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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträde tisdagen den 7 september 2021 kl. 08:30 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Thure Sandén 

1.  Flaggning med regnbågsflagga 
under West Pride 

2021-00831  Förslag till 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. 

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

2021-00322  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. 

3.  Ansökan om bidrag till 
Kungsbacka Höstcup 2021 

2021-00852 Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

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

2021-00498  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-08-
16, och översänder det som sitt svar till 
Socialdepartementet. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

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

2021-00738  Förslag till beslut 
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.  

6.  Ansökan om planbesked 
Onsala-Hagen 9:9 

2021-00135  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare 
planförfarande. 

7.  Information om 
näringslivsutveckling 

(från årshjul) 

 

Klockan 08:45-09:45 
Elinor Filipsson 

2021-00163  - 

8.  Information om 
hållbarhetsarbetet (från årshjul) 
 

Klockan 10:00-10:45 

Sven Erik Bergström, 
Viktoria Fagerlund, 
Christian Carlsson 

2021-00164  - 

9.  Information om arbetet med att 
planlägga Hedeleden 

 

Klockan 10:50-11:20 

Sofia Wiman, 
Ida Lennartson 

2019-00837 - 
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10.  Information från ledamöter och 
förvaltning 

2021-00014  - 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Andrea Egerlundh 
kommunsekreterare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Flaggning med regnbågsflagga under West Pride 

Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott  
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. 

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 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 



 

 

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se 

 

 
Riktlinjer för flaggning 
 

Kungsbacka kommuns officiella flaggstänger  
Kommunens officiella flaggstänger är vid Stadshuset (2st) och Kungsbacka torg (4st). 

Vid de officiella flaggstängerna ska Kungsbacka kommun flagga med svenska flaggan vid följande tillfällen: 

1. på allmänna flaggdagar 
2. då allmän flaggning rekommenderas av regeringen 
3. dag för val till riksdagen  

Kommunen ska även flagga vid Stadshuset vid följande tillfällen: 

1. på Europadagen 9 maj – med EU-flagga och svenska flaggan 
2. vid val till EU-parlamentet– med EU-flagga och svenska flaggan 
3. vid nationella minoriteters flaggdagar – med minoritetsflagga och svenska flaggan 

• Samernas flagga 6 februari 
• Sverigefinnarnas flagga 24 februari 
• Romernas flagga 8 april 
• Tornedalingarnas flagga 15 juli  

Mellan flaggdagarna och under tiden 1 april – 31 oktober ska kommunflaggor hissas vid kommunens 
officiella flaggstänger. 

Ansvar för flaggning 

Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för flaggning. 

Förvaltningen för Teknik ansvarar för att flaggning sker vid kommunens officiella flaggstänger enligt 
riktlinjerna.  

Kommunikationschef vid kommunledningskontoret ansvarar för revidering av dokumentet ”Riktlinjer för 
flaggning”. 

Beslut om flaggning vid övrig tid 

Beslut om flaggning övrig tid, såsom flaggning vid speciella tillfällen, officiella besök, vid större 
evenemang, festivaler eller andra tillfällen fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott eller den som de utser i 
sitt ställe. Vid tillfällen som inte kräver nationsflagga eller särskilt utsedd flagga, ska vimplar hissas, till 
exempel vid evenemang. 
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Riktlinjer för flaggning 

Flaggning vid dödsfall 

Beslut om flaggning vid dödsfall fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott eller den som de utser i sitt ställe.  

Vid flaggning vid dödsfall ska svenska flaggan hissas på halv stång vid stadshusets flaggstänger. Flaggan 
hissas först till topp och sedan omedelbart till 2/3 av flaggstången. Endast nationsflaggan hissas på halv 
stång. Om flaggning på halv stång sammanfaller med allmän flaggdag äger flaggning på halv stång företräde. 

Flaggtider 

Under perioden 1 mars till och med den 31 oktober, ska flagga hissas kl. 08.00, vid flaggdagar. Resterande 
del av året ska flaggan hissas kl. 09.00. Under hela året ska flaggan halas vid solens nedgång, dock senast kl. 
21.00. 

Flaggornas placering och storlek 

EU-flaggan och minoriteters flaggor ska hissas på den stång som är till vänster när man står med ryggen åt 
stadshuset. På den högra stången hissas svenska flaggan. 

 

 
Figuren ovanför visar den svenska flaggans placering vid flaggning på två flaggstänger. 

Om det finns flera flaggstänger ska den svenska flaggan alltid ha hedersplatsen i mitten. Vid jämnt antal 
flaggstänger placeras den svenska flaggan till höger från mitten, när man står med ryggen mot den plats eller 
byggnad där flaggstängerna finns. 

 

  
Figuren ovanför visar den svenska flaggans placering vid flaggning på fyra flaggstänger. 

Övriga nationsflaggor placeras i bokstavsordning från hedersplatsen och utåt, varannan till höger och 
varannan till vänster. I rang placeras FN-flaggan, EU-flaggan och liknande flaggor efter nationsflaggor.  

Flaggans längd bör vara en fjärdedel av flaggstångens höjd.  
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Riktlinjer för flaggning 

Kommunflaggor 

Kommunflaggorna ska finnas i två storlekar beroende på flaggstångens längd: 

• Flagga 150 x 240 cm för flaggstång som är 10 meter 
• Flagga 180 x 300 cm för flaggstång som är 12 meter   

Flaggning vid kommunala anläggningar  
Förvaltningarna ansvarar för all flaggning utanför verksamhetslokaler och vid anläggningar såsom skolor, 
boenden och idrottsanläggningar. Beslut om flaggning fattas av förvaltningschef. Verksamhetsansvarig för 
anläggningen ansvarar för att flaggning sker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutad av: Kommunstyrelsen 22 september 2020 § 207,                  
Dnr KS 2020-00047, redaktionella ändringar 2021-05-19 

Gäller från: (22 september 2020) med revideringar från 2021-05-19 

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 
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Kungsbacka kommun 

Lotta Gradén 
0300-834230 
Specialist internkontroll 
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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 
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Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för 
Kultur & Fritid, nämnden för Förskola & Grundskola 

Beskrivning 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.  

För att minska antalet självmord beslutade riksdagen 2008 om ett handlingsprogram för 
suicidprevention med nio strategiska åtgärdsområden. Programmets vision är att ingen människa ska 
behöva hamna i en sådan utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord.. De nio 
åtgärdsområdena utgår från dels ett individperspektiv, dels ett befolkningsperspektiv. Perspektiven 
kompletterar varandra, och båda är nödvändiga för att det förebyggande arbetet ska ha effekt. Det 
individinriktade arbetet syftar till att på bästa sätt stödja personer med risk för suicid. Det 
befolkningsinriktade arbetet syftar till att skapa stödjande och mindre riskutsatta miljöer.  

Regionstyrelsens arbetsutskott i Halland gav den 23 oktober 2019 i uppdrag åt Regionkontoret att 
tillsammans med berörda förvaltningar i regionen, kommuner och myndigheter under 2019–2020 ta 
fram en regional handlingsplan för suicidprevention. Detta föregicks av att Taktisk grupp Mitt i Livet 
gjort en kartläggning av hur region Halland och hallandskommunerna arbetar med suicidprevention 
som presenterats för strategisk grupp. Under framtagandet av planen har Taktisk grupp Mitt i Livet, 
Taktisk grupp Barn, Unga, Familj samt Fokusgrupp Psykisk hälsa fått information om det pågående 
arbetet. I samtliga dessa grupper har funnits och finns representanter från kommunerna i Halland. Den 
regionala handlingsplanen beslutades av regionstyrelsen den 17 mars 2021.  

Kungsbacka kommun åtar sig enligt yttrandet till Region Halland att arbeta i enlighet med den 
regionala handlingsplanen och anpassa den till lokala förhållanden. Detta arbete har påbörjats under 
andra kvartalet 2021 med samordning från förvaltningen för Kultur och fritid och omfattar samtliga 
berörda nämnder.   

I berörda nämnders yttrande över den aktuella motionen framförs att det suicidpreventiva arbetet är 
angeläget samt att det redan pågår i kommunen under samordning av förvaltningen för Kultur & Fritid.  

 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 
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§ 103 Dnr 2021-00515 
Motion om handlingsplan för suicidprevention (KS 2021-00322) 

Beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår att kommunfullmäktige anser att 
motionen är besvarad med hänvisning att det pågår ett arbete med att ta fram en 
kommunövergripande plan för suicidprevention vilken ska vara klar hösten 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att Kungsbacka kommun bör ta fram en 
kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention. I motionen framgår att en 
undersökning visar att många kommuner inte har kommunövergripande 
handlingsplaner och att Kungsbacka kommun är en av dessa.  

Region Halland har tagit fram en regional handlingsplan för suicidprevention baserat 
på den nationella handlingsplanen. Nämnden för Förskola & Grundskola har den 21 
april 2021 tagit beslut om att ställa sig bakom den regionala handlingsplanen. 
Kommunledningsgruppen har beslutat att ge förvaltningen för Kultur och Fritid i 
uppdrag att arbeta fram en kommunal handlingsplan. Arbetet pågår och planen 
omfattar förvaltningen för Förskola & Grundskola, Kultur & Fritid, Individ och 
Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad. Det finns därmed redan ett 
pågående arbete med att ta fram den plan som yrkas på i motionen. 

