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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträde tisdagen den 14 september 2021 kl. 08:30 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Monica Neptun 

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

2021-00762  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-08-
18, och översänder det som sitt svar till 
Justitiedepartementet. 
 

2.  Svar på Länsstyrelsens remiss 
över projekt rörande 
implementering av förändrade 
beredskapszoner 
 
Klockan 08:35-08:40 
 
Gabriella Andersson, 
Charlotte Blomqvist 

2021-00331  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-09-
01, och översänder det som sitt svar till 
Länsstyrelsen i Hallands län. 

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

2021-00421  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. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

4.  Svar på Kommunrevisionens 
förstudie avseende nyanländas 
boendesituation utifrån 
barnkonventionen 
 
Klockan 08:50-09:00 
 
Lotta Gradén 

2021-00506  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-08-
26, och översänder det som sitt svar till 
kommunrevisionen. 

5.  Uppdrag att sälja del av 
fastigheten Kungsbacka 2:2 

2021-00460  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger 
kommundirektören i uppdrag att inleda försäljning 
av del av fastigheten Kungsbacka 2:2. 

6.  Delårsrapport 2021 för 
kommunstyrelsen 
 
Klockan 09:05-09:20 
 
Malin Larsson, 
Anders Johansson, 
Emma Kjernald 

2021-00162  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och 
prognos per den 31 augusti 2021 

7.  Information om 
Krisberedskapsveckan 2021 
 
Klockan 09:25-09:45 
 
Per Martin Vesterberg, 
Charlotte Blomqvist 

2021-00832  - 
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 Ärende Beteckning Förslag 

8.  Information om prioinitiativ, 
lägesrapport och dialog (från 
årshjul) 
 
Klockan 10:00-11:00 
 
Anneli Skoglund, Haris Kadic 
Anna Bergsten, Sofia Rådström, 
Anna Hjelm-Woll, 
Clara Engstrand, 
Helene Ljungqvist, 
Henrietta Arnesson, 
Maria Frykstedt, 
Tanja Tajic Björkman, 
Lisa Håkansson, 
Christina Hermansson  

2021-00155  - 

9.  Information om läget rörande 
våld i nära relationer 
 
Klockan 11:05-11:35 
 
Karin Martinsson, 
Krister Adolfsson - 
lokalpolisområdeschef 

2021-00843  -  

10.  Avstämning om 
kommunstyrelsens budget 2022 
 
Klockan 11:40-12:00 
 
Malin Larsson, 
Anders Johansson, 
Emma Kjernald 

2021-00461  - 

11.  Information från ledamöter och 
förvaltning 

2021-00014  - 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Andrea Egerlundh 
kommunsekreterare 

 



 
 

Datum 

2021-08-16 
Diarienummer 

KS 2021-00762 

 
 

 
 

Sven Erik Bergström 
0300-834058 
Specialist hållbarhet 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på Justitiedepartementets remiss: 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) 

https://www.regeringen.se/49f0e3/contentassets/766622aff65442dc9dcc2d5b5bbcec9a/utvisning-pa-grund-av-brott--ett-skarpt-regelverk-sou-202161.pdf
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Beslutet skickas till 
Justitiedepartementet 

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

Regeringen beslutade den 30 april 2020 att tillkalla en särskild utredare med det huvudsakliga 
uppdraget att se över reglerna om utvisning på grund av brott. Utredningen omfattar tre huvudsakliga 
delar.  

 Den första delen består av en översyn av regelverket om utvisning på grund av brott. Syftet har 
varit att åstadkomma en skärpt reglering som ger förutsättningar att i fler fall än i dag utvisa 
utlänningar som begår 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. 

Samhällsbyggnadskontoret kan konstatera att kommunen möter många individer som utsätts för brott 
och även flera unga som värvas in i kriminalitet. De förslag som utredningen lägger fram kan vara en 
del i ett brottsförebyggande arbete samt ge kommunen ökade möjligheter att stötta individer som är 
utsatta för brott.  

I stort bedömer Samhällsbyggnadskontoret att förslagen i utredningen är gynnsamma för målgruppen 
våldsutsatta oavsett om det är hedersrelaterad brottslighet eller ej genom att våldsutövaren utvisas i fler 
fall. För den utsatta kan det ge möjlighet till en snabbare återgång till ett normalt liv och etablering 
efter att ha behövt flytta och skyddas från våldsutövaren. 

Utredningens förslag 

De grundläggande förutsättningarna för utvisning på grund av brott  
Redan idag är kriterier för utvisning att det dömts till strängare straff än böter samt risk för fortsatt 
brottslighet. Det föreslås därför inga ändringar i detta avseende. 

Det föreslås därför inga ändringar i detta avseende.  

Förslag läggs om att utvisning ska kunna komma ifråga för brott där domen är minst sex månaders 
fängelse. I dag dras gränsen vid ett års fängelse. Dessutom föreslås att brottets karaktär ska kunna leda 
till utvisning även under straffvärdesgränsen sex månader. Här avses brott som är ett angrepp mot 
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någons liv, hälsa, frihet eller frid eller när brottet annars utgjort en påtaglig integritetskränkning, till 
exempel hedersrelaterade brott eller hatbrott. 

Anknytning och vistelsetid  
I dag finns ett krav på synnerliga skäl för utvisning om personen vistats länge i Sverige. Detta föreslås 
tas bort och ersättas med att domstolen särskilt ska beakta personens etablering i det svenska 
samhället.  

Med etablering avses här inte bara deltagande i arbetslivet, utan anpassning till svenska förhållanden 
och förankring i samhället i stort. Fortsatt ska barnperspektivet beaktas i samband med berörd persons 
familjeförhållanden. I vilken utsträckning personen har etablerat sig i det svenska samhället måste 
avgöras utifrån en sammanvägd bedömning av samtliga relevanta omständigheter såsom 
självförsörjning, boendeförhållanden och språkkunskaper. 

Utvisning av vissa personkategorier  
Här återfinns förslag om personer som kom till Sverige före 15 års ålder, EES-medborgare samt de 
som har ställning som varaktigt bosatta. 

Återreseförbud 
Här föreslås att regleringen skärps så att återreseförbuden generellt sett blir längre när brottsligheten är 
allvarlig. Vid bedömningen av återreseförbudets längd ska domstolen särskilt beakta brottets 
straffvärde och karaktär, risken för att personens kommer göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i 
landet och personens anknytning till Sverige. I dag löper återreseförbudet från den dag dom meddelas. 
Det nya förslaget innebär att återreseförbudet gäller från dagen för utresa. Detta för att undvika att 
återreseförbud slutar gälla till exempel om en rättsprocess blir långvarig.  

Utvisning på grund av hedersrelaterad brottslighet och hatbrott  
Ändringsförslagen leder till att sådan brottslighet kommer att kunna leda till utvisning i fler fall än i 
dag. Att det funnits ett heders- eller hatbrottsmotiv kan dessutom inverka på återreseförbudets längd. 

Beaktande av utvisningen vid straffmätning och påföljdsval  
Här återfinns förslag att bestämmelsen om så kallat utvisningsmen tas bort och därmed inte ska kunna 
påverka påföljden. Grundtanken bakom bestämmelsen om utvisningsmen är att det vid sidan av 
straffvärdet finns omständigheter som inte hänför sig till brottet, men som det, i det enskilda fallet, 
skulle vara orättfärdigt att inte beakta vid påföljdsbestämningen. I fall av utvisning handlar det om att 
den samlade reaktionen på brottet inte ska bli oproportionerligt sträng genom så kallade 
sanktionskumulation, det vill säga då gärningspersonen förutom den straffrättsliga påföljden även blir 
föremål för andra sanktioner till följd av den brottsliga gärningen. 

Effektivare verkställighet 
Förslag att återreseförbuden ska börja löpa vid dagen för utresa (jämför ovan) minskar incitamentet att 
förhala verkställighetsförfarandet.  
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Frågor om samordning och informationsöverföring hanteras för närvarande inom ramen för pågående 
utvecklings- och samverkansarbeten inom och mellan berörda myndigheter. I denna del lämnas därför 
inga förslag till åtgärder.  

Uppdraget att se över reglerna om att neka och återkalla uppehållstillstånd på grund av brott och att neka 
uppehållstillstånd på grund av brott  
Den allmänna bestämmelsen om nekande av uppehållstillstånd på grund av brott skärps. Det bör inte 
införas en allmän regel om återkallande av uppehållstillstånd på grund av brott som en utlänning begått 
i Sverige då detta hanteras inom brottsmålet och det bör inte införas en allmän regel om återkallande 
av uppehållstillstånd på grund av brott som en utlänning begått utomlands då föreslagna regleringar 
omhändertar även detta.  

Vid bedömningen av om ett uppehållstillstånd bör återkallas ska, liksom hittills, hänsyn tas till 
personens anknytning till Sverige och om andra omständigheter talar mot att tillståndet återkallas. Det 
föreslås att regleringen skärps på så sätt att det vid bedömningen av anknytning till Sverige särskilt ska 
beaktas i vilken utsträckning personen har etablerat sig i det svenska samhället. Ändringen motsvarar 
den som föreslås beträffande utvisning på grund av brott. 

Uppdraget att stärka skyddet mot utvisning för brottsoffer  
I dag kan socialnämnden inte ansöka om betänketid för offer för människohandel och 
människoexploatering. För att personen ska få möjlighet att återhämta sig och ta ställning till om han 
eller hon vill samarbeta med de brotts-utredande myndigheterna finns därför, såväl i svensk rätt som i 
internationella instrument, bestämmelser om betänketid, eller reflektionsperiod som det ibland kallas. 
Detta föreslås införas. 

När det gäller skyddet mot utvisning för den som drabbas av hedersrelaterad brottslighet bedömer 
utredarna att ett tillräckligt skydd finns genom skyddsreglerna vid brustna anknytningar.  

Någon lagstadgad skyddsregel för det fall ett förhållande har upphört på grund av allvarliga 
kränkningar, lik den som gäller när fråga är om att bevilja fortsatt uppehållstillstånd, finns inte i dag. 
För att stärka skyddet mot utvisning för den som drabbas av hedersrelaterad brottslighet eller annars 
utsatts för allvarliga kränkningar i det tillståndsgrundande förhållandet, föreslås att en sådan regel 
införs.  

 

 

Malin Aronsson      Emma Kjernald 

Kommundirektör      Samhällsbyggnadschef 
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Yttrande över Justitiedepartementets remiss: Utvisning på grund av brott - ett skärpt 
regelverk (SOU 2021:61) 

Sammanfattande inställning 
Kungsbacka kommun ställer sig bakom förslagen i utredningen. De förslag som läggs fram i 
utredningen kan vara en del i ett brottsförebyggande arbete samt ge ökade möjligheter att stötta 
individer som är utsatta för brott. 
 
Kommunen vill i sammanhanget påtala vikten av att eventuella hinder för samverkan mellan 
myndigheter bör genomlysas och undanröjas så att de inte påverkar graden av effektivitet i 
verkställigheten. 
 

Kungsbacka kommun 
 
  
  

 





 
YTTRANDE 

Nämnd  
Datum 

2021-08-06 
Diarienummer 

GA 2021-00174 
 

 
Nämnd 
nämnd@kungsbacka.se 
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Yttrande över myndighetens remiss: Betänkande av utredningen om utvisning på 
grund av brott (SOU 2021:61) 

Sammanfattande inställning 
Uppdraget i betänkandet har omfattat tre huvudsakliga delar: Att skärpa reglerna för utvisning på 
grund av brott, att stärka skyddet mot utvisning för brottsoffer och att se över reglerna om att neka och 
återkalla uppehållstillstånd på grund av brott. I samtliga delar har ingått att lämna förslag på 
nödvändiga författningsändringar. 
 
En vägledande princip för arbetet har varit att utvisningsfrågan ska bedömas på ett nyanserat sätt och 
att det ska finnas en proportion mellan brottslighetens allvar och rättsverkningarna för enskilda. En 
annan grundläggande utgångspunkt har varit att internationell rätt ska beaktas och respekteras. 
 
Personer med flyktingstatus är fredade mot utvisning annat än i vissa fall av särskilt allvarliga eller 
farliga handlingar enligt Sveriges åtaganden enligt Genèvekonventionen. 
 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad yttrar sig enbart kring de förslag som berör den egna 
verksamheten. 

Nämndens ställningstagande i detalj  
De förslag som framförs sorterar under följande rubriker: 
 
De grundläggande förutsättningarna för utvisning på grund av brott 
 
Att bli dömd till ett strängare straff än böter och risken för fortsatt brottslighet finns redan idag som 
kriterier för utvisning och därför föreslås inga ändringar i detta avseende. 
 
Förslag läggs om att utvisning ska kunna komma ifråga för brott där domen är sex månaders fängelse. 
Idag dras gränsen vid ett års fängelse. Dessutom föreslås att brottets karaktär ska kunna leda till 
utvisning även under straffvärdesgränsen sex månader. Här avses brott som är ett angrepp mot någons 
liv, hälsa, frihet eller frid eller när brottet annars utgjort en påtaglig integritetskränkning, till exempel 
hedersrelaterade brott eller hatbrott. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad tillstyrker förslaget 
som väl relaterar till essentiella samhällsvärden, krav på samhällsmedborgare och utbildning i 
samhällsorientering. 
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Anknytning och vistelsetid 
 
Idag finns ett krav på synnerliga skäl för utvisning om personen vistats länge i Sverige. Detta föreslås 
tas bort och ersättas med att domstolen särskilt ska beakta utlänningens etablering i det svenska 
samhället.  
 
Med etablering avses här inte bara utlänningens deltagande i arbetslivet, utan anpassning till svenska 
förhållanden och förankring i samhället i stort. Fortsatt ska barnperspektivet beaktas i samband med 
berörd persons familjeförhållanden. I vilken utsträckning personen har etablerat sig i det svenska 
samhället måste avgöras utifrån en sammanvägd bedömning av samtliga relevanta omständigheter 
såsom självförsörjning, boendeförhållanden och språkkunskaper. Nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad tillstyrker förslaget som väl överensstämmer med Kungsbackas unika 
arbetsmarknadsprocess och dess kärnvärden - inte minst höga krav på snabb takt i språkinlärning och 
aktiva handlingar för att bli självförsörjande. 
 
Utvisning av vissa personkategorier 
 
Här återfinns förslag om personer som kom till Sverige före 15 års ålder, EES-medborgare samt de 
som har ställning som varaktigt bosatta. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ser utifrån den 
verksamhet nämnden bedriver inte anledning att lämna synpunkter under denna rubrik. 
 
Återreseförbud  
 
Här föreslås att regleringen skärps så att återreseförbuden generellt sett blir längre när brottsligheten är 
allvarlig. Vid bedömningen av återreseförbudets längd ska domstolen särskilt beakta brottets 
straffvärde och karaktär, risken för att utlänningen kommer göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här 
i landet och utlänningens anknytning till Sverige.  
 
Idag löper återreseförbudet från den dag dom meddelas. Det nya förslaget är att återreseförbudet gäller 
från dagen för utresa. Detta för att undvika att återreseförbud slutar gälla till exempel om en 
rättsprocess blir långvarig. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad tillstyrker förslaget då det 
ligger i linje med tidigare motiveringar kopplade till den faktiska etableringen i Sverige. 
 
Utvisning på grund av hedersrelaterad brottslighet och hatbrott 
 
Ändringsförslagen leder till att sådan brottslighet kommer att kunna leda till utvisning i fler fall än i 
dag. Att det funnits ett heders- eller hatbrottsmotiv kan dessutom inverka på återreseförbudets längd. 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad tillstyrker förslaget som väl relaterar till essentiella 
samhällsvärden, krav på samhällsmedborgare och utbildning i samhällsorientering. 
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Beaktande av utvisningen vid straffmätning och påföljdsval 
 
Här återfinns förslag att bestämmelsen om utvisningsmen tas bort och därmed inte ska kunna påverka 
påföljden. 
 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ser utifrån den verksamhet nämnden bedriver inte 
anledning att lämna synpunkter under denna rubrik. 
 
Effektivare verkställighet 
 
Förslag att återreseförbuden ska börja löpa vid dagen för utresa (jfr ovan) minskar incitamentet att 
förhala verkställighetsförfarandet.  
 
Frågor om samordning och informationsöverföring hanteras för närvarande inom ramen för pågående 
utvecklings- och samverkansarbeten inom och mellan berörda myndigheter. I denna del lämnas därför 
inga förslag till åtgärder. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har inga synpunkter på detta, 
men vill påtala vikten av att eventuella hinder för samverkan mellan myndigheter bör genomlysas och 
undanröjas så att de inte påverkar graden av effektivitet i verkställigheten. 
 
Uppdraget att se över reglerna om att neka och återkalla uppehållstillstånd på grund av brott och att 
neka uppehållstillstånd på grund av brott 
 
Den allmänna bestämmelsen om nekande av uppehållstillstånd på grund av brott skärps, det bör inte 
införas en allmän regel om återkallande av uppehållstillstånd på grund av brott som en utlänning begått 
i Sverige då detta hanteras inom brottsmålet och det bör inte införas en allmän regel om återkallande 
av uppehållstillstånd på grund av brott som en utlänning begått utomlands då föreslagna regleringar 
omhändertar även detta.  
 
Vid bedömningen av om ett uppehållstillstånd bör återkallas ska, liksom hittills, hänsyn tas till 
utlänningen anknytning till Sverige och om andra omständigheter talar mot att tillståndet återkallas. 
Det föreslås att regleringen skärps på så sätt att det vid bedömningen av anknytning till Sverige särskilt 
ska beaktas i vilken utsträckning personen har etablerat sig i det svenska samhället. Ändringen 
motsvarar den som föreslås beträffande utvisning på grund av brott. Därmed tillstyrker Nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad även detta förslag. 
 
Uppdraget att stärka skyddet mot utvisning för brottsoffer 
 
Idag kan Socialnämnden inte ansöka om betänketid för offer för människohandel och 
människoexploatering. Detta föreslås införas. 
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När det gäller skyddet mot utvisning för den som drabbas av hedersrelaterad brottslighet bedömer 
utredarna att ett tillräckligt skydd finns genom skyddsreglerna vid brustna anknytningar. 
 
Någon lagstadgad skyddsregel för det fall ett förhållande har upphört på grund av allvarliga 
kränkningar, lik den som gäller när fråga är om att bevilja fortsatt uppehållstillstånd, finns inte idag. 
För att stärka skyddet mot utvisning för den som drabbas av hedersrelaterad brottslighet eller annars 
utsatts för allvarliga kränkningar i det tillståndsgrundande förhållandet, föreslås att en sådan regel 
införs. 
 
