Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef  
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§ 188 Dnr 2021-00430 
Remittering av motion från Eva Borg (S) m.fl. om demokratidagar 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunstyrelsens 
förvaltning för besvarande. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Lars Eriksson (S) 
har inkommit med en motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur 
Demokratidagar skulle kunna anordnas årligen i Kungsbacka. 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 april 2021 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2021-04-13, § 61 
Motion från Eva Borg (S) m.fl., 2021-04-01 

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 
Kommunstyrelsens förvaltning, kanslienheten 
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§ 61 Dnr 2021-00430 
Anmälan av motion från Eva Borg (S) m.fl. om demokratidagar 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Lars Eriksson (S) 
har inkommit med en motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur 
Demokratidagar skulle kunna anordnas årligen i Kungsbacka. 

Beslutsunderlag 
Motion från Eva Borg (S) m.fl., 2021-04-01 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Motion till Kommunfullmäktige Den 1 april 2021 

Demokratidag 
För ett hundra år sedan, den 26 januari 1921, togs det slutgiltiga beslutet i riksdagens 

andrakammarsal som innebar att kvinnor och män nu kunde rösta tillsammans för första gången. 

Vi kan idag glädja oss åt att vårt demokratiska styrelseskick fyller ett sekel men det är en kort tid i 

vår känsliga världshistoria. Demokratin är ung och demokratin är skör. 

Vi ser idag en fortsatt tillbakagång av demokratin i världen och det är en situation som är 

beklaglig och på sikt illavarslande. Ett exempel är den ledande demokratin i världen, USA, som 

stadigt har fallit i mätningar under flera år. 

Attacken på USAs kongress den 6 januari 2021 och den allvarliga situationen som uppstod har 

blivit en påminnelse om demokratins skörhet men också det faktiska behovet av att gemensamt 

värna om dess principer och ideal samt vårda dess strukturer. Vi behöver gemensamt agera och 

uppmärksamma demokratin för att reflektera men också inspirera varandra kring demokratins 

kraft, förmåga och potential. Vi måste lyfta demokratin, belysa den och föra en dialog kring hur 

vi stärker styrelseskicket som är hjärtat av vårt gemensamma samhällskontrakt. 

En viktig aspekt är att lyfta en speciell dag på året då vi tillsammans engagerar Kungsbackas 

kommun och gör vårt yttersta för att lyfta goda exempel kring hur vi jobbar och kan jobba med 

demokrati, berättar vad demokratin betyder för oss och vad den gör för oss som människor i ett 

fritt samhälle där vi tar ett gemensamt ansvar för vår samhällsutveckling. 

Vi behöver engagera både offentlig och privat sektor i denna process . Våra unga såväl som våra 

äldre behöver vara med och ha en dialog om demokratin och likaså alla andra samhälls

medborgare som kommunen bedriver välfärd för och kommer i kontakt med. Förtroendevalda 

måste också kliva fram och förespråka de demokratiska värden som vårt samhälle vilar på. 

Tillsammans kan vi stärka ideerna och ge demokratin en egen dag då vi tillsammans reflekterar 

över det som vi måste värdesätta och värna om. 

Socialdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige 

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta utreda hur Demokratidagar skulle kunna 

anordnas årligen i Kungsbacka 

Johan Tolinsson ~ 
Ledamot Ko unfullinäktige 

Ledamot Kommunfullmäktige 

Idegivare till motionen Ennin Skoric 
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Inledning 

All kunskap är provisorisk. Nya kunskaper måste påverka de demokratiska formerna. Också 

samhällsbyggandet bör vara experimentellt och influeras av en löpande debatt. Detta synsätt har 

präglat utredningen. Denna utredning: 

1. Är en redogörelse för tillståndet i demokratin  

2. Är en samling förslag, bedömningar och rekommendationer för hur demokratin kan 

utvecklas och förstärkas 

3. Vill att den fortsatta debatten tar vid där utredningen slutar och att den ska handla om 

hur fler ska få vara med och forma framtiden 

Fokus 1. Mellanvalsdemokrati med utredningsdirektivets centrala begrepp; 

politiskt inflytande, delaktighet och representation 

 2. Stimulera till offentliga samtal om demokratins former och 

demokratins tillstånd 

Två former 1. Möjligheten att utöva inflytande som förtroendevald inom ramen för 

de representativa beslutsformerna 

2. Möjligheten att som enskild individ eller tillsammans med andra 

påverka politiska beslutsfattare mellan valen (t.ex. folkomröstning, 

medborgarförslag, medborgardialog, remissvar, demonstrationer, 

mediekampanjer, namninsamlingar, direkta politikerkontakter) 

Vad ska belysas 1. Om de förtroendevalda avspeglar befolkningssammansättningen 

utifrån kön, bakgrund, ålder och funktionsförmåga 

 2. Ungas politiska representation, delaktighet och inflytande 

Fyra delmål  1. Högt och jämlikt valdeltagande – valdeltagande måste främjas 

 2. Vital representativ demokrati – skapa goda villkor för de 

förtroendevalda, avspegla befolkningens sammansättning 

3. Alla individers lika och goda förutsättningar att delta, påverka och få 

insyn i det politiska beslutfattandet mellan valen – främja och 

underlätta individers engagemang, underhålla, stärka och informera om 

vilka påverkanskanaler som finns 

4. Medvetenheten om demokratiska grundläggande värderingar och ett 

samhälle motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism 
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Del 1 Redogörelse för tillståndet i demokratin  

Ett demokratiskt styre förutsätter att det finns en ömsesidig respekt mellan människor, oavsett om 
de är överens eller inte. En demokratisk individ tar ständigt ansvar för demokratin i sitt sätt att 
relatera till sina medmänniskor och myndigheter samt i sitt sätt att uppfostra sina barn.  Ett 
demokratiskt styre måste vila på en demokratisk kultur.  
 
Politiskt deltagande är en mänsklig rättighet. Politisk jämlikhet är en grundläggande princip i vår 

demokrati. Det demokratiska deltagandet ger möjlighet till inflytande samt stärker det sociala 

kapitalet och skapar en ömsesidig tillit i samhället. 

Demokratins grundläggande principer är respekten för alla människors lika värde och den enskilda 
människans frihet och värdighet. Kriterier för demokrati: 
 

1. Möjligheter till effektivt deltagande 
2. Politisk jämlikhet ska prägla beslutsprocesserna 
3. Medborgarna ska ha information och kunskap för att kunna fatta väl övervägda beslut 
4. Medborgarna eller företrädarna ska ha makt över dagordningen 
5. Ingen medborgare som permanent lyder under lagarna bör vara exkluderad från att delta 

 

Europa står inför den värsta demokratikrisen sedan det kalla kriget. Demokratin är globalt sett på 

tillbakagång. Den arabiska våren resulterade inte i demokratisering utan i instabilitet och våld. 

Bakslagen kan förklaras med urholkade statsmakter. Bara stabila institutioner kan bygga stat och 

rättssystem 

Demokratin måste vara hållbar. Det betyder starka offentliga institutioner som kan fatta beslut 

effektivt, rättssäkert och transparent. Det förutsätter att medborgarna har förtroende för 

institutioner och procedurer, att de är engagerade och upplever att de kan påverka. Det förutsätter 

också att mänskliga rättigheter respekteras. Det finns tillfällen när mänskliga rättigheter kolliderar, 

t.ex. åsiktsuttryck mot människovärdet eller avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen.  

Inom demokratins grundläggande principer är dess former föränderliga. Rösträtten har utvidgats, 

röstningsförfarandet förenklats och möjligheter till direkt deltagande i det politiska beslutsfattandet 

har införts. Detta är en följd av de samhällsförändringar som ägt rum. Sådana samhällsförändringar 

rör t.ex. kunskapsnivån i samhället, teknikens möjligheter, den demografiska utvecklingen, 

ekonomiutvecklingen och befolkningens värderingar. Mot denna bakgrund är det viktigt att konstant 

föra ett offentligt samtal om demokratins former. Sådana samtal kan t.ex. röra hur individens rätt till 

inflytande balanseras mot andra medborgerliga rättigheter eller hur värdet av inflytande ska ställas 

mot andra samhällsvärden såsom säkerhet, ekonomisk tillväxt eller ekologisk hållbarhet. 

Att det är fyra år mellan valen gör att andra former för politisk påverkan blir viktiga. Den digitala 

tillvaron för fakta, beslutsprocesser och debatt närmare människor. Krav reses på ökade kanaler för 

påverkan. De politiska partierna har förändrats och försvagats och har inte lika bred förankring som 

tidigare. Detta motiverar för att vägar för politiskt inflytande vid sidan av partierna och de allmänna 

valen öppnas. Det globaliserade informationssamhället har skapat nya samverkans- och organisa-

tionsformer som bör få genomslag i det offentliga beslutsfattandet. 
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Utredningens centrala begrepp är inflytande, delaktighet och representativitet. 