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-07-10 
Sverigedemokraternas motion Handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-07 
Begäran om yttrande, 2021-04-08 
Protokollsutdrag NFG § 54, 2021-04-21 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga skolchefens förslag och att nämnden för Förskola och Grundskola bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



 
 

Datum 

2021-07-09 
Diarienummer 

FG 2021-00515 

 
 

 
FG Myndighet & Stöd 

Frida Byrsten 
070-265 59 66 
Verksamhetschef 
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Yttrande över motion från Carita Boulwén (SD) om handlingsplan för suicidprevention 
(KS 2021-00322) 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår att kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad 
med hänvisning att det pågår ett arbete med att ta fram en kommunövergripande plan för 
suicidprevention vilken ska vara klar hösten 2021. 
 

Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att Kungsbacka kommun bör ta fram en 
kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention. I motionen framgår att en undersökning 
visar att många kommuner inte har kommunövergripande handlingsplaner och att Kungsbacka 
kommun är en av dessa.  

Region Halland har tagit fram en regional handlingsplan för suicidprevention baserat på den nationella 
handlingsplanen. Nämnden för Förskola & Grundskola har den 21 april 2021 tagit beslut om att ställa 
sig bakom den regionala handlingsplanen. Kommunledningsgruppen har beslutat att ge förvaltningen 
för Kultur och Fritid i uppdrag att arbeta fram en kommunal handlingsplan. Arbetet pågår och planen 
omfattar förvaltningen för Förskola & Grundskola, Kultur & Fritid, Individ och Familjeomsorg samt 
Gymnasium & Arbetsmarknad. Det finns därmed redan ett pågående arbete med att ta fram den plan 
som yrkas på i motionen. 

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-07-10 

Sverigedemokraternas motion Handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-07 

Begäran om yttrande, 2021-04-08 

Protokollsutdrag NFG § 54, 2021-04-21 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Maria Andersson     Frida Byrsten 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Myndighet och stöd 
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§ 77 Dnr 2021-00101 
Yttrande över Motion om handlingsplan för suicidprevention (SD) 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad föreslår att Kommunfullmäktige anser 
att motionen är besvarad med hänvisning till att det inom region Halland finns en 
antagen plan för suicidprevention för perioden 2021-2025 samt att ett arbete pågår 
med att ta fram en kommunövergripande plan för suicidprevention som berör 
följande förvaltningar: Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & 
Grundskola samt Gymnasium & Arbetsmarknad vilken skall vara klar hösten 2021. 
Samordnande förvaltning för detta arbete är förvaltningen för Kultur & Fritid. 

Reservationer 
Carita Boulwén (SD) och Roger Krantz (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att Kungsbacka bör ta fram 
en kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention som berör verksamheter 
inom: Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola samt 
Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Enligt siffror från Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) så 
tog 1588 människor i Sverige sitt liv under 2019. Utöver det begår ca 15. 000 varje 
år försök till självmord, ca 150 000 har allvarliga självmordstankar. 

I Halland försöker varje år ca 550 hallänningar ta sina egna liv, varav ca 50 lyckas.  

Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år. Kvinnor 
begår fler självmordsförsök än män. Bland 45 - 65 åringar är självmord den 
vanligaste dödsorsaken (gäller både kvinnor och män)  

Varje fall av självmord, försök till självmord är en tragedi för den enskilde, för deras 
anhöriga och för samhället, och vi i Kungsbacka måste göra vad vi kan för att 
förhindra att människor hamnar där. Med anledning av ovanstående föreslår 
Sverigedemokraterna i Kungsbacka fullmäktige besluta -Att Kungsbacka kommun 
tar fram en handlingsplan för suicidprevention. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-24 

Sverigedemokraternas motion Handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-07 

Begäran om yttrande - Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & 
Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-04-08 

Rutin för Förskola & Grundskola samt Gymnasieskolan gällande suicidprevention, 
bilaga 1 
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Regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025, bilaga 2 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carita Boulwén (SD) och Roger Krantz (SD) yrkar bifall till motionen. 

Elin Hysén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga Carita Boulwéns 
(SD) m.fl. yrkande om bifall och förvaltningens förslag. Ordförande ställer 
förvaltningens förslag och Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande mot varandra, och 
finner att nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad bifaller förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Yttrande över motion från Carita Boulwén (SD) om handlingsplan för suicidprevention 
Kungsbacka    

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att det inom region Halland 
finns en antagen plan för suicidprevention för perioden 2021-2025 samt att ett arbete pågår med att ta 
fram en kommunövergripande plan för suicidprevention som berör följande förvaltningar: Kultur & 
Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola samt Gymnasium & Arbetsmarknad vilken 
skall vara klar hösten 2021.Samordnande förvaltning för detta arbete är förvaltningen för Kultur & 
Fritid.  

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att Kungsbacka bör ta fram en 
kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention som berör verksamheter inom: Kultur & 
Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola samt Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Enligt siffror från Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) så tog 1588 
människor i Sverige sitt liv under 2019. Utöver det begår ca 15. 000 varje år försök till självmord, ca 
150 000 har allvarliga självmordstankar. 

I Halland försöker varje år ca 550 hallänningar ta sina egna liv, varav ca 50 lyckas.  

Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år. Kvinnor begår fler 
självmordsförsök än män. Bland 45 - 65 åringar är självmord den vanligaste dödsorsaken (gäller både 
kvinnor och män)  

Varje fall av självmord, försök till självmord är en tragedi för den enskilde, för deras anhöriga och för 
samhället, och vi i Kungsbacka måste göra vad vi kan för att förhindra att människor hamnar där. Med 
anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna i Kungsbacka fullmäktige besluta -Att 
Kungsbacka kommun tar fram en handlingsplan för suicidprevention. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-24 

Sverigedemokraternas motion Handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-07 
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Begäran om yttrande - Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola, 
Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-04-08 

Rutin för Förskola & Grundskola samt Gymnasieskolan gällande suicidprevention, bilaga 1 

Regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025, bilaga 2 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Cynthia Runefjärd  Tony Jivéus  

Förvaltningschef  Utvecklingsledare 
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Nämnden för Kultur & Fritid Datum  

2021-06-17 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 32 Dnr 2021-00079 

Begäran om yttrande - Motion om handlingsplan för suicidprevention 
(KS 2021-00322) 

Beslut 

Nämnden för Kultur & Fritid föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen 

Handlingsplan för suicidprevention 21-03-07, från Sverigedemokraterna, med 

hänvisning till pågående arbete med att ta fram en kommunövergripande plan för 

suicidprevention, som grundar sig på Region Hallands handlingsplan för 

suicidprevention. 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att Kungsbacka bör ta fram 

en kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention som berör verksamheter 

inom: Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola samt 

Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Enligt siffror från Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) så 

tog 1588 människor i Sverige sitt liv under 2019. Utöver det begår ca 15 000 varje år 

försök till självmord, ca 150 000 har allvarliga självmordstankar. 

 I Halland försöker varje år ca 550 hallänningar ta sina egna liv, varav ca 50 lyckas.  

Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år. Kvinnor 

begår fler självmordsförsök än män. Bland 45 - 65 åringar är självmord den 

vanligaste dödsorsaken (gäller både kvinnor och män)  

Varje fall av självmord, försök till självmord är en tragedi för den enskilde, för deras 

anhöriga och för samhället, och vi i Kungsbacka måste göra vad vi kan för att 

förhindra att människor hamnar där. Med anledning av ovanstående föreslår 

Sverigedemokraterna i Kungsbacka fullmäktige besluta 

 

 -Att Kungsbacka kommun tar fram en handlingsplan för suicidprevention. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-06-08 

Sverigedemokraternas motion Handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-07 

Beslut-202100322-KS-§ 37 Begäran om yttrande - Motion om handlingsplan för 

suicidprevention (KS 2021-00322), 2021-03-09 

Beslut-202100322-KS-§ 134 Begäran om yttrande - Motion om handlingsplan för 

suicidprevention (KS 2021-00322), 2021-03-30 

Begäran om yttrande - Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & 

Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-04-08 
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Nämnden för Kultur & Fritid Datum  

2021-06-17 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande lägger ändringsyrkande:  

Nämnden för Kultur & Fritid föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen 

Handlingsplan för suicidprevention 21-03-07, från Sverigedemokraterna, med 

hänvisning till pågående arbete med att ta fram en kommunövergripande plan för 

suicidprevention, som grundar sig på Region Hallands handlingsplan för 

suicidprevention. 

Stefan Jägnert (SD) lägger bifallsyrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande Kristina Karlsson (C) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill 

säga förvaltningens förslag, ordförandes ändringsyrkande och Stefan Jägnerts (SD) 

bifallsyrkande. Ordföranden prövar först förvaltningens förslag mot ordförandes och 

finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. Ordförande ställer sedan sitt 

förslag mot Stefan Jägnerts (SD) bifallsyrkande och finner att nämnden bifaller 

ordförandes förslag.  

