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§ 314 Dnr 2021-00762 

Svar på Justitiedepartementets remiss om Utvisning på grund av brott - 
ett skärpt regelverk (SOU 2021:61) 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-08-18, och översänder det som sitt 
svar till Justitiedepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Justitiedepartementets 
utredning om utvisning på grund av brott (SOU 2021:61). 

Syftet med utredningen har varit att åstadkomma en skärpt reglering som ger 
förutsättningar att i fler fall än i dag utvisa utlänningar på grund av brott. 
Utredningen omfattar tre huvudsakliga delar:  

 Den första delen består av en översyn av regelverket om utvisning på grund 
av brott. En fråga som är särskilt i fokus är utvisning på grund av 
hedersrelaterad brottslighet och hatbrott.  

 Den andra delen består dels om hur skyddet mot utvisning för den som 
drabbats av hedersrelaterad brottslighet kan stärkas, dels om ytterligare 
myndighetsaktörer ska kunna ansöka om uppehållstillstånd för betänketid för 
offer för människohandel.  

 Den tredje delen har varit att se över reglerna om att neka och återkalla 
uppehållstillstånd på grund av brott. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-16 
Yttrande, 2021-08-18 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, ordförandebeslut, 2021-08-13  
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, yttrande, 2021-08-06 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, ordförandebeslut, 2021-08-04 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, tjänsteskrivelse (yttrande), 2021-08-02 
Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk (SOU 2021:61) 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
samhällsbyggnadskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 
det. 
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§ 315 Dnr 2021-00331 

Svar på Länsstyrelsens remiss över projekt rörande implementering av 
förändrade beredskapszoner 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-09-01, och översänder det som sitt 
svar till Länsstyrelsen i Hallands län. 

Sammanfattning av ärendet 

I och med Strålsäkerhetsmyndigheten rapport 2017:27 Översyn av beredskapszoner, 
vill Länsstyrelsen i Hallands län delge de förslag som finns för berörda kommuner, 
länsstyrelser, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) för att på så vis få in synpunkter i enlighet med FSO 4 kap. 21 
c § innan beredskapszonerna och planeringszonen fastställs.  

Beredskapszonerna är något som länsstyrelsen kan besluta om enligt förordningen 
och skulle det framöver finnas behov att ändra gränsdragningen kan de ändra dessa. 

Förslaget på zonindelningen innebär i dag att Kungsbacka kommun kommer att 
tillhöra två zoner, dels yttre beredskapszon, dels planeringszon i våra norra delar av 
kommunen. Planeringsarbete på nationell och regional nivå pågår vilket innebär att 
kommunens ansvar och uppgifter inte är fastställt inom de olika zonerna.  

De som deltagit i arbetet är Länsstyrelsen Kalmar, Uppsala och Halland tillsammans 
med representanter från SSM och MSB. Arbete med beredskapszonerna och 
planeringszonen kommer pågå under 2021 för att fastställas senast 1 januari 2022 
med tillhörande beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-01 
Yttrande, 2021-09-01 
Information om beredskapszoner och planeringszon kring Ringhals kärnkraftverk, 
2021-07-13 
Karta över beredskapszoner , 2021-07-13 
Följebrev till informationsutskick för projekt rörande beredskapszoner och 
planeringszon kring Ringhals kärnkraftverk, 2021-07-13 

Beslutsgång 

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



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (14) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-09-14 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

§ 316 Dnr 2021-00421 

Svar på motion från Roger Larsson (KB) om att tillsätta en arbetsgrupp 
som utreder om Alléskolan ska bevaras eller rivas 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att Alléskolans framtid 
kommer avgöras efter markanvisningstävlingen då exploatörer har haft möjlighet att 
utreda och kostnadsberäkna olika förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 13 
april 2021 att kommunen ska tillsätta en arbetsgrupp som utreder om Alléskolan ska 
bevaras eller rivas. Motionären vill att arbetsgruppen ska utreda om byggnaden är i 
ett sådant skick att det är ekonomiskt och långsiktigt försvarbart att bevara och 
använda den som en central samlingsplats för en mängd olika aktiviteter. Om 
Alléskolan bevaras vill motionären att det utreds vad byggnaden ska innehålla. 
Utredningen ska utgöra ett underlag till politikernas beslut om Alléskolans framtid. 