Ovan förslag har främst tydlig direktkoppling till Nämnden för Individ & Familjeomsorg och därmed 
lämnas ingen synpunkt från Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. 
 
 
Elin Hysén       Markus Ternblad 
 
Ordförande       Nämndsekreterare 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad        
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ORDFÖRANDEBESLUT 

 

Departementsremiss - Utvisning på grund av brott 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar yttrande, daterat 2 augusti 2021, och översänder det som  
sitt svar till kommunstyrelsen. 
 

Upplysning 
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Individ & Familjeomsorgs delegeringsförteckning:  
punkt 5.1.1, 2021-02-18, § 6. 

Beslutsunderlag 
Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-08-02 

Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk, SOU 2021:61 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Kalle Påsse Sundvall 

Ordförande  

 



 

Undertecknat av följande personer
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Departementsremiss - Utvisning på grund av brott (2021:61) 

Förslag till beslut i nämnden för Individ & Familjeomsorg 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg avger yttrande till kommunstyrelsen över betänkandet 
Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk. Nämnden ställer sig bakom utredningens förslag om 
lagändring. 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen beslutade den 30 april 2020 att tillkalla en särskild utredare med det huvudsakliga 
uppdraget att se över reglerna om utvisning på grund av brott. Syftet har varit att åstadkomma en 
skärpt reglering som ger förutsättningar att i fler fall än i dag utvisa utlänningar på denna grund. 

Utredningen omfattar tre huvudsakliga delar. Den första delen består av en översyn av regelverket om 
utvisning på grund av brott. Syftet har varit att åstadkomma en skärpt reglering som ger förutsättningar 
att i fler fall än i dag utvisa utlänningar som begår 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. 

Individ & Familjeomsorg möter många individer som utsätts för brott och även flera unga som värvas 
in i kriminalitet. De förslag som läggs fram i utredningen kan vara en del i ett brottsförebyggande 
arbete samt ge ökade möjligheter att stötta individer som är utsatta för brott. 

I stort bedömer förvaltningen att förslagen i utredningen är gynnsamma för målgruppen våldsutsatta 
oavsett om det är hedersrelaterad brottslighet eller ej genom att våldsutövaren utvisas i fler fall. För 
den utsatta kan det ge möjlighet till en snabbare återgång till ett normalt liv och etablering efter att ha 
behövt flytta och skyddas från våldsutövaren. 

Beslutsunderlag 
Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-08-02 

Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk, SOU 2021:61 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Nämndens ställningstaganden 

9 Betänketid för offer för människohandel 
När ett offer för människohandel identifieras kan han eller hon vara svårt traumatiserad och dessutom 
stå i ett beroendeförhållande till gärningsmannen. För att personen ska få möjlighet att återhämta sig 
och ta ställning till om han eller hon vill samarbeta med de brottsutredande myndigheterna finns därför 
bestämmelser om betänketid. Det finns också bestämmelser om uppehållstillstånd, som syftar till att 
brottsoffret ska kunna stanna kvar i landet för att medverka i brottmålsprocessen. 

Det är angeläget att offer för människohandel erbjuds nödvändigt stöd för att kunna återhämta sig och 
återgå till ett normalt liv. En återhämtningsperiod kan också vara nödvändig för att offer för 
människohandel ska kunna och vilja delta i förundersökning och rättegång Enligt dagens regler är det 
enbart förundersökningsledare som är behörig att ansöka om uppehållstillstånd för betänketid. Enligt 
utredningen bör även socialnämnden ges denna behörighet. Individ & Familjeomsorg bedömer att en 
sådan behörighet kan öka möjligheterna att motivera ett brottsoffer att bidra med information samt 
bidra till att tillgodose offrets behov av att återhämta sig, fysiskt såväl som psykiskt. 

10 Skyddet mot utvisning för den som drabbas av hedersrelaterad brottslighet 
Hedersrelaterat våld och förtryck är ett samhällsproblem som orsakar stort lidande för de som drabbas. 
Det är därför viktigt att det allmänna reagerar kraftfullt mot all form av hedersrelaterad brottslighet och 
ger stöd och skydd till brottsoffren. Enligt 5 kap 16 § tredje stycket 2 utlänningslagen får, trots att det 
tillståndsgrundande förhållandet har upphört, uppehållstillstånd ändå ges om förhållandet har upphört 
främst på grund av att utlänningen, eller utlänningens barn, i förhållandet utsatts för våld eller för 
annan allvarlig kränkning av sin frihet eller frid. Utredningen anser att dessa regler ger ett tillräckligt 
skydd mot utvisning för den som drabbas av hedersrelaterad brottslighet och att någon ändring av 
dessa därför inte är nödvändig. Individ & Familjeomsorg anser att det att det är av vikt att denna regel 
består och att den bedöms ge tillräckligt skydd för en våldsutsatt att få möjlighet till uppehållstillstånd 
även om det tillståndsgrundande förhållandet har upphört.  

Utredningen föreslår att en regel införs till skydd mot återkallelse av uppehållstillstånd när förhållandet 
har upphört på grund av våld eller andra allvarliga kränkningar oavsett om övergreppen har sin grund i 
hedersrelaterad kontext eller ej. Individ & Familjeomsorg ställer sig bakom det förslaget då det ger ett 
stärkt skydd till individer som utsätts våld och förtryck. 

 
 
Karin Martinsson  

Förvaltningschef    
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
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. 21c§ innan beredskapszonerna och 
planeringszonen fastställs.  

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

Förslaget på zonindelningen innebär idag 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 att 
pågå under 2021 för att fastställas senast 1 januari 2022 med tillhörande beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-01 

Yttrande Implementering av förändrade beredskapszoner, 2021-09-01 

Information om beredskapszoner och planeringszon kring Ringhals kärnkraftverk, 2021-07-13 

Karta över beredskapszoner , 2021-07-13 
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Följebrev till informationsutskick för projekt rörande beredskapszoner och planeringszon kring 
Ringhals kärnkraftverk, 2021-07-13 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Hallands län. 

 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 



 
YTTRANDE 

Kommunstyrelsen 
 

Datum 
2021-09-01  

Diarienummer 
KS 2021-00331 

Till 

Länsstyrelsen Hallands län 

Ert diarienummer 
6112-2021 

 

 
Kommunstyrelsen 

kommun@kungsbacka.se 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

 
Yttrande över myndighetens remiss: Synpunkter på implementering av förändrade 
beredskapszoner, Länsstyrelsen 2021-07-13 

Sammanfattande inställning 
Kungsbacka kommun anser att hela kommunens geografiska yta bör inkluderas i den yttre 
beredskapszonen. 
 
Kommunens ställningstagande baseras på en analys av de möjligheter och utmaningar som kan finnas 
med att kommunen enligt nuvarande förslag kommer att tillhöra två zoner, dels yttre beredskapszon, 
dels planeringszon i våra norra delar av kommunen. 
 
Kommunen vill även medvetandegöra Länsstyrelsen i Hallands län om den påverkan förslaget kan 
innebära för kommunen i stort. Det handlar främst om att de som bor, verkar och vistas i vår kommun 
inte blir behandlade lika, vilket kan ge kommunen extra stora utmaningar i ledning, kommunikation 
och tilltro inför och under en kärnteknisk olycka vid Ringhals. 
 
Det ska vara lätt att göra rätt och därför bör alla som bor, verkar och vistas i Kungsbacka kommun ha 
samma förutsättningar. 

Kommunens inställning i detalj 
Utifrån föreslagen zonindelning ser kommunen att de nya zonerna påverkar hela kommunen, vilket gör 
det viktigt att informera Länsstyrelsen i Hallands län om eventuella konsekvenser och kommunens 
ställningstagande med den tänkta gränsdragningen för kommunen i stort. 

Länsstyrelsens zoner innefattar tre områden. Inre beredskapszon som är 5 kilometer från Ringhals 
(berör endast Varbergs kommun), yttre beredskapszon som är 25 kilometer från Ringhals (bland annat 
Frillesås, Åsa, Fjärås, Onsala, hela Kungsbacka tätort) samt planeringszon, som är upp till 100 
kilometer från Ringhals (till exempel Särö, Kullavik, Anneberg samt Öjersbo). 

I föreslagen zonindelning ligger Kungsbacka kommun i två zoner. Kommunens norra delar ingår i 
planeringszon och resterande del i den yttre beredskapszonen. 

I förslaget är gränsdragningen mellan yttre beredskapszon och planeringszon dragen längst med vägar 
och andra naturavgränsande områden vid cirka 25 kilometer från Ringhals. Det skapar en osynlig 
gräns och kan medföra osäkerhet kring om man ingår eller inte i den ena eller andra zonen. 
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Kommunen kan konstatera att det är tätbebyggt område längs med kommungränsen, där invånare 
tillhör en annan kommun. Trots det ser kommunen att kommungränsen är en rimlig gräns att dra för att 
planering och hantering vid en händelse ska vara likadan och gemensam inom hela kommunens 
geografiska område. 

Nuvarande förslag på zonindelning bygger på SSM beräkningar av risker vid en kärnteknisk olycka, 
främst baserat på kärnteknisk händelse i Japan 2011. Enligt dessa beräkningar löper de som bor, verkar 
och vistas i planeringszon mindre risk vid en kärnteknisk olycka på Ringhals. 

I planeringszonen berörs invånare och verksamhet inte av samma akuta åtgärder, såsom inrymning 
och/eller utrymning vid en händelse i planeringen. Viktigt att ha med sig är att vid en faktisk händelse 
kan detta förändras.  

Inom planeringzonen bor idag cirka 22 procent av kommunens invånare. I denna del av kommunen 
planeras ett flertal exploateringsprojekt. Det behöver beaktas eftersom dessa områden kommer bli än 
mer tätbefolkade. 

Kommunen har i detta skede svårt att bedöma om det uppstår några negativa effekter för enskilda 
fastighetsägare gällande till exempel fastighetspriser beroende på vilken zon de tillhör. 

Det är i dagsläget oklart hur uppsamlingsplatser och utrymningsplatser kommer att hanteras inom yttre 
beredskapszonen, men förutsatt att dessa ska finnas inom yttre beredskapszon går det att anta att dessa 
blir något färre till antalet om inte hela kommunen ingår i en yttre beredskapszon. 

Enligt 4 kap. 15 § FSO, ansvarar länsstyrelsen för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen 
enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och för sanering efter sådana utsläpp som 
avses i 4 kap. 8 § första stycket samma lag. Däremot har Kungsbacka kommun ett geografiskt 
områdesansvar ansvar enligt 2 kap, 7§ LEH vilket kan försvåras på grund av att de som bor, verkar och 
vistas i Kungsbacka kommun har olika förutsättningar beroende på i vilken zon man befinner sig i. Det 
kan leda till komplexa lednings- och kommunikationsutmaningar som i sin tur kan innebära en misstro 
till kommunens förmåga att hantera samhällsstörningar av denna karaktär.  

Det krävs två olika planeringsarbeten (före/under/efter) för Kungsbacka kommuns olika verksamheter 
och förvaltningar vid åtgärder i yttre beredskapszon samt i planeringszon, vilket kräver mer personella 
och materiella resurser som idag saknar ekonomisk täckning, då arbetet inte får finansieras fullt av 2:4-
anslag för krisberedskap.  

De som bor, verkar och vistas i planeringszon behöver tillgodoses med kommunalteknisk service (så 
som till exempel tillgång till vatten, sophantering, el, livsmedel med mera) och personal, från 
eventuellt evakuerade områden i yttre beredskapszon. 

De som bor, verkar och vistas i yttre beredskapszon får information från, i första hand, länsstyrelsen 
om vilka åtgärder som ska genomföras före/under/efter en kärnteknisk olycka samt får tillgång till 
RDS-mottagare och jodtabletter. De förses även med utomhusvarningssystem för så kallat VMA i 
tätbefolkade områden. Dessa åtgärder saknas för de som bor, verkar och vistas i planeringszonen. 



KUNGSBACKA KOMMUN 
3 (3)  
 
 

Enligt 4 kap. 28§ FSO ska en kommun inom en planeringszon bistå länsstyrelsen i arbetet med 
strålningsmätning och rapportering av mätresultat genom att ställa personal och nödvändig egendom 
till förfogande, vilket blir ytterligare en uppgift för Kungsbacka kommun att hantera. 

Det är i dagsläget oklart om kommuner i planeringszon ska kunna anordna mottagningsplatser, men 
om så är fallet kan det kravet även komma att finnas på Kungsbacka kommuns norra områden som 
enligt förslaget kommer att ligga i planeringszonen. 

 

 

Kungsbacka kommun 
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Enligt sändlista

Postadress Besöksadress E-post Telefon
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010 - 224 30 00

Information om beredskapszoner och planeringszon 
kring Ringhals kärnkraftverk

Bakgrund
År 2017 redovisade Strålsäkerhetsmyndigheten rapporten 2017:27 Översyn av beredskapszoner. 
I rapporten redovisas förslag till förändrade beredskaps- och planeringszoner kring bland annat 
de svenska kärnkraftverken (Forsmark, Oskarshamn (Simpevarp) och Ringhals). Till följd av 
rapporten 2017:27 har regeringen beslutat om en Förordning om ändring i förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor där ändringar med utgångspunkt i rapporten 2017:27 tagits 
fram. 

Länsstyrelserna i Halland, Kalmar och Uppsala har tillsammans med Strålsäkerhetsmyndigheten 
(SSM) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under 2020 och 2021 gjort ett 
arbete i form av planeringsunderlaget Införande av förändrade beredskapszoner (452-2675-21). 
Planeringsunderlaget tillsammans med de remissvar som inkommit har legat till grund för det 
fortsatta arbetet med att ta fram förslag på inre och yttre beredskapszoner samt planeringszon 
kring Ringhals kärnkraftverk. 

Länsstyrelsen i Hallands län vill i detta skede delge de förslag som finns för berörda kommuner 
länsstyrelser, SSM och MSB för att på så vis få in synpunkter i enlighet med FSO 4 kap. 21c§ 
innan beredskapszonerna och planeringszonen fastställs. 

Beredskapszoner 
I den inre och yttre beredskapszonen ska följande förberedelser förekomma enligt FSO:

 Varning 

 Utrymning 

 Inomhusvistelse 

 Förhandsutdelning av information 

 Förhandsutdelning och kompletteringsutdelning av jodtabletter 

Utrymning av den inre beredskapszonen på 5 km ska kunna prioriteras framför utrymning av 
den yttre beredskapszonen. 
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Beredskapszonernas utformning 
Beredskapszoner är geografiska områden kring kärnkraftverken inom vilka åtgärder för att 
kunna hantera en olycka ska förberedas. Det ska finnas en inre beredskapszon med en 
ungefärlig utsträckning på 5 kilometer och en yttre beredskapszon med en ungefärlig 
utsträckning på 25 kilometer. 

I förslagen till utformning av beredskapszonerna har naturliga gränser i form av exempelvis 
järnvägar eller vägar använts i möjligaste mån. Skälet är bland annat att de som berörs enkelt 
ska kunna veta om de befinner sig i en beredskapszon eller inte men även att sådana gränser 
underlättar det operativa arbetet för räddningstjänst och polis, till exempel vid upprättandet av 
vägspärrar.

Inre beredskapszonen 
För den inre beredskapszonen gäller fortfarande samma ställningstagande som redovisades i 
rapporten 2017:27, Översyn av beredskapszoner.

Från rapporten 2017:27, Översyn av beredskapszoner:

Gränsen för den inre beredskapszonen följer i huvudsak Västkustbanan förbi Ringhals, vilket 
innebär att hela Väröhalvön omfattas. Järnvägen utgör en naturlig avgränsning som är lätt att 
både identifiera och kontrollera. Öarna utanför kustlinjen som definieras av den inre 
beredskapszonen på fastlandet ingår också i zonen. Inom den inre beredskapszonen finns två 
verksamheter som särskilt måste beaktas vid beslut om utrymning: en massaindustri och en 
nätstation. Nätstationen kan fjärrstyras vid behov. Företaget som driver massaindustrin har 
beredskapsplaner som möjliggör grunddrift där endast en mindre del av personalstyrkan är 
kvar på anläggningen i skyddade utrymmen.

Yttre beredskapszonen
För den yttre beredskapszonen gäller fortfarande samma ställningstagande som redovisades i 
rapporten 2017:27, Översyn av beredskapszoner. 

Från rapporten 2017:27, Översyn av beredskapszoner:

Gränsen för den yttre beredskapszonen följer vägar. Utgångspunkten är att samhällen som ligger 
utmed vägarna ingår i zonen oavsett vilken sida om vägarna som samhällena är belägna. Öarna 
som ligger utanför kustlinjen som definieras av den yttre beredskapszonen på fastlandet ingår 
också i zonen. Inom den yttre beredskapszonen finns samhällsviktig verksamhet för vilken 
särskild planläggning krävs vid beslut om skyddsåtgärder, till exempel sjukhusen i Varberg och 
Kungsbacka samt kommunal service i ett flertal samhällen. Yttre beredskapszonen kring 
kärnkraftverket i Ringhals berör två län, Hallands och Västra Götalands län. Detta kräver 
samverkan vid beslut om skyddsåtgärder så att inte länsgränsen i sig påverkar vilka 
skyddsåtgärder som vidtas för allmänheten.

Mindre korrigeringar har skett i den norra delen av den yttre beredskapszonen runt Kungsbacka 
där länsstyrelsen tagit hänsyn till pågående projekt med nybyggnation vid Björkris. 
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Länsstyrelsen har också valt att flytta gränsdragningen runt Hönsaryd för att tydligt visa att 
bostäderna där ingår i den yttre beredskapszonen. 

Förslaget till inre och yttre beredskapszoner kring Ringhals kärnkraftverk redovisas i Figur 1 
samt i Shapefiler(.shp) som delges separat. 

Figur 1. Förslag på inre och yttre beredskapszon kring Ringhals kärnkraftverk.
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Planeringszon
I planeringszonen ska följande förberedelser förekomma enligt FSO:

 Strålningsmätning 

 Utrymning av allmänheten baserad på strålningsmätning 

 Inomhusvistelse 

 Begränsad extrautdelning av jodtabletter

Planeringszonens utformning
Kring Ringhals kärnkraftverk ska det enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 
finnas en planeringszon på cirka 100 km från anläggningen. För att planeringszonen ska vara 
enkel att kommunicera har länsstyrelsen valt att i första hand försöka dra planeringszonen längs 
med kommungränser. 

I vissa fall är det svårt att ta fram planeringszonen genom att enbart följa kommungränser, då 
avstånden kan bli oskäligt långa eller korta, har vägledande principer och riktlinjer tagits fram i 
planeringsunderlaget Införande av förändrade beredskapszoner (452-2675-21).  