Protokollsanteckning 

Stefan Jägnert (SD) och Hampus Jägnert (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens förvaltning 



 

 

Datum 

2021-06-08 
Diarienummer 

KFT 2021-00079 

 

 

 

Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Mevludina Abazovic 
 

Samordnare 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
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Begäran om yttrande - Motion om handlingsplan för suicidprevention (KS 2021-00322) 

Förslag till beslut  

Nämnden för Kultur & Fritid föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen Handlingsplan för 

suicidprevention 21-03-07, från Sverigedemokraterna, med hänvisning till pågående arbete med att ta 

fram en kommunövergripande plan för suicidprevention, som grundar sig på Region Hallands 

handlingsplan för suicidprevention.  

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att Kungsbacka bör ta fram en 

kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention som berör verksamheter inom: Kultur & 

Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola samt Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Enligt siffror från Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) så tog 1588 

människor i Sverige sitt liv under 2019. Utöver det begår ca 15. 000 varje år försök till självmord, ca 

150 000 har allvarliga självmordstankar. 

 I Halland försöker varje år ca 550 hallänningar ta sina egna liv, varav ca 50 lyckas.  

Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år. Kvinnor begår fler 

självmordsförsök än män. Bland 45 - 65 åringar är självmord den vanligaste dödsorsaken (gäller både 

kvinnor och män)  

Varje fall av självmord, försök till självmord är en tragedi för den enskilde, för deras anhöriga och för 

samhället, och vi i Kungsbacka måste göra vad vi kan för att förhindra att människor hamnar där. Med 

anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna i Kungsbacka fullmäktige besluta 

 

 -Att Kungsbacka kommun tar fram en handlingsplan för suicidprevention. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-06-08 

Sverigedemokraternas motion Handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-07 

Beslut-202100322-KS-§ 37 Begäran om yttrande - Motion om handlingsplan för suicidprevention (KS 

2021-00322), 2021-03-09 
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Beslut-202100322-KS-§ 134 Begäran om yttrande - Motion om handlingsplan för suicidprevention 

(KS 2021-00322), 2021-03-30 

Begäran om yttrande - Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola, 

Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-04-08 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om behovet att ta fram en handlingsplan för 

suicidprevention i Kungsbacka kommun. Motionären har i sin motion lämnat förslag på innehållet i en 

sådan handlingsplan vilken bygger på innehållet i den nationella strategi för suicidprevention som 

föreslogs av riksdagen 2008 

Enligt motionären är de nationella strategierna kring suicidprevention som föreslogs av riksdagen 2008 

följande:  

1 Insatser som främjar goda livschanser  

2 Minskad alkoholkonsumtion i befolkningen och i högriskgrupper för självmord  

3 Minskad tillgänglighet till medel och metoder för självmord  

4 Självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag  

5 Medicinska, psykologiska och psykosociala insatser  

6 Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder för att minska självmord  

7 Kompetenshöjning av personal och andra nyckelpersoner i vård och omhändertagande av personer 

med självmordsproblematik  

8 Händelseanalys av Lex Maria- anmälningar  

9 Stöd till frivilligorganisationer  

 

Ulrika Granfors      Astrid Bayard 

Förvaltningschef Kultur & fritid    Utvecklingschef Kultur & fritid 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-06-10 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 109 Dnr 2021-00129 

Yttrande över motion (SD) om handlingsplan för suicidprevention  

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg anser att motionen är besvarad. 

Reservation  

Carita Boulwén (SD) och Elisabeth Svensson (SD) reserverar sig till förmån för eget 

förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

För att minska antalet självmord, beslutade riksdagen 2008 om ett handlingsprogram 

med nio strategiska åtgärdsområden. Programmets vision är att ingen människa ska 

behöva hamna i en sådan utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara 

självmord. Handlingsprogrammet består av nio åtgärdsområden för att förebygga 

suicid. De utgår från dels ett individperspektiv, dels ett befolkningsperspektiv. 

Perspektiven kompletterar varandra, och båda är nödvändiga för att det förebyggande 

arbetet ska ha effekt. Det individinriktade arbetet syftar till att på bästa sätt stödja 

personer med risk för suicid. Det befolkningsinriktade arbetet syftar till att skapa 

stödjande och mindre riskutsatta miljöer.  

Regionstyrelsens arbetsutskott i Halland gav den 23 oktober 2019 i uppdrag åt 

Regionkontoret att tillsammans med berörda förvaltningar i regionen, kommuner och 

myndigheter under 2019–2020 ta fram en regional handlingsplan för 

suicidprevention. Detta föregicks av att Taktisk grupp Mitt i Livet gjort en 

kartläggning av hur region och kommuner arbetar med suicidprevention som 

presenterats för strategisk grupp.  

Under framtagandet av planen har Taktisk grupp Mitt i Livet, Taktisk grupp Barn, 

Unga, Familj samt Fokusgrupp Psykisk hälsa fått information om det pågående 

arbetet. I samtliga dessa grupper har funnits och finns representanter från 

kommunerna i Halland. Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har aktivt 

deltagit i samverkansarbetet, tillsammans med den regionala samordnaren och 

brukarrepresentanter, i framtagandet av planen under hela processen.  

Nämnden angav ett yttrande till kommunstyrelsen 15 april 2021 om att ställa sig 

bakom den regionala handlingsplanen, tillsammans med övriga berörda nämnder i 

Kungsbacka. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-31, där det föreslås att 

nämnden anser motionen besvarad. 

 

Motion (SD) om handlingsplan för suicidprevention  
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-06-10 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

forts. § 109 

Kommunfullmäktige, § 37 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 134 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carita Boulwén (SD) och Elisabeth Svensson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Kalle Påsse Sundvall (M) frågar nämnden om Carita Boulwéns (SD) och Elisabeth 

Svenssons (SD) förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

 



 

 

Datum 

2021-05-31 
Diarienummer 

IF 2021-00129 

 

 

 

 

Diana Brovall 
0300-835134 

Verksamhetschef 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Begäran om yttrande - Motion om handlingsplan för suicidprevention (KS 2021-00322) 

 

Motionens innehåll  

Sverigedemokraterna anser att det är av största vikt att kommunen arbetar fram en handlingsplan för 

suicidprevention. 

Nämndens ställningstagande 

Region Halland har tagit fram en regional handlingsplan för suicidprevention baserat på den nationella 

handlingsplanen. Nämnden för Individ & Familjeomsorg har den 15 april 2021 tagit beslut om att 

ställa sig bakom den regionala handlingsplanen. Kommunledningsgruppen har beslutat att ge 

förvaltningen för Kultur och Fritid i uppdrag att arbeta fram en kommunal handlingsplan. Nämnden 

anser därför att det som yrkas på i motionen redan pågår. 

Sammanfattning av ärendet 

För att minska antalet självmord, beslutade riksdagen 2008 om ett handlingsprogram med nio 

strategiska åtgärdsområden. Programmets vision är att ingen människa ska behöva hamna i en sådan 

utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. Handlingsprogrammet består av nio 

åtgärdsområden för att förebygga suicid. De utgår från dels ett individperspektiv, dels ett 

befolkningsperspektiv. Perspektiven kompletterar varandra, och båda är nödvändiga för att det 

förebyggande arbetet ska ha effekt. Det individinriktade arbetet syftar till att på bästa sätt stödja 

personer med risk för suicid. Det befolkningsinriktade arbetet syftar till att skapa stödjande och mindre 

riskutsatta miljöer.  

Regionstyrelsens arbetsutskott i Halland gav den 23 oktober 2019 i uppdrag åt Regionkontoret att 

tillsammans med berörda förvaltningar i regionen, kommuner och myndigheter under 2019–2020 ta 

fram en regional handlingsplan för suicidprevention. Detta föregicks av att Taktisk grupp Mitt i Livet 

gjort en kartläggning av hur region och kommuner arbetar med suicidprevention som presenterats för 

strategisk grupp.  

Under framtagandet av planen har Taktisk grupp Mitt i Livet, Taktisk grupp Barn, Unga, Familj samt 

Fokusgrupp Psykisk hälsa fått information om det pågående arbetet. I samtliga dessa grupper har 

funnits och finns representanter från kommunerna i Halland. Förvaltningen för Individ & 
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Familjeomsorg har aktivt deltagit i samverkansarbetet, tillsammans med den regionala samordnaren 

och brukarrepresentanter, i framtagandet av planen under hela processen.  

Nämnden angav ett yttrande till kommunstyrelsen 15 april 2021 om att ställa sig bakom den regionala 

handlingsplanen, tillsammans med övriga berörda nämnder i Kungsbacka. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-05-31 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

Karin Martinsson    Diana Brovall 

Förvaltningschef    Verksamhetschef 
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§ 134 Dnr 2021-00322 
Remittering av motion från Carita Boulwén (SD) om handlingsplan för 
suicidprevention 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Kultur & 
Fritid, nämnden för Individ & Familjeomsorg, nämnden för Förskola & Grundskola 
samt nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att kommunen ska ta fram en 
handlingsplan för suicidprevention. Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 9 mars 2021. Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet att 
remittera motion till kommunstyrelsen för vidare beredning 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2021-03-09, § 37 
Motion från Carita Boulwén (SD), 2021-03-09 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 
det. 
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§ 37 Dnr 2021-00322 
Anmälan av motion från Carita Boulwén (SD) handlingsplan för 
suicidprevention 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motion till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att kommunen ska ta fram en 
handlingsplan för suicidprevention. 