Om hållbar demokrati och påverkan på demokratin 

De västliga demokratiernas framgång beror på att de har lyckats förena välstånd, social samman-

hållning, rättssäkerhet och politisk frihet. Dessa värden kan komma i konflikt med varandra. Det 

gäller främst social sammanhållning kontra ekonomisk frihet men också att krav kan resas på ett mer 

auktoritärt styre för att klara av ett resolut beslutsfattande i en mer komplicerad och dramatisk 

omvärld.  

Den industrialiserade demokratins dilemma är den globaliserade ekonomin. För att förbli 

konkurrenskraftiga måste demokratierna vidta åtgärder som stärker sammanhållningen i samhället.  

Globala samhällsförändringar påverkar förutsättningarna för demokratin. Effekterna av 

digitalisering, starkare internationalisering, demografiska förändringar och klimathotet kommer att 

medföra mer djupgående samhällsförändringar än vad vi bevittnat sedan andra världskrigets slut. 

Lägre transportkostnader och ej platsbunden produktion i samma utsträckning som tidigare och en 

globaliserad finansmarknad påverkar Sverige. Vissa förändringar kommer att påverka demokratin 

direkt medan andra indirekt och på längre sikt.  

 Vi kommer att behöva fatta svåra beslut om fördelning av resurser. Att med demokratins 

mekanismer skapa konsensus bakom beslut som är nödvändiga för samhällets långsiktiga 

hållbarhet och utveckling är en utmaning för hela vårt samhälle, inte bara politiken. 

 

 Internationaliseringen av ekonomierna innebär att ländernas komparativa fördelar inte 

längre handlar om råvaror och geografisk belägenhet utan i högre grad om kunskapsnivå och 

kultur. Låg korruption, bra genomsnittlig kunskapsnivå, en tradition av internationalisering, 

låg konfliktnivå på arbetsmarknaden och i politiken är Sveriges fördelar. 

 

 Globaliseringen påverkar maktrelationerna i samhället, i synnerhet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare, vilket påverkar demokratin som sådan. 

 

 En utredning bör tillsättas för att sammanställa hur maktförhållandena i Sverige har 

förändrats sedan millenniumskiftet. Utredningen bör också göra en analys av hur digitali-

sering, internationalisering, demografin och klimathotet kan påverka maktrelationerna i 

samhället på längre sikt. Syftet är att bidra med bättre beslutsunderlag för att fatta lång-

siktiga och ändamålsenliga beslut och för att bidra till en hållbar demokrati. Utredningen ska 

vara fristående och oberoende och ska inte lämna något förslag utan utföras som ett 

forskningsuppdrag. 

När nationsgränserna suddas ut måste demokratins former analyseras. Med ett allt mer överstatligt 

beslutsfattande är viktigt att se hur icke-statliga organisationer (NGO:s) och andra transnationella 

organisationer skapar inflytande. T.ex. FN har fått en svagare roll globalt samtidigt som organisatio-

ner med oklara mandat och utan politisk förankring eller demokratiska ambitioner fått större 

betydelse. 
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Svag framtidstro hos unga tillsammans med oförmåga hos politiska ledare att skapa en ideologisk 

berättelse som samhället som helhet kan ansluta sig till ger utrymme för en politik som grundar sig 

på känslor snarare än lösningar på verkliga samhällsproblem. 

De demokratiska institutionerna i Sverige har fått mindre möjligheter än tidigare att kunna fatta 

beslut som får reellt genomslag.  

Det starka kommunala självstyret vilar på en lång tradition av att ta lokalt ansvar. Under senare tid 

har decentraliseringstrenden avtagit. Självstyret har förändrats och följande betonas. 

1. Likvärdighet för alla medborgare. Avvägning mellan nationella övergripande mål och 

öppenhet för lokala lösningar 

2. Rättighetslagstiftningen har lett till begränsningar av kommunens beslutanderätt 

3. Ca 60 % av de kommunala frågorna i fullmäktige har EU-anknytning 

 

 EU är i detta sammanhang en aktör som kan värna om de europeiska ländernas inflytande i 

den globala ekonomin och samtidigt verka för att demokratins grundläggande principer 

upprätthålls i Europa. Det är dock viktigt att insynen i och ansvarsutkrävandet av EU stärks. 

Utredningen berör inte frågor om EU och demokratin. En utredning (Ju 2014:20) har till uppgift att 

undersöka hur organisationer och individer i det svenska samhället kan få bättre kunskap om och 

möjligheter till insyn, delaktighet och inflytande när det gäller frågor som beslutas av EU. 

Den säkerhetspolitiska situationen är mer komplex nu än år 2000. Motsättningarna har ökat globalt 

och respekten för mänskliga rättigheter har försvagats. Attentat med extremistiska förtecken innebär 

påfrestningar på demokratin. Rysslands utveckling till en auktoritär stat med militära ambitioner 

oroar.  Inkomstskillnaderna i världen ökar kraftigt, trots den globala välfärdsökningen och minskande 

fattigdomen. Detta får effekter för Sverige och Europa. Välfärdsstaten utsätts för nya utmaningar 

som ger upphov till frågor om identitet, solidaritet och sammanhållning. 

 Den demokrati som inte förmår att bidra till människors trygghet inbjuder till extremism 

och auktoritära lösningar  

 Attentat utmanar det öppna samhället och skapar polarisering och intolerans. En sådan 

utveckling är en grogrund för främlingsfientliga eller extremrörelser. Detta är ett hot mot 

demokratin. 

 Det kan påverka demokratin om grundläggande rättigheter ifrågasätts och nya ideologiska 

skiljelinjer uppstår i politiken. 

 En utgångspunkt måste vara att de grundläggande principerna i demokratin och de 

mänskliga rättigheterna inte får kränkas till förmån för den nationella säkerheten. 

Demokratin i Sverige är stark men den politiska ojämlikheten ökar. Klyftan mellan de som deltar 

och de som inte deltar har vidgats (inom civilsamhällets organisationer eller politiska partier). De som 

inte deltar har lägre utbildning, lägre inkomst och en svagare förankring på arbetsmarknaden än de 

som deltar. Segregation inom bostad, skola, fritid.  

Inkomstskillnaderna i Sverige växer snabbast i Europa (inkomst av kapital + låg löneutveckling för 

lågkvalificerade jobb). Urbaniseringen i Sverige ligger på topp i Europa liksom invandringen per 

capita. Samtidigt är svenskarna mest positiva till invandring i Europa. Sverige är i ett internationellt 
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perspektiv ett tolerant och socialt sammanhållet samhälle. Invandringen kan bidra till att lösa 

generationsskiftet.  Invandringen (1,6 miljoner utrikesfödda) har bidragit till Sveriges ekonomiska 

tillväxt. Sverige är därför bättre rustad i den globala ekonomin än flera andra EU-länder. 

 Avgörande för om invandringen ska leda till fortsatt ekonomisk utveckling är etableringen 

av nyanlända invandrare på arbetsmarknaden. Betydelsen av detta samt att bryta 

bostadssegregationen kan inte övervärderas. Samtidigt kommer inom 20 år ca 50 % av 

dagens jobb att försvinna på grund av t.ex. robotisering. 

 Ökade sociala klyftor ger svagare demokratisk underbyggnad 

 Stor ekonomisk ojämlikhet har varit svår att förena med en stabil demokrati eftersom det 

är svårt att få en stark social sammanhållning i sådana samhällen 

Jämställda samhällen har en bättre  

 Ekonomisk tillväxt och är mer stabila  

 Våld och acceptans för våld avtar ju mer jämställt ett samhälle är 

Medierna har tidigare bidragit till att skapa gemensamma nationella referensramar. Demokrati 

förutsätter fria och självständiga medier. Nyhetsmedier är nu mer utsatta för PR av s.k. policyprofes-

sionella. Kommuner har anställt fler kommunikatörer, vilket gör att den information och de budskap 

som förmedlas blir mer påverkad av politisk styrning.  Politiken är medialiserad, dvs. anpassad till och 

påverkad av medierna. Allt fler tar in nyheter digitalt och det talas om en förestående tidningsdöd. 

Internet och sociala medier kan göra det enklare för människor att isolera sig från information som 

de inte håller med om och kan därför bidra till att forma parallella informationsstrukturer.  

 Medialiseringen, den snabba beslutsgången och de allt mer komplexa besluten har gjort 

politikerrollen mer krävande.  

 De nya generationerna kommer inte att exponeras av samma nyhetskällor och socialiseras 

in i en norm att följa nyheterna. Gruppen nyhetsundvikare kommer att växa. De får sämre 

kunskap om politik, svagare incitament till att intressera sig och delta i demokratins 

processer. Det kan skapa polarisering och skillnader i verklighetsuppfattningar.  

Demokratiseringen av sanningen, dvs. när alla röster blandas, ansiktslösa med identifierade, 

verifierade uppgifter med overifierade, då blir det svårt för medborgarna att särskilja fakta från 

rykten, oberoende rapportering från desinformation eller ren propaganda. (Ur Medieborgarna & 

medierna (SOU 2015:94) om att främja möjligheterna för allmänheten att ta del av journalistik som 

präglas av mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning, oavsett var i Sverige man 

bor.) 

Den svenska konsensuskulturen, med starka gemensamma värderingar håller på att förändras. Det 

senaste valet visar på en politisk polarisering som tar sig uttryck i identitetskonflikt snarare än i en-

bart ideologiska motsättningar.  