Vägledande principer och riktlinjer
Nedanstående kategorisering har använts i framtagandet av förslaget till planeringszon: 

 Kategori 1: Då hela kommunen ligger inom 100 km, ingår hela kommunen.

 Kategori 2: Då större del av kommunen ligger inom 100 km utgår förslaget från 
kommungränser. Detta för att underlätta informationsspridning och möjliggöra effektiva 
insatser.

 Kategori 3: När en liten del av kommunen ingår och kommungränsen hamnar på 
oskäligt långt avstånd ifrån kärnkraftverket har riktlinjerna nedan använts i 
utformningen av planeringszoner.

o Riktlinjer vid utformning av planeringszonen enligt kategori 3

 I de fall där liten del av kommunen berörs och där det inte är stora 
befolkningsmängder inom 100 km bör inte kommunen ingå i 
planeringszonen.

 I de fall där kommuner har huvuddelen av befolkningen inom eller 
strax utanför 100 km bör kommunen ingå i planeringszonen.

 I undantagsfall kan det finnas skäl att frångå principen om 
gränsdragning på kommunnivå och överväga att istället inkludera delar 
av en kommun om större del av befolkningen bor inom eller strax 
utanför 100 km. I detta fall då kommungränser inte används är det 
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viktigt att tänka på att utformningen av planeringszonen ska vara lätt att 
kommunicera. Gränsdragningen bör i detta fall i möjligaste mån följa 
naturliga gränser såsom järnvägar, vägar, vattendrag och städer.

Länsstyrelsen bedömningar för kommuner som föreslås ingå
 Kommuner som placeras under kategori 1

o Kommuner Västra Götalands län: Tjörn, Kungälv, Ale, Öckerö, Göteborg, 
Partille, Lerum, Bollebygd, Borås, Mölndal, Härryda, Mark, Svenljunga

o Kommuner Hallands län: Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad

 Kommuner som placeras under kategori 2

o Kommuner Västra Götalands län: Stenungssund, Alingsås, Vårgårda, 
Tranemo

o Kommuner Jönköpings län: Gislaved 

o Kommuner Hallands län: Hylte 

 Kommuner som placeras under kategori 3

o Kommuner västra Götalands län: Lilla Edet, Herrljunga, Ulricehamn 

Lilla Edets kommun: Tätorten och stora delar av Lilla Edets kommun ligger 
inom 100 km från kärnkraftverket. För att förenkla planering och 
kommunikation föreslår länsstyrelsen att hela kommunen bör ingå i 
planeringszonen.

Herrljunga kommun: En betydande del av Herrljunga kommun ligger inom 
100 km från Ringhals kärnkraftverk. Tätorten Herrljunga ligger strax utanför 
100 km vilket innebär att en huvuddel av befolkningen bor strax utanför. För att 
förenkla planering och kommunikation föreslår länsstyrelsen att hela 
kommunen bör ingå i planeringszonen.

Ulricehamns kommun: En betydande del av Ulricehamns kommun samt 
tätorten Ulricehamn ligger inom 100 km från kärnkraftverket. För att förenkla 
planering och kommunikation förslår länsstyrelsen att hela kommunen bör ingå 
i planeringszonen.
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o Kommuner Jönköpings län: Gnosjö, Värnamo

Gnosjö kommun: En betydande del av Gnosjö kommun samt tätorten Gnosjö 
ligger inom 100 km från kärnkraftverket. För att förenkla planering och 
kommunikation föreslår länsstyrelsen att hela kommunen bör ingå i 
planeringszonen.

Värnamo kommun: Att inkludera hela kommunen medför ett oskäligt långt 
avstånd. Länsstyrelsen föreslår därför att med hjälp av naturliga avgränsningar 
göra en gränsdragning öster om Forsheda. 

o Kommuner Kronobergs län: Ljungby

Ljungby kommun: En betydande del av kommunen ligger inom 100 km från 
kärnkraftverket och bör därför delvis ingå i planeringszonen. Att inkludera hela 
kommunen hade inneburit ett oskäligt långt avstånd. Länsstyrelsen föreslår att 
göra en gränsdragning längst med sjön Bolmen för att sedan gå söderut med 
hjälp av naturliga avgränsningar mot Laholms kommun. 

o Kommuner Hallands kommun: Laholm 

Laholms kommun: En mindre del av Laholms kommun ligger inom 100 km 
från kärnkraftverket men en betydande mängd av befolkningen bor innanför 
eller på gränsen i form av tätorten Laholm. För att förenkla planering och 
kommunikation föreslår länsstyrelsen att hela kommunen bör ingå i 
planeringszonen.

o Kommuner Skåne län: Båstads kommun

Båstads kommun: En mindre del av Båstad kommun ligger inom 100 km från 
kärnkraftverket men en betydande mängd av befolkningen bor på gränsen i 
form av tätorten Båstad. För att förenkla planering och kommunikation föreslår 
länsstyrelsen att hela kommunen bör ingå i planeringszonen.

Kommuner som inte inkluderas i planeringszonen

o Västra Götalands län: Orust, Uddevalla, Trollhättan och Essunga

o Orust kommun: Endast en mindre del av kommunen i söder omfattas av en 
100-kilometerscirkel från kärnkraftverket. Därför bör kommungränsen mot 
Tjörn samt Stigfjorden ses som en naturlig avgränsning och Orust kommun 
exkluderas.



Information
 

7(10)LÄNSSTYRELSEN

2021-07-13
 

6112-2021 

o Uddevalla kommun: Endast en mindre del av kommunen omfattas av en 100-
kilometerscirkel från kärnkraftverket. Uddevalla kommun bör därför inte 
omfattas av planeringszonen.

o Trollhättans kommun: Endast en mindre del av kommunen omfattas av en 
100-kilometerscirkel från kärnkraftverket. Majoriteten av befolkningen bor i 
tätorten Trollhättan i de norra delarna av kommunen medan den södra delen 
som påverkas är mer glesbefolkad. Trollhättans kommun bör därför inte 
omfattas av planeringszonen.

o Essunga kommun: Endast en mindre del av kommunen omfattas av en 100-
kilometerscirkel från kärnkraftverket. Essunga kommun bör därför inte 
omfattas av planeringszonen.
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Förslaget till planeringszonen kring Ringhals kärnkraftverk redovisas i Figur 2 samt i 
Shapefiler(.shp) som delges separat. 

Figur 2. Förslag på planeringszon kring Ringhals kärnkraftverk.
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Synpunkter på beredskapszoner samt planeringszon
Länsstyrelsen i Hallands län vill ha era synpunkter på de förslagna beredskapszonerna samt 
planeringszonen senast den 17 september, synpunkter skickas till 

@lansstyrelsen.se. 

Era eventuella synpunkter kommer att vara viktiga för det slutgiltiga beslutet om utformningen. 

Kontakt
Vid eventuella frågor kontakta:

@lansstyrelsen.se 
010-224 35 01

Alternativt 

 
@lansstyrelsen.se 

010-224 32 25
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Sändlista 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Uppsala län

, Strålsäkerhetsmyndigheten 
, Strålsäkerhetsmyndigheten 
, Strålsäkerhetsmyndigheten 

, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 Länsstyrelsen i Jönköpings län 

 Länsstyrelsen i Jönköpings län
, Länsstyrelsen i Jönköpings län

 Länsstyrelsen i Kronobergs län 
, Länsstyrelsen i Skåne län 

, Länsstyrelsen i Kalmar län
, Länsstyrelsen i Uppsala län
 Räddningstjänsten Väst 

, Räddningstjänsten Väst 
 Marks Kommun 

 Kungsbacka kommun 
 Kungsbacka kommun 

 Kungsbacka kommun 
 Hylte kommun 

 Halmstads kommun 
 Laholms kommun 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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och planeringszon kring Ringhals kärnkraftverk

Hej,

Bifogat finns information om de föreslagna zonerna samt förslag på dess utformning i flera 
format (.pdf, .shp). 

Länsstyrelsen i Hallands län vill ha synpunkter på de förslagna beredskapszonerna samt 
planeringszonen kring Ringhals kärnkraftverk. Eventuella synpunkter lämnas senast den 17 
september till @lansstyrelsen.se. 

Vänliga hälsningar 
 

Länsstyrelsen i Hallands län 

|  Beredskapshandläggare
Telefon direkt: 010 – 224 35 01
Telefon växel: 010‐ 224 30 00 | Postadress: 301 86 Halmstad 
E‐post: rikard.svensson@lansstyrelsen.se | Besök oss gärna på: www.lansstyrelsen.se/halland
                                
Så här hanterar vi dina personuppgifter: Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
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  
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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 

Beskrivning 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 idag 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”. 

I arbetet med Planprogram för kvarteret Ejdern - Väster om ån, etapp 2, som godkändes i 
kommunstyrelsen 22 juni 2021, har en kulturmiljöutredning av Alléskoltomten tagits fram som 
beskriver kulturvärden samt en övergripande teknisk status av Alléskolan. Planprogrammet möjliggör 
för två inriktningar för skoltomten: ett bevarande av Alléskolan med möjlig om- och tillbyggnad samt 
en rivning av skola och att nya byggnader uppförs på tomten.  

Kommunen äger marken för hela programområdet och har för avsikt att markanvisa marken innan 
kommunen påbörjar detaljplaneprocessen. Inför ett planarbete där kommunen äger marken brukar 
vanligtvis kommunen bjuda in till en markanvisningstävling med planprogrammet som underlag. 
Kommunstyrelsen kommer att utse en vinnare som ska vara med och driva det fortsatta planarbetet.  

 
 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 
Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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§ 180 Dnr 2017-00334 
Godkännande av Planprogram för kvarteret Ejdern, Väster om ån,  
etapp 2 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Planprogram för kvarteret Ejdern – Väster om ån, 
etapp 2 upprättad i december 2020, reviderad i maj 2021. 

Reservation 
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna yrkanden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 15 december 2020 kommundirektören i uppdrag att 
samråda kring planprogrammet för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad. Förslag till 
planprogram har sänts till berörda myndigheter, nämnder, föreningar och sakägare 
för yttrande, under perioden 19 januari till 23 februari 2020. I bifogad 
samrådsredogörelse kommenterar samhällsbyggnadskontoret inkomna yttranden. 

Under samrådstiden inkom 130 skrivelser samt två namnlistor med uppmaningen att 
”Gamla Alléskolan får inte rivas” med sammanlagt 445 underskrifter. 30 yttranden är 

från myndigheter, nämnder, föreningar/organisationer och 100 är från privatpersoner. 
Inkomna synpunkter berör i huvudsak ett bevarande av Alléskolan och förslag på vad 
byggnaden kan innehålla samt vilken typ av bro som planeras vid Hamntorget. 
Övriga synpunkter finns på byggnadshöjden, storlek på förskola och trafikföring i 
området. 

Planprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för utbyggnad av kvarteret 
Ejdern och att länka samman området med Kungsmässan, Valand och Innerstaden. 
Programområdet består i dag främst av en utbredd markparkering med gles 
bebyggelse. Utvecklingen av området med bostäder, verksamheter, restauranger, 
kontor, utbildningslokaler och parkområden syftar till att skapa en levande 
centrumkärna med högre stadsmässighet.  

Efter samrådstiden har programförslaget reviderats. Revideringen innebär att 
programkartan har kompletterats med användningen hotell inom hela 
utvecklingsområdet mellan Kungsbackaån och den nya sträckningen av huvudgatan. 
Programbeskrivningen har även kompletterats med ett stycke om kommunens 
klimatstrategi under rubriken Tidigare ställningstaganden samt ett stycke om 
hållbarhetsaspekterna av förslaget. 

Programbeskrivningen har också kompletterats med en mer utvecklad bedömning av 
att Natura 2000 inte påverkas av ett genomförande av förslaget och handlingen 
innehåller nu även samlade medskick till det kommande planarbetet. I övrigt är 
innehållet detsamma som i samrådshandlingen. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-01, § 218 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-12 
Planprogram för kvarteret Ejdern, upprättad i december 2020, reviderad i maj 2021 
Samrådsredogörelse, 2021-05-12 
Kommunstyrelsen 2020-12-15, § 296 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) yrkar att planprogrammet ändras 
så att det framgår att det ska vara max 5 våningar och att man anpassar arkitekturen 
så att den följer stilen som kännetecknar Kungsbackas historiska byggnation så att 
man behåller känslan av småstadsidyll. 

Maria Losman (MP) och Eva Borg (S) yrkar att planprogrammet ändras så att det 
framgår att andelen lägenheter som planeras utgörs av 50 procent hyresrätter samt 
avslag på Carita Boulwéns (SD) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande och 
Maria Losmans (MP) m.fl. yrkande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Carita Boulwéns (SD) 
m.fl. yrkande och Maria Losmans (MP) m.fl. yrkande mot varandra, och finner att 
kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden, nämnden för Teknik 
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§ 186 Dnr 2021-00421 
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om Alléskolan 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunstyrelsens 
förvaltning för besvarande. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att utreda Alléskolans framtid. 

Motionären vill att kommunen omgående tillsätter en arbetsgrupp som skyndsamt 
under projektnamnet "Kulturhuset Alle'' arbetar fram svar på ett antal frågor 
kopplade till Alléskolans framtid. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2021-04-13, § 62 
Motion från Roger Larsson (KB), 2021-03-29 

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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§ 62 Dnr 2021-00421 
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om Alléskolan 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att utreda Alléskolans framtid. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB), 2021-03-29 

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 



C Kungsbackaborna 

Motion till Kf-möte 2021-03-29 

Betr.: Alleskolan 

KUNGSBACKA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2021-03- 3 1 

Dnr .. .. .. ....... .... ..... ... ...... .. .. .. . 

För partiet Kungsbacka borna och säkert fler än vi, är det inte självklart att 

Alleskolan skall bevaras. För att kunna ta ställning till frågan, bevara eller riva, 
är det en mängd av frågor som bör besvaras. Svar som senare kan ligga till 

grund för partiernas beslut om Alleskolans framtid. Skall den bevaras är det för 

att den är i sådant skick att det är ekonomiskt försvarbart och att vi kan lösa 
lokalfrågan för en mängd önskvärda aktiviteter. Det är bråttom med svaret 

eftersom det är många olika verksamheter som i dag lever i ovisshet om och i 
så fall hur deras verksamhet kommer att påverkas vid förändring av tillgängliga 

lokaler. 

För att få svar på detta vill vi att kommunen omgående tillsätter en 
arbetsgrupp som skyndsamt under projektnamnet "Kulturhuset Alle'' arbetar 

med frågorna. Vårt förslag till arbetsordning är 

1. I vilket skick är Alleskolan i? Är det ekonomiskt och 

långsiktigt försvarbart att använda den som en central 

samlingsplats för en mängd olika aktiviteter. 

Är svaret Ja! 

2. Vad skall skolan innehålla när den bevaras. Hembygdsmuseet, 

Elektronens hyresgäster (eftersom den skall rivas), Fria teatern, 

Träffpunkt för pensionärer, lokaler för olika föreningar m.m. 

Ja listan kan säkert göras lång och räcker lokalerna inte till så går det 

sannolikt att bygga till. Utrymmet mellan skolan och ån kan utvecklas 

till en spännande mötesplats med verksamheter som lockar till 

sig många verksamma och besökare. Restaurang, Cafe och 

boulebana är några exempel. 



"Kulturhuset Alle" kan utvecklas till att bli en central samlingspunkt med en 

mängd olika verksamheter/aktiviteter för alla oavsett ålder eller kön. 

Kungsbackaborna yrkar att: 

Kommunen omgående tillsätter en arbetsgrupp som skyndsamt under 
projektnamnet "Kulturhuset Alle" arbetar fram svar på frågorna enligt ovan 
och att frågan om Alleskolans framtid därefter kommer upp till 
kommunfullmäktige för beslut, bevara eller riva. 

Roger Larsson (Kb} 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

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. 

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 
Kungsbacka kommuns 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 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för Individ & 
Familjeomsorg, nämnden för Kultur & Fritid, Tempohus Kungsbacka AB, Samhällsbyggnadschef, 
Biträdande kommunchef  
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Beskrivning av ärendet 
De förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun har under våren 2021 uppdragit åt EY att 
genomföra en förstudie avseende kommunstyrelsen, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad och 
Tempohus Kungsbacka AB:s arbete avseende boendefrågan för nyanlända barn och familjer. 
Rapporten har översänts till kommunstyrelsen med önskemål att få information om hur 
kommunstyrelsen ämnar att:  

1. Tillse att barnrättsperspektivet beaktas vid boendefrågor för nyanlända familjer. 

2. Tydliggöra dokumentation kring samverkan rörande barnrättsperspektivet i boendefrågan för 
nyanlända barnfamiljer.  

3. Stärka rutiner kring bredning så att barnrättsperspektivet beaktas där det finns behov. 

 

 

Malin Aronsson    Emma Kjernald  

Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 
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Yttrande över kommunrevisionens förstudie avseende nyanländas boendesituation 
utifrån barnkonventionen    
 

Sammanfattande inställning 
Arbetet med att implementera barnkonventionen pågår med intensitet sedan lagstiftningen infördes 
2020 och med ambitionen att ständigt öka kunskapen i frågan. Efterlevnad av rutiner för samverkan, 
dokumentation och beredning av ärenden i boendefrågan för nyanlända ur barnrättsperspektiv kan 
förbättras. Arbete sker kontinuerligt för att öka kännedom om gällande rutiner och processer samt 
kunskap om såväl barnrättsperspektivet som administrativa rutiner.  

Kommunstyrelsens inställning i detalj 
Kommunstyrelsen välkomnar rapporten som lyfter viktiga aspekter av kommunens arbete utifrån 
barnkonventionen. Arbetet med att implementera barnkonventionen på bred front har pågått med 
intensitet sedan lagstiftningen infördes 2020 med ambitionen att ständigt öka kunskapen i frågan. 
Kommunstyrelsen noterar att granskningen av kommunens arbete utifrån barnrättskonventionen 
avgränsats till nyanländas boendesituation och till kommunstyrelsen, nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad samt Tempohus Kungsbacka AB.  

Arbetet med att ge stöd till verksamheten i barnrättsfrågor leds huvudsakligen från förvaltningen för 
Kultur & Fritid där också specialistrollen i dessa frågor finns. Nedan redovisas arbete och åtgärder som 
redan vidtagits och kommer att vidtas för att utveckla arbetet i de frågor som revisionen önskar 
information om.  