Beslutsunderlag 
Motion från Carita Boulwén (SD), 2021-03-09 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



	
	
Motion	om	handlingsplan	för	suicidprevention																																																				Kungsbacka	210307	
	
	
Enligt	siffror	från	Nationellt	Centrum	för	Suicidforskning	och	Prevention	(NASP)	så	tog	1588	
människor	i	Sverige	sitt	liv	under	2019.	Utöver	det	begår	ca	15.000	varje	år	försök	till	självmord,	ca	
150	000	har	allvarliga	självmordstankar.	
	
I	Halland	försöker	varje	år	ca	550	hallänningar	ta	sina	egna	liv,	varav	ca	50	lyckas.	
	
Självmord	är	den	vanligaste	dödsorsaken	för	män	mellan	15	och	44	år.	Kvinnor	begår	fler	
självmordsförsök	än	män.	Bland	45-65	åringar	är	självmord	den	vanligaste	dödsorsaken	(gäller	både	
kvinnor	och	män)		
	
Varje	fall	av	självmord,	försök	till	självmord	är	en	tragedi	för	den	enskilde,	för	deras	anhöriga	och	för	
samhället,	och	vi	i	Kungsbacka	måste	göra	vad	vi	kan	för	att	förhindra	att	människor	hamnar	där.	
	
Sverige	har	sedan	ett	riksdagsbeslut	2008	antagit	nationella	strategier	för	suicidprevention,	men	har	
inte	gett	önskat	resultat.	
	
De	nationella	strategierna	är	
	
1	Insatser	som	främjar	goda	livschanser	
2	Minskad	alkoholkonsumtion	i	befolkningen	och	i	högriskgrupper	för	självmord	
3	Minskad	tillgänglighet	till	medel	och	metoder	för	självmord	
4	Självmordsprevention	som	hantering	av	psykologiska	misstag	
5	Medicinska,	psykologiska	och	psykosociala	insatser	
6	Spridning	av	kunskap	om	evidensbaserade	metoder	för	att	minska	självmord		
7	Kompetenshöjning	av	personal	och	andra	nyckelpersoner	i	vård	och	omhändertagande	av	personer																	
med	självmordsproblematik	
8	Händelseanalys	av	Lex	Maria-	anmälningar	
9	Stöd	till	frivilligorganisationer	
	
Organisationen	Suicide	Zeros	nyligen	genomförda	kartläggning	visar	att	Kungsbacka	är	en	av	de	233	
kommuner	i	landet	som	saknar	kommunövergripande	handlingsplaner	för	förebyggande	av	
självmord.	
	
Den	visar	också	skrämmande	nog	att	ca	30	procent	av	de	kvinnor	och	ca	42	procent	av	de	män	som	
varje	år	väljer	att	själva	avsluta	sina	liv	har	haft	långvarig	kontakt	med	sina	respektive	kommuners	
socialtjänst…	
	
Vi	i	Sverigedemokraterna	anser	att	det	är	av	största	vikt	att	Kungsbacka	kommun	arbetar	fram	en	
handlingsplan	för	suicidprevention.		
	
Ett	förebyggande	arbete	berör	flertal	delar	av	den	kommunala	verksamheten	som	exempelvis	skola,	
socialtjänst,	omsorgen	mm.	
	



	
	
Med	anledning	av	ovanstående	föreslår	Sverigedemokraterna	i	Kungsbacka	fullmäktige	besluta	
	
	
-Att	Kungsbacka	kommun	tar	fram	en	handlingsplan	för	suicidprevention	
	
Sverigedemokraterna	Kungsbacka	genom	
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Ansökan om bidrag till Kungsbacka Höstcup 2021 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut 

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 

Beslutet skickas till 
Klubbchef Onsala BK 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 



Från: klubbchef@onsalabk.se <klubbchef@onsalabk.se>
Skickat: den 25 augusti 2021 17:14
Till: Lisa Andersson <lisa.andersson@kungsbacka.se>
Ämne: Förfrågan om Cup stöd

Hej Lisa,

Vi har vid tidigare tillfällen ställt förfrågan kring stöd/sponsring till mindre cuper i Onsala BK 
och glädjande erhållit detta tillbaka i tiden av tidigare KSO.

I år samarrangerar Onsala BK och Kullavik IF KUNGSBACKA HÖSTCUP 
www.kungsbackahostcup.se med spel på 5 olika spelcentra i kommunen under 4 helger i 
oktober. Cupen har växt och är nu sammantaget faktiskt större än både Gothia (i 
Kungsbacka) och Aranäs Open i antal lag. I nuläget är hela 330 lag anmälda, mestadels från 
Stor Göteborg men även klubbar med lite längre avstånd.

Vi hoppas att Kungsbacka Kommun vill stötta oss i vår ambition att erbjuda en utvecklande 
cup för ortens och närområdets fotbollsspelande ungdomar från 6‐19 år som vi långsiktigt 
hoppas växa ännu mer och verkligen sätter Kungsbacka på kartan avseende 
idrottsevengemang.

Bifogar en folder vi tagit fram avseende sponsorpaket, men är oavsett tacksamma för stöd 
oavsett storlek och omfattning och ser fram emot er återkoppling.

Bästa Hälsningar

Klubbchef Onsala BK
Mobil  | E‐post klubbchef@onsalabk.se

Postadress: Gathes väg 110 | 439 36 Onsala
Org nr:  849400‐2317 | Bankgiro: 796‐8985
Hemsida  www.onsalabk.se | E‐post kansli@onsalabk.se
Instagram @onsalabk1941

Fotboll, Glädje och Gemenskap
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Kungsbacka Höstcup har inte så många år på nacken. 2015 startade fotbollscupen i Kullavik 
IF:s regi och hade då ca 100 lag i åldern 7-11 år. Cupen har därefter växt och under pande-
miåret 2020 lyckades man utifrån rådande restriktioner genomföra cupen för hela 230 lag.

Inför 2021 förde Kullavik diskussioner med Onsala BK i syfte att utveckla och utvidga cupen 
ytterligare. Ett starkt samarbete tog form med en vision att skapa den största fotbolls- och 
idrottscupen i Kungsbacka som långsiktigt även inkluderar spel på alla Kungsbackas konst-
gräsplaner och övernattningsmöjligheter. Redan 2021 pekar prognosen på ca 350 anmälda 
lag och det innebär att Kungsbacka Höstcup totalt sett är större än både Aranäs Open och 
Gothia Cup (i Kungsbacka) och därmed kommunens största idrottsevengemang.

Totalt räknar vi med att arrangemanget samlar uppskattningsvis ca 15 000 besökare i form 
av spelare, ledare, funktionärer och publik utspritt på 5 spelcentra under de 8 speldagarna 
vid 4 helger, 2-24 Oktober (med reservation för ändrade pandemi-restriktioner). 

Kungsbacka Höstcup är en unik utvecklande cup för spelare och lag. Utvecklingen består i 
att alla åldersgrupper som står för en ändrad spelform nästkommande säsong, får prova på 
nästa års spelform. Dvs att de barn som spelar 3-3 sista året får spela 5-5 spel. Detta gäller 
hela vägen upp till sista spelformsåret där man idag spelar 9-9.

Cupen har även utvidgat antal åldersgrupper att innefatta åldersgrupper från de allra yngs-
ta (6år) till de äldsta juniorerna (19 år). Ingen annan fotbollscup i Sverige kan uppvisa denna 
bredd i antal åldersklasser.

Cupens mål är att skapa en hållbar och trivsam miljö för besökarna. Därav att vi satsar 
såväl på miljömässigt bra val av produkter, förpackningar och mat men också på ett spel 
som präglas av sportsligt uppträdande och en närvaro som känns trivsam. I varje 
åldersklass kommer ett Fair-Play pris att delas ut där spelarnas, ledarnas och supportrarnas 
uppträdande bedöms av domare och funktionärer. Alla ledare får gratis kaffe och fikabröd.

För att kunna genomföra detta fantastiska ungdomsevent läggs stora ideella insatser från 
föräldrar, ledare och klubbansvariga. Men för att cupen ska bli riktigt bra krävs också spon-
sorer och välgörare som stödjer vår ambition att skapa ett tilltalande idrottsevent för barn 
och ungdomar. Ett fantastiskt tillfälle att nå många Västsvenska invånare med allt från enkel 
varumärkesexponering till erbjudanden och utställning/försäljning på plats.

Som sponsor kan du självklart bidra med mycket. Allt från olika sponsorpaket med expone-
ring, inköpsstöd av produkter och livsmedel, till utställningar och egna eventtält där man 
kan sälja eller förevisa tjänster och produkter. Se även nästa sidor!

Varmt välkommen att stödja Kungsbacka Höstcup. Vid intresse - fyll i bifogat formulär eller 
kontakta Per Eld, klubbchef@onsalabk.se 0733-660210. 