Motionären anser att det är bråttom eftersom det är många olika verksamheter som i 
dag lever i ovisshet om och i så fall hur deras verksamheter kommer att påverkas vid 
en förändring av tillgängliga lokaler. Förslag till projektnamn är ”Kulturhuset Allé”. 
Den 22 juni 2021 godkände av kommunstyrelsen planprogrammet för kvarteret 
Ejdern där Alléskolan ligger. I det finns två möjliga alternativ till utveckling av 
Alléskoltomten: bevara eller riva Alléskolan. Kommunstyrelsen kommer fatta beslut 
rörande Alléskolans framtid i samband med markanvisning av området innan 
detaljplanearbetet påbörjas. 

Inför ett sådant beslut kommer en fördjupad utredning om den tekniska statusen av 
Alléskolan tas fram och kostnadsbedömas. Utöver det kommer utredningen 
eventuellt ta fram underlag rörande innehåll och funktion för skolbyggnaden om den 
ska bevaras. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-25 
Kommunstyrelsen 2021-06-22, § 180 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11, § 186  
Kommunfullmäktige 2021-04-13, § 62 
Motion från Roger Larsson (KB) om att tillsätta en arbetsgrupp som utreder om 
Alléskolan ska bevaras eller rivas, 2021-03-31 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
samhällsbyggnadskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 
det. 
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§ 317 Dnr 2021-00506 

Svar på kommunrevisionens förstudie avseende nyanländas 
boendesituation utifrån barnkonventionen 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-08-26, och översänder det som sitt 
svar till kommunrevisionen. 

Deltar inte i beslut 

Monica Neptun (L) och Eva Borg (S) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen har genomfört en förstudie avseende nyanländas boendesituation 
utifrån barnkonventionen. Granskningen omfattar kommunstyrelsen, nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad samt Tempohus Kungsbacka AB och syftar till att 
översiktligt kartlägga hur berörda parter har hanterat barnets bästa och 
barnkonventionen i relation till frågan om boende. 

Rapporten slår fast att barnrättsperspektivet i boendefrågor för nyanlända behöver 
tydliggöras i såväl politisk styrning som handläggning och beredning. 
Kommunrevisionen har översänt rapporten med önskemål om information från 
kommunstyrelsen i tre uppföljande frågor.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-26 
Yttrande, 2021-08-26 
Skrivelse från kommunrevisionens avseende svarstid, 2021-08-24 
Kommunrevisionens Förstudie avseende nyanländas boendesituation utifrån 
barnkonventionen, 2021-07-08 
Kommunrevisionens följebrev, 2021-07-08 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
samhällsbyggnadskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 
det. 
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§ 318 Dnr 2021-00460 

Uppdrag att sälja del av fastigheten Kungsbacka 2:2 

Beslut 

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens förvaltning för att ytterligare utreda 
förutsättningarna för parkering i anslutning till det arrenderade markområdet. 

Sammanfattning av ärendet 

Arrendatorn Pizzeria Rossi som arrenderar delar av fastigheten Kungsbacka 2:2 
inkom i april 2021 med en förfrågan om att få köpa det arrenderade markområdet av 
kommunen. Markområdet är i dag utarrenderat för ändamålet kioskrörelse. 

Arrendatorn vill köpa marken är för att kunna renovera sin byggnad, och för att 
kunna genomföra renoveringen behöver arrendatorn ett banklån vilket banken i 
nuläget inte medger då byggnaden står på ofri grund.  

Arrendestället omfattar 100 kvadratmeter och det är denna yta som arrendatorn vill 
köpa. I gällande detaljplan är området utlagt som kvartersmark för centrumändamål. 
Nuvarande verksamhet stämmer överens med detaljplanens tänkta användning. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-25 
Gällande arrendeavtal, undertecknat 2004-10-11 
Kartbilaga – utdrag ur detaljplanen 
Översiktskarta 
Beslut om bygglov för utvändig/invändig ändring, 2021-06-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Hansson (C) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsens 
förvaltning för att ytterligare utreda förutsättningarna för parkering i anslutning till 
det arrenderade markområdet. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga Fredrik Hanssons (C) yrkande om återremiss och samhällsbyggnadskontorets 
förslag. 

