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§ 304 Dnr 2021-00831 

Flaggning med regnbågsflagga under West Pride 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Kungsbacka kommun ska flagga med 
West Prides regnbågsflagga på kommunens flaggstänger vid stadshuset, under 
perioden 20 september till den 3 oktober 2021. 

Upplysning 

Beslut fattat med stöd av delegering. Kommunstyrelsens delegeringsförteckning: 
punkt 3.1.11, 2020-12-15, § 294. 

Sammanfattning av ärendet 

West Pride är en ideell icke vinst-drivande förening som vill uppmuntra till ett öppet 
samhällsklimat och motverka fördomar och diskriminering på grund av sexuell 
läggning, könsidentitet och/eller -uttryck. West Pride Festivalen är ett årligen 
återkommande evenemang som uppmärksammas bland annat med flaggning av 
regnbågsflaggan. Den 20 september till 3 oktober 2021 är West Prides officiella 
flaggperiod för årets evenemang.  

Mänskliga rättigheter och alla människors likavärde är en del av de globala 
hållbarhetsmålen. Det femte målet i Agenda 2030 handlar om jämställdhet och att 
leva ett liv fritt från våld och diskriminering. Mål nummer tio i handlar om minskad 
ojämlikhet och bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter 
oberoende av till exempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan 
ställning.  

Kungsbacka kommun står bakom och arbetar för att nå de globala hållbarhetsmålen 
och vill bidra till en jämlik och inkluderande värld fri från fördomar och 
diskriminering, utifrån alla människors lika värde. Att flagga med regnbågsflaggan 
under West Pride Festivalens officiella flaggperiod är ett sätt att visa det. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-18 
Riktlinjer för flaggning, 2020-09-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Borg (S) och Monica Neptun (L) yrkar bifall till kommunledningskontorets 
förslag. 
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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 

Nämnden för Teknik 
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§ 305 Dnr 2021-00322 

Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om handlingsplan för 
suicidprevention 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till pågående 
arbete med att implementera Regional handlingsplan för suicidprevention 2021–2025 
Region Halland och anpassa arbetet efter Kungsbacka kommuns förhållanden.   

Sammanfattning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 9 
mars 2021 att Kungsbacka ska ta fram en handlingsplan för suicidprevention.  

Sedan 2009 finns en nationell handlingsplan för suicidprevention och den har enligt 
motionären inte gett önskat resultat. 233 kommuner i landet inklusive Kungsbacka 
saknar kommunövergripande handlingsplaner för förebyggande av självmord, enligt 
kartläggning av organisationen Suicide Zero. 

Kungsbacka kommun har varit delaktiga i Region Hallands arbete med att ta fram 
den regionala handlingsplanen som antogs av regionstyrelsen den 17 mars 2021. 
Arbete pågår nu i kommunen med att implementera och anpassa den regionala 
planen till lokala förhållanden. Arbetet samordnas av förvaltningen för Kultur & 
Fritid. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-11 
Nämnden för Förskola & Grundskola yttrande över motion, beslut 2021-08-25, § 103 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse 2021-07-09 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad yttrande över motion, 2021-06-23, § 77 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-24 
Nämnden för Kultur & Fritid yttrande över motion, 2021-06-17, § 32 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-06-08 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg yttrande över motion, 2021-06-17, § 109 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-05-31 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-30, § 134 
Kommunfullmäktige, 2021-03-09, § 37 
Motion från Carita Boulwén (SD) 2021-03-09 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 306 Dnr 2021-00852 

Ansökan om bidrag till Kungsbacka Höstcup 2021 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen bidrar med 10 000 kronor till Kungsbacka Höstcup enligt 
upplägget i Fair Play-paketet i Information om Sponsorpaket Kungsbacka Höstcup 
2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Onsala BK och Kullavik IF har inkommit med en förfrågan till kommunen om bidrag 
till den höstcup i fotboll som de båda klubbarna arrangerar under åtta speldagar vid 
fyra helger den 2-24 oktober. 

Cupen riktar sig till spelare i åldrarna 6-19 år och har enligt arrangörerna cirka 330 
anmälda lag. 

Arrangörerna har tagit fram ett antal olika bidragsupplägg som sponsorer kan välja 
mellan med bidragsnivåer på alltifrån 30 000 kronor till 3000 kronor. Möjlighet att 
välja ett eget bidragsupplägg finns också. 

Kungsbacka kommun ger via nämnden för Kultur & Fritid bidrag till föreningslivet 
och har vid även tidigare tillfällen gett bidrag till cuper och arrangemang som gynnar 
idrotts- och föreningslivet i kommunen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-30 
Ansökan från Onsala BK och Kullavik IF, 2021-08-25 
Information om Sponsorpaket Kungsbacka höstcup 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bidra med 
10 000 kronor till Kungsbacka Höstcup enligt upplägget i Fair Play-paketet i 
Information om Sponsorpaket Kungsbacka Höstcup 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, eget 
yrkande. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 307 Dnr 2021-00498 

Svar på Socialdepartementets remiss, God och nära vård, Rätt stöd till 
psykisk hälsa (SOU 2021:6) 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-08-16, och översänder det som sitt 
svar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets 
remiss om God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6).  