SPONSORPAKET 
Ja, vårt företag vill delta och bidraga till cupen med följande val:

Huvudsponsorpaket   30 000 kr
Cupen tar in en eller flera huvudsponsorer (max 5 st), dock enbart en per bransch. 
I huvudsponsorpaketet ingår Stora Cup-paketet, Stora utställarpaketet samt tryck 
(en färg) på Cup-Tröja, Funktionärsjackor och funktionärsvästar. samt extra stor log-
ga på Cuphelsida i Norra Halland respektive Kungsbackaposten.

Stora Cup-paketet    12 000 kr
Cupen tar in obegränsat antal cupsponsorer. I Stora Cup-paketet ingår:
- Banderollplats 200 x 100 cm (2 st, 1 på varje huvudarena) inkl banderoll
- Stor logga på Cuphelsida i NHD och KBP
- 1/1 Helsidesannons A5 i cuptidning
- Logga på Cuphemsidan

Lilla Cup-paketet      7 000 kr
Cupen tar in obegränsat antal cupsponsorer. I Stora Cup-paketet ingår:
- Banderollplats 100 x 50 cm (2 st, 1 på varje huvudarena) inkl banderoll
- Liten logga på Cuphelsida i NHD och KBP
- 1/2 Halvsidesannons A5 i cuptidning
- Logga på Cuphemsidan

Stora Utställarpaketet    10 000 kr
Som utställare/säljare får du fri tillgång till samtliga huvudarenor under SAMTLIGA 
speldagar, att etablera besöks- försäljningstält, dela ut erbjudanden och giveaways 
till besökarna. Kan kombineras med tillköp av hela cup-paket ovan.  

Lilla Utställarpaketet      3 000 kr
Som utställare/säljare får du fri tillgång till samtliga huvudarenor under EN av spel-
helgerna att etablera besöks- försäljningstält, dela ut erbjudanden och giveaways 
till besökarna. Kan kombineras med tillköp av hela cup-paket ovan.

Fair Play Sponsorpaket 10 000 kr
Som sponsor bidrar man till inköp av Fair-playstatyetter till vinnande lag i årgångar-
na och exponeras särskilt i tidningsannonser, hemsida och i samband med prisutdel-
ningar.  Kan kombineras med tillköp av hela cup-paket ovan. Max 5 sponsorer.  

forts nästa sida

Samtliga priser anges exklusive moms och faktureras via någon av 
våra samarbetspartners. Sponsoruppgifter fylls i på sista sidan.



ÖVRIG SPONSRING
Ja, vårt företag vill delta och bidraga till cupen med följande val:

Produkter, tjänster och livsmedel
Som sponsor kan man även bidraga med hel- eller delfinansierade produkter 
och tjänster, såsom t ex:

• Mat för försäljning
• Livsmedel, kioskvaror (råvaror, dryck och tilltugg)
• Engångsprodukter för servering/städning/etc
• Klädesplagg (cuptröjor och funktionärsplagg)
• Portabla PA-högtalaranläggningar
• Renhållnings-/återvinningstjänster
• Giveaways för att höja cupvärdet för gästerna
• Trycktjänster i media eller på kläder
• Andra relevanta produkter och tjänster som tillför 

värde
Cupens motprestation är att erbjuda ett exponeringpaket, eller delar av detta 
motsvarande bidagets värde.

Sponsornamn Kontaktperson - namn

Faktureringsadress/märkning Kontaktperson - mobil tel

Postnr & Ort Kontaktperson - e-post

med produkter/tjänster till ett ca värde av:

Kr
med produkt/tjänst avses (ange nedan):

Sponsoruppgifter

Ifyllt formulär skickas till: klubbchef@onsalabk.se
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Sven Erik Bergström 
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Specialist hållbarhet 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

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. 

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. 

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 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg, tjänsteskrivelse (yttrande), 2021-07-30 
Socialdepartementets utredning: God och nära vård – rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6) 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 

Beskrivning 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.  

Samhällsbyggnadskontoret ser liksom utredningen ett behov av att särskilt betona de psykiska 
vårdbehoven och den roll som primärvården behöver ta för att förebygga och omhänderta vanligt 
förekommande former av psykisk ohälsa på ett mer effektivt sätt. 

God och nära vård - primärvårdsreformen  
I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) används begreppet huvudman för att peka ut de som är 
övergripande ansvariga för organisering och resurssättning av hälso- och sjukvården, och begreppet 
vårdgivare om de aktörer som tillhandahåller vård till enskilda. Både regionerna och kommunerna är 
huvudmän för hälso- och sjukvården, samtidigt som de kan ha vårdgivare i egen eller extern regi. 
Kommunen ansvarar som huvudman för att tillhandahålla hälso- och sjukvård för de som bor på 
särskilt boende, de som deltar i dagverksamhet och, enligt avtal med regionen, genom hemsjukvård. 
Den 1 juli 2021 infördes ett förtydligande i lag av det grundläggande uppdraget för primärvården. Den 
kommunala vården har redan sedan tidigare ansetts utgöra en del av primärvården, vilket har 
förtydligats i den nya bestämmelsen i 13a kap HSL där det framgår att  

Regioner och kommuner ska inom ramen för verksamhet som utgör primärvård särskilt  

1. tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt 
förekommande vårdbehov, 

2. se till att vården är lätt tillgänglig,  

3. tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens behov som patientens 
individuella behov och förutsättningar,  

https://www.regeringen.se/4900bd/contentassets/9d0e520a47e547a2904608427f3aca7c/sou-2021_6--god-och-nara-vard---ratt-stod-till-psykisk-halsa.pdf
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4. samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ändamålsenligt att samordningen 
sker inom primärvården, och  

5. möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete. 

Bestämmelsen ska dock inte tolkas som att kommunerna är ensamt ansvariga för all primärvård 
gentemot sina målgrupper, utan det är kommunerna tillsammans med regionerna som ansvarar för 
målgruppernas vanligt förekommande vårdbehov. Traditionellt sett har kommunernas hälso- och 
sjukvårdsverksamheter främst inriktats på somatisk vård och demensvård. I proposition 2019/20:164, 
där bestämmelsen i 13a kap HSL föreslogs, framförde regeringen att ingen förändring av det 
kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret var avsett.  

I den nu aktuella utredningen föreslås att det i första punkten i 13a kap 1 § HSL ska förtydligas att 
primärvården ska ”tillgodose vanligt förekommande fysiska och psykiska vårdbehov”. Enligt 
utredningen är ingen förändring i bestämmelsens innebörd avsedd, utan ändringen i lagtexten syftar 
endast till att lyfta fram primärvårdens roll för att omhänderta vanligt förekommande psykisk ohälsa. 
Ändringen är därmed inte menad att innebära någon förändring i ansvarsfördelningen mellan 
kommunerna och regionerna som huvudmän. Utredningen lägger inte fram några övriga förslag. 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att utredningens förslag är bra och tydliggör primärvårdens 
grunduppdrag, 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. 

 

 

Malin Aronsson      Emma Kjernald 

Kommundirektör      Samhällsbyggnadschef 

 

 



 
YTTRANDE 

Kommunstyrelsen 
 

Datum 
2021-08-16  
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Socialdepartementet 

Ert diarienummer 
S2021/00866 
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kommun@kungsbacka.se 
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Yttrande över Socialdepartementets remiss: God och nära vård – Rätt stöd till psykisk 
hälsa (SOU 2021:6) 

Sammanfattande inställning 
Kungsbacka kommun ställer sig bakom utredningens förslag som tydliggör primärvårdens 
grunduppdrag, 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. 
 

Kungsbacka kommun 
 
  
  

 



 
YTTRANDE 

Nämnden för Vård & Omsorg 
 

Datum 
2021-08-10 

Diarienummer 
2021-00150 

Till 

Kommunstyrelsen 

Ert diarienummer 
KS 2021-00402 

 

 
 
Carl Odhnoff 
Nämndsekreterare/utredare 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 
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Yttrande över Socialdepartementets remiss: God och nära vård – rätt stöd till psykisk 
hälsa (SOU 2021:6) 

Sammanfattande inställning 
Vård & Omsorg instämmer i utredningens förslag. 

Vård & Omsorgs ställningstagande  
Nämnden instämmer i utredningens förslag i avsnitt 5.1 att i den nya bestämmelsen i 13a kap hälso- 
och sjukvårdslagen om primärvårdens uppdrag synliggöra att det gäller både fysiska och psykiska 
vårdbehov. Vård & Omsorg ser liksom utredningen ett behov av att särskilt betona de psykiska 
vårdbehoven och den roll som primärvården behöver ta för att förebygga och omhänderta vanligt 
förekommande former av psykisk ohälsa på ett mer effektivt sätt. 

 

Nämnden för Vård & Omsorg 

Kungsbacka kommun 
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ORDFÖRANDEBESLUT 

Ordförandebeslut om remiss  
- God och nära vård – rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6) 

Beslut 
Hravn Forsne, ordförande för nämnden för Vård & Omsorg, beslutar att anta yttrandet, daterat 2021-
08-10, och översända det till kommunstyrelsen.  