Ordföranden ställer först Fredrik Hanssons (C) yrkande om återremiss mot att 
ärendet ska avgöras i dag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 
Fredrik Hanssons (C) återremissyrkande. 
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§ 319 Dnr 2021-00162 

Delårsrapport 2021 för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos per den 31 augusti 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbete har likt föregående år i relativt stor omfattning präglats av 
arbetet med den pågående pandemin. Att arbeta hemifrån gäller fortfarande när så är 
möjligt. Förvaltningen arbetar tillsammans med övriga förvaltningar med de fem 
priointiativen: samverkansarenor med näringslivet, tryggare Kungsbacka, 
medskapande, invånarfokuserad bemanning samt stärka förmågan att ta ansvar för 
sitt liv. Vidare pågår fortsatt arbete med nya Kungsbacka.se som beräknas vara på 
plats i mitten av första halvåret 2022. Arbetet med kommunens översiktsplan 
beräknas slutföras under året med beslut i kommunfullmäktige i december. I augusti 
levererades ”Mitt arkiv” som är en tjänst som möjliggör för invånare att ta del av 
handlingar digitalt. 

Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott för helåret 2021 på 10 miljoner 
kronor. Poster såsom vakanser under delar av året, en projektportfölj där vi inte 
riktigt har det tempot i år som vi planerat för, öronmärkta medel för digitalisering 
och innovation som inte går åt i någon större omfattning, lägre konsultkostnader för 
den strategiska samhällsplaneringen samt lägre kostnader för utbildningar och 
konferenser under rådande pandemi kommer generera överskott för året. De positiva 
posterna dämpas av att kostnaden för mottagande av nyanlända är något högre än 
budgeterat, inköp som gjorts för att förbättra arbetsmiljön för kommunens 
medarbetare vid distansarbete samt ett nytt avtal för kommunförsäkringen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-31 
Kommunstyrelsens delårsrapport augusti 2021 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 
det. 
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§ 320 Dnr 2021-00832 

Information om Krisberedskapsveckan 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om krisberedskapsveckan 2021 som 
genomförs 27 september till 3 oktober. Information lämnas om syftet, kommunens 
roll och de aktiviteter som genomförs i kommunen. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
bifaller det. 
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§ 321 Dnr 2021-00155 

Information om prioinitiativ, lägesrapport och dialog (från årshjul) 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar förvaltningarnas 
arbete med prioinitiativ. Arbetet med prioinitiativ är en av förvaltningarnas metoder 
för att nå kommunfullmäktiges uppsatta mål. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
bifaller det. 
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§ 322 Dnr 2021-00843 

Information om läget rörande våld i nära relationer 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får en aktuell lägesbild från förvaltningen för 
Individ & Familjeomsorg och Polisen om situationen med våld i nära relationer i 
kommunen. Vidare informeras om ny lagstiftning på området. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
bifaller det. 
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§ 323 Dnr 2021-00461 

Avstämning om kommunstyrelsens budget 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om arbetet med kommunstyrelsens 
budget 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
bifaller det. 
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§ 324 Dnr 2021-00014 

Information från ledamöter och förvaltning 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommundirektör Malin Aronsson informerar om: 

 Uppvaktningen av de anställda som arbetat i kommunen i 25 år 

 Den nya arbetsgivarpolicyn som gäller efter 30 september 

 Genomförd ledningsdialog med Polisen 

 Situationen med covid-19 på kommunens skolor 

 Den överbelastningsattack som skedde mot kommunens webbplats  
den 6 september. 

Eva Borg (S) informerar om Göteborgsregionens extrainsatta 
förbundsfullmäktigesammanträde som sker den 14 september. 

Fredrik Hansson (C) informerar om att styrgruppen för miljö och samhällsbyggnads 
kommande sammanträde som kommer ställas in till följd av för få ärenden. 

Beslutsgång 

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