 Gemensamma mötesplatser har försvunnit och till viss del ersatts med digitala 

mötesplatser.  Detta kan försvåra det demokratiska samtalet och underminera 

konsenskulturen. 
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Det finns tendenser till substrukturer där den vanliga rättsordningen inte fungerar utan tas över av 

informella nätverk eller kriminella grupper.  

 Det är nödvändigt för demokratin att rättssamhället kan upprätthållas i hela landet. 

Våld, hot och trakasserier mot förtroendevalda kan ha haft effekt på demokratin då en av fyra 

förtroendevalda uppger att de har censurerat sig själva på grund av rädsla för trakasserier. 

Samhällsförändringarna bidrar till att de angelägenheter som kommunerna ska förvalta har blivit 

mer komplexa. Kommunerna kommer att få svårt att klara detta på egen hand. 

1. Konsekvenserna av klimatförändringarna är den största övergripande utmaningen 

2. Den ekonomiska utvecklingen 

3. Svårigheter att finansiera den offentliga verksamheten 

4. Skapa full sysselsättning (50 % av dagens jobb är borta inom 20 år)  

5. Demografiska förändringar (invandring, åldrande befolkning) 

6. Kraftig urbanisering 

De gemensamma ansträngningarna för att klara utmaningarna får inte innebära en försvagning av 

den lokala demokratin.  

Klimathotet kommer att innebära svåra avvägningar mellan olika välfärdsbehov, vilket är en stor 

utmaning för demokratin. Konsekvenserna av klimathotet kan bli en grogrund för politisk oro och 

instabilitet   

Andra utredningar och rapporter 

Det sjunkande antalet partimedlemmar och demokratin – forskarrapport (SOU 2015:96)   

Det förstärkta folkinitiativet (SKL) 

http://skl.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning/forstarktfolki

nitiativfolkomrostning.367.html 

Demokratiutredningen (SOU 2000:1) 

Maktutredningen (SOU 1990:44) 

Medieborgarna & medierna (SOU 2015:94), delbetänkande. Direktiv Ku 2015:01 

Utredningen om delaktighet i EU (Ju 2014:20) – pågående 

Digitaliseringskommissionen (SOU 2015:28) 

Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)  
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Del 2a Utredningens förslag  

Ändringar i kommunallagen 
 
Att i huvudsak träda i kraft den 1 juli 2017. Ändringar som rör de förtroendevalda och deras 
uppdrag, den 1 januari 2019.  
  

         

  

 Ny paragraf. Nytt mål för demokratipolitiken.  Det demokratiska styrelseskicket måste vara 

långsiktigt hållbart. Ett beslutsfattande som strävar efter att möta de önskemål som uttrycks 

för dagen ger på lång sikt ofta negativa konsekvenser för miljön och det ekonomiska 

välståndet. Det måste därför vara tydligt för medborgarna när och i vilka frågor som samråd 

hålls eller har en medborgardialog, hur detta ska ske, platsen i beredningsprocessen, till vilka 

dialogen riktar sig samt vilka möjligheter till påverkan detta ger. Fullmäktige ska ta fram 

riktlinjer eller principer för inför vilka beslut som medborgarna (medlemmarna) ska få 

framföra synpunkter och hur dialog ska genomföras. Digital teknik ska användas så mycket 

som möjligt, resultatet återkopplas. 

- Fullmäktige ska verka för att medlemmarna har förutsättningar att delta och framföra 

sina synpunkter inför beslut. (KL 3:9a – demokratisk princip) 

 Valbarhet. Möjlighet att behålla uppdrag efter flytt från kommunen. Under förra 

mandatperioden lämnade var femte förtroendevald sitt uppdrag i förtid. Var tredje berodde 

på flytt från kommunen och det gällde särskilt de unga.   

- Fullmäktige får besluta att den förtroendevalda får ha kvar sina uppdrag återstoden av 

mandatperioden (KL 4:8). 

 Ny paragraf. Förtroendevalda  ska i vissa fall kunna vara sjuk- eller föräldraledig från 

uppdraget under någon period.  

- Fullmäktige ska kunna tillsätta en ersättare under ledigheten (KL 4:15 b) 

 Ny paragraf. Målsättning om att stävja hot och våld mot förtroendevalda. Kvinnor i politiken 

är mer utsatta för hot, våld och trakasserier än män. 

- Kommunen ska verka för att de förtroendevalda ska kunna fullgöra sina uppdrag under 

trygga och säkra former (KL 4:15 c,– demokratisk princip) 

 Fullmäktige bör med jämna mellanrum arrangera debatter utan samband med ordinarie 

ärendehantering vid ett sammanträde (KL 5:7 ) 

 Folkinitiativ. Ärende om att hålla folkomröstning.  Det ska kunna lämnas och stödjas på 

internet (KL 5:23 a).  

 Ny paragraf. Folkmotion.  Ett nytt demokrativerktyg. Den ska kunna lämnas och stödjas på 

internet (KL 5:23 b) 

 Delegering av beslutanderätt. Fullmäktige kan delegera till styrelsen eller nämnd att besluta 

i ärende som väckts genom folkmotion, utom i fall som avses i KL. 3:9 a §. (KL 5:25) 

 Beredning av folkmotion ska ske så att fullmäktige kan besluta inom ett år. Medborgar-

förslag har utgått och ersatts med folkmotion (KL 5:33) 

 Fullmäktiges arbetsordning. En punkt om folkmotion har införts (KL 5:64) 
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 Närvarorätt vid sammaträde. Medborgarförslag har utgått och ersatts med folkmotion (KL 

6:19 a) 

 Handläggning av ärende som väckts genom folkmotion. Medborgarförslag har utgått och 

ersatts med folkmotion (KL 6:27 a) 

 Delegeringsförbud. Medborgarförslag har utgått och ersatts med folkmotion (KL 6:34) 

 Övergångsbestämmelser om medborgarförslag. 

Förslag till ny, tillfällig lag (1 juli 2017-2022) 

 Ungas delaktighet och inflytande. Förslag till lag om försöksverksamhet med sänkt 

rösträttsålder vid kommunala val och kommunala folkomröstningar. Försöksverksamhet 

med sänkt rösträttsålder till 16 år vid valen 2018 och 2022. 

Del 2 b Utredningens bedömningar och rekommendationer 

 De politiska partierna är inte i kris. Medlemsutvecklingen är inte längre negativ. Men 

partierna har ett demokratiproblem eftersom lågutbildade, personer med 

arbetarklassbakgrund, utrikesfödda, unga och kvinnor är underrepresenterade bland 

medlemmarna.  

- Partierna måste söka medlemmar bl.a. utanför de redan aktivas nätverk och geografiska 

områden.  

 Partierna professionaliseras. Eftersom professionella idéutvecklare anlitas, kan det leda till 

att medlemmarnas möjlighet att delta i idéutveckling minskar. Kan driva bort politiken från 

väljarnas verklighet. Partierna är fokuserade på opinioner och åsikter och blir mer mottagliga 

för budskap från t.ex. PR-byråer via medierna.  

- Partierna måste reformera sina organisationer 

 Folkmotion till riksdagen. Ska kunna stödjas över internet. Resursstarka organisationers 

övertag i opinionsbildningen skulle kunna vägas upp. 

 Riksdagsledamöter ska ha goda förutsättningar till kommunikation med medborgarna 

- Det finns skäl att se över ledamotsstödet och se om delar av detta kan knytas till 

kansliresurser i ledamotens valkrets.  

 Den sociala representationen.  Män är överrepresenterade i de politiska församlingarna 

jämfört med kvinnor, utrikesfödda och unga. Social representativitet är en rättvisefråga och 

en fråga för demokratins legitimitet. 

- Partierna bör ha som princip att alltid nominera två kandidater till poster: en kvinna och en 

man.  

 Delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning.  Personer med 
funktionsnedsättning är något mindre delaktiga i demokration än den övriga befolkningen. 
Bristande tillgänglighet utgör ett fortsatt hinder. 

- Rätt till personlig assistans för politiskt förtroendeuppdra. Kommunen bör inrätta ett 
funktionshinderråd som ges reella möjligheter till inflytande med egna reglementen. 
Demokratisk delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning ska utgöra ett 
eget mål i funktionshindersstrategin  

 Fullmäktige har en svag ställning.  Det har skett en maktförskjutning från fullmäktige och 

fritidspolitiker till ledamöter och ordföranden i kommunstyrelsen. Beredning sker utanför de 

formella institutionerna.  



10 
 

- Fullmäktige bör utarbeta en praxis för den interna granskningen av maktutövningen i 

kommunen. Uppdragsbeskrivningar för att förtydliga rollfördelning mellan olika 

förtroendevald, särskilt ordförandena i styrelse och nämnder. Det är rimligt från ett 

medborgarperspektiv att kräva att fullmäktige klargör vilka funktioner dessa förtroendevalda 

har i den lokala demokratin. För att motverka elitism och maktkoncentration är det 

nödvändigt att verka för en ökad omsättning av de kommunala förtroendeuppdragen. 