Upplysning 
Behovet av beslutet är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Beslutet är därför 
fattat av ordförande för nämnden för Vård & Omsorg med stöd av 6 kap 39 § kommunallagen och 
punkten 1-1 i bilaga 1 i nämnden för Vård & Omsorgs delegeringsförteckning.  

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har tillfrågats att yttra sig över Socialdepartementets remiss av utredningen God 
och nära vård – rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6). Kommunstyrelsen samordnar kommunens 
remissvar och har i sin tur begärt yttrande från Vård & Omsorg senast 2021-08-13.  

God och nära vård - primärvårdsreformen 
I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) används begreppet huvudman för att peka ut de som är 
övergripande ansvariga för organisering och resurssättning av hälso- och sjukvården, och begreppet 
vårdgivare om de aktörer som tillhandahåller vård till enskilda. Både regionerna och kommunerna är 
huvudmän för hälso- och sjukvården, samtidigt som de kan ha vårdgivare i egen eller extern regi. 
Kommunen ansvarar som huvudman för att tillhandahålla hälso- och sjukvård för de som bor på 
särskilt boende, de som deltar i dagverksamhet och, enligt avtal med regionen, genom hemsjukvård.  

Den 1 juli 2021 infördes ett förtydligande i lag av det grundläggande uppdraget för primärvården. Den 
kommunala vården har redan sedan tidigare ansetts utgöra en del av primärvården, vilket har 
förtydligats i den nya bestämmelsen i 13a kap HSL där det framgår att  

”Regioner och kommuner ska inom ramen för verksamhet som utgör primärvård särskilt 
1. tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt förekommande 
vårdbehov, 
2. se till att vården är lätt tillgänglig, 
3. tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens behov som patientens individuella 
behov och förutsättningar, 
4. samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ändamålsenligt att samordningen sker 
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inom primärvården, och 
5. möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete.” 

Bestämmelsen ska dock inte tolkas som att kommunerna är ensamt ansvariga för all primärvård 
gentemot sina målgrupper, utan det är kommunerna tillsammans med regionerna som ansvarar för 
målgruppernas vanligt förekommande vårdbehov. Traditionellt så har kommunernas hälso- och 
sjukvårdsverksamheter främst inriktats på somatisk vård och demensvård. I proposition 2019/20:164, 
där bestämmelsen i 13a kap HSL föreslogs, framförde regeringen att ingen förändring av det 
kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret var avsett.  

Utredningen Rätt till psykisk hälsa 
I den utredning som nu är aktuell, God och nära vård – rätt till psykisk hälsa (SOU 2021:6), så föreslås 
att det i första punkten i 13a kap 1 § HSL ska förtydligas att primärvården ska ”tillgodose vanligt 

förekommande fysiska och psykiska vårdbehov”. Enligt utredningen är ingen förändring i 
bestämmelsens innebörd avsedd, utan ändringen i lagtexten syftar endast till att lyfta fram 
primärvårdens roll för att omhänderta vanligt förekommande psykisk ohälsa. Ändringen är därmed inte 
menad att innebära någon förändring i ansvarsfördelningen mellan kommunerna och regionerna som 
huvudmän. Utredningen lägger inte fram några övriga förslag.  

Förvaltningen för Vård & Omsorg har gått igenom utredningen och föreslår att nämnden i yttrande 
instämmer i förslaget.  

Beslutsunderlag 
Yttrande över Socialdepartementets remiss: God och nära vård – rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 
2021:6), 2021-08-10 

 

 

Hravn Forsne (M) 
Ordförande i nämnden för Vård & Omsorg 



 

Undertecknat av följande personer

HRAVN FORSNE
E-Legitimation:
Datum: 2021-08-10 11:15:04
Transaktionsidentitet: 32e7cd9c214bc10abd9491c77ebbbb13827600753b016be1aa5d4bb779929e37

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst
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ORDFÖRANDEBESLUT 

 

Remiss av betänkandet God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa ( SOU 2021:6)  

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar yttrande, daterat 30 juli 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, 2021-07-30 
Remiss av betänkandet God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa ( SOU 2021:6) 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Kalle Påsse Sundvall  

Ordförande 



 

Undertecknat av följande personer

KALLE PÅSSE
SUNDVALL
E-Legitimation:
Datum: 2021-08-05 07:37:03
Transaktionsidentitet: 6384CA45CDFF65D902BA15CCF95E23CCE072538C3C

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst

© Visma
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Remiss av betänkandet God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)  

Förslag till beslut i Nämnden för individ och familjeomsorg 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg avger yttrande till kommunstyrelsen över betänkande God och 
nära vård – Rätt till psykisk hälsa (SOU 2021:6). Nämnden ställer sig bakom utredningens förslag om 
lagändring. 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen fattade den 2 mars 2017 beslut om att utse en särskild utredare med uppdrag att utifrån en 
fördjupad analys av förslagen i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) stödja regioner, berörda 
myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig 
och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Utredningen valde namnet Samordnad 
utveckling för god och nära vård. Huvudbetänkande God och nära vård innehåller flera delbetänkande, 
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. 13 a kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL), om primärvårdens 
grunduppdrag, ska avseende första punkten formuleras så att inom ramen för verksamhet som utgör 
primärvård ska regioner och kommuner särskilt tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som 
krävs för att tillgodose vanligt förekommande fysiska och psykiska vårdbehov. Förslaget föreslås träda 
i kraft den 1 juli 2022. 

Beslutsunderlag 
Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-07-30 
Remiss av betänkandet God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa ( SOU 2021:6) 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Beskrivning av ärendet 
Utredningens samlade förslag med kommentarer från Individ & Familjeomsorg: 
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3.1.5 Skola 
Elevhälsan är viktig för att fånga upp elever med psykisk ohälsa och begynnande psykisk ohälsa. 
Elever söker stöd och hjälp i inom elevhälsan, primärvården, ungdomsmottagningar samt inom barn 
och ungdomspsykiatrin. Utredningen om elevers möjlighet att nå kunskapskraven (U 2017:07) 
välkomnas då samverkan mellan primärvård, ungdomsmottagningar, barn och ungdomspsykiatrin och 
elevhälsa behöver förtydligas. Det främjande och förebyggande arbetet för barn och ungdomar 
behöver förbättras och kräver kraftsamling.  

 

3.1.6 Det civila samhället som samverkanspart 

Det civila samhället i form av organisationer och ideella föreningar spelar en viktig roll för människors 
hälsa. Tillgången på föreningar som arbetar med frågor som syftar till att främja psykisk hälsa och 
förebygga psykisk ohälsa och suicid vilka erhåller verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten är 
varierande i landet. På mindre orter är tillgången på ideella krafter som kan driva föreningar av den här 
arten liten och når ut till få personer. Det är även svårt att ha levande brukarorganisationer.  
Många föreningar inom idrott- och friluftsverksamheter men även skapande verksamheter saknar 
kunskap om bemötande och vilket stöd man skulle kunna bidra med. Att utöka antalet aktörer som kan 
erhålla bidrag och ta del av verksamhetsstöd inom det civila samhället hade gynnat det främjande 
arbetet med psykisk hälsa även på mindre orter.  

 

3.7 Kompetenser och utbildningsinsatser 

Kunskapsnivån om personer med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller autism kombinerad 
med psykisk ohälsa behöver höjas. Personer som söker stöd och hjälp inom primärvården med dessa 
funktionsnedsättningar får inte alltid det bemötande eller den vård- och behandling de behöver.  

 

 

 
Karin Martinsson     Diana Brovall 

Förvaltningschef    Verksamhetschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

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

Beslutet skickas till 
Sökande 

Beskrivning av ärendet 
Ägaren till fastigheterna Bångsbo 1:30, Bångsbo 1:33, Bångsbo 1:35 och Bångsbo 1:36 inkom den 9 
maj 2019 med en ansökan om planbesked för att göra fastigheternas befintliga bebyggelse planenlig.  

Fastigheten är belägen inom detaljplan S72 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. 

Fastigheterna är belägna i Kullavik, cirka en kilometer från Kullavik centrum. De är belägna på en 
höjd och omfattas av varsitt enbostadshus samt komplementbyggnader. Den totala arean av 
fastigheterna är cirka 6 000 kvadratmeter.  

Enligt kommunens översiktsplan (ÖP06) ingår det aktuella området i utvecklingsområdet för Kullavik.  

Fastighetsägarna inkom den 30 april 2018 med en förfrågan om planbesked med syfte att göra befintlig 
bebyggelse planenlig. Samhällsbyggnadskontoret begärde en komplettering av ansökan. Ansökan 
kompletterades inte. Fastighetsägarna inkom med en ny förfrågan den 9 maj 2019. Efter 
kompletteringsbegäran på telefon gjordes ansökan komplett. I september 2019 höll 
Samhällsbyggnadskontoret ett möte med fastighetsägargruppen. Efter mötet begärde sökande att de 
ville ha en intern dialog innan ansökan hanterades politiskt. En kontinuerlig dialog fördes mellan 
kommunen och fastighetsägargruppen efter mötet utan beslut om vidare arbete. I juni 2021 begärde 
Samhällsbyggnadskontoret ett svar på huruvida fastighetsägargruppen ville gå vidare med ansökan 
eller inte. Gruppen skickade den 22 juni 2021 in en skrivelse om att de vill gå vidare med ansökan. 