1. Tillse att barnrättsperspektivet beaktas vid boendefrågor för nyanlända familjer. 
För att säkerställa att barnrättsperspektivet beaktas vid boendefrågor för nyanlända familjer har 
kommunstyrelsen tillsett att det finns stöd i form av specialistfunktioner och verktyg som ska användas 
i dessa frågor. Det finns också en tvärfunktionell grupp ”Hållbart boende” där komplexa frågor av den 

här karaktären kan behandlas. 
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1.1 Stöd till verksamheter och verktyg 
För att tillse att barnrättsperspektivet beaktas vid boendefrågor för nyanlända familjer ges stöd till 
verksamheter i form av följande: 

 Utvecklaren i barns rättigheter [förvaltningen för Kultur & Fritid] håller utbildningar, förmedlar 
kunskap, material och kontakter efter behov. Nämnder eller tjänstepersoner bjuder in 
specialistfunktionen utvecklare i barns rättigheter från Kultur & Fritidsförvaltningen.  
 

 Nyanställda medarbetare bjuds in till utbildningsdag om barns rättigheter vartannat år. 
Utbildningen har även varit öppen för de (anställda och förtroendevalda) som missat den, eller som 
vill friska upp sina kunskaper eftersom den är generell och övergripande. 
 

 Mallar för ett barnrättsbaserat beslutsunderlag respektive mallar för prövning av barnets bästa, som 
är nyckel i barnrättsarbetet, har precis som lagen funnits i över ett år och finns på kommunens 
intranät. Mallarna föregås av förklarande texter. Flera förvaltningar använder specifika anpassade 
mallar. Det finns tydliga anvisningar på kommunens intranät om att dessa verktyg ska användas 
och vid vilka tillfällen. 

 
Under hösten 2021 planeras utveckling och förbättring av såväl stöd som verktyg; kompletterande 
mallar tas fram, pedagogiska dokument som guidar bland mallar, handledningar för användning av 
mallar. Interna nyheter och kommunikationsplan tas fram för att ytterligare öka kännedomen om var 
materialet finns och att det ska användas.  

 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad gör dokumenterade barnkonsekvensanalyser inför 
varje myndighetsbeslut om akut boende, så kallat tak-över huvudet, som berör barn. 
 

1.2 Gruppen för hållbart boende 
Frågan om hållbart boende är komplex och kräver samverkan mellan många intressenter, det sker 
genom gruppen för hållbart boende. Barnrättsperspektivet är ett exempel på sådana komplexa frågor 
som kan behandlas inför beredning av beslutsärenden. Gruppen återrapporterar en gång i kvartalet till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Syfte med gruppen: 

 Tydlighet mot förtroendevalda, kommunens tjänstemän och invånarna 
 En gemensam syn på helhetens behov 
 Att hitta långsiktiga lösningar för kommunens invånare 
 Årshjul ska finnas för en tydlighet i vad som ska jobbas med 
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 Roller som ingår i gruppen: 

Samhällsbyggnadschef – Långsiktigt behov, har koll på nya lämpliga platser, dialog med Tempohus och 
förtroendevalda, befolkningsprognoserna, dialog med fastighetsägare, nyanlända och deras behov - 
Migrationsverket och Länsstyrelsen 

Förvaltningschef IFO – Socialtjänstens behov förutom Taket över huvudet lösningen (förvaltningen för 
Gymnasium & Arbetsmarknads behov), Bostäder med särskild service, referenslägenheter, Särskild 
bostadsförsörjning, skyddsplaceringar, dialog med förtroendevalda 
Fastighetschef – Kortsiktiga lösningar, boendesamordning i vardagen 

Förvaltningschef GA – Tak över huvudet, nyanlända och ensamkommande 

 

  
2. Tydliggöra dokumentation kring samverkan rörande barnrättsperspektivet i 

boendefrågan för nyanlända barnfamiljer.  
Krav på dokumentation kring samverkan rörande barnrättsperspektivet i boendefrågan för nyanlända 
barnfamiljer tydliggörs i kommunens ordinarie administrativa rutiner som framgår av 
ärendehandboken som publiceras på kommunens intranät. Under 1.1 Stöd till verksamheten redogörs 
för vilken ytterligare dokumentation som kan vara aktuell vid beslut i frågor om barnrättsperspektivet. 
Utbildning, specialiststöd och verktyg i dessa frågor finns tillgängliga för anställda och 
förtroendevalda.  

 

3. Stärka rutiner kring beredning så att barnrättsperspektivet beaktas där det finns 
behov. 

Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att ärenden fram till politiskt beslut bereds enligt de 
kommungemensamma rutiner som finns för att säkra ett komplett och tydligt dokumenterat 
beslutsunderlag från förvaltningen till den politiska organisationen. Det finns annars en risk att 
prövningen, som t ex barnkonventionen, faller bort när en process skyndas på eller tar en annan väg än 
den förväntade. Med tydlig dokumentation förbättras också politikernas möjlighet att i sin beredning 
kommentera beslutsunderlag och hur eventuella skillnader mellan förslag och beslut hanterats. 

Kommunens ärendehandbok är tillgänglig på kommunens intranät och har successivt byggts upp och 
ut sedan 2020. I den förtydligas rutiner kring utredning och beredning generellt och 
barnkonsekvensanalys finns särskilt med som ett avsnitt. Information och utbildning avseende 
ärendehandboken har skett till berörda chefer och handläggare i olika sammanhang. Bland annat 
specifikt i nätverket för registratorer och nämndsekreterare som i respektive nämnd har i uppdrag att 
bevaka och ge support till handläggarna. Nämndsekreterarna har också i uppdraget att kvalitetssäkra 
beslutsunderlag samt se till att handlingar som går upp för beslut är korrekta och kompletta. Utdrag ur 
ärendehandboken: 
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Från och med den 1 januari 2020 är Förenta nationernas (FN) barnkonvention, svensk lag. 
Det innebär att barnrättsperspektivet, i de fall där det är tillämpbart, ska beaktas i 
beredningen och att det i alla beslut som rör barn ska framgå på vilket sätt barnets bästa har 
tagits till vara. 

 

 

 

 



Från: se.ey.com> 
Skickat: den 24 augusti 2021 15:13
Till: Lotta Gradén <lotta.graden@kungsbacka.se>
Kopia: @se.ey.com>; Kommun <kommun@kungsbacka.se>
Ämne: RE: Förstudie och följebrev ‐ nyanländas boendesituation utifrån barnkonventionen

Hej Lotta!

Hoppas allt är väl och att du haft en fin sommar! Kommunrevisionen sammanträdde idag 
och de önskar svar inom utsatt tid, enligt bifogad skrivelse. 

Hör av er om ni undrar något. Allt gott,

Bästa hälsningar
Mikaela
‐‐
Mikaela Bengtsson | Certifierad kommunal yrkesrevisor | Partner

Ernst & Young AB
Mobile: +46 730 40 43 56 | mikaela.bengtsson@se.ey.com

From: Lotta Gradén <lotta.graden@kungsbacka.se> 
Sent: Thursday, July 8, 2021 5:44 PM
To:Mikaela Bengtsson <mikaela.bengtsson@se.ey.com>; Kommun 
<kommun@kungsbacka.se>
Cc: Andrea Egerlundh <andrea.egerlundh@kungsbacka.se>; Anders Johansson 
<anders.johansson@kungsbacka.se>
Subject: Sv: Förstudie och följebrev ‐ nyanländas boendesituation utifrån barnkonventionen

Hej Mikaela!
Tack för info. Tittar i kalendern för sammanträden och ser att KS‐mötet den 19 oktober är 
det möte som vi hinner få fram ett svar till. Hoppas att det ska gå bra. 
Trevlig sommar!

Med vänlig hälsning 

Lotta Gradén 
Specialist Kvalitet & Intern kontroll
______________________

Kungsbacka kommun
Kommunledningskontoret
0300-83 42 30
lotta.graden@kungsbacka.se

Från: @se.ey.com> 
Skickat: den 8 juli 2021 16:05
Till: Kommun <kommun@kungsbacka.se>; Gymnasium & Arbetsmarknad 
<gymnasiumocharbetsmarknad@kungsbacka.se>; Christer Kilersjö <christer@eksta.se>
Kopia: @se.ey.com>; Karin Iveroth 
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@se.ey.com>; Patrik Johansson <patrik.johansson2@kungsbacka.se>; Lotta 
Gradén <lotta.graden@kungsbacka.se>
Ämne: Förstudie och följebrev ‐ nyanländas boendesituation utifrån barnkonventionen

Hej!

På uppdrag av kommunrevisionen översänder jag här slutlig rapport och följebrev för 
förstudien avseende nyanländas boendesituation utifrån barnkonventionen.

Den skickas här till KS med önskemål om svar samt till Tempohus AB, Nämnden för 
gymnasium & arbetsmarknad samt KFP för kännedom (observera två olika följebrev). 

Trevlig sommar!

Bästa hälsningar
Mikaela 

‐‐
| Certifierad kommunal yrkesrevisor | Partner 

Ernst & Young AB

Parkgatan 49, 411 38, Göteborg, Sweden 

Mobile: +46 730 40 43 56 | Direct: +46 31 63 63 56 | mikaela.bengtsson@se.ey.com

Office: +46 31 63 77 00 | Fax: +46 31 15 40 50 

Website: http://www.ey.com

___________________________________
The information contained in this communication is intended solely for the use of the 
individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. It may 
contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient 
you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in 
reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. If you 
have received this communication in error, please notify us immediately by responding to 
this email and then delete it from your system. EY is neither liable for the proper and 
complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay 
in its receipt.

___________________________________
The information contained in this communication is intended solely for the use of the 
individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. It may 
contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient 
you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in 
reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. If you 
have received this communication in error, please notify us immediately by responding to 
this email and then delete it from your system. EY is neither liable for the proper and 
complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay 
in its receipt.
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Sammanfattning  

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka 

kommun genomfört en förstudie avseende kommunstyrelsen, 

nämnden för gymnasium & arbetsmarknad och Tempohus arbete 

avseende boendefrågan för nyanlända barn och familjer. Syftet har 

varit att översiktligt kartlägga hur berörda parter har hanterat 

barnets bästa och barnkonventionen i relation till frågan om 

boende.  

Sammanfattningsvis visar förstudien att barnrättsperspektivet inte 

har varit närvarande i den politiska styrningen eller samverkan 

avseende boendefrågan för nyanlända barnfamiljer. Det saknas 

dokumentation i samverkan rörande barnrättsperspektivet i 

boendefrågan för nyanlända barnfamiljer.  

Vidare bereddes beslutet om tvåårskontrakt för etableringsboende 

inte med hjälp av förvaltningen. För framtida beslut som avser 

nyanländas boendesituation ser vi en risk för att barnrätts-

perspektivet inte beaktas om inte gängse beredning sker.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund  

Kommunrevisionen har beslutat att genomföra en förstudie 

om kommunstyrelsen, nämnden för gymnasium & arbets-

marknad och Tempohus arbete avseende boendefrågan för 

nyanlända barn och familjer. En mer utförlig bakgrunds-

beskrivning återfinns i bilaga 1. 

2.2. Syfte och frågor  
Förstudiens syfte har varit att översiktligt kartlägga hur 

berörda parter har hanterat barnets bästa och barn-

konventionen i relation till frågan om boende.  

Förstudien utgör ett kunskapsunderlag för kommunrevisionen 

i det fortsatta granskningsarbetet. I förstudien har följande 

frågor besvarats: 

 Hur har kommunstyrelsen beaktat barnperspektivet i 

relation till Eksta/Tempohus vad avser kontrakt och 

uppsägningar? 

 Hur har Tempohus beaktat barnperspektivet i relation till 

kontrakt och uppsägningar?  

 Vilken samverkan har skett mellan Tempohus, nämnden 

för gymnasium & arbetsmarknad och kommunstyrelsen 

rörande kontraktens längd, uppsägningar och den aktuella 

målgruppen? 

o På vilket sätt har barnrättsperspektivet beaktats i 

denna samverkan? 

 Hur har nämnden för gymnasium & arbetsmarknad arbetat 

förebyggande med den aktuella gruppen, exempelvis i 

syfte att undvika behov av akutboende?  

o Hur har barnrättsperspektivet beaktats i detta arbete? 

 Hur styrs boendefrågor för utsatta grupper, däribland 

barn?  

o Hur beaktas barnrättsperspektivet i frågor som rör 

boende för utsatta barn? 

 Hur hanteras frågan om bostäder för utsatta grupper ur 

ett långsiktigt perspektiv?  

 Hur styr och samordnar kommunstyrelsen en 

sammanhållen etablerings- och integrationsverksamhet 

kopplat till boendefrågan?  

2.3. Ansvarig nämnd  
Förstudien avser kommunstyrelsen, nämnden för gymnasium 

och arbetsmarknad samt Temposhus AB.  

2.4. Avgränsning 
Förstudien har avgränsats i enlighet med ställda frågor.  

2.5. Metod  
Förstudien har genomförts genom dokumentstudier och 

intervjuer. Källförteckning framgår av bilaga 2.  
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3. Barnkonventionen  

Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt 
att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland 
annat ska det i alla åtgärder som rör barn i första hand 
beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Sverige 
ratificerade barnkonventionen 1990. FN:s barnkonvention är 
svensk lag sedan den 1 januari 2020. Enligt lagen ska barnets 
rättigheter beaktas vid avvägningar och bedömningar som 
görs i ärenden som rör barn. I lag och konvention återfinns 
även skrivningar kring barnets rätt till levnadsstandard.  

Barnkonventionen slår fast barnets rätt till den levnads-

standard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, 

moraliska och sociala utveckling. Konventionsstaterna ska 

vidta lämpliga åtgärder för att bistå barnets vårdnadshavare 

för att säkerställa barnets rätt till en skälig levnadsstandard. 

Vid behov ska staterna även erbjuda materiellt bistånd och 

utarbeta stödprogram för att garantera denna rättighet 

gällande bostad.  

Enligt FN:s barnrättskommitté ska rätten till bostad tolkas 

som en rätt att bo någonstans i trygghet, fred och under 

värdiga former. Kommittén betonar att rätten till bostad 

hänger samman med alla andra rättigheter i barn-

konventionen. Bostaden behöver skapa förutsättningar för 

barnet att få sin rätt tillgodosedd till lek, vila och fritid. 

Bostaden behöver också skapa förutsättningar till studiero i 

hemmet för att säkra barnets rätt till utbildning. 

För att kommuners arbete ska utgå från FN:s konvention om 

barnets rättigheter krävs ett barnrättsperspektiv. Ett barn-

rättsperspektiv är ett perspektiv som motsvarar 

konventionens barnsyn, det vill säga utgår ifrån grund-

principerna i FN:s barnkonvention.  

Kommunfullmäktige i Kungsbacka antog 2014 en policy 

avseende barnkonventionen. Av den framgår att Kungsbacka 

kommun vill: 

 tillsammans med barn och unga i Kungsbacka kommun 
bygga hållbara strukturer för att barn och unga ska 
kunna tillgodogöra sig sina rättigheter 

 att vuxna som arbetar i kommunen ska vara skickliga 
och modiga aktörer för barn och unga gällande deras 
rättigheter 

 att barn och unga i kommunen ska känna till sina 
rättigheter och ha verktyg att använda dem  

 att barn och unga i kommunen ska ha en trygg, 
utvecklande och hälsosam livsmiljö samt att de barn 
och unga som lever i en utsatt situation ska känna sig 
inkluderade och ha förutsättningar att påverka sina liv.  

 

I kommunen finns även framtagna mallar för barnrättsbaserat 

beslutsunderlag samt för prövning av barnets bästa.  
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4. Etableringsboende  

Alla kommuner ska varje år ta emot ett bestämt antal 

personer som anvisas av Migrationsverket för bosättning och 

som har fått uppehållstillstånd. Fördelningen påverkas av hur 

många nyanlända som kommunen har tagit emot tidigare och 

hur den lokala arbetsmarknaden ser ut. Kommunerna 

ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning enligt 

bosättningslagen.  

Rättspraxis1 ger kommuner rätt att säga upp nyanländas 

hyreskontrakt efter det att den tvååriga etableringstiden gått 

ut. I bosättningslagen framgår inga direkta krav på vilken typ 

av bostad som ska erbjudas vid etableringstiden eller om 

boendet får begränsas till en viss tid. Av förarbetena till 

bosättningslagen framgår dock att intentionen är att 

kommunerna i så stor utsträckning som möjligt bör erbjuda de 

nyanlända som anvisas permanenta bostäder, men att det 

inte kan uteslutas att kommuner tvingas erbjuda bostäder av 

tillfällig karaktär för att kunna fullgöra sin skyldighet. 

I Kungsbacka kommun erbjuds nyanlända tidsbegränsade 

boenden under två år. Kommunfullmäktige beslutade i maj 

2018 att godkänna att Eksta bildade ett dotterbolag, 

Tempohus AB, för hantering av temporära bostäder. Enligt 

Ekstas bolagsordning ska Eksta förvalta bostadshus med 

hyresrätter och därmed främja bostadsförsörjningen i 

 
1 Kammarrättens dom 2018-03-26 (Mål nr 4155-18) 

kommunen. Av ägardirektivet för Tempohus framgår att 

Tempohus ska samverka med Eksta och kommunen för att 

mottagandet av nyanlända i Kungsbacka ska ske på ett 

ekonomiskt och socialt hållbart sätt.  

Beslutet om tvåårskontrakt för etableringsboende beslutades 

av Tempohus styrelse genom fastställande av riktlinjer för 

hyresfrågor. Av riktlinjerna framgår att Tempohus syfte är att 

erbjuda tillfälliga bostäder, främst för nyanlända som 

placerats i Kungsbacka. Den boende ska själv skyndsamt söka 

permanent bostad och ska vid kontraktskrivande uppvisa att 

de står i Kungsbackas kö för bostadsförmedling och liknande 

kösystem i andra städer.  

5. Ansvarsfördelning avseende etableringsboende  

I Kungsbacka kommun är flera parter på olika sätt ansvariga 

för frågor kopplat till boende för nyanlända:  

Kommunstyrelsen ansvarar för att: 

 Leda, besluta och samordna en sammanhållen 

etablerings- och integrationsverksamhet för nyanlända 

invandrare och ensamkommande barn. 

Tempohus ska: 

 Uppföra och förvalta temporära bostäder. Bygglovet 

för bostäderna sträcker sig till 2026.  
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Nämnden för gymnasium och arbetsmarknad ansvarar för att: 

 Utveckla och driva arbetet med etablering av ensam-

kommande barn, ensamstående vuxna och familjer. 

 Ansvarar för myndighetsutövning avseende 

försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd samt 

bistånd i form av akut boende.  