- Fullmäktige och partierna bör internt överväga hur länge en förtroendevald kan inneha ett 

tyngre uppdrag. 

 Förtroendevaldas ekonomiska villkor ska inte vara ett hinder för uppdrag. 
- Ersättningen för inkomstbortfall ska vara skälig och täcka alla delar av inkomsten. 

 Villkoren för förtroendeuppdragen måste anpassas så att det går att ägna sig åt 

förtroendeuppdrag och samtidigt ha ett heltidsarbete och familj.  

- Det krävs en ny möteskultur, stopptider kan tillämpas och ett deltagande på distans. 

Barntillsyn och generösa regler för barnomsorg i samband med politiska möten i 

kommunen. 

 Ungas delaktighet och inflytande. Det politiska intresset är starkt bland unga men en stor 

del unga känner sig inte delaktiga i samhället och är underrepresenterade. 

- Policy eller handlingsplan för den lokala ungdomspolitiken bör antas av kommunen om 

hur ungas perspektiv ska tillgodoses. Bjuda in unga till brett deltagande i den lokala 

demokratin. 

 Skolan har ett demokratiuppdrag. Kunskaper om hur kommuner fungerar och om 

medborgerligt inflytande i det politiska beslutsfattandet bör öka bland skolelever. Skolan bör 

i högre utsträckning samverka med förvaltningen i kommunen och träffa partiföreträdare på 

lokal nivå.  

- Den lokala demokratins funktionssätt ska ingå i det nationella 

skolutvecklingsprogrammet. 

-             
            

Del 3 Fortsatt debatt som handlar om hur fler ska få vara med och forma 

framtiden 

All kunskap är provisorisk.  

Det gör att nya kunskaper måste påverka de demokratiska formerna. Också 

samhällsbyggandet bör vara experimentellt och influeras av en löpande debatt. 

Genom förnyelse och gradvisa förändringar av spelreglerna kan demokratin göras mer 

relevant för sin samtid. I de fall de demokratiska spelreglerna ska ändras måste det göra med 

försiktighet och utifrån politisk samsyn.  

 

”Framtiden rasar över oss och samtiden blir snabbt en del av 
det förflutna” 
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Internationell policy för Kungsbacka kommun 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar internationell policy, daterad 2021-06-23. 

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 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
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Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 

Beskrivning av ärende 
Internationellt arbete är ett sätt att uppfylla de mål som sätts upp inom våra verksamheter. En 
internationell policy 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. Inom vissa EU-fonder och program stärker det projektansökan om 
kommunen har styrdokument som berör internationellt arbete. 

Kommunens nuvarande policy och strategi har till stora delar fungerat bra under perioden 2014–2020. 
De tre fokusområdena sp, policyn pekar ut bedöms fortfarande vara relevanta. En del av innehållet i 
strategin är däremot utdaterat. Exempelvis görs hänvisningar till både interna och europeiska 
styrdokument som inte längre är aktuella. Dokumenten har därför sett över. I och med att 
internationellt arbete ska användas som ett komplement till andra styrdokument, bedömer 
kommunledningskontoret att en internationell policy täcker behovet av styrdokument på området. 

Förslaget till ny internationell policy för Kungsbacka kommun har tagits fram av 
Kommunledningskontoret på Kommunstyrelsens förvaltning. 

Kungsbackas internationella arbete 
Kungsbacka kommun har under perioden 2014–2020 deltagit i internationellt samarbete inom flera 
olika områden. Genom deltagande i EU-projekt har kommunen fått utökade resurser till 
utvecklingsinitiativ inom en rad olika verksamhetsområden, både i form av kompetens och 
finansiering. 

Exempelvis har kommunen under perioden beviljats cirka 17 miljoner kronor till 
skolutvecklingsprojekt. Det har till exempel möjliggjort att hundratals gymnasieelever fått möjlighet 
att genomföra delar av sin utbildning på en annan europeisk skola. 

Deltagande i EU-projekt har också finansierat satsningar på kompetensutveckling för vård- och 
omsorgspersonal samt projekt inom välfärdsteknik.  

Genom deltagande i den europeiska organisationen Eurocities digitaliseringsforum har kommunen fått 
tillgång till såväl lösningar, kunskap som inspiration till digitaliseringsarbetet. Kommunen har även 
haft nytta av att kunna diskutera frågor inom GDPR, smarta städer och öppna data med andra 
europeiska kommuner. Kungsbacka kommun har också skrivit på Borgmästaravtalet, ett internationellt 
samarbete för minskad klimatpåverkan på lokal nivå. 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 



2021-06-23 
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Internationell policy 
 

Det internationella arbetet en viktig del för att kunna möta samtidens 

och framtidens utmaningar. Kungsbackas internationella policy ska 

säkerställa att kommunen tar tillvara de möjligheter och kunskaper som 

internationella kontakter, nätverk och projekt kan ge samt synliggöra 

Kungsbacka kommun på en internationell arena. I slutändan handlar det om 

att uppfylla vår vision och verksamheternas mål. 

 

Internationella kontaktytor 

Internationella kontaktytor är en förutsättning för internationellt arbete och kan inkludera allt från digitala 
utbyten till deltagande i nätverk av olika slag. Många av Kungsbackas uppgifter och utmaningar delas med 
andra städer i Europa. Genom internationella kontakter kan vi dra nytta av andras kunskaper och erfarenheter 
för att hitta smarta lösningar på våra utmaningar. 

 

Omvärlds- och intressebevakning 

Ungefär hälften av dagordningspunkterna på en fullmäktigedagordning i svenska kommuner och regioner 
påverkas direkt eller indirekt av EU. Genom en aktiv omvärldsbevakning kan vi få tidig kunskap om 
förändringar som påverkar verksamheterna i Kungsbacka. Vi kan också ta ställning till om det är någonting 
som vi vill försöka påverka.  

 

Utvecklingsprojekt och utbyten 

Att aktivt samarbeta med andra genom att delta i utvecklingsprojekt och utbyten är en naturlig del av 
Kungsbackas utvecklingsarbete. Kommunens verksamheter ska tillvarata möjligheten att söka samarbeten 
och medfinansiering från EU:s fonder och program samt annan extern finansiering som stödjer det 
internationella arbetet.  
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Kommunfullmäktige  Datum 

2015-02-03  
 

 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 
 
§ 15 

Internationell policy och revidering av internationell strategi  
Dnr KS/2014:454  

Beslut  

Internationell strategi för Kungsbacka kommun 2014-2020 antas och ersätter 
Internationell strategi, beslutad i KF 2009-03-10, § 45.  

Internationell policy antas att gälla från och med den 1 januari 2015. 

Sammanfattning 

Omvärlden påverkar kommunens arbete på olika plan dels genom globaliseringen 
och dels genom medlemskapet i EU.  
Policyn beskriver att det allt mer viktigt, att bevaka omvärlden, vår kommuns 
intressen och utföra ett aktivt påverkansarbete. Detta sker genom att kommunen 
ingår i strategiska partnerskap, där partners kan finnas världen över. Huvudfokus 
ligger på Europa. Dessutom är det viktigt, att ta tillvara extern finansiering, 
framförallt EUs fonder och program, för att utveckla verksamheterna och därmed 
öka kvalitén  

Strategin ska fungera som ett ramverk för det internationella arbetet inom 
kommunens samtliga verksamheter. Den kan även ses som ett tvärperspektiv i 
kommunens övriga strategier. 

Genom internationella kontakter kan Kungsbacka tillvarata möjligheter och möta 
framtidens utmaningar på ett bättre sätt. Samverkan på ett lokalt/regionalt plan 
mellan kommun, akademi, näringsliv och civilsamhälle är också en viktig del i detta.  
Samarbete på regional nivå är en förutsättning för att med samlade krafter kunna 
påverka och bevaka den internationella arenan med huvudfokus på Europa. 

Syftet med det internationella arbetet är att utveckla kommunens alla verksamheter 
med huvudsakligt avstamp i EU:s tillväxtstrategi Europa 2020, mot kommunens 
vision och mål samt eMålbild 2020. 

Strategin består av Kungsbackas internationella strategi och omfattar följande tre 
grundpelare: Internationella kontakter, omvärlds- och intressebevakning samt 
transnationella utvecklingsprojekt. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, 2015-01-20, § 20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-12-16, § 377 
Tjänsteskrivelse, 2014-10-29  
Internationell policy för Kungsbacka kommun 
Internationell strategi för Kungsbacka kommun 2014-2020 

 

    Paragrafen fortsätter 
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Kommunfullmäktige  Datum 

2015-02-03  
 

 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

§ 15 fortsätter 

Anföranden 

Anförande hålls av Emma Vildstrand (MP), Peter Söderberg (M), Jon Thorbjörnson 
(V), Kristina Karlsson (C) och Anders Ekström (M) 

Yrkanden 

Emma Vildstrand (MP) yrkar på återremiss för att lägga till en fjärde grundpelare om 
kulturellt utbyte för att tydligare visa på vårt behov av ökad global förståelse mellan 
människor. 

Jon Thorbjörnson (V) yrkar bifall till Emma Vildstrands (MP) återremissyrkande. 