Detaljplanen förväntas antas inom 3–5 år utifrån de vid beslutsdatumet kända förutsättningarna. 
Föreslaget planområde kan komma ändras under arbetets gång.  

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



KARTA BÅNGSBO 1:30 M.FL.
Skala 1:25000

1 km

   2021-08-09

Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.
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Elin Kajander

Från: @volvocars.com>
Skickat: den 22 juni 2021 15:29
Till: Elin Kajander
Kopia:
Ämne: Planbesked Bångsbo

Uppföljningsflagga:Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej Elin,  
 
Tack för trevligt samtal.  
 
Bekräftar härmed att vi:  

 

 
  

 
Önskar gå vidare med vår ansökan om ett planbesked för våra fastigheter.  
Vi är självklart tillgänglig om det uppkommer frågor eller andra funderingar.  
 
Vänliga hälsningar,  
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

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

Beslutet skickas till 
Sökande 

Beskrivning 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 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.   

Planbeskedsärendet handlades hos byggnadsnämnden. Sökande kom in med en kompletterande 
skrivelse till ärendet den 5 maj 2021. Ärendet behandlades i byggnadsnämndens arbetsutskott den 6 
maj 2021 och beslutades av byggnadsnämnden den 21 maj 2021. Skrivelsen från sökande diariefördes, 
men av förbiseende kom handlingen inte att bifogas beslutsunderlaget till byggnadsnämnden. Den 17 
juni 2021 inkom sökande med en ytterligare skrivelse. Efter dialog med sökande bedömde 
Samhällsbyggnadskontoret att skrivelsen skulle uppfattas som begäran om ny prövning om 
planbesked. Ärende om planbesked behandlas enlig nuvarande reglementen av kommunstyrelsen.  

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



KARTA, ONSALA-HAGEN 9:9
Skala 1:25000

1 km

   2021-08-09

Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.
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Daniel Nordebo

Från: info@kungsbacka.se
Skickat: den 17 juni 2021 10:05
Till: Samhällsbyggnadskontoret
Ämne: Fördelat ärende från Kungsbacka direkt [2021KC56231]
Bifogade filer: Onsala Hagen.pdf; Plankarta.png; Kungsbacka kommun Plan. 2 docx.docx; SV_ Dnr 

2021-00135 Onsala Hagen 9_9 [2021KC56231].pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej! 
 
Här kommer ett meddelande som inkommit via Kungsbacka direkt. Bifogade filer kan innehålla 
kompletterande information på ärendet. 
  
Meddelandenummer: 2021KC56231 
Reg.datum: 2021-06-17 07:52:30 
 
Innehåll 
Dnr 2021-00135 Onsala Hagen 9:9 
 
Ref.: Ansökan om förhandsbesked för detaljplaneändring av s.k. prickad 
mark, vilken avslogs vid Kungsbacka kommuns sammanträde i byggnadsnämnden 
den 20 maj 2021.  
 
 
 
Hej Elin, 
 
 
 
Tack för telefonsamtal onsdagen den 9 juni. Det uppskattades att du tog dig 
tid med att ge en generell förklaring till Kungsbacka kommuns inställning 
till ändring av detaljplan omfattande s.k. prickad mark. Sammantaget finns 
en förståelse för att det innebär en ökad arbetsbörda att ständigt behöva 
bedöma förfrågningar från fastighetsägare om ändring av detaljplan för just 
en specifik fastighet. Det uppgavs i vårt samtal att kommunen har infört ett 
mer restriktivt förhållningssätt beträffande ändring av detaljplan sedan 
2015 (förmodligen efter upphävande av Boverkets vägledning och råd, 
framtagna 1991 men upphävda 2014). Vidare uppgavs att kommunen strävar efter 
att behandla alla lika och också därför är mycket återhållsamma med att 
bevilja några ansökningar om ändringar av detaljplan. Dock har kommunen 
beviljat en detaljplaneändring avseende borttagande av prickad mark för t ex 
Malevik 1:6 i november 2018 på uppdrag av Byggnadsnämnden i dess beslut den 
7 juli 2016, således efter det hänvisade restriktiva förhållningssättet 
infördes. Det visar att fastighetsägare i Kungsbacka kommun kan få bifall 
för sådan begäran. 
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I samband med att ansökan om planändring för fastigheten Onsala Hagen 9:9 
gjordes meddelades fastighetsägaren följande: 
 
”Kommunens tjänstepersoner kommer att föreslå att vi inte går vidare med din 
ansökan om att ändra detaljplanen och ta bort den prickade marken på din 
fastighet. Den huvudsakliga anledningen är att fastigheten ligger utanför 
utvecklingsområdet för Onsala och därav inom ett område där kommunen 
generellt inte aktivt planerar för ny utveckling.”  
 
I den gällande detaljplanen tillåts en byggnad på 250kvm. Av telefonsamtalet 
framgick att Samhällsbyggnadskontoret tittat på möjligheterna att bygga ett 
nytt hus på fastigheten och kommit fram till att det fanns plats på tomten 
utanför den prickade marken och att man i en bygglovsansökan kan begära 
dispens för att få bygga in något på prickad mark. Det kan i sammanhanget 
inte vara relevant att man skall hoppas på ett beviljande av dispens vid en 
bygglovsansökan för att kunna besluta om det är möjligt att bebygga sin tomt 
på bästa sätt. Det viktiga är det faktum att skälet för att marken prickades 
inte längre kvarstår, inte om fastigheten ligger utom ett utvecklingsområde 
eller inte. När den nu gällande planen ändrades 2007 var planändringens 
syfte att erbjuda möjlighet att inom redan planlagt område uppföra 
ändamålsenliga bostäder. När så en fastighet till ca 70% består av prickad 
mark och därigenom inte möjliggör en optimal placering av ett nytt hus, är 
det knappast rimligt att ett beslut om detaljplanändring grundar sig på att 
fastigheten inte ingår i ett utvecklingsområde. Frågan gäller en 
fastighetsägares möjlighet till en vettig lösning vid en nybyggnation av ett 
bostadshus i ett område sedan länge bestående av villor för permanentboende 
med kommunalt VA sedan 2007. Bilagda plankarta visar hur orimligt stor 
begränsning av tomtens utnyttjande till sitt ändamål den prickade marken 
utgör. Prickarna har inte längre något syfte och borde snarare ändrats för 
hela området i samband med planändringen 2005. Nu gjordes inte det, men 
möjligheten till ändring i vart fall för denna fastighet finns ju trots 
allt.  
 
 
 
Det innebär ett stort mått av frustration när man som privatperson efter 
ansökan om förhandsbesked enligt ovan får ett avslag utan angivande av några 
närmare skäl än att fastigheten inte ligger inom ett utvecklingsområde.  
 
Eftersom fastighetsägaren beslutade att gå vidare med ärendet till 
Byggnadsnämnden lämnades besked att sammanträde skulle hållas den 20 maj och 
om han hade något att tillägga kunde detta skickas in till det mötet. Enligt 
uppgift hade Byggnadsnämnden ett sammanträde eller arbetsmöte för beredning 
av ärenden inför mötet redan den 6 maj, vilket fastighetsägaren inte blev 
informerad om. Dock skickade han in den kompletterande information som 
ytterligare underlag till Byggnadsnämnden redan den 5 maj, vilket 
diarieförts (2021KC42599) och enligt kommunens tjänsteperson skickades det 
vidare till berörd förvaltning som har hand om frågan. De skäl till en 
planändring som fastighetsägaren anförde i skrivelsen gav en viktig och 
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ingående bakgrund till varför en planändring skulle kunna genomföras och den 
var dessutom adresserad till Byggnadsnämnden.  
 
 
 
Enligt samtal med Byggnadsnämndens ordförande Thure Sandén fanns inte detta 
kompletterande dokument med som underlag inför beslutet. Det behandlades 
inte heller på Byggnadsnämndens arbetsmöte den 6 maj. Vi utgår från att det 
var ett misstag att Byggnadsnämnden inte hade tillgång till samtliga 
handlingar i ärendet och begär därför att det rättas till genom att 
Byggnadsnämnden får ta ställning i ärendet på nytt. Den prickade marken, som 
inte längre har något syfte, utgör enbart ett hinder för att på bästa sätt 
kunna uppföra en ändamålsenlig bostad och förhoppningen är att 
Byggnadsnämnden därför gör en annan bedömning än Samhällsbyggnadskontoret 
har gjort.  
 
 
 
Denna skrivelse med bilagor skickas även till Byggnadsnämndens ordförande 
Thure Sandén. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 

 ombud för   

 
 
Kundens namn:  
Kundens adress:  
Kundens telefonnummer:  
Kundens e-post:  
Fastighetsbeteckning:   : 
  
Var vänlig svara kunden och hantera frågan eller handlingen enligt förvaltningens rutin för diarieföring. 
Kungsbacka direkt överlämnar och stänger härmed meddelandet. 
  