 

Därtill har nämnden för individ och familjeomsorg ansvar för 

bistånd i form av tillfälligt boende och skyddat boende vid våld 

i nära relationer samt bistånd i form av boende för grupper 

som har svårt för att få och behålla boenden på den ordinarie 

bostadsmarknaden.  

6. Hur har kommunstyrelsen beaktat barnperspektivet 
i relation till Eksta/Tempushus vad avser kontrakt och 
uppsägning? 

Inför att Tempohus beslutade om att anta riktlinjerna där 

kontrakten ska gälla i två års tid fördes samtal mellan 

kommunstyrelsens presidium och ordföranden i styrelsen för 

Tempohus. Av intervjuer framkommer att samtalen mellan 

kommunstyrelsens presidium och ordförande för styrelsen i 

Tempohus resulterade i att kontrakten skulle sammanfalla 

med etableringsperioden och därför vara gällande två år. De 

samtal som fördes angående frågan dokumenterades inte. 

Inför och under dialogen mellan kommunstyrelsens presidium 

och Tempohus styrelse avseendetvåårskontrakten framgår av 

intervju att frågan inte bereddes med hjälp av förvaltningen. I 

intervju uppges att barnperspektivet beaktades i dialogerna 

mellan kommunstyrelsens presidium och styrelsen för 

Tempohus. Det finns däremot inget dokumenterat avseende 

barnperspektivet och hur detta beaktades vad avser 

kontraktets längd och att barnfamiljer riskerar att stå utan 

boende efter tvåårskontrakten löper ut.  

7. Hur har Tempohus beaktat barnperspektivet i 
relation till kontrakt och uppsägningar?  

Vid intervju med VD och styrelseordförande för Tempohus 

uppges att Tempohus fört diskussioner utifrån barn-

perspektivet. Av intervjun har det inte framgått på vilket sätt 

Tempohus tagit hänsyn till barnperspektivet vid beslutet om 

kontraktslängden avseende boende för nyanlända.  

Tempohus har inte genomfört någon dokumenterad barn-

konsekvensanalys i samband med beslutet om riktlinjerna för 

tvåårskontrakten. Det görs heller inte vid uppsägning av 

tvåårskontrakten. Det finns inget dokumenterat om att 

Tempohus har beaktat barnperspektivet i frågan.  
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8. Vilken samverkan har skett mellan Tempohus, 
nämnden för gymnasium och arbetsmarknad och 
kommunstyrelsen rörande kontraktets längd, 
uppsägningar och den aktuella målgruppen?  

Vid intervju uppges att samverkan avseende kontraktets 

längd ägt rum genom samtal mellan kommunstyrelsens 

presidium och styrelsen för Tempohus. Vidare uppges att 

båda parter var överens om att längden på kontrakt för 

Tempohus skulle vara två år. Denna samverkan finns inte 

dokumenterad. Nämnden för gymnasium och arbetsmarknad 

deltog inte i samtal eller samverkan avseende kontraktets 

längd. 

Enligt intervjuer fastställdes kontraktets längd till två år i syfte 

att kontraktets längd skulle sammanfalla med etablerings-

perioden.  

Sex månader innan tvåårsperioden gått ut säger Tempohus 

upp kontrakten. I samband med uppsägningen informerar 

Tempohus nämnden för gymnasium och arbetsmarknad om 

vilka familjer som kommer flytta ut. Genom informationen kan 

nämnden för gymnasium och arbetsmarknad löpande följa 

upp hur många bostadskontrakt som löper ut samt hur många 

av familjerna som hittat egen bostad. Nämnden tar även fram 

och följer upp prognoser på hur många personer som behöver 

 
2 Av skriftlig information från förvaltningen för gymnasium och arbetsmarknad 

framkommer att 55 kontrakt upphör under 2021, varav 9 hushåll har hittat eget 

söka akutboende2. Samverkan inför uppsägning 

dokumenteras eller protokollförs inte. Det finns heller inga 

dokumenterade samverkansformer för syftet eller ansvars-

fördelningen vid samverkan. 

8.1 På vilket sätt har barnrättsperspektivet beaktats i 
denna samverkan? 
I intervju med kommunstyrelsens presidium och Tempushus 

styrelseordförande uppges att barnrättsperspektivet fanns 

med vid samtalen om kontraktens längd. Däremot finns det 

inget dokumenterat avseende barnperspektivet i fråga om 

kontraktslängd. Det framgår således inte hur barnrätts-

perspektivet beaktades i samverkan.  

Det finns inte något strukturerat samverkansarbete för att 

säkerställa att barnrättsperspektivet beaktas inför att 

nyanlända familjers kontrakt löper ut. 

Vidare framkommer att samverkan inte är barnrättsbaserad, 

det vill säga att barnkonsekvensanalyser och eller prövning av 

barnets bästa har gjorts inför att familjerna måste lämna sina 

temporära boenden och flytta in i ett akutboende. Barnen har 

inte hörts inför att de ska lämna sitt tillfälliga boende och 

flytta till akutboende. Det saknas även dokumentation på om 

kommunstyrelsen, Tempohus eller nämnden för gymnasium 

boende och 46 står utan. Av dessa 46 är det 215 personer som är berörda varav 
141 barn.  Förvaltningen prognosticerar att totalt 185 personer, varav 123 som 
bor i Tempohus, kommer behöva akutboende under 2021. 
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och arbetsmarknad har resonerat kring om barnen ska komma 

till tals i frågan.  

9. Hur har nämnden för gymnasium och arbetsmarknad 
arbetat med den aktuella gruppen, exempelvis i syfte 
att undvika behov av akutboende?  

Under etableringsperioden har nämnden för gymnasium och 

arbetsmarknad flera insatser som förvaltningen arbetar med 

för att stötta familjerna när de söker efter permanenta 

boenden.  

Vid mottagande/bosättning i Kungsbacka upprättas en boplan 

som syftar till att nyanlända ska hitta en permanent bostad. 

Planerna upprättas för respektive individ och i varje ärende 

används tolk. Boplanen innehåller aktiviteter som den 

nyanlända ska genomföra. Bland annat kan nyanlända besöka 

förvaltningen och få hjälp med att söka bostad genom en 

boendekoordinator. Det aktiva bostadssöket dokumenteras i 

ärendet i förvaltningens verksamhetssystem. Varje månad 

ska minst 20 bostäder sökas. Det finns även krav på att 

nyanlända ska stå i bostadskö. Förvaltningen följer månadsvis 

upp att nyanlända sökt bostäder.  

Förvaltningen kan även tillhandahålla tolk för att säkerställa 

att nyanlända förstår vad tvåårskontrakten innebär samt att 

nyanlända får rätt hjälp för att kunna söka permanent bostad 

på egen hand.  

8.1 Hur har barnrättsperspektivet beaktats i detta arbete?  
Av intervju framkommer att barnrättsperspektivet beaktas 

först när ett akutboende blir aktuellt för en familj. Detta 

eftersom förvaltningen inte kan utgå från att en familj 

kommer bli bostadslös innan familjen de facto är bostadslös. 

Barnrättsperspektivet beaktas när nämnden enligt 

socialtjänstlagen fattar beslut om akutboende.  

10. Hur styrs boendefrågor för utsatta grupper, 
däribland barn?  

Boendefrågan för utsatta grupper styrs genom kommunens 

bostadsförsörjningsprogram antaget av kommunfullmäktige i 

april 2020. Nuvarande bostadsförsörjningsprogram gäller för 

perioden 2019-2025. I programmet finns ett avsnitt som 

berör frågan om bostäder för utsatta grupper. I avsnittet 

framkommer att Kungsbacka kommun behöver verka aktivt 

för att personer som inte har tak över huvudet ska komma in 

på den ordinarie bostadsmarknaden. Vidare framgår att 

kommunen behöver ha bra boendestöd och ibland använda 

bostadsgarantier. Det framgår även av bostadsförsörjnings-

programmet att kommunen erbjuder tvåårskontrakt för 

nyanlända samt att de aktivt ska söka egen bostad under 

etableringstiden. Av bostadsförsörjningsprogrammet fram-

går inte vad kommunen ska göra för att verka aktivt för att 

personer ska komma in på den ordinarie bostadsmarknaden. 
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Det framgår inte heller vad som avses med bra boendestöd 

eller bostadsgarantier.  

Av intervju framgår att kommunen har börjat arbeta för att 

säkerställa att en andel av nybyggda lägenheter tillfaller 

kommunen som i sin tur kan hyra ut lägenheter till utsatta 

grupper. Vidare framgår att det finns en ambition att arbeta 

för att säkerställa ett utbud av olika typer av boenden i flera 

delar av Kungsbacka. Detta för att skapa inkluderande 

samhällen där barnfamiljer inte ska behöva flytta till en ny 

kommundel.  

På tjänstepersonsnivå finns en samverkansgrupp, Hållbart 

boende, med representanter från förvaltningen för individ och 

familjeomsorg, förvaltningen för service och förvaltningen för 

gymnasium och arbetsmarknad. Syftet med Hållbart Boende 

är att strategiskt samarbete kring boendefrågor och bostads-

planering samt tydliggöra ansvar mellan förvaltningarna och 

undvika dubbelarbete. Vid intervju uppges att samverkans-

gruppen arbete är strukturerat och bidrar till ett helhets-

perspektiv där barnperspektivet beaktas. Vid samverkan förs 

mötesanteckningar. Vi har inom ramen för förstudien inte 

tagit del av mötesanteckningarna.  

10.1 Hur beaktas barnrättsperspektivet i frågor som rör 
boende för utsatta barn? 
Kommunfullmäktige beslutade om bostadsförsörjningsplanen 

i april 2020. Av beslutsunderlag i ärendet framgår inte att 

barnrättsperspektivet har beaktats vid handläggning av 

ärendet eller vid beslutet. I kommunledningskontorets 

tjänsteskrivelse i ärendet framgår inkomna synpunkter 

avseende programmet från bland annat Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen bedömer sammantaget att programmet inte 

lever upp till kraven i lagstiftningen utan att det behövs en 

djupare analys av den demografiska utvecklingen av 

efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda 

grupper och marknadsförutsättningar. Vidare efterfrågar 

länsstyrelsen en långsiktig plan för mottagandet av nyanlända 

samt en jämställdhetsanalys i förslaget till bostads-

försörjningsprogram. 

Av intervjuer framgår att barnperspektivet beaktas i 

samhällsplaneringen. Vid framtagande av översiktsplan och 

detaljplan finns dels barnrättsspecialist och en planarkitekt 

som utbildats inom barnperspektivet, dels finns framtagna 

riktlinjer och rutiner för att säkerställa att barnperspektivet 

integreras i samhällsplaneringen.  

Vid placering av nyanlända och utsatta grupper i akutboende 

tas även hänsyn till att barnfamiljer inte ska placeras i ett 

boende tillsammans med ensamstående män.  
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11. Hur hanteras frågan om bostäder för utsatta 

grupper ur ett långsiktigt perspektiv?  

Av intervju framgår att kommunen uppges arbeta långsiktigt 

med frågan om bostäder för utsatta grupper på flera sätt. Dels 

genom kommunens översiktsplan och bostadsförsörjnings-

program, dels förs dialog med privata fastighetsägare för att 

kommunen ska få ta del av en andel av de lägenheter som 

byggs för att säkra tillgången av lägenheter för utsatta 

grupper.  

Kommunens översiktsplan är från 2006 och aktualiserades av 

kommunfullmäktige 2018. Av intervju framgår att en ny 

översiktsplan är under framtagande i förvaltningen för beslut 

i kommunfullmäktige vid ny mandatperiod. Vad gäller utsatta 

grupper framgår det av översiktsplanen att förvaltningen för 

individ och familjeomsorg möter människor som kan ha 

svårighet att få tag på bostad. Vidare framgår att olika 

bostadsformer är viktigt för att undvika segregerade 

områden. Fungerande centrum i varje kommundel ska skapa 

naturliga mötesplatser och kan också medverka till icke 

segregerad miljö. Ytterligare beskrivning av kommunens 

långsiktiga arbete med bostäder för utsatta grupper framgår 

inte.  

I kommunens bostadsförsörjningsprogram framkommer att 

kommun behöver verka aktivt för att personer som inte har 

tak över huvudet ska komma in på den ordinarie 

bostadsmarknaden. Vidare framgår att kommunen behöver 

ha bra boendestöd och ibland använda bostadsgarantier. Det 

framgår inte vidare hur frågan om bostäder för utsatta 

grupper hanteras ur ett långsiktigt perspektiv.  

12. Hur styr och samordnar kommunstyrelsen en 

sammanhållen etablerings- och integrations-

verksamhet kopplat till boendefrågan?  

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att kommun-

styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnder 

och gränsdragning mellan nämnders kompetens. Kommun-

styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig 

organisation upprätthålls som ger effekt på helheten.  

Vidare framgår att kommunstyrelsen leder, beslutar och 

samordnar en sammanhållen etablerings- och integrations-

verksamhet för nyanlända invandrare och ensamkommande 

barn utifrån av kommunfullmäktige fastställda etablerings- 

och integrationsmål samt kvalitetsnivå.  

Kommunstyrelsen har antagit en riktlinje för integration i 

november 2019. Av riktlinjen framkommer att mottagande av 

nyanlända och ensamkommande barn finns med i kommunens 

ordinarie långsiktiga bostadsplanering och kommunen strävar 

efter att inte ha särlösningar för dessa målgrupper. 

Kommunen strävar även efter att mottagandet ska fördelas 

jämnt över kommunen. Vidare framgår av riktlinjen att 
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kommunen endast garanterar genomgångsboende3 under 

etableringsfasen.  

Av riktlinjer framkommer följande:  

 I första hand ska Tempohus erbjuda de nyanlända 
genomgångsboende i bostäder som ägs eller hyrs av 
Tempohus. 

 I andra hand ska nyanlända erbjudas genomgångs-
boende i kommunens egna lokaler som förvaltas av 
Service Fastigheter. 

 I tredje hand ska nyanlända erbjudas genomgångs-
boende i form av tillfälligt inrättade sovsalar i 
kommunens lokaler som förvaltas av Service 
Fastigheter. 
 

Riktlinjen beskriver kommunens förväntningar på den 

nyanlände. Kommunen har samma förväntningar på ensam-

kommande barn, nyanlända barn och nyanlända vuxna som 

finns på övriga kommuninvånare. Alla kommuninvånare har 

likvärdiga rättigheter och skyldigheter. 

Nyanlända ska vara aktiva i att söka eget boende samt ta 

ansvar för att ordna boende för eventuella anhöriga som 

kommer senare. Kommunen ska ge information om hur man 

söker eller köper en bostad. De nyanlända ska kunna klara sin 

egen hyra och hyran ska inte subventioneras.  

 
3 Tillfälliga bostäder med korttidskontrakt och utan besittningsrätt. 

13. Slutsatser 

Förstudiens syfte har varit att översiktligt kartlägga hur 

berörda parter har hanterat barnets bästa och barn-

konventionen i relation till frågan om boende.  

Vår sammantagna slutsats är att det inte finns former för hur 

barnet bästa eller barnkonventionen ska beaktas i frågan som 

rör barnfamiljernas situation vid etableringsboenden och där 

familjer riskerar att stå utan bostad.  

Dialogen mellan kommunstyrelsens presidium och ordförande 

i styrelsen för Tempohus avseende tvåårskontrakten 

bereddes inte med hjälp av förvaltningen. Barnperspektivet 

uppges ha beaktats i dialog mellan kommunstyrelsens 

presidium och styrelseordförande för Tempohus. Däremot 

finns inget dokumenterat avseende barnperspektivet och hur 

detta beaktades vad avser kontraktets längd och att 

barnfamiljer riskerar att stå utan boende efter tvåårs-

kontrakten löper ut.  

Förstudien visar att barnperspektivet inte har beaktats av 

kommunstyrelsen eller av Tempohus i samverkan inför samt 

vid beslut om riktlinjer för tvåårskontrakt.  



     

13 
 

Förstudien visar att det i huvudsak finns ett etablerat 

arbetssätt mellan Tempohus och nämnden för gymnasium och 

arbetsmarknad för samverkan inför att kontrakten löper ut, 

men att detta inte är dokumenterat eller inbegriper ett 

barnrättsperspektiv. Enligt vår mening skapar avsaknaden av 

dokumenterade riktlinjer och/eller rutiner för samverkan en 

risk för att ansvarsfördelningen blir otydlig och att samverkan 

riskerar brista vad gäller beaktandet av barnrätts-

perspektivet.  

Vi noterar att samverkan inte är barnrättsbaserad, det vill 

säga att barnkonsekvensanalyser och eller prövning av 

barnets bästa inte har gjorts inför att familjerna måste lämna 

sina temporära boenden. Barnen har inte hörts i frågan. Vi 

noterar även att det saknas dokumentation på om kommun-

styrelsen, Tempohus eller nämnden för gymnasiet och 

arbetsmarknad har resonerat kring om barnen ska komma till 

tals i frågan.  

Förstudien visar att nämnden för gymnasium och arbets-

marknad arbetar med insatser för att stödja nyanlända med 

att söka permanent boende. Förvaltningen kan tillhandahålla 

tolk om nödvändigt samt följer månadsvis upp att de 

nyanlända sökt bostad. 

Vidare visar förstudien att det inte finns dokumenterat att 

barnkonsekvensanalys genomförts eller hänsyn har tagits till 

barnrättsperspektivet inför att barnfamiljers bostadskontrakt 

sägs upp av Tempohus. Förstudien visar att nämnden för 

gymnasium och arbetsmarknad genomför barnkonsekvens-

analys avseende nyanlända barnfamiljer efter etablerings-

perioden i de fall barnfamiljerna blir hemlösa.  

Kommunstyrelsens styrning av arbetet med etablerings- och 

integrationsverksamheten kopplat till boendefrågan görs 

genom riktlinjen för integration samt bostadsförsörjnings-

programmet. En målsättning för integrationen är att inte ha 

särlösningar för berörda målgrupper. Det finns även en 

samverkansgrupp för att strategiskt arbete med hållbara 

boenden för att tydliggöra ansvar och roller i arbets-

processerna samt undvika dubbelarbete mellan förvaltningar.  

Sammanfattningsvis visar förstudien att barnrätts-

perspektivet inte har varit närvarande i den politiska 

styrningen eller samverkan avseende boendefrågan för 

nyanlända barnfamiljer. Det saknas dokumentation i 

samverkan rörande barnrättsperspektivet i boendefrågan för 

nyanlända barnfamiljer. Vidare bereddes beslutet om 

tvåårskontrakt för etableringsboende inte med hjälp av 

förvaltningen. För framtida beslut som avser nyanländas 

boendesituation ser vi en risk för att barnrättsperspektivet 

inte beaktas om inte gängse beredning sker. 
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Göteborg den 21 juni 2021 

 

Verksamhetsrevisor  Verksamhetsrevisor   

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 

 

Mikaela Bengtsson    

Verksamhetsrevisor, Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare   

Ernst & Young AB  
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Bilaga 1. Bakgrund  

Nyanlända i Kungsbacka kommun erbjuds boende under den 

tvååriga etableringsperioden. Det framgår att ett antal 

familjers kontrakt håller på att löpa ut och att familjerna 

därmed lämna sina tillfälliga bostäder.  