Anders Ekström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Proposition  

Ordföranden ställer proposition på Emma Vildstrands (MP) med fleras 
återremissyrkande och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.  

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser 
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Policy för internationellt arbete 

 Vi bevakar omvärlden, vår kommuns intressen 

och utför ett aktivt påverkansarbete. 

 

 Vi ingår i strategiska partnerskap, som gynnar 

utvecklingen av Kungsbacka kommun och dess 

invånare. Våra partners kan finnas världen över och med 

huvudfokus på Europa. 

 

 Vi tar tillvara extern finansiering men framförallt EU:s 

fonder och program för att utveckla verksamheterna och 

därmed öka kvalitén. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutad av: Kommunfullmäktige i protokoll KF § 15/15 

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 
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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 
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Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 

Beskrivning av ärendet 
Kungsbacka kommun har genom åren använt en mängd olika märken och logotyper som avsändare vid 
aktiviteter, evenemang, i verksamheter och i kommunikation. Det har bidragit till oklarhet om 
Kungsbacka kommun är arrangör, huvudman eller inte alls del av verksamheten eller aktiviteten.  
Konsekvensen är att de som bor, verkar och visats i kommunen inte får en tydlig bild över när 
kommunen är avsändare, och om verksamheten eller kommunikationen kommer från kommunen.  

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 tas fram med fokus på 
särintressen och inte med tanke på vilka konsekvenser det medför ur ett helhetsperspektiv.  

Kommunstyrelsen gav den 23 juni 2020 kommundirektören i uppdrag att ta fram riktlinjer för 
profilering och särprofilering. Syftet 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 
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 i Kungsbacka 
kommun. Dokumentet skapar tydlighet och bättre förutsättningar att gå från en splittrad bild, till en 
tydlig avsändare.  

Med hänvisning till framtagna regler för särprofilering finner kommunledningskontoret att uppdraget 
härmed kan avslutas.  

Översikt regler för särprofilering  
Utgångspunkten är kommunens kommunikationspolicy som antogs av kommunfullmäktige den 10 
december 2019 samt kommunens förhållningssätt; ett Kungsbacka. Grundprincipen i reglerna är att 
stärka en tydlig avsändare som är gemensam för hela kommunen och inte särprofilera kommunens 
olika verksamheter. Det är resurskrävande att ha många märken och vi ska använda resurser på ett 
ansvarsfullt och effektivt sätt. Därför är fokus att stärka en tydlig avsändare i stället för att ha många 
olika.  

Huvudregeln är att all kommunikation från kommunen ska använda kommunens logotyp som 
avsändare samt tillämpa kommunens grafiska profil. Det är inte tillåtet med egen logotyp, märke eller 
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annan särprofilering, varken internt eller externt. Kungsbacka kommuns gemensamma avsändare och 
logotyp är Sankta Gertrud. Huvudregeln gäller för alla verksamheter inom Kungsbacka kommun.  

Det betyder inte att all kommunikation ska se likadan ut. Vi ska lyfta fram verksamheter, evenemang 
och initiativ genom att anpassa kommunikationen till mottagarna. Alltid med Kungsbacka kommun 
som avsändare och med ett uttryck som bottnar i kommunens gemensamma visuella identitet och 
tonalitet. Vår grafiska profil ger utrymme att arbeta kreativt så att kommunikationen kan anpassas till 
målgruppen, kanalen och syftet. 

Nästa steg är att omsätta reglerna till praktisk kommunikation och successivt justera så att vi går från 
en splittrad bild, till en tydlig avsändare. 
 
 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 



 

 

 

 

För att alla som bor, verkar och vistas i vår kommun ska kunna tillvarata sina demokratiska rättigheter och 

skyldigheter, så behövs fungerande kommunikation och information. Den ska bidra till insyn, delaktighet, 

inflytande och dialog kring kommunens verksamhet och beslut. 

Kommunikationen ska vara saklig, tillgänglig och proaktiv. Då skapas förutsättningar för en öppen, allsidig 

och korrekt bild av Kungsbacka kommuns verksamhet.  

I Kungsbacka ska det vara enkelt att komma till tals, bidra och själv vara en del av lösningen. I vår 

kommunikation uppmuntrar vi medskapande och skapar förståelse för kommunens-, invånarnas- och 

näringslivets roll i samhället. På så sätt ger vi rätt förväntningar och möjlighet att vara delaktig i 

utvecklingen av vårt samhälle.  

 

Omvärldens förväntningar på kommunikation och information ställer höga krav på att alla som arbetar i vår 

organisation är duktiga på att kommunicera och föra en givande dialog, såväl med kollegor som med 

Kungsbackas invånare, näringsliv och besökare samt övriga samarbetspartners.  

När kommunikationen är tydlig stärker den dialogen, engagemanget, samarbetet och erfarenhetsutbytet och 

gör det möjligt för oss att lösa våra uppdrag bättre. Kommunikation är därför en grundläggande del i arbetet 

för alla som arbetar i Kungsbacka kommun – oavsett var eller vad vi arbetar med i vår organisation.  

I vårt agerande strävar vi alltid efter att leva Kungsbacka kommuns arbetsplatskultur med de fyra 

hörnstenarna: Vi välkomnar, Vi samarbetar, Vi levererar och Vi tänker nytt.  Då lägger vi grunden till goda 

relationer som bygger förtroende.  

 

Upplevelsen av Kungsbacka kommun och vår position i samhället grundas på de kunskaper och värderingar 

våra mottagare har om oss som organisation och plats. Kommunikation är en viktig del för att förverkliga 

Kungsbacka kommuns vision, mål och beslut, genom att bidra till motivation, delaktighet och engagemang. 

Det skapar vi förutsättningar för att åstadkomma bra resultat tillsammans. 

I vår kommunikation vill vi väcka nyfikenhet, inspirera och skapa känsla av samhörighet och stolthet – det 

görs genom modig kommunikation som berör.  



 

 

God kommunikation kommer inte av sig själv utan den skapas av ledning, chefer och alla medarbetare. 

Tillsammans ansvarar vi för att kommunikationspolicyn blir verklighet i det dagliga arbetet – först då blir 

den ett nyttigt redskap och inte bara ett dokument. Varje nämnd och förvaltning ansvarar för kommunikation 

och information från och inom sin verksamhet. Våra förvaltningar behöver därför ”översätta” 

kommunikationspolicyn till vad det innebär för den egna verksamheten.  

 

Kommunikation är inget självändamål, men rätt använd är det ett effektivt medel som hjälper till att utveckla 

verksamheter mot uppsatta mål. Därför ska kommunikation ses som en naturlig del i planer och beslut som 

rör vår verksamhet samt följas upp och utvärderas mot kommunikationsmål som bygger på verksamhetsmål. 

 

Vi utgår från ett kommungemensamt förhållningssätt, där vi kommunicerar och agerar som ett Kungsbacka. 

Det innebär att de som bor, verkar och vistats i kommunen kan förvänta sig att vi, alla anställda och 

förtroendevalda, har som utgångspunkt att representera hela Kungsbacka kommun.  

I vår kommunikation har vi ett gemensamt uttryck där det tydligt framgår att det är Kungsbacka kommun 

som är avsändare.  

Vi svarar snabbt på invånarnas frågor. 

 

Alla är inte berörda av allt. God kommunikation som når fram bygger på förmåga att kommunicera utifrån 

mottagarens behov, förutsättningar och kunskap. Därför är vi noga med att vår kommunikation är relevant 

och responsiv samt görs på ett sätt som mottagaren kan förstå och agera utifrån. 

 

Press och media har en viktig samhällsfunktion. I Kungsbacka kommun arbetar vi därför för att underlätta 

mediernas arbete och skapa förutsättningar för goda relationer. Medarbetare i kommunen ska känna sig 

trygga i de regler för meddelar- och åsiktsfrihet som kännetecknar ett demokratiskt samhälle. 
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I Kungsbacka kommun har vi ett kommungemensamt förhållningssätt; ett Kungsbacka. Det betyder att vi ska 

kommunicera och agera som en helhet och att vår kommunikation ska ha ett gemensamt uttryck där det 

tydligt framgår att kommunen är avsändare. Vi gör det för att de som bor, verkar i och besöker Kungsbacka 

kommun tydligt ska förstå vilka verksamheter, aktiviteter, evenemang eller kommunikation som kommunen 

står bakom.  

Vi ska stärka en tydlig avsändare som är gemensam för alla kommunens verksamheter och inte särprofilera 

kommunens olika verksamheter. Det är resurskrävande att ha många varumärken och vi ska använda 

skattepengar på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Därför är vårt fokus att stärka en tydlig avsändare istället 

för att ha många olika.  

 

Huvudregeln är att all kommunikation från kommunen ska använda kommunens logotyp som avsändare 

samt tillämpa kommunens grafiska profil. Det är inte tillåtet med egen logotyp, märke eller annan 

särprofilering, varken internt eller externt. Kungsbacka kommuns gemensamma avsändare och logotyp är 

Sankta Gertrud. Huvudregeln gäller för alla verksamheter inom Kungsbacka kommun. 