  
 
Med vänlig hälsning 
Camilla Gerdgren 
Samhällsvägledare 
  
Kungsbacka direkt – kommunens kundcenter  
Telefon: 0300-83 40 00  
info@kungsbacka.se  
www.kungsbacka.se/  
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www.facebook.com/kungsbackakommun  
www.linkedin.com/company/kungsbacka-kommun/  
 
 
 
Från:  
Skickat: den 17 juni 2021 07:52 
Till: info@kungsbacka.se <info@kungsbacka.se>; Elin Kajander <elin.kajander@kungsbacka.se>; 
thure.sanden@kungsbacka.se <thure.sanden@kungsbacka.se> 
Ämne: Dnr 2021-00135 Onsala Hagen 9:9 

Ref.:  Ansökan om förhandsbesked för detaljplaneändring av s.k. prickad mark, vilken avslogs vid Kungsbacka 
kommuns sammanträde i byggnadsnämnden den 20 maj 2021.  

  

Hej Elin, 

  

Tack för telefonsamtal onsdagen den 9 juni. Det uppskattades att du tog dig tid med att ge en generell förklaring till 
Kungsbacka kommuns inställning till ändring av detaljplan omfattande s.k. prickad mark. Sammantaget finns en 
förståelse för att det innebär en ökad arbetsbörda att ständigt behöva bedöma förfrågningar från fastighetsägare 
om ändring av detaljplan för just en specifik fastighet. Det uppgavs i vårt samtal att kommunen har infört ett mer 
restriktivt förhållningssätt beträffande ändring av detaljplan sedan 2015 (förmodligen efter upphävande av 
Boverkets vägledning och råd, framtagna 1991 men upphävda 2014). Vidare uppgavs att kommunen strävar efter att 
behandla alla lika och också därför är mycket återhållsamma med att bevilja några ansökningar om ändringar av 
detaljplan. Dock har kommunen beviljat en detaljplaneändring avseende borttagande av prickad mark för t ex 
Malevik 1:6 i november 2018 på uppdrag av Byggnadsnämnden i dess beslut den 7 juli 2016, således efter det 
hänvisade restriktiva förhållningssättet infördes. Det visar att fastighetsägare i Kungsbacka kommun kan få bifall för 
sådan begäran. 

  

I samband med att ansökan om planändring för fastigheten Onsala Hagen 9:9 gjordes meddelades fastighetsägaren 
följande: 

”Kommunens tjänstepersoner kommer att föreslå att vi inte går vidare med din ansökan om att ändra detaljplanen 
och ta bort den prickade marken på din fastighet. Den huvudsakliga anledningen är att fastigheten ligger utanför 
utvecklingsområdet för Onsala och därav inom ett område där kommunen generellt inte aktivt planerar för ny 
utveckling.”  

I den gällande detaljplanen tillåts en byggnad på 250kvm. Av telefonsamtalet framgick att 
Samhällsbyggnadskontoret tittat på möjligheterna att bygga ett nytt hus på fastigheten och kommit fram till att det 
fanns plats på tomten utanför den prickade marken och att man i en bygglovsansökan kan begära dispens för att få 
bygga in något på prickad mark. Det kan i sammanhanget inte vara relevant att man skall hoppas på ett beviljande 
av dispens vid en bygglovsansökan för att kunna besluta om det är möjligt att bebygga sin tomt på bästa sätt. Det 
viktiga är det faktum att skälet för att marken prickades inte längre kvarstår, inte om fastigheten ligger utom ett 
utvecklingsområde eller inte. När den nu gällande planen ändrades 2007 var planändringens syfte att erbjuda 
möjlighet att inom redan planlagt område uppföra ändamålsenliga bostäder. När så en fastighet till ca 70% består av 
prickad mark och därigenom inte möjliggör en optimal placering av ett nytt hus, är det knappast rimligt att ett beslut 
om detaljplanändring grundar sig på att fastigheten inte ingår i ett utvecklingsområde. Frågan gäller en 
fastighetsägares möjlighet till en vettig lösning vid en nybyggnation av ett bostadshus i ett område sedan länge 
bestående av villor för permanentboende med kommunalt VA sedan 2007. Bilagda plankarta visar hur orimligt stor 
begränsning av tomtens utnyttjande till sitt ändamål den prickade marken utgör. Prickarna har inte längre något 
syfte och borde snarare ändrats för hela området i samband med planändringen 2005. Nu gjordes inte det, men 
möjligheten till ändring i vart fall för denna fastighet finns ju trots allt.  
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Det innebär ett stort mått av frustration när man som privatperson efter ansökan om förhandsbesked enligt ovan 
får ett avslag utan angivande av några närmare skäl än att fastigheten inte ligger inom ett utvecklingsområde.   

Eftersom fastighetsägaren beslutade att gå vidare med ärendet till Byggnadsnämnden lämnades besked att 
sammanträde skulle hållas den 20 maj och om han hade något att tillägga kunde detta skickas in till det mötet. Enligt 
uppgift hade Byggnadsnämnden ett sammanträde eller arbetsmöte för beredning av ärenden inför mötet redan den 
6 maj, vilket fastighetsägaren inte blev informerad om. Dock skickade han in den kompletterande information som 
ytterligare underlag till Byggnadsnämnden redan den 5 maj, vilket diarieförts (2021KC42599) och enligt kommunens 
tjänsteperson skickades det vidare till berörd förvaltning som har hand om frågan. De skäl till en planändring som 
fastighetsägaren anförde i skrivelsen gav en viktig och ingående bakgrund till varför en planändring skulle kunna 
genomföras och den var dessutom adresserad till Byggnadsnämnden.  

  

Enligt samtal med Byggnadsnämndens ordförande Thure Sandén fanns inte detta kompletterande dokument med 
som underlag inför beslutet. Det behandlades inte heller på Byggnadsnämndens arbetsmöte den 6 maj. Vi utgår från 
att det var ett misstag att Byggnadsnämnden inte hade tillgång till samtliga handlingar i ärendet och begär därför att 
det rättas till genom att Byggnadsnämnden får ta ställning i ärendet på nytt. Den prickade marken, som inte längre 
har något syfte, utgör enbart ett hinder för att på bästa sätt kunna uppföra en ändamålsenlig bostad och 
förhoppningen är att Byggnadsnämnden därför gör en annan bedömning än Samhällsbyggnadskontoret har gjort.  

  

Denna skrivelse med bilagor skickas även till Byggnadsnämndens ordförande Thure Sandén. 

  

Med vänlig hälsning 

  

 ombud för   



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47 (133)
Byggnadsnämnden Datum

2021-05-21 
 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

  

  

§ 146 

Planbesked för Onsala-Hagen 9:9 

Dnr BN 2021-00004 

Beslut 
Byggnadsnämnden 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 prickmark 
och flytta byggrätten till annat läge inom fastigheten. Kommunens bedömning är att gällande 
detaljplan går att använda vid bygglovgivning och att den därför ska fortsätta gälla utan ändring.  

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Onsala-Hagen 9:9 har den 27 januari 2021 ansökt 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 befintligt garage och bostadsbyggnad med 
nya byggnader på en annan plats inom fastigheten.  

Fastigheten är belägen inom detaljplan O99 som vann laga kraft 1967-04-05. Detaljplanen ändrades 
2006-02-09 genom att ett antal planbestämmelser lades till, bland annat en bestämmelse om 
ytterligare byggnadsarea 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 idag 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.   

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-06, § 177 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-23 

Ansökan om planbesked, 2021-01-27 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag. 

Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till  
Sökande  
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Till Byggnadsnämnden i Kungsbacka kommun för deras möte den 2021-05-20 
 
Ansökan om förhandsbesked avseende ändring av prickad mark för fastigheten Onsala Hagen 9:9. 
 
Härmed ansöker undertecknad ägare av fastigheten Onsala Hagen 9:9, med adress  
Onsala om förhandsbesked för att ta bort prickarna på fastigheten, detta för att möjliggöra ett bättre utnyttjande av 
tomten för nybyggnation. 
 
Ansökan om förhandsbesked avser detaljplaneändring alternativt upprättande av en s.k. frimärksplan för 
fastigheten. 
 
Bakgrund 
Detaljplan 0 99 i Onsala fastställdes av länsstyrelsen 1967-04-05 och en stor del av marken i området blev prickad. I 
oktober 2005 beslutades om ett tillägg i detaljplanen. Syftet med planändringen var att i samband med utbyggnad av 
kommunala va-ledningar i området, anpassa planbestämmelserna till aktuell praxis avseende främst högsta tillåtna 
byggnadsarea. Detta skedde efter ett beslut av kommunfullmäktige 1990 och togs för att möjliggöra årsbostäder.  
I dag består fastigheten till ca 70% av prickad mark vilket hindrar ett nyttjande för t. ex en om- eller tillbyggnad av 
befintliga byggnader (bostadshus och garage). Huset byggdes i början av 1960-talet då området var avsett för 
fritidshusbebyggelse. Under åren har sedan området förändrats och fastigheterna nyttjas idag för 
permanentboende. Kommunalt VA installerades i området år 2006–2007 varvid man också fastställde en plan för 
byggnaders storlek, dock gjordes inte någon ändring i planen av den prickade marken. Ändringsbeslutet innebär att 
den gällande detaljplanen kompletterades med bestämmelser