FN:s barnkonvention är svensk lag sedan den 1 januari 2020*. 

Enligt lagen ska barnets rättigheter beaktas vid avvägningar 

och bedömningar som görs i ärenden som rör barn. I lag och 

konvention återfinns även skrivningar kring barnets rätt till 

levnadsstandard.  

Artikel 27 i barnkonventionen slår fast barnets rätt till den 

levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, 

andliga, moraliska och sociala utveckling. Konventions-

staterna ska vidta lämpliga åtgärder för att bistå barnets 

vårdnadshavare för att säkerställa barnets rätt till en skälig 

levnadsstandard och vid behov erbjuda materiellt bistånd och 

utarbeta stödprogram för att garantera denna rättighet 

gällande bostad. Enligt FN:s kommitté för barnets rättigheter 

ska rätten till bostad tolkas som en rätt att bo någonstans i 

trygghet, fred och under värdiga former.  

FN:s barnrättskommitté betonar att rätten till bostad hänger 

samman med alla andra rättigheter i barnkonventionen. 

Bostaden behöver skapa förutsättningar för barnet att få sin 

rätt tillgodosedd till lek, vila och fritid enligt artikel 31 i 

barnkonventionen. Bostaden behöver också skapa förutsätt-

ningar till studiero i hemmet för att säkra barnets rätt till 

utbildning enligt artikel 28 och 29 i barnkonventionen. 

Bostaden ska stödja barnets rätt till liv och utveckling i 

enlighet med konventionens artikel 6.  

I Kungsbacka kommun är flera parter på olika sätt ansvariga 

för frågor kopplat till boende för nyanlända:  

Kommunstyrelsen ansvarar för att: 

 Leda, besluta och samordna en sammanhållen 

etablerings- och integrationsverksamhet för nyanlända 

invandrare och ensamkommande barn. 

Tempohus ska: 

 Uppföra och förvalta temporära bostäder. Bygglovet 

för bostäderna sträcker sig till 2026.  

Nämnden för gymnasium och arbetsmarknad ansvarar för 

att: 

 Utveckla och driva arbetet med etablering av ensam-

kommande barn, ensamstående vuxna och familjer. 

 Ansvarar för myndighetsutövning avseende 

försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd samt 

bistånd i form av akut boende.  
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Därtill har nämnden för Individ och Familjeomsorg ansvar för 

bistånd i form av tillfälligt boende och skyddat boende vid 

våld i nära relationer samt bistånd i form av boende för 

grupper som har svårt för att få och behålla boenden på den 

ordinarie bostadsmarknaden.  

Kommunrevisionen har mot bakgrund av ovanstående samt 

utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt att det är 

väsentligt att genomföra en förstudie om kommunstyrelsen, 

nämnden för gymnasium & arbetsmarknad och Tempohus 

arbete avseende boendefrågan för nyanlända barn och 

familjer. Syftet med förstudien är att översiktligt kartlägga 

hur berörda parter har hanterat barnets bästa och 

barnkonventionen i relation till frågan om boende.  
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Bilaga 2. Källförteckning  

Intervjuer  

 VD och styrelseordförande för Tempohus AB, 2021-

05-10 

 Samhällbyggnadschef och verksamhetschef hållbar 

utveckling, 2021-05-10 

 Förvaltningschef, enhetschef för enhet för etablering 

av nyanlända och enhetschef för myndighet vid 

förvaltningen för gymnasium och arbetsmarknad, 

2021-05-12 

 Nämnden för gymnasium och arbetsmarknads 

presidium, 2021-05-12  

 Kommunstyrelsens presidium, 2021-05-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation 

 Aktivt markägande 

 Avtal Tempohus avseende villavagnar 
 Handlingsplan för barnkonventionen 2014-2018 
 Policy barnkonventionen, 2014 
 Kommunstyrelsens förvaltningsbudget 2021 
 Ägardirektiv Tempohus 
 Kungsbackas bostadsförsörjningsprogram 2019-2025  
 Riktlinjer för hyresfrågor, Tempohus, 2019 
 Riktlinjer för integration  
 Rutinhandbok för detaljplan  
 Social konsekvensanalys i detaljplanering  
 Mötesanteckningar från kommunstyrelsens 

presidiums möte med Eksta  
 Mall för barnrättsbaserat beslutsunderlag Kungsbacka 

kommun 
 Mall för prövning av barnets bästa  
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Till:  

Kommunstyrelsen 

 

För kännedom till: 

Tempohus AB 

Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

 

 

Revisionsrapport – Förstudie avseende nyanländas 
boendesituation utifrån barnkonventionen 

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 21 juni 2021 antagit bifogad revisions-

rapport. Förstudien har syftat till att översiktligt kartlägga hur berörda parter har 

hanterat barnets bästa och barnkonventionen i relation till frågan om boende.  

 

Sammanfattningsvis visar förstudien att barnrättsperspektivet inte har varit närvarande 

i den politiska styrningen eller samverkan avseende boendefrågan för nyanlända 

barnfamiljer. Förstudien visar också att det saknats dokumentation i samverkan 

rörande barnrättsperspektivet i boendefrågan för nyanlända barnfamiljer. Vidare 

bereddes beslutet om tvåårskontrakt för etableringsboende inte med hjälp av 

förvaltningen. För framtida beslut som avser nyanländas boendesituation vill vi betona 

vikten av att säkerställa en ändamålsenlig beredning i syfte att beakta barnrätts-

perspektivet.  

 

Kommunrevisionen önskar få information om hur kommunstyrelsen ämnar att: 

- Tillse att barnrättsperspektivet beaktas vid boendefrågor för nyanlända 

familjer. 

- Tydliggöra dokumentation kring samverkan rörande barnrättsperspektivet i 

boendefrågan för nyanlända barnfamiljer. 

- Stärka rutiner kring bredning så att barnrättsperspektivet beaktas där det finns 

behov. 

 

Vi önskar svar senast den 10 oktober 2021.  

 

För revisorerna i Kungsbacka kommun 

Birgitta Litsegård  Stefan Strömgren 

Kommunrevisionens ordförande Vice ordförande kommunrevisionen 



 
 

Datum 
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Daniel Nordebo 
Samhällsbyggnadskontoret 
Markingenjör 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Uppdrag att inleda försäljning av del av fastigheten Kungsbacka 2:2 
 

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

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

Arrendatorn vill köpa marken 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 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 
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Beskrivning av ärendet 
Markområdet inom denna del av fastigheten Kungsbacka 2:2 nyttjas i dag av arrendatorn Pizzeria 
Rossi genom ett arrendeavtal med kommunen som undertecknades den 11 oktober 2004. Arrendatorn 
har nu inkommit med en förfrågan om att köpa loss arrenderat markområde. Anledningen är att 
arrendatorn planerar att renovera sin byggnad och för att kunna göra detta möjligt krävs banklån, något 
som banken inte medger då byggnaden står på ofri grund.  

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. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att även kvartersmarken väster om arrendestället, på detaljplanen 
markerat med C – torg, ska ingå i försäljningen samt parkeringsytan söder om arrendestället. En 
förutsättning för att genomföra försäljningen är att erforderlig fastighetsbildning vinner laga kraft.  

Försäljning bör ske genom direktanvisning till nuvarande arrendator och priset ska grunda sig på 
värdering utförd av oberoende auktoriserad fastighetsvärderare.  

Bygglov för den planerade renoveringen beviljades av byggnadsnämnden den 14 juni 2021. 

 

 

Malin Aronsson    Emma Kjernald 

Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 

















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

 
 
 

 
 

 GÖTEBORG     Datum: 2021-06-14 
 
 
 

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

Diarienummer: BN 2021-001485 
Ärende: Bygglov för utvändig ändring samt, takförändring och skylt för verksamhet  
Fastighet: KUNGSBACKA 2:2 
Beslut: D 2021-001896, 2021-06-14 
 
Beslut 
Byggnadsnämnden beviljar Bygglov för utvändig/invändig ändring samt, takförändring och skylt 
för verksamhet 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 
att beslutet vann laga kraft. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för åtgärden är Laszlo Toth. 
Avgiften för beslutet är 14 400 kronor. Av detta kostar bygglovet 10 800 kronor och byggskedet 
3 600 kronor.  
Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 
 
Upplysningar 
Innan ni får påbörja byggnadsarbetet måste ni ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. 
Dessutom måste överklagandetiden ha löpt ut. Den räknas fyra veckor från att beslutet kungjordes i 
Post- och Inrikes Tidningar.  

Om åtgärden påbörjas efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har 
vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det 
överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

 
Redogörelse av ärendet 
Ansökan kom 2021-05-03. 

Ansökan bedömdes vara komplett 2021-06-01. 

Ansökan gäller Bygglov för utvändig/invändig ändring samt, takförändring och skylt för 
verksamhet. 

Ändring av kulör på fasad NCS S2502-Y Svart plåttak RAL 7021. 
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Höjning av takkonstruktion sam uppsättning av skylt med måtten 1600 mm x 800 mm ledbelyst. 

Ansökan avser ej uteserveringen. 
Planförutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan KP127 vars syfte är att möjliggöra byggnader för centrumändamål.. 
I detaljplanen regleras bland annat punktprickad mark, byggnad får inte uppföras. 
Inkomna synpunkter 

Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 
sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 
kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Åtgärden är planenlig, därför har inga grannar hörts. 

Motivering till beslut 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Förvaltningen bedömer att ansökan 
stämmer med detaljplan och uppfyller kraven enligt PBL 9 kap. 30 § punkt 4 då byggnaden är 
lämpligt utformad och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan.  

Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i 
PBL 2 kap 9 §. Bygglov ska därför beviljas. 

 

I och med ovanstående motiveringar bedömer förvaltningen att inkomna invändningar från berörda 
sakägare har blivit bemötta. 

 
Detta beslut har fattats av tjänstemän vid Bygg- och miljöförvaltningen enligt byggnadsnämndens 
delegeringsordning. 

Ing-Marie Ringholm 
Bygglovshandläggare 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Hur du överklagar 
Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till byggnadsnämnden med adress Kungsbacka 
kommun, Bygg- och miljöförvaltningen, 434 81 Kungsbacka. 

I brevet anger du diarienummer, beslutsdatum och beslutsnummer för det beslut du vill överklaga, 
samt varför du anser att beslutet är felaktigt och hur du vill att beslutet ska ändras. Ange också dina 
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kontaktuppgifter i form av namn, postadress, telefonnummer och gärna e-postadress. Om du vill 
hänvisa till handlingar som stödjer din ståndpunkt ska du bifoga dem. Glöm inte att underteckna 
överklagandet. 

Byggnadsnämnden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag som du fick del av 
beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid sänder byggnadsnämnden överklagandet vidare 
till Länsstyrelsen i Hallands län som prövar det överklagade beslutet. Om överklagandet kommer in 
för sent kommer det att avvisas. 
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Kommunledningskontoret 

Malin Larsson 
0734–344265 
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Delårsrapport 2021 för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos per den 31 augusti 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Vårt 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 levereras ”Mitt arkiv” som är en tjänst som möjliggör för 

invånare att ta del av handlingar digitalt. 
Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott för helåret 2021 på 10 000 tkr. 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, 2021-09-06 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret Styrning & Ekonomi 

 

Malin Larsson      Anders Johansson 
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Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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1 Sammanfattande analys 

Händelser av väsentlig betydelse 

Vårt 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. Under hösten kommer vi i dialog med kommunlednings-

gruppen arbeta vidare med frågan om hur vi ser på förutsättningarna för distansarbete, även efter det att allmänna 

råd och restriktioner släppts. 

Arbetet med de fem kommungemensamma prioinitiativen är i full gång, och dessa är; 

• Samverkansarenor med näringslivet 

• Tryggare Kungsbacka 

• Medskapande 

• Invånarfokuserad bemanning  

• Stärka förmågan att ta ansvar för sitt liv 

Under våren har behoven utforskats med hög grad av delaktighet från berörda målgrupper. Exempelvis har ett 

sjuttiotal företagare intervjuats om hur de skulle vilja samverka tillsammans med kommunen. Under hösten 

kommer olika lösningar att testas och utvärderas. 

I augusti lanserades Mitt Arkiv vilket är en ny tjänst kopplad till kommunens nya e-arkiv. Kungsbacka kommun 

är först ut i Sverige med denna tjänst där invånare kan logga in med e-legitimation och ta del av handlingar som 

rör dem själva, till en början slutbetyg från gymnasiet. Kommunarkivet gör idag drygt 1 000 utlämnanden per år 

och av dem är ungefär en fjärdedel av dem är betyg. Med Mitt Arkiv underlättas arbetet då antalet utlämnanden 

blir färre när invånare själva kan söka fram sitt betyg online. Vi har även fått en lösning på plats för säkra digitala 

möten med exempelvis brukare och elever, vilket innebär att även möten som omfattas av sekretess kan 

genomföras på distans. 

Arbetet med att tillhandahålla data för bättre uppföljning och beslut för kommunens verksamheter med stöd av 

Business Intelligence (BI) utvecklas löpande. Nu finns förutom ekonomi och inköp även information om HR, 

fordon, befolkningsstatistik och bygglov tillgängligt. Huvudsyftet med utvecklingen av BI är underlätta för oss 

att hantera tillgänglig data och därmed utgöra ett viktigt beslutsstöd. 

Kungsbacka kommun arbetar med införandet av nya Kungsbacka.se. Syftet är att skapa en modern, tillgänglig 

och användarcentrerad plattform med möjlighet till kostnadseffektiva uppdateringar. Målet är att förbättra 

kommunens digitala samhällsservice och digitala kommunikation genom att det blir enklare, öppnare och 

effektivare. Vi har under våren 2021 genomfört och gått utbildningar i tillgänglighet, sökoptimering och klarspråk 

för att lyfta kommunens redaktionella arbete. Under våren pågick ett inventeringsarbete av de 5 000 sidor som nu 

finns på Kungsbacka.se samt produktion av nytt innehåll där användartester ligger som grund i fortsatt arbete. 

Projektet innefattade även under våren 2021 upphandling av nytt webbpubliceringsverktyg (CMS) där avtal nu 

tecknats. Under hösten 2021 börjar uppbyggnad av hemsidan och lansering planeras månadsskiftet mars/april 

2022. 

Arbetet med kommunens översiktliga planering har fortsatt under året. Den nya kommunomfattande 

översiktsplanen ”Vårt framtida Kungsbacka” har varit ute på granskning under året och förväntas bli antagen av 

kommunfullmäktige i december 2021. ”Fördjupningen av översiktsplanen för Kungsbacka stad” är mitt i den 

intensiva inledningsfasen då underlag för planen bearbetas fram. Näringsliv, föreningsliv och politiken har under 

våren deltagit i arbetet genom workshops. 

Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott för helåret 2021 på 10 000 tkr. 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 



Kommunstyrelsen  Kungsbacka kommun 
Delårsrapport augusti 2021 

 

   

 4 

högre än budgeterat, inköp som gjorts för att förbättra arbetsmiljön för kommunens medarbetare vid distansarbete 

samt ett nytt avtal för kommunförsäkringen. 

Nämndens kommentar kring Coronaviruset, Covid-19 

Arbetet med att redovisa veckovisa lägesbilder till länsstyrelsen fortlöper och likaså vårt arbete med att hålla 

samman den arbetsgivarpolitiska hållningen vi har som kommun. Våra månatliga pressträffar genomfördes senast 

den 26 augusti, dessa kan ses i efterhand på webben. 

Av den extra satsning på 10 miljoner kronor, som beslutades av kommunfullmäktige i december 2020 för att 

minimera Coronapandemins effekter hos våra invånare, avsattes 500 tusen kronor för att stärka upp och stödja ett 

näringsliv som drabbats hårt under pandemin. Vi stödjer besöksnäringen genom att stärka upp Hemester-

kampanjen, kommunikation kring Take away parkeringar i centrum samt bidra till skönt häng i centrum genom 

portabla solstolar och kommunikationsinsatser kring det. Planen för kvarvarande medel av satsningen är att 

förstärka synligheten av aktiviteter tillsammans med våra matproducenter och restauranger/caféer i centrum i 

samband med skördetid samt förstärkta insatser i samband med Jul i Kungsbacka. Företag önskar fler aktiviteter 

och evenemang i staden för att stödja dem. Planen ligger i linje med deras önskan. Vi anpassar insatserna efter de 

restriktioner som finns och näringslivets behov. 

För Stiftelsen Tjolöholm har pandemin inneburit intäktsbortfall på vissa områden eftersom restriktioner har 

omöjliggjort genomförande av i stort sett alla evenemang. Däremot har ökade intäkter genererats på andra håll, 

tack vare förändrade besöksmönster och att anläggningen under våren och sommaren haft rekordmånga besökare. 

För närvarande har stiftelsen ingen likviditetsbrist och hur det utvecklas under hösten beror till stor del på om 

stora evenemang kan genomföras. I dagsläget ser ett genomförande möjligt ut, om än med vissa begränsningar. 

Huruvida stiftelsen går med resultatmässigt underskott 2021 eller ej är för tidigt att säga. Stiftelsen bedömer dock 

att den garanti som Kungsbacka kommun utställt, med anledning av befarad likviditetsbrist, inte kommer att 

behöva nyttjas under 2021. 
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2 Uppföljning mål 

Kommunens främsta styrdokument är visionen och baserat på den, vad som händer i omvärlden samt uppföljning 

från tidigare år, har kommunfullmäktige beslutat om fem kommunövergripande mål. Målen är ett tydligt 

riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna ska uppnå. De 

kommunövergripande målen preciseras i fokusområden. Målen gäller samtliga nämnder förutom valnämnd, 

överförmyndare i samverkan och revisionen. Kommunstyrelsen har en samordnande roll i utvecklings- och 

förbättringsarbetet kring målen. 

Måluppfyllelsen utvärderas med hjälp av indikatorer och genom uppföljning som samlas in från nämnderna. Alla 

mål ska tas om hand, men nämnderna kan bidra i olika omfattning till de olika fokusområdena. Inom några 

områden kan det bli betydligt mer och i andra i lite mindre utsträckning. Eftersom de kommunövergripande målen 

gäller under mandatperioden kan insatserna också variera över tid. Förvaltningarna har en gemensam 

genomförandeplan med prioriterade initiativ för att kraftsamla i målarbetet. 