Det betyder inte att all kommunikation ska se likadan ut. Vi ska lyfta fram verksamheter, evenemang och 

initiativ genom att anpassa kommunikationen till mottagarna. Alltid med Kungsbacka kommun som 

avsändare och med ett uttryck som bottnar i kommunens gemensamma visuella identitet och tonalitet. Vår 

grafiska profil ger utrymme att arbeta kreativt så att kommunikationen kan anpassas till målgruppen, kanalen 

och syftet. 

Kungsbacka kommuns varumärkesarkitektur talar om hur Sankta Gertrud ska användas som avsändare i 

förhållande till andra varumärken, så att de stärker varandra snarare än konkurrerar. Det finns tre nivåer i 

kommunens varumärkesarkitektur:  

• Modervarumärket 

• Dottervarumärke  

• Modervarumärket i samverkan med andra 

 

Kungsbackas logotyp är avsändare. 

Kommunikation följer kommunens 

grafiska profil. 

Kungsbackas logotyp är garant. 

Varumärkets egen grafiska profil 

tillämpas. 

Kommunen delar huvudmannaskap, 

är samarbetspartner, möjliggörare 

eller sponsor.  

   

 



 

Alla verksamheter i Kungsbacka kommun representerar modervarumärket och ska använda det som 

avsändare i alla kanaler. Att representera och kommunicera modervarumärket Kungsbacka kommun innebär 

att stå bakom och efterleva kommunens: 

• Gemensamma kommunikationspolicy 

• De fyra hörnstenarna i vår arbetsplatskultur 

• Gemensam logotyp 

• Gemensam visuell identitet och grafisk profil 

 

I vissa fall kan det finnas behov att lyfta verksamhetens namn för att förstärka kommunikationen. Det kan till 

exempel vara namnet på en skola. I de fallen tas en ordbild fram i enlighet med vår grafiska profil. Ordbilden 

ersätter aldrig logotypen och ska inte användas som separat avsändare. Avsändare är alltid modervarumärket 

Kungsbacka kommun. Kommunikationsenheten på kommunledningskontoret beslutar om och utformar en 

ordbild.  

 

 

 

 

 

I vissa fall kan en ikon eller symbol behövas för att förstärka kommunikationen. Det kan till exempel 

behövas i kommunikationskanaler såsom i kommunens appar eller i sociala medier. I de fallen tas en symbol 

eller ikon fram i enlighet med vår grafiska profil. Ikonen eller symbolen ersätter aldrig logotypen och ska 

placeras och utformas så att den inte är en separat avsändare. Avsändare är alltid Kungsbacka kommuns 

modervarumärke. Kommunikationsenheten på kommunledningskontoret beslutar om och utformar symbol 

eller ikon.  

 



 

Enbart i få undantagsfall finns det anledning att frångå huvudregeln att modervarumärket är avsändare och 

istället kommunicera med ett dottervarumärke. Då är modervarumärket Kungsbacka kommun istället en så 

kallad garant. Ett dottervarumärke kommunicerar med egen visuell identitet och markerar tillhörigheten och 

samhörigheten med Kungsbacka kommun med en garanttext och kommunens logotyp.  

Det krävs godkännande från kommunikationschef vad gäller etablering och utformning av ett nytt 

dottervarumärke. 

 

 

 Ett starkt varumärke existerar redan.  

 Tillräckliga resurser för varumärkesbyggnad finns tillgängliga.  

 Kungsbacka kommun är inte fullt ut trovärdig som ensam avsändare, men är däremot trovärdig som 

garant.  

 Erbjudandet från dottervarumärket är inte helt i linje med Kungsbacka kommuns varumärkesvärden.  

 Positionering för dottervarumärket och Kungsbacka kommun bidrar tillsammans till en starkare 

helhet. 

Kungsbacka Teater är ett starkt eget varumärke som beslutats vara ett dottervarumärke till Kungsbacka 

kommun. Det finns inga andra beslutade dottervarumärken. 

 

 

 
 



 

Kungsbacka kommun samarbetar med flera organisationer som har sina egna varumärken såsom andra 

kommuner, regioner, myndigheter och samarbetspartners inom olika områden. Det är inte tillåtet att blanda 

Kungsbackas grafiska profil med element från andra varumärkens identitet och visuella uttryck.  

 

I de samarbeten där Kungsbacka kommun är den drivande och tongivande parten, gäller huvudregeln att 

kommunen är huvudsaklig avsändare. Det betyder att kommunikationen kring samarbete görs utifrån 

Kungsbacka kommuns grafiska profil med modervarumärket som avsändare. Samarbetspartnern är 

underliggande avsändare. Det kan till exempel vara samarbetsprojekt eller evenemang som kommunen driver 

och andra aktörer deltar i.  

 

 

 

När Kungsbacka kommun är medaktör i ett samarbete, blir kommunen så kallad garant. Det betyder att 

Kungsbacka kommuns logotyp finns med som avsändare, men det är ett annat varumärkes identitet och 

profilering som används i kommunikationen. I de här fallen ska inte Kungsbacka kommuns grafiska profil 

användas, men Kungsbackas principer för användning av logotypen vad gäller placering, storlek och version 

ska följas. I kommunikationen ska det tydligt framgår att Kungsbacka kommun är en av flera avsändare. 

Att vara garant för ett annat varumärke ska ses som en kvalitetsmarkering. Det är därför viktigt att utvärdera 

de sammanhang där kommunens logotype används som garant. 

 

 

 



 

I de fall då det är jämbördiga varumärken i ett samarbete ska kommunikationen byggas utifrån det 

varumärke som är starkast eller mest trovärdig avsändare gentemot målgruppen. Alternativt använder vi en 

neutral, fristående design. Kungsbacka kommuns principer för användning av logotypen vad gäller placering, 

storlek och version ska följas. 

 

 

 

Kommunledningskontoret ansvarar för att styrdokumentet uppdateras och att det finns dokumentation för att 

ge vägledning i hur reglerna ska tillämpas i det praktiska kommunikationsarbetet.  

Kommunikationschef, Kommunledningskontoret.  

Kommunikatör med ansvar för grafisk profil och visuell identitet, Kommunledningskontoret. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
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 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden, Statkraft Värme AB, nämnden för Teknik 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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Projektnamn 
 

Detaljplan för Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7 

Beställare 
Namn och roll E-postadress Telefon 

Emma Kjernald emma.kjernald@kungsbacka.se       

Status 
Beställningen är Datum 

 Färdigställd 2021-09-06 

 

Version 

Datum Författare Version Ändringsbeskrivning 

      Emma Johansson 1       

                        

                        

                        

                        

    

   

 

OMFATTNING OCH RESULTAT 
 

INLEDNING OCH BAKGRUND 
Planförfrågan har kommit in från både förvaltningen för Teknik och från Statkraft Värme AB avseende 
behovet att utveckla sina respektive verksamheter. För Förvaltningen för Teknik gäller det 
avloppsreningsverket på fastigheten Kungsbacka 6:27 som behöver utvecklas för att öka både 
kapaciteten samt reningsgraden. För Statkraft gäller ansökan utveckling av värmeverket på fastigheten 
Hammargård 1:7. Här finns behov av ökade lagringsmöjligheter av skogsbränsle men det finns även ett 
behov av att se över planbestämmelserna för byggnadsytor och byggnadshöjder för att skapa en 
långsiktighet för verksamheten.  

 

FÖRVÄNTAD NYTTA 
Detaljplanen tillgodoser en fortsatt god service till kommunens invånare då både reningsverk och 
värmeverk kan utvecklas för att möta behoven från en växande befolkning samt ökade miljökrav. 

Kopplingen till kommunens vision, mål och strategiska planering är att en fungerande kommunal service 
så som omhändertagande och rening av avloppsvatten är en grundförutsättning för att staden ska kunna 
fortsätta att växa. 
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HÅLLBARHETSASPEKTER 
Detaljplanen skapar förutsättningar för att kommunen även i framtiden ska kunna omhänderta 
avloppsvatten på ett miljöriktigt och hållbart sätt. Den skapar även förutsättningar för att i framtiden 
kunna erbjuda fjärrvärme som uppvärmningsalternativ till kommunens hushåll och verksamheter. 
 
För att inte motverka utvecklingen mot ett hållbart resande är det viktigt att detaljplanen inte förhindrar 
en eventuell framtida utbyggnad av järnvägen. 
 

UPPDRAG 
Projektet ska upprätta en detaljplan för utveckling av befintliga verksamheter på fastigheterna 
Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7 med utgångspunkt från fattade beslut om planbesked för 
respektive fastighet. 

Detaljplanen bör även skapa långsiktiga möjligheter för framtida utvecklingsbehov. 

Detaljplanen upprättas enligt utökat förfarande eftersom en miljökonsekvensbeskrivning måste 
upprättas. 

 

PRIORITERING 
Då utbyggnad av avloppsreningsverket är angeläget prioriteras snabb framdrift av detaljplanen högt. 
Dock måste ändå kvalitetsfrågorna hanteras i planen för att säkerställa att klimat och miljöpåverkan blir 
så liten som möjligt. Detaljplanen förväntas följa uppsatt budget. 