Regeringen fattade den 2 mars 2017 beslut om en fördjupad analys av förslagen i 
betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2). Det nu aktuella betänkande besvarar 
frågeställningarna i direktiven rörande omhändertagande av psykisk ohälsa i 
primärvården. 

Utredningen föreslår en lagändring för att förtydliga primärvårdens uppdrag att svara 
för både fysisk och psykisk ohälsa. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) 
föreslås omformuleras så att regioner och kommuner, inom ramen för verksamhet 
som utgör primärvård, särskilt ska tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som 
krävs för att tillgodose vanligt förekommande fysiska och psykiska vårdbehov 
(tidigare formulering endast – vanligt förekommande vårdbehov).  

Skälet till förslaget är att den psykiska ohälsan historiskt haft en undanskymd roll i 
hälso- och sjukvården och i debatten som helhet. När hälso- och sjukvård har 
diskuterats och planerats har den somatiska vården på olika sätt haft företräde. I dag 
har den psykiska ohälsan fått ökat fokus, men även om ekonomiska satsningar, 
uppdrag och utredningar i allt högre grad identifierat och uppmärksammat denna 
ohälsa har de satsningar som gjorts inte i någon högre utsträckning inkluderat 
primärvården. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-16 
Yttrande, 2021-08-16 
Nämnden för Vård & Omsorg, yttrande, 2021-08-10 
Nämnden för Vård & Omsorg, ordförandebeslut, 2021-08-10 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, ordförandebeslut, 2021-08-04 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, tjänsteskrivelse (yttrande), 2021-07-30 
Socialdepartementets utredning: God och nära vård – rätt stöd till psykisk hälsa 
(SOU 2021:6) 
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Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 308 Dnr 2021-00738 

Ansökan om planbesked för Bångsbo 1:30, 1:33, 1:35 och 1:36 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda 
åtgärden genom ett planförfarande inom Bångsbo 1:30 m.fl.  

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning 
för upprättande av detaljplan för Bångsbo 1:30 m.fl. i Kullavik.  

Beslutsmotivering 

Gällande detaljplan, där fastigheterna innefattas, är hårt reglerad genom prickad 
mark. Befintliga byggnader inom fastigheterna är helt eller delvis belägna på prickad 
mark. På grund av befintlig bebyggelses placering nekas nya bygglovsförfrågningar 
inom planområdet. 

Ansökan avser framtagande av en ny detaljplan alternativt en detaljplaneändring med 
syfte att göra befintlig bebyggelse inom fastigheterna planenlig. Ansökan avser inte 
att möjliggöra för fler bostadshus.  

Då fastighetsägarna har gått ihop och skickat in en samlad ansökan har kommunen 
möjlighet att påbörja en planläggning för fler fastigheter i stället för enskilda 
fastigheter vilket ger kommunen en större möjlighet för att på ett strategiskt och 
hållbart sätt lösa frågor i ett något större sammanhang. 

Sammanfattning av ärendet 

Ägarna till fastigheterna Bångsbo 1:30, Bångsbo 1:33, Bångsbo 1:35 samt Bångsbo 
1:36 ansökte den 9 maj 2019 om planbesked för att ändra gällande detaljplan. Syftet 
med förfrågan är att genom planförfarande möjliggöra för befintlig bebyggelse att bli 
planenlig. Den politiska behandlingen av ansökan har avvaktats på sökandets 
begäran.  

Fastigheterna är belägna inom detaljplan S71 som vann laga kraft den 26 oktober 
1966. De aktuella fastigheterna är i plankartan redovisade som kvartersmark för 
bostäder. I planbeskrivningen omnämns fastigheterna med beteckningarna BF1 vilket 
innebär att de får förses med bostadsbebyggelse samt att endast en huvudbyggnad får 
uppföras. Stor del av området består av prickad mark vilket innebär att marken inte 
får bebyggas.  

Enligt kommunens översiktsplan (ÖP06) ingår det aktuella området i 
utvecklingsområde för Kullavik. Området är ett utbyggt villaområde och omfattar 
villor, trädgårdar och komplementbyggnader. Befintlig bebyggelse inom området 
ligger delvis inom prickad mark.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-18 
Karta, Bångsbo 1:30 m.fl., 2021-08-09 
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Skrivning från sökande, 2021-06-22 
Ansökan om planbesked, 2019-05-09 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 309 Dnr 2021-00135 

Ansökan om planbesked Onsala-Hagen 9:9 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda 
åtgärden genom vidare planförfarande. 

Beslutsmotivering 

Inom fastigheten Onsala-Hagen 9:9 finns en yta för byggrätt. Fastighetsägaren vill ta 
bort prickad mark och flytta byggrätten till annat läge inom fastigheten. 
Byggnadsnämndens bedömning den 21 maj 2021 var att gällande detaljplan går att 
använda vid bygglovgivning och att detaljplanen därför ska fortsätta gälla utan 
ändring.  