En samlad uppföljning och bedömning av antagna mål görs i kommunens delårsbokslut per augusti. Förutom 

skriftlig uppföljning i samband med delårs- och årsbokslut har vi dialoger, så kallade checkpoints för att utvärdera 

hur det går med de prioriterade initiativen. 

2.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och 

livsstilar. 

- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer. 

- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

 

Hållbar stadsutveckling 

Vi skapar förutsättningar för en blandad stadsbebyggelse genom att studera lämplig placering av bostäder, kontor, 

samhällsviktiga funktioner, handel och verksamheter för att tillsammans skapa en hållbar stadsutveckling. Detta 

för att skapa möjligheter för företag att etableras, ett levande centrum, levande stadsmiljöer och ett starkt attraktivt 

Kungsbacka. Fokus ligger på Kungsbacka tätort och andra stationssamhällen som noder i samhällsbyggandet. 

Inom ramen för fördjupning av översiktsplanen för staden har det under året hållits digitala workshops med 

politiker (KSAU), föreningslivet och kulturlivet för att få igång en tidig dialog utifrån olika perspektiv och för att 

lyssna på deras önskemål och framtidsvisioner för en växande stad. Effekterna består av insikter kring olika 

aktörers förutsättningar i staden samt att alla aktörer/intressenter ska förstå hur de kan påverka och medverka i 

kommunens arbete. 

Arbetet med att bedöma planbeskeden ur ett hållbarhetsperspektiv har påbörjats under året med syftet att redan i 

ett tidigt skede vara tydlig mot exploatörerna kring hur projektet ligger i linje med kommunens hållbarhetsarbete. 

Detta för att skapa transparens samt en ökad förståelse för processen med att skapa attraktiva och hållbara 

boendemiljöer. 

Vi har ytterligare förbättrat vårt arbete med hållbarhetsbokslutet vilket ger oss ett bättre utgångsläge för att 

fokusera på rätt hållbarhetsfrågor. 
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Totalförsvar 

En krisberedskapskonferens med temat civilt försvar, informationspåverkan och krisstöd har genomförts med 

kommunens krisledningsnämnd samt tjänstepersoner inom krisledning och krisstöd för att öka kompetensen kring 

de utmaningar vi står inför och de utmaningar vi kan möta vid höjd beredskap och ytterst krig. 

Krisberedskapsveckan är ett årligt event där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är huvudaktör 

på nationell nivå och Kungsbacka på lokal nivå. Under veckan möter representanter från kommunen tillsammans 

med en representant från Frivilliga Försvarsorganisationer våra invånare för att prata om hur man kan förbereda 

sig inför en samhällsstörning samt egenberedskap. I år är det tredje året Kungsbacka deltar aktivt i 

Krisberedskapsveckan och intresset kring att delta har ökat hos invånarna, antingen genom dialog med våra 

representanter på plats och/eller våra föreläsningar. Enligt undersökningar som MSB gjort har allt fler invånare 

påbörjat förflyttningen ifrån tanke till handling gällande sin egenberedskap genom att skaffa sig utrustning för att 

tillgodose de grundläggande behoven såsom värme, vatten och kommunikation. Årets Krisberedskapsvecka 

smygstartar genom Totalförsvarsdagen för årskurs 2 på gymnasiet och Försvarsmaktens hemvärnsövning. 

Kärnenergiberedskap 

Vi ska stärka Kungsbacka kommuns kärnenergiberedskap samt i samverkan med Länsstyrelsen i Halland 

implementera den nya kommunövergripande Kärnenergiberedskapsplanen för de nya beredskapszonerna som 

gäller från den 1 juli 2022. Förändrade beredskapszoner kommer att innebära att fler invånare inom Kungsbacka 

kommun blir berörda vid en kärnteknisk olycka på Ringhals. Vad det innebär för den enskilde är fortfarande under 

utredning och planeringen leds av Länsstyrelsen i Halland. Den övergripande projektplanen samt delprojekt-

planerna är klara och beslutades av styrgruppen i början av året, projektet och delprojekten fortlöper enligt 

tidsplan. Samordning sker i redan befintliga processer i kombination med kommunikationsinsatser i syfte att 

använda våra resurser på ett klokt sätt. För våra invånare finns det möjlighet att ta del av den information som 

Länsstyrelsen i Halland höll kring detta under Krisberedskapsveckan 2020. Informationen hittas på kommunens 

hemsida kungsbacka.se. 

2.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi. 

- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt 

Borgmästaravtalet. 

-Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

 

Glokala Sverige 

Vi deltar i samverkansprojektet Glokala Sverige som är ett kommunikations- och utbildningsprojekt för att öka 

kunskapen och engagemanget kring Agenda 2030. Projektet fortlöper men har förskjutits i tiden på grund av 

pandemin. Under året har vi arbetet påbörjats med att ta fram en digital utbildning kring Agenda 2030. 

Social hållbarhet 

Vi har använt oss av nya lösningar gällande digital kommunikation på grund av pandemin. Största fokuset har 

varit på att utveckla nya mötesplatser för samråd med invånarna. Samhällsbyggnadskontoret har utvecklat sina 

samrådsmöten genom att erbjuda möten digitalt och har även skapat en mobil mötesplatslösning för att hålla 
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samrådsmöten utomhus, med effekten att dialogen har underlättats under rådande förutsättningar för en fortsatt 

god invånardelaktighet och kunskap genom ökad transparens av kommunens verksamhet. Bemötandet har varit 

så positivt att dessa lösningar bör finnas kvar även efter pandemin. 

Under året har vi tillsammans med Aranäsgymnasiet arbetat med uppgifter kring stadsutveckling, detta för att öka 

dialogen med barn och ungdomar samt för att ge dem en ökad förståelse kring hur de kan vara med och påverka 

större samhällsbyggnadsprojekt (samt sin närmiljö). Vi har därtill samarbetat med kommunutvecklarna där 

ungdomar intervjuar andra ungdomar om deras livssituation och framtidstankar för att få en ökad insyn i 

ungdomars tankar. 

2.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor. 

- I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan 

mellan näringsliv och utbildning. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

 

Invest in Kungsbacka 

För att synliggöra Kungsbacka som en attraktiv plats för investeringar har vi under året gett ut ett magasin 

Kungsbacka - Västkustens befolkningsraket. Magasinet finns i både digital och fysisk version. Även en film har 

producerats som beskriver Kungsbackas utveckling och möjligheter för företag att växa och etablera sig i 

Kungsbacka. Informationen på kungsbacka.se har uppdaterats och sammanställts kring etableringar, processer 

och viktig information för företag om att etablera och investera i Kungsbacka. Under hösten kommer fokus ligga 

på marknadsföring av Kungsbacka och insatserna har hitintills mottagits väl av näringslivet som också varit 

involverade i arbetet med att ta fram materialet. 

Utveckla hållbar samverkan i stadskärnan 

Efter en kartläggning, i dialog med engagerade fastighetsägare och näringslivet, har fokus varit på att utveckla 

verksamheten och nätverken som berör platsutveckling i stadskärnan. Insatser har påbörjats för att utveckla 

samarbetet mellan kommun, näringsliv och fastighetsägare för att tillsammans arbeta fram ett långsiktigt 

gemensamt mål. Under våren har pandemin varit en utmaning då de digitala mötena inte ger samma fördelar som 

fysiska. Arbetet under hösten kommer fokusera på analys och kartläggning av samtliga delar som QM (Quality 

Mark - certifiering av samverkansarbetet) omfattar och vi ser att vi har goda möjligheter att uppfylla 

kvalifikationerna för en QM-ansökan framöver. Fokus ligger också på att sätta den långsiktiga gemensamma 

planen och formerna för en gemensam finansiering för att möjliggöra insatser inom planen. Effekter som vi ser 

redan nu är att fler företag engagerar sig i arbetet. 

2.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla. 
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- I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv. 

2.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

- I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det 

goda livet. 

- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen. 

- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt. 

- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare. 

 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

 

Lätt & Rätt i Kungsbacka 

Under våren så har aktiviteterna fortsatt framförallt på Bygg och Miljö. Workshop och aktiviteter har också startats 

på samhällsbyggnadskontoret, till hösten kommer teknik att göra liknande aktivitet. Många av våra medarbetare 

har genomgått e-utbildningen ”nyfiken på näringslivet” och givit mycket god respons. När Löpande insikt släpptes 

i april kunde vi också se att nöjdheten med kommunens service vid myndighetsutövning ökat bland våra 

företagare. Arbetsgruppen har under våren träffats varannan vecka där vi diskuterat genomförda samt planerade 

aktiviteter, vad som fungerar och vad vi behöver skruva på. Vi startar hösten med en workshop tillsammans med 

styrgrupp och arbetsgrupp för att stämma av vad vi är och planera framåt. Vi planerar även en gemensam 

kommunikationsutbildning för förvaltningarna inom Lätt & Rätt. Några av de genomförda aktiviteterna nedan: 

• Processarbetet pågår och har introducerats i förvaltningarna för Lätt & Rätt 

• ”En väg in”- utsedda kontaktpersoner på bygglov. 

• ”Hur ska vi tänka strategiskt med näringslivsfrågorna” gemensamt arbete för förvaltningschefer och 

utvecklare. 

• Kommunikation och artiklar i samband med helår, insiktsläpp, enkät Svenskt Näringsliv och rankingsläpp 

Svenskt Näringsliv. 

• Etableringsprocessen klar kompletteras med en extern version. 

Digital transformation 

Under förra året tog vi fram en handlingsplan med fem satsningsområden för digital transformation. 

Efter ett års arbete utifrån planen kan vi konstatera att färdriktningen utifrån valda prioriterade initiativ inom 

området Välfärdsteknik för självständighet har hållits. Inga initiativ är avslutade men det rullar på bra med 

digital tillsyn, digitala videomöten med brukare, digital post och SMS-utskick. Förväntade effekter är bättre 

tillgänglighet för mottagare, effektivare arbetsinsats och tidsbesparingar för medarbetaren samt en lägre 

miljöpåverkan. 

Inom området Digitala samhällskanaler har vi infört en ny plattform för kommunens e-tjänster. Plattformen ger 

oss större möjligheter att snabbare och enklare bygga nya e-tjänster som även är mera användarvänliga. Vidare 

pågår ett stort arbete med att införa den nya webbplatsen som ska ersätta nuvarande kungsbacka.se som ska 

lanseras under våren 2022. 

Inom Digital samhällsbyggnadsprocess pågår upphandling och implementering av ett nytt ritverktyg för digitala 
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detaljplaner. Arbetet med ny digital översiktsplan pågår som planerat. Vi har även påbörjat arbetet med en ny 

geodatastrategi som ska utgöra ett stöd för prioritering och planering av framtida GI-uppdrag samt vara en 

förutsättning att genomföra och upprätthålla en digitalsamhällsbyggnadsprocess enligt de nationella regelverken 

som regeringen har satt upp. 

Analytics, det vill säga att nyttja data för att arbeta smartare och underlätta beslutsfattande, har varit i fokus inom 

området Effektivare arbetssätt. Inom Ekonomi, HR och Inköp kan vi nu följa upp och analysera olika mått och 

indikatorer på ett enkelt och visuellt sätt. Arbetet med automatisering av processer pågår enligt plan och vi 

förväntas optimera och automatisera sex processer under året. Vidare pågår ett initiativ som heter Mera Digital 

vars syfte är att höja den digitala mognaden hos våra invånare genom att erbjuda en mötesplats på Fyren, en 

webbplats samt en mobil enhet som kommer att cirkulera på olika platser i kommunen. 

Slutligen kan vi konstatera att området Förutsättningar och möjliggörare är viktigt och relevant då det är här vi 

lägger en bra grund för kommunens gemensamma funktioner och tjänster som ska underlätta framtida 

digitalisering. Arbetet med de olika initiativen så som införande av en ny lösning för digital avtalshantering, 

lösning för autentisering- och signering och översyn av systemförvaltarmodellen har flutit på bra. 

Kontinuerlig medarbetarundersökning via pulsmätningar 

En pilot med pulsmätningar är genomförd på kommunstyrelsens förvaltning och utvärderingen av piloten visar 

att det finns goda resultat av en kontinuerlig dialog om arbetsmiljön i verksamheterna. Projektet har inte pågått 

tillräckligt länge för att avgöra om det har haft effekt på personalomsättning och sjukfrånvaro då kommun-

styrelsens förvaltning redan har låga värden på båda nyckeltalen. Beslut har fattats kring att övergå i upphandling 

för hela kommunen. 
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3  Uppföljning direktiv 

Direktiv är det mest konkreta sätt kommunpolitikerna styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska 

utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett 

sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till 

en viss tidpunkt. Tjänstepersonerna har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört 

direktiven. 

3.1 Handlingsplan för att sätta Kungsbackas företagsklimat på kartan 

Beslutats av 

Nämnd 

Nämndens formulering 

Vi tar företagsklimatet på allvar. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att sätta 

Kungsbackas företagsklimat på kartan och att vi verkligen uppnår Västsveriges bästa företagsklimat. (helst 

Sveriges bästa företagsklimat). Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2021. 

Kommentar 

Kommunstyrelsen förvaltning har genomfört uppdraget under våren 2021. Kommunstyrelsen förklarade 

uppdraget genomfört 210622 § 175. 

3.2 Stärka Kungsbackas arbetssätt för fler företagsetableringar 

Beslutats av 

Nämnd 

Nämndens formulering 

Kommundirektören får i uppdrag att stärka Kungsbackas strategiska och proaktiva arbetssätt för fler företags-

etableringar, säkerställa tillgänglig och attraktiv verksamhetsmark samt öka de strategiska markförvärven. 

Uppdraget ska redovisas i kommunstyrelsen senast den 30 juni 2021. 

Kommentar 

Kommunstyrelsen förvaltning har genomfört uppdraget under våren 2021. Kommunstyrelsen förklarade 

uppdraget genomfört 210622 § 175. 
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4  Verksamhetsmått 

4.1 Analys verksamhetsmått 

Vi räknar med att anta 16 detaljplaner under året. Det är betydligt färre än de 25 vi budgeterat vilket beror på att 

flera planer dragit ut på tiden och att en del inte hunnit starta. Målet om att planlägga 500 bostäder under året 

kommer att överträffas med ett utfall till och med augusti på 662 bostäder och en helårsprognos på 825 bostäder. 

 Kännedomen om tillståndslotsen har ökat, flera ärenden kan lösas genom samordning och arbetssättet har blivit 

väletablerat vilket resulterar i att vi kommer att överträffa årets budgetmål på 25. 

Arbetet med att automatisera processer löper på. Två processer har hitintills automatiserats under året och 

ytterligare tre är inplanerade och beräknas bli klara under hösten. För att möjliggöra för fortsatt automatisering 

behöver vi arbeta i ännu större utsträckning med våra processer än vi gör idag för att förstå, leda och optimera 

dem. Ju närmare en processorienterad organisation vi kommer desto mindre blir steget till automatisering. 

4.2 Resursmått 

Namn Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall jan-
aug 2021 

Ledtid planbesked till projektstart, anges i 
månader 

  17 5,35 15 

4.3 Prestationsmått 

Namn Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall jan-
aug 2021 

Upprättade detaljplaner 15 19 26 10 9 

Antal företag i tillståndslotsen   15 32 34 

Planlagda bostäder  183 424 336 662 

Automatiserade processer    10 2 
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5  Personal 

5.1 Kompetensförsörjning 

5.1.1 Attrahera/rekrytera 

Kungsbacka kommuns vision och mål uttrycker att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med modiga medskapande 

medarbetare och ledare. Att ta emot praktikanter är en viktig uppgift för att arbeta med vårt externa arbetsgivar-

varumärke samt att möta och förhoppningsvis locka framtidens arbetstagare till oss. Under våren har vårt nära 

samarbete med den kommungemensamma praktiksamordningen fortsatt. Som en följd av pandemin blev vårens 

prao inställd men förvaltningen har under våren förberett sig och står nu för att kunna ta emot praoelever från 

kommunen under hösten. 

Vi arbetar aktivt med att synas i digitala kanaler så som Facebook, LinkedIn och Instagram så våra digitala, sociala 

kanaler är viktiga arenor för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Ett exempel är Instagramkontot ”Jobba i 

Kungsbacka kommun” som ger möjlighet till en inblick i många av våra spännande yrken. 

Digital kommunikation har blivit särskilt viktigt under pandemin. Ett starkt kommunikativt fokus har därför varit 

på Corona covid-19 i syfte att uppfattas som en transparent arbetsgivare. Söktrycket på de rekryteringsannonser 

vi haft ute under våren har varit gott och vi har lyckats attrahera den kompetens som eftersökts. Under våren har 

förvaltningen genomfört en kommungemensam introduktionsdag för nyanställda i digitalt format med cirka 80 

deltagare. 

5.1.2 Utveckla/behålla 

Det är viktigt att attrahera och rekrytera de kompetenta medarbetarna men minst lika viktigt, om inte viktigare, är 

att utveckla och behålla de medarbetare vi har. Nedan presenteras några av initiativen som kommunstyrelsens 

förvaltning genomfört under första delen av året med syfte att främja och säkerställa en god arbetsmiljö. HR-

organisationen har under våren haft stort fokus på frågor kopplade till pandemin och arbetat intensivt för att skapa 

samsyn kring de arbetsgivarpolitiska frågorna som uppstått i organisationen. 

Distansarbete  

Största delen av medarbetarna på kommunstyrelsens förvaltning har under våren fortsatt att arbeta på distans, i 

linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Under våren genomförde kommunstyrelsen en kommun-

gemensam enkät som gick ut till alla kommunens medarbetare som helt eller delvis arbetar på distans med 

anledning av pandemin. Kommunstyrelsens resultat ligger i linje med det kommungemensamma resultatet som 

visar att: 

• Arbetsprestation har förbättrats 

• Balansen mellan arbete och privatliv har förbättrats 

• De digitala verktygen har fungerat bra och den digitala kompetensen är god 

• Den fysiska arbetsmiljön i hemmet har fungerat bra 

• Den fysiska aktiviteten har minskat 

• Sammanhållningen har försämrats 

Hur sammanhållningen ska öka har varit ett tema på arbetsplatsträffar och ledningsforum där deltagarna fått 

komma med idéer och tips. Under våren har en aktivitet startat på Insidan som kallas månadens träningsutmaning, 

för att inspirera till fysisk aktivitet. Men mer behöver göras framåt och olika alternativ ses nu över utifrån effekter 

och kostnader. 

En arbetsgivarpolitisk hållning avseende distansarbete efter september 2021 (datum kan komma att ändras utifrån 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer) har tagits fram för att vägleda alla chefer och medarbetare i arbetet 

framåt. Kungsbacka kommun ställer sig generellt positiva till distansarbete men dialog på enheten måste ske och 
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det är närmsta chef som formellt beslutar huruvida det är lämpligt eller ej. Dokumentet innehåller också 

information om utrustning och arbetsmiljön i hemmet. 

Pulsmätningsverktyg för att undersöka arbetsmiljön 

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med delar av förvaltningen för Service under våren fortsatt varit 

pilotverksamheten för pulsmätning av arbetsmiljön. Pulsmätningar är digitala korta enkäter som veckovis gått ut 

till medarbetarna med vetenskapligt förankrade frågor. Verktyget ger löpande automatiska insikter till våra chefer. 

Metoden har under våren utvärderats med hjälp av fokusgrupp och en digital enkät till samtliga deltagare. 

Resultatet visade att det är en bra metod som största andelen av deltagarna önskar fortsätta med. Beslut om att gå 

ut i kommungemensam upphandling av pulsmätningsverktyg har fattats och arbetet påbörjats. 

Kompetensutveckling inom ledarskap 

 Flera chefer har genomfört en digital utbildning som heter Leda på distans som anordnats av företagshälsovården. 

Utbildning har bland annat innefattat mänskliga reaktioner utifrån rådande pandemi och virtuellt arbete, konkreta 

råd till chefer samt ledarutmaningar kopplade till dessa och viktiga faktorer att ta i beaktning. Som ledare och 

arbetsgivare är det viktigt att se över de faktorer i arbetslivet som kan förstärka eller skapa psykisk ohälsa, sänkt 

prestation och minskat välmående. 

Under hösten 2020 och våren 2021 har Kungsbacka kommun genomfört orienteringsprogrammet Jag vill bli chef. 

Programmet vänder sig till medarbetare som vill få ökad kunskap om och inblick i vad chefskap innebär. Detta 

för att vara bättre förberedda innan de tar beslut om att gå vidare och söka sig till chefsroller. Under våren har det 

planerats för en påfyllnadsutbildning i utbildningsprogrammet Utvecklande ledarskap (UL), så kallad Förnyad 

ULL, där flera chefer från förvaltningen är anmälda och startar efter sommarsemestern 2021. Utbildningen är ett 

av våra två utbildningsprogram för befintliga chefer. Programmet fokuserar på det person-liga ledarskapet och att 

få chefer och ledare att utvecklas så att de kan leda ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Under våren har arbetet 

med utbildningen Kungsbackaledaren bas fortsatt och utökats från sju till tio kapitel. Kungsbackaledaren Bas är 

ett av kommunens utbildningsprogram för chefer som är en digital utbildning. Utbildningen har nyblivna chefer 

som målgrupp och syftar till att skapa insikt kring arbetsgivarrollen och det formella chefsuppdraget. 

Aktivitetsbaserat arbetssätt 

Samtliga medarbetare på förvaltningen har nu sin hemvist i våra aktivitetsbaserade lokaler på Vägmästaren och 

Stadshuset. För våra medarbetare på Stadshuset är arbetssättet relativt nytt men har delvis stannat upp till följd av 

pandemin och medföljande distansarbete. I maj genomfördes en fysisk skyddsrond på Stadshuset som gett 

underlag för förbättringsåtgärder bland annat avseende belysning och klimat. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Under våren har kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med övriga förvaltningar och våra fackliga 

organisationer tagit fram en kommungemensam arbetsmiljöutbildning och ett nytt samverkansavtal. Den 

kommungemensamma arbetsmiljöutbildningen har under våren testats i pilotformat och syftar till att uppnå målet 

om en attraktiv arbetsplats genom kunskap, hälsosam arbetsmiljö, hållbart arbetsliv och tydlighet kring det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Vårt nya avtal för samverkan är tecknat av Kungsbacka kommun och de fackliga 

organisationerna och har implementerats under våren 2021. Syftet med det nya avtalet är att på ett tydligare sätt 

beskriva hur samverkan går till och att underlätta samarbetet. På så sätt tar vi även hand om arbetsgivarens 

förhandlingsskyldighet i enlighet med Medbestämmandelagen. 

5.1.3 Avsluta 

Att medarbetare slutar och går vidare i karriären är naturligt. För oss som arbetsgivare är det dock viktigt att 

säkerställa att personalomsättningen inte är en följd av brister på arbetsplatsen. På Kommunstyrelsens förvaltning 

genomför HR avslutningssamtal med alla tillsvidareanställda medarbetare som väljer att avsluta sin anställning 

hos oss. Samtalet syftar till att fånga upp unika erfarenheter från verksamheten och identifiera möjliga 

utvecklingsområden. Avslutningssamtalet ska också bidra till att medarbetaren lämnar organisationen med en 
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positiv känsla och fortsätter att agera som en ambassadör för Kungsbacka kommun. De få avslutningssamtal som 

genomförts under våren har inte indikerat i något tydligt mönster gällande orsak till avslutad anställning. Utöver 

avslutningssamtalet får medarbetare som slutar en digital exitenkät. Exitenkäten följs upp på förvaltningsnivå och 

resultatet sammanfattas och presenteras bland annat i årsredovisningen men har väldigt låg svarsfrekvens vilket 

gör det svårt att dra slutsatser. 

5.2 Analys personalmått 

Nyckeltalen på kommunstyrelsens förvaltning visar inget som avviker i negativ riktning, vare sig i förhållande till 

kommunens totala utfall eller i jämförelse med oss själva över tid. Sjukfrånvaron är fortsatt låg och har dessutom 

minskat något jämfört med samma period 2020. Personalomsättningen har minskat kraftigt från 9,1 procent år 

2020 till 1,6 procent år 2021. Det kan ses som en effekt av en orolig arbetsmarknad men det är också viktigt att 

beakta att räknesättet ändrats, december månad har tagits bort och intern rörlighet exkluderas numera. Men även 

med samma räknesätt har personalomsättningen på förvaltningen minskat cirka sex procentenheter. 

5.3 Resursmått 

Namn 
Utfall dec 
2017 - jun 

2018 

Utfall dec 
2018-jun 

2019 

Utfall dec 
2019-jun 

2020 

Utfall jan-
jun 2021 

Andel heltid 100% 99,2% 99,2% 100% 

Anställda andel kvinnor 82% 75,2% 75,2% 73,8% 

Anställda totalt 116 125 125 126 

Medelålder 46 44 44 45 

5.4 Effektmått 

Namn 
Utfall dec 
2017-jun 

2018 

Utfall dec 
2018-jun 

2019 

Utfall dec 
2019-jun 

2020 

Utfall jan-
jun 2021 

Personalomsättning 13,2% 8,3% 9,1% 1,6% 

Sjukfrånvaro Kvinnor 3,8% 2,3% 3,4% 2,3% 

Sjukfrånvaro Män 5,9% 4,7% 3,6% 0,3% 

Sjukfrånvaro Totalt 4,2% 2,8% 3,4% 1,8% 

Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer  32,9% 24,9% 32,3% 

Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 29 år eller yngre   1,4% 1,4% 

Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 30–49 år   4,1% 1,3% 

Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 50 år eller äldre   2,7% 2,8% 
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6 Ekonomi 

6.1 Uppföljning drift delår 

Utfall och prognos 

(Belopp i tkr) Bokslut 
2020 

Jan-
Augusti 

2020 

Jan-
Augusti 

2021 
Avvikelse 
2020/2021 

Års-
budget 
2021 

Helårs-
prognos 

2021 

Budget-
avvikelse 

2021 

Politik -8 861 -6 844 -7 051 -207 -9 344 -9 344 0 

Kommungemensamt -136 623 -98 266 -85 945 12 321 -130 742 -130 342 400 

Kommunstyrelsens 
förvaltning 

-4 823 -3 129 -6 872 -3 743 -14 223 -10 423 3 800 

Kommunlednings-
kontoret 

-71 050 -44 182 -44 196 -14 -71 682 -68 582 3 100 

Samhällsbyggnads-
kontoret 

-19 987 -16 761 -17 827 -1 066 -35 401 -32 701 2 700 

Buss & färdtjänst -52 538 -31 856  31 856 0  0 

Årets resultat -293 882 -201 038 -161 891 39 147 -261 392 -251 392 10 000 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott för helåret 2021 på 10 000 tkr. 

De största överskotten genereras av överskott på personalkostnader då vi haft några vakanser under större delen 

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 när projekten inte avslutas och går över i 

ordinarie drift, lägre konsultkostnader för den strategiska samhällsplaneringen då stort fokus i år ligger på den 

fördjupade översiktsplanen samt lägre kostnader för utbildningar och konferenser under rådande pandemi med 

dess utmaningar. 

De stora positiva posterna dämpas något av att kostnaden för mottagande av nyanlända är något högre än vad vi 

budgeterat för, inköp som gjorts för att förbättra arbetsmiljön för kommunens medarbetare vid distansarbete, 

såsom exempelvis pappståbord, samt ett nytt avtal för kommunförsäkringen. 

Analys och kommentar 

Kommungemensamt 

Kostnadsminskningen mellan åren på 12 321 tkr beror uteslutande på att hela lokalkostnaden för Stadshuset och 

Vägmästaren inte längre ligger på kommunstyrelsen. Från och med årsskiftet 2021 betalar respektive förvaltning 

för sitt behov och budgeten har fördelats ut i motsvarande utsträckning. 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Den ökade kostnaden på 3 743 tkr för perioden jämfört med samma period förra året beror på att kostnaderna för 

service management (våra kontorsplatser) i Stadshuset och Vägmästaren har brutits ur totalkostnaden för dessa 

båda kontorsmiljöer. Kostnadsposten återfinns i tidigare års utfall under de kommungemensamma posterna. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Kostnadsökningen på 1 066 tkr beror på att busskort samt övriga infrastrukturkostnader kring kollektivtrafiken 

förts över till samhällsbyggnadskontorets anslag i samband med att budgetansvaret för färdtjänst och skolskjutsar 
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förts över till nämnderna för Tekning samt Förskola & Grundskola. 

Buss & färdtjänst 

Budgetposterna för färdtjänst samt skolskjutsar har förts över till nämnderna för Teknik samt Förskola & 

Grundskola från och med 2021 med en omfattning på 53 594 tkr. Resterande poster för kollektivtrafiken, med en 

omfattning på 10 703 tkr, återfinns i samhällsbyggnadskontorets budgetram. 

Analys och kommentar budgetavvikelse 

Politik  

Ingen förväntad avvikelse under året. 

Kommungemensamt +400 tkr 

Avgiften till Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är 400 tkr lägre än budgeterat. Utöver denna kända avvikelse 

förväntas även avräkningen vid bokslutet generera en återbetalning av betydande omfattning. Den nya 

överenskommelsen med Region Halland gällande regional EU-medfinansiering är 100 tkr högre än tidigare 

överenskommelse. (+300 tkr) 

För att möjliggöra distansarbete för kommunens medarbetare under pandemin har arbetsplatsmaterial köpts in 

centralt under året och vaccinationskostnader som överstiger det kommunen fått bidrag för har tagits centralt. (-

600 tkr) 

De kommungemensamma IT-systemen och -verktygen beräknas kosta något mer än den budgeterade nivån. (-400 

tkr) 

Utfallet i den kommungemensamma projektportföljen varierar mellan åren beroende på vilka projekt som pågår. 

Portföljen har projekt igång med en sammanlagd budget på 8 772 tkr där flertalet projekt inte kommer vara färdiga 

förrän under 2022. (+1500 tkr) 

Mottagande av nyanlända finns med i kommunens ordinarie bostadsplanering men på grund av bostadsbristen 

måste kommunen använda kommunala lokaler till boenden. De kostnader som uppstår vid anpassningar och 

mellanskillnaden mellan lokalens kostnad och den hyra som de nyanlända kan betala kan kommunen inte få statlig 

ersättning för vilket prognosticeras generera ett budgetunderskott. (-400 tkr) 

Kommunstyrelsens förvaltning övergripande +3 800 tkr 

Förvaltningen har budgetmedel öronmärkta för nya driftskostnader som uppstår för digitalisering och innovation 

varje år, utredningar samt nya kapitalkostnader. Det finns i dagsläget inga planerade investeringar under året, inga 

kända behov av utredningar och inga beslut gällande nya kostnader för året kring digitalisering eller innovation 

vilket gör att dessa poster kommer att generera ett överskott. (+3 800 tkr) 

Kommunledningskontoret +3 100 tkr  

Den största andelen av överskottet på 1 900 tkr beror på att några tjänster har varit vakanta under stora delar av 

året men är nu till största delen tillsatta. Övriga personalkostnader för utbildningar, konferenser, transporter och 

boende väntas också ge fortsatt lägre kostnader då vi mestadels deltar digitalt på distans under pandemin och att 

många digitala utbildningar är kostnadsfria. (+2 330 tkr). 

Den strategiska arbetsmiljösatsningen beräknas inte förbruka mer än halva budgetutrymmet under året. (+1 000 

tkr) 

Vi har fått ett nytt avtal för kommunförsäkringen vilket resulterat i att försäkringspremien höjts. (-230 tkr) 

Samhällsbyggnadskontoret +2 700 tkr 

Kostnaderna för fritidskort ser ut att ha minskat sedan förra året. Om detta beror på ändrade rutiner för utlämnande 

av korten eller om pandemin har påverkat är dock svårt att säga i nuläget. (+500 tkr) 

Behovet av konsultutredningar är inte så stort som budgeterats för inom det strategiska arbetet då stort fokus för 
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närvarande läggs på den fördjupade översiktsplanen vilket ytterligare ökar på det förväntade överskottet. (+1 100 

tkr) 

Resterande överskott beror på att vi efter interna prioriteringar ökade budgeten för markförvaltningen mer än vad 

vi i år mäktar med att planera nya åtgärder för, att debiteringen i detaljplaner förväntas vara något högre än planerat 

under året samt att personalomsättningen är låg men ändå genererar ett visst överskott. (+1 100 tkr) 

Förändring helårsprognos 

Nämnd/förvaltning 
Helårsprognos delår 1 
(tkr) 

Helårsprognos delår 2 
(tkr) 

Förändring prognos 
(tkr) 

Kommungemensamt -200 400 600 

Kommunstyrelsens 
förvaltning övergripande 

500 3 800 3 300 

Kommunledningskontoret 500 3 100 2 600 

Samhällsbyggnadskontoret 400 2 700 2 300 

Totalt 1 200 10 000 8 800 

 

Text förändring helårsprognos 

Kommungemensamt +600 tkr 

Den nya överenskommelsen med Region Halland gällande regional EU-medfinansiering är 100 tkr högre än 

tidigare överenskommelse. Ärendet behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 augusti och beslut 

förväntas fattas på kommunstyrelsens septembermöte. 

Kommungemensamma IT-system förväntas bli 300 tkr dyrare än föregående prognos då licenskostnaden för 

webbplatserna blir dubbel under tiden för upphandling av nya. 

Kostnaden för mottagande av nyanlända prognosticeras bli 100 tkr lägre än vid föregående prognostisering. 

Den kommungemensamma projektportföljen förväntas ge ett överskott på 1 500 tkr. I vilken takt projekten 

fortlöper och på vilket år kostnaderna kommer är alltid svårt att avgöra i början av året. 

Omfattningen av inköp av material för att möjliggöra distansarbete för kommunens medarbetare under pandemin 

var inte känt i april. (-600 tkr) 

Kommunstyrelsens förvaltning övergripande +3 300 tkr 

Förvaltningen har budgetmedel öronmärkta för nya driftskostnader som uppstår för digitalisering och innovation 

varje år, utredningar samt för nya kapitalkostnader. I början av året är det svårt att avgöra i vilken utsträckning 

dessa kommer behöva tas i anspråk. 

Kommunledningskontoret + 2 600 tkr  

Orsakerna till förändringen beror på att några tjänster tagit längre tid att rekrytera än våra tidiga prognoser för året 

samt att vi inte har fler åtgärder på gång i den strategiska arbetsmiljösatsningen som förväntas kosta något under 

året. (+2 600 tkr) 

Samhällsbyggnadskontoret +2 300 tkr 

I våras var det ännu inte möjligt att se någon kostnadsminskning för fritidskort. Orsaken till kostnadsminskningen 

är fortsatt svår att bedöma. (+500 tkr) 

Behovet av konsultutredningar i det strategiska arbetet förväntas bli ännu mindre än vid föregående prognos då 

fokuset kommer ligga på den fördjupade översiktsplanen. (+870 tkr) 
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Vi kommer inte mäkta med att planera nya åtgärder för markförvaltningen under hösten och debiteringen i 

detaljplaner förväntas bli ytterligare något högre än vi uppskattade i våras. (+930 tkr) 

6.2 Uppföljning investeringsbudget delår 

Investeringar (belopp i tkr) 

(Belopp i tkr) 
Bokslut 

2020 
Utfall Jan-
Aug 2021 

Årsbudget 
2021 

Helårsprog
nos 2021 

Avvikelse    
2021 

Löpande årliga investeringar      

Utgifter 21,3 0 -620 0 620 

Övriga investeringar      

Utgifter 0 0 -1 380 0 1 380 

Netto 21,3 0 -2 000 0 2 000 

 

Kommentarer 

Löpande investeringar +620 tkr 

Inga löpande investeringar är planerade under året. (+620 tkr) 

Övriga investeringar, +1 380 tkr 

Vi har en årlig budget på 1 miljon kronor för IT-investeringar. Om en upphandling kommer att utmynna i ett 

investeringsbehov vet vi oftast inte förrän en upphandling är klar och tilldelad. För 2021 finns ännu inga kända 

poster. (+1 000 tkr) 

När det gäller skyltprojektet så ändrades inriktningen under 2019 ifrån nya ortsskyltar till att istället bli en 

upprustning av befintlig skyltpark. Då kommunikationsenheten fortsatt haft stort fokus på att hantera 

kommunikation kopplat till pandemin så är det möjligt att detta projektet kommer att behöva pausas även i år. 

(+380 tkr) 
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7 Verksamhet som utförs av externa aktörer 

Verksamhet 
Andel av 

verksamhetsvolym 
Kostnad för 
verksamhet 

 
Delår 
2020 

Delår 
2021 

Delår 
2020 

Delår 
2021 

Busstrafik och färdtjänst 100  -29 133  

All huvudverksamhet inom busstrafik och färdtjänst utförs av annan huvudman (Hallandstrafiken) än Kungsbacka 

kommun. Sedan 1 januari 2021 så har budgetansvaret för dessa verksamheter övergått till nämnderna för Teknik 

samt Förskola & Grundskola. 