 

PROJEKTETS LEVERANSER 
Nr Beskrivning Mottagare 

1 Projektbeställning  KS 

2 Projektplan SBK/Samhällsbyggnadsledning 

3 Samrådshandlingar och MKB BN 

4 Granskningshandlingar BN 

5 Ev exploateringsavtal KS/KF 

6 Antagandehandlingar BN, KF 

 

BERÖRINGSPUNKTER  
Projektet behöver samordnas med den pågående miljöprövningen för reningsverket. Miljöprövningen 
avgör vilka åtgärder reningsverket behöver vidta samt vilka åtgärder som tillåts. Detaljplanen behöver 
stämmas av mot miljöprövningen för att möjliggöra de planerade åtgärderna. Det är möjligt att 
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miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för detaljplanen delvis kan samordnas med MKB för 
tillståndsprövningen. 

En utbyggnad av reningsverket och värmeverket är en förutsättning för att Kungsbacka stad ska kunna 
utvecklas i enlighet med Kungsbackas översiktsplan och FÖP Staden. 

 

AVGRÄNSNINGAR 
Avgränsningen av detaljplanen utgår från gällande detaljplaners avgränsning för att ersätta dessa i sin 
helhet. Detaljplanen kommer därför att delvis sträcka sig in på fastigheten Kungsbacka 6:1. 

Frågor som kommer att hanteras inom detaljplanen är geoteknik, dagvattenhantering, trafik, naturvärden 
samt miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att upprättas för detaljplanen då 
den omfattar två tillståndspliktiga verksamheter. 

Även om järnvägen inte ingår i detaljplanen bör planarbetet säkerställa att verksamheternas utveckling 
inte förhindrar en eventuell framtida utbyggnad av järnvägen. 

Projektet kommer inte att hantera frågor gällande marken mellan järnvägen och Kungsbackaån. 
Projektet berör inte heller verksamheternas egna tillståndsprocesser. Tillståndsprocesserna kan dock 
komma att påverka planarbetet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planområde 

Värmeverk 

Reningsverk 
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TIDPLAN 
Q 3 2021 Uppdragsbeslut 

Q2 2022 Samråd 

Q4 2022 Granskning 

Q1 2023 Antagande 

 

2023 Byggstart reningsverket 

 

EKONOMI 

PLANKOSTNADSAVTAL 
Kostnaderna för att upprätta detaljplanen delas 50/50 mellan Förvaltningen för Teknik och Statkraft 
Värme AB. Plankostnadsavtal har tecknats med Statkraft Värme AB och ett internt plankostnadsavtal 
har tecknats med Förvaltningen för Teknik. 

 

KOMMUNALA KOSTNADER 

Kommunen får kostnader för utbyggnad av reningsverket. Kostnaden finansieras av intäkterna från VA-
taxan.  

Eventuellt kan förbättringar av infartsvägen behöva göras kopplat till ökad trafikbelastning. Detta 
kommer att utredas under planarbetet. Om kostnader för att förbättra infrastrukturen uppstår till följd av 
detaljplanen ska dessa kostnader fördelas mellan de båda fastighetsägarna. 

Detaljplanen bedöms inte innehålla någon allmän plats och det finns inget behov av markköp. 

 

KOMMUNALA INTÄKTER 
Projektet innebär ingen markförsäljning.  

 

DRIFTSKOSTNADER  

Om reningsverket byggs ut innebär det ökade driftskostnader för kommunen. Kostnaden finansieras av 
intäkterna från VA-taxan. 

Detaljplanen bedöms inte innehålla någon allmän plats och bidrar därför inte till några driftskostnader. 

 

BESLUT OCH RAPPORTERING 

 

RAPPORTERINGSRUTINER 

Projektet rapporterar enligt gällande rutiner. 
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BESLUTSINSTANSER 

Byggnadsnämnden fattar beslut om uppdrag, samråd och granskning för detaljplanen.  

Då detaljplanen upprättas med utökat förfarande antas detaljplanen av kommunfullmäktige. 

 

AVSLUT

ÖVERLÄMNING VID PROJEKTSLUT 
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft sker ett överlämnande till Förvaltningen för Bygg och Miljö för 
bygglovsprövning. 

 

UTVÄRDERING AV PROCESS OCH FÖRVÄNTAD NYTTA 
Projektet bör utvärderas i flera steg. Detaljplanen kan utvärderas under arbetets gång samt när den vunnit 
laga kraft. Utvärdering kan även ske utifrån hur detaljplanen fungerar i genomförandeskedet och när 
området är utbyggt i sin helhet kan en utvärdering göras huruvida detaljplanens intentioner är uppfyllda. 

 

 

 
 
 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (89) 
Byggnadsnämnden Datum 
 2021-01-28 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 9 

Planbesked för Kungsbacka 6:27 

Dnr BN 2020-00033 

Beslut 
Byggnadsnämnden lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda åtgärden genom en 
ändring av befintlig detaljplan inom Kungsbacka 6:27. 

Beslutsmotivering 
Inom fastigheten finns ett av Kungsbacka kommuns reningsverk. Förfrågan innebär en ändring av 
detaljplanen som gör det möjligt för kommunen att utveckla verksamhet inom fastigheten. 
Byggnadsnämnden bedömer att det är lämpligt att tillåta denna utveckling på platsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Kungsbacka 6:27, Kungsbacka kommun genom förvaltningen för Teknik, 
har den 7 december 2020 ansökt om planbesked för att, genom en ändring av del av befintlig 
detaljplan, möjliggöra för en utveckling av Hammargårds avloppsreningsverk.  

Fastigheten ligger inom Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad och i direkt anslutning till 
Hammargård 1:7 där Statkraft Värme AB har produktion av fjärrvärme. Kapaciteten på 
Hammargårds reningsverk behöver öka för att möta behovet från en ökad befolkningsmängd i 
kommunen. Just nu pågår planeringen för en uppgradering av Hammargårds avloppsreningsverk. 
Utbyggnaden innebär både en ökad kapacitet och en högre grad av rening.  

För fastigheten gäller detaljplanerna K86 och Kp111 som vann laga kraft 1986 respektive 2002. 
Detaljplanerna anger användningen allmänt ändamål, A, och industri, J. Detaljplanerna reglera hur 
marken får användas, var byggnader respektive upplag får finnas samt hur marken ska anordnas.  

Ansökan om planbesked gäller ett område i den norra delen av fastigheten samt ett område inom 
den sydvästra delen. Det norra området består idag av en trädbevuxen bergsslänt där terrängen 
stiger brant åt norr, mot Börsåsberget. Området är cirka 7000 kvadratmeter stort och får enligt 
detaljplanen inte bebyggas. Det södra området är cirka 8000 kvadratmeter och används idag för 
upplag.  

Förvaltningen för Teknik kommer att ansöka om tillstånd enligt Miljöbalken till fortsatt och utökad 
verksamhet vid Hammargårds reningsverk och fortsatt utsläpp av renat avloppsvatten i 
Kungsbackaån. Ansökt om detaljplaneändring görs i syfte att möjliggöra för en utveckling av 
reningsverket i enlighet med kommande miljötillstånd.  

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-01-13, § 6 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-29 

Ansökan om planbesked, 2020-12-07 
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Ansökan om planbesked, karta, 2020-12-07 

Beskrivning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Kungsbacka 6:27, Kungsbacka kommun genom förvaltningen för Teknik, 
har den 23 oktober 2020 ansökt om planbesked för att, genom en ändring av del av befintlig 
detaljplan, möjliggöra för en utveckling av Hammargårds avloppsreningsverk.  

Fastigheten ligger inom Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad och i direkt anslutning till 
Hammargård 1:7 där Statkraft Värme AB har produktion av fjärrvärme. Kapaciteten på 
Hammargårds reningsverk behöver öka för att möta behovet från en ökad befolkningsmängd i 
kommunen. Just nu pågår planeringen för en uppgradering av Hammargårds avloppsreningsverk. 
Utbyggnaden innebär både en ökad kapacitet och en högre grad av rening.  

För fastigheten gäller detaljplanerna K86 och Kp111 som vann laga kraft 1986 respektive 2002. 
Detaljplanerna anger användningen allmänt ändamål, A, och industri, J. Detaljplanerna reglera hur 
marken får användas, var byggnader respektive upplag får finnas samt hur marken ska anordnas.  

Ansökan om planbesked gäller ett område i den norra delen av fastigheten samt ett område inom 
den sydvästra delen. Det norra området består idag av en trädbevuxen bergsslänt där terrängen 
stiger brant åt norr, mot Börsåsberget. Området är cirka 7000 kvadratmeter stort och får enligt 
detaljplanen inte bebyggas. Det södra området är cirka 8000 kvadratmeter och används idag för 
upplag.  

Förvaltningen för Teknik kommer att ansöka om tillstånd enligt Miljöbalken till fortsatt och utökad 
verksamhet vid Hammargårds reningsverk och fortsatt utsläpp av renat avloppsvatten i 
Kungsbackaån. Ansökt om detaljplaneändring görs i syfte att möjliggöra för en utveckling av 
reningsverket i enlighet med kommande miljötillstånd.  