Kommunstyrelsen delar byggnadsnämndens uppfattning. Sökandens skrivelser den 5 
maj och 17 juni 2021 ändrar inte den bedömningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ägaren till fastigheten Onsala-Hagen 9:9 ansökte den 27 januari 2021 om planbesked 
för att genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation med en annan placering än 
vad befintlig byggrätt ger möjlighet till. Fastighetsägaren vill ersätta befintlig 
bostadsbyggnad och garage med nya byggnader på en annan plats inom fastigheten.  

Fastigheten är belägen inom detaljplan O99 som vann laga kraft de 5 april 1967. 
Detaljplanen ändrades den 9 februari 2007 genom att ett antal planbestämmelser 
lades till, bland annat en bestämmelse om ytterligare byggrätt per fastighet. Den 
aktuella fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för bostadsändamål. 
Del av fastigheten omfattas av prickad mark vilket innebär att denna del inte får 
bebyggas. På fastigheten finns i dag en bostadsbyggnad, ett garage och en 
komplementbyggnad.  

Enligt kommunens översiktsplan (ÖP06) ligger den aktuella fastigheten i ett område 
där kommunen inte aktivt planerar för utveckling av fler bostäder och 
samhällsservice. 

Ansökan behandlades av byggnadsnämnden den 21 maj 2021 (enligt dåvarande 
reglemente) och byggnadsnämnden beslutade att inte pröva den begärda åtgärden 
genom vidare planåtgärder. Sökanden har därefter inkommit med en skrivelse den 17 
juni 2021 som uppfattas som begäran om ny prövning om planbesked. Ärende om 
planbesked behandlas enligt nuvarande reglementen av kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-18 
Karta, Onsala-Hagen 9:9, 2021-08-09  
Skrivelse från sökande, 2021-06-17 
Byggnadsnämnden, 2021-05-21 
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Skrivelse från sökande, 2021-05-05 
Ansökan om planbesked, 2021-01-27 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 310 Dnr 2021-00163 

Information om näringslivsutveckling (från årshjul) 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott från information om näringslivsutvecklingsarbetet i 
kommunen. Informationen berör bland annat vilka förutsättningar som finns i 
Kungsbacka, vad som behöver förbättras och vad som har gjorts det senaste året i 
syfte att förbättra näringslivsklimatet och utveckla förutsättningarna för näringslivet. 

Informationen är en del av kommunstyrelsens arbetsutskotts så kallade årshjul med 
fasta informationer och avstämningar på kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 311 Dnr 2021-00164 

Information om hållbarhetsarbetet (från årshjul) 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar kommunens 
hållbarhetsarbete. Informationen berör bland annat utgångsläge, händelser i världen, 
forskningsrapporter och IPCCs senaste rapport, en genomgång av vad som är 
beslutat och vad som skulle kunna göras framöver. 

Informationen är en del av kommunstyrelsens arbetsutskotts så kallade årshjul med 
fasta informationer och avstämningar på kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Kommunens hållbarhetsarbete redovisas tre gånger per år med lite olika fokus vid 
varje tillfälle. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 312 Dnr 2019-00837 

Information om arbetet med att planlägga Hedeleden 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om hur förslaget till detaljplan för 
Hedeleden ser ut. Detaljplanen är nu redo att gå ut på samråd då myndigheter och 
andra berörda får möjlighet att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. 

Beslutsgång 

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

Information från ledamöter och förvaltning 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommundirektör Malin Aronsson lämnar följande information: 

- En dialog med Länsstyrelsen rörande kommunens översiktsplan är inplanerad 

- Diskussionerna rörande att inrätta ett gymnasium med padelinrikting i 
Kungsbacka fortskrider och planen är att det ska vara möjligt att ta emot 
elever till läsåret 2022/2023. 

- Kommuncheferna i medlemskommunerna i Räddningstjänsten Storgöteborg 
har haft möte där man bland annat diskuterade hur samarbetet kan förbättras 
rörande gemensamma beslutsprocesser. 

Kommundirektören uppmanar ledamöterna att ta del av den pressträff som 
socialminister Lena Hallengren, kultur- och demokratiminister Amanda Lind samt 
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson håller kl. 15:00. 

Kommundirektören påminner om att: 

- det råder upphandlingssekretess kopplat till den pågående ombyggnationen 
av Gällinge förskola. 

- frågor i enskilda ärenden ska hänvisas till ansvarig förvaltning/handläggare 
och inkommande brev och e-post i enskilda ärenden ska vidarebefordras till 
kommunens officiella e-postadress för diarieföring. 

Eva Borg (S) lämnar information från möte med Räddningstjänsten Storgöteborgs 
(RSG) förbundsstyrelse. På mötet diskuterades bland annat den hyreshöjning som 
planeras för den fastighet i Gårda som RSG hyr i Gårda, förutsättningarna för 
kvinnor inom RSG samt att SOS Alarm flyttar ut ur sina lokaler i Gårda. 

Ordförande Lisa Andersson (M) återkopplar från mötet med Kommun- och 
Regionledningsforum (KRF) där region- och kommundirektörernas nätverk, 
Chefsgrupp Halland (CGH), redovisade ett förslag rörande förändring av pension för 
förtroendevalda. CGH ska återkomma med ett reviderat förslag innan årsskiftet. 

Beslutsgång 

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