I samband med utredningen av planbeskedet noterades följande aspekter som behöver 
utredas/beaktas särskilt i den fortsatta planeringsprocessen: 

 Den åtgärd som en planändring enligt ansökan möjliggör innebär i den norra delen att en 
mycket brant och hög bergsskärning kan skapas. Detaljplanen behöver säkerställa att risk för 
fall inte uppstår.  

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, byggnadsnämndens 
arbetsutskotts förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller 
det. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret-Planavdelningen 
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§ 8 

Planbesked för Hammargård 1:7 

Dnr BN 2020–00029 

Beslut 
Byggnadsnämnden lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda åtgärden genom en 
ändring av befintlig detaljplan inom Hammargård 1:7.  

Detaljplanen bedöms kunna antas inom 2–4 år, utifrån de vid beslutsdatumet kända 
förutsättningarna. 

Detaljplanen upprättas efter att plankostnadsavtal har tecknats. 

Beslutsmotivering 
Förfrågan innebär en ändring av detaljplanen som gör det möjligt för fastighetsägaren, Statkraft 
Värme AB, att utveckla sin verksamhet inom fastigheten. Byggnadsnämnden bedömer att det är 
lämpligt att tillåta denna utveckling på platsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Hammargård 1:7, Statkraft Värme AB, har den 23 oktober 2020 ansökt om 
planbesked för att, genom en ändring av del av befintlig detaljplan, möjliggöra för lagring av 
skogsbränsle för värmeproduktion inom en del av fastigheten.  

Fastigheten ligger inom Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad och i direkt anslutning till 
kommunens reningsverk, Hammargård. Inom fastigheten bedriver Statkraft Värme AB produktion 
av fjärrvärme.  

För fastigheten gäller detaljplanerna Kp111 som vann laga kraft 2002-07-10 och Kp111a som vann 
laga kraft 2003-04-01. Den senare planen gäller för en mindre del av fastigheten som inte ligger 
inom den del som ansökan om planbesked avser. Detaljplanerna anger användningen industri, J, 
inom hela fastigheten. Detaljplanen reglera också hur marken får användas, var byggnader 
respektive upplag får finnas samt hur marken ska anordnas.  

Ansökan om planbesked gäller den östra delen av fastigheten som enligt detaljplanen inte får 
hårdgöras, användas till upplag eller parkering. Området utgörs idag av en trädbevuxen bergsslänt 
där terrängen stiger brant åt öster, mot Västra Hammerö. Området är cirka 4000 kvadratmeter stort.  

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-12-17, § 468 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-02 

Ansökan om planbesked, 2020-10-23 

Ansökan om planbesked, karta, 2020-10-23 
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Beskrivning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Hammargård 1:7, Statkraft Värme AB, har den 23 oktober 2020 ansökt om 
planbesked för att, genom en ändring av del av befintlig detaljplan, möjliggöra för lagring av 
skogsbränsle för värmeproduktion inom en del av fastigheten.  

Fastigheten ligger inom Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad och i direkt anslutning till 
kommunens reningsverk, Hammargård. Inom fastigheten bedriver Statkraft Värme AB produktion 
av fjärrvärme.  

För fastigheten gäller detaljplanerna Kp111 som vann laga kraft 2002-07-10 och Kp111a som vann 
laga kraft 2003-04-01. Den senare planen gäller för en mindre del av fastigheten som inte ligger 
inom den del som ansökan om planbesked avser. Detaljplanerna anger användningen industri, J, 
inom hela fastigheten. Detaljplanen reglera också hur marken får användas, var byggnader 
respektive upplag får finnas samt hur marken ska anordnas.  

Ansökan om planbesked gäller den östra delen av fastigheten som enligt detaljplanen inte får 
hårdgöras, användas till upplag eller parkering. Området utgörs idag av en trädbevuxen bergsslänt 
där terrängen stiger brant åt öster, mot Västra Hammerö. Området är cirka 4000 kvadratmeter stort. 

I samband med utredningen av planbeskedet noterades följande aspekter som behöver 
utredas/beaktas särskilt i den fortsatta planeringsprocessen: 

 Den åtgärd som en planändring enligt ansökan möjliggör innebär att en mycket brant och 
hög bergsskärning kan skapas. Detaljplanen behöver säkerställa att risk för fall inte uppstår.  

 Detaljplanen bör ta hänsyn till risken för spridning av brand i upplag.  

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, byggnadsnämndens 
arbetsutskotts förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller 
det. 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
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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 med 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.  
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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.  

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 
Kungsbacka kommuns 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 
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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 

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 

 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

 

Beskrivning 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 Kullvikskolan och gränsar i öster till 
Kullaviksvägen, som är statlig. Hastigheten är begränsad till 40 km/h. På den västra sidan av 
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Kullaviksvägen finns en gång- och cykelväg som kommunen ansvarar för. Fastigheterna som ingår i 
ansökan 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. Byggrätten är tydligt definierad och tomtmarken väster om byggrätten och 
i anslutning till Kullaviksvägen är prickad i plankartan, vilket innebär att den inte får bebyggas. 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. Den nya 
vägen behöver ta i anspråk mark som idag är planlagd för allmän plats, parkmark, och utgör en 
grönremsa mellan befintliga bostadsfastigheter och Kullaviksvägen. Enligt ansökan kan den nya vägen 
till de föreslagna byggrätterna förbättra förutsättningarna för gående och cyklister att ta sig till 
exempelvis skolan på ett säkert sätt.  

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.  

I dokumentet Mål för bostadsbyggande 2014–2020 gjorde kommunen bedömningen att Kullavik under 
åren 2014–2020 kunde växa med i genomsnitt 25 bostäder per år. Under perioden har detaljplaner 
möjliggjort en bostadsutbyggnad i Kullavik som gör att kommunen nått upp till satta mål.  

I Kungsbackas bostadsförsörjningsprogram 2019–2025 sätts bostadsmålen i Kullavik till 20 bostäder 
per år. För att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av bostäder i Kullavik, i enlighet med uppsatta mål, har 
kommunen under de senaste åren beslutat om flera nya planeringsprojekt, såsom Bolsheden 1:9 m fl. 
och Spårhaga 1:9. Utöver detta har planprogrammet för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet, som 
godkändes av kommunstyrelsen den 23 februari 2021, visat på möjligheten för en större exploatering i 
närheten av Kullaviksskolan.  

Sammantaget är det Samhällsbyggnadskontorets bedömning att det inte är lämpligt att ändra 
detaljplanen på det sätt som ansökan föreslår. 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 kan ge betydande påverkan på omgivningen med 
avseende på trafik, dagvattenhantering och utsiktsförhållanden. Kommunen bedömer att det generellt 
inte är lämpligt att tillskapa nya byggrätter på detta sätt utan arbetar företrädesvis med större 
planeringsprojekt som ger ett mer betydande tillskott till bostadsförsörjningen inom kommunen.  

Specifikt för den här platsen ser samhällsbyggnadskontoret svårigheter med att ordna tillfarten så som 
ansökan föreslår. En ny väg parallell med Kullviksvägen och med en placering som inte inskränker på 
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Trafikverkets vägområde tar stor yta i anspråk. Vägen skulle påverka fastigheten Släps-Kullen 2:336, 
som inte ingår i ansökan om planbesked. Möjligheten att ordna framkomlighet för renhållningsfordon 
är också komplicerande. Vid planering för nya bostäder eftersträvas alltid att renhållningsfordon ska 
kunna vända utan backrörelse alternativt att rundkörning är möjlig. Samhällsbyggnadskontoret gör 
vidare bedömningen att tillgången på säker gång- och cykelväg är god med tanke på den gång- och 
cykelväg som finns på den västra sidan om Kullaviksvägen.  

För Släps-Kullen 2:71 gäller ansökan en ändring av detaljplan från allmän plats för park till 
kvartersmark 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.  

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald  

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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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 
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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 

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 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

Sökandens kontaktperson 

Fastighetsägaren 

Beskrivning 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.  

Platsen ligger cirka 70 meter söder om Sandövägen och angörs idag från Sandövägen, via 
Dyrestensvägen. Längs Sandövägen finns gång- och cykelväg som är belyst och inom 300 meter från 
området finns hållplats för kollektivtrafik. 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. 

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

Riksintresset för kulturmiljön i Vallda kyrkby beskrivs som bybebyggelse från 1800-talets mitt med 
kringbyggda gårdar, Vallda medeltidskyrka, prästgård och sockenstuga, samt säteri från 1600-talet och 
storgården Gustavsberg. Odlingsmarker och trädgårdsanläggningar lyfts också fram som en del av 
riksintressets uttryck. Miljön finns också närmare beskriven i kommunens kulturmiljöprogram samt i 
dokumentet Förtydligande av riksintresset för kulturmiljövård, Vallda kyrkby (Kungsbacka kommun, 
2019-12-18) som tagits fram inom ramen för Kungsbacka översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka. 
Sammantaget görs där bedömningen att riksintresset Vallda kyrkby utgör en ovanligt välbevarad 
helhetsmiljö där sent tillkommande bebyggelse i stort sett saknas.  

Samhällsbyggnadskontoret 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. 

 

 
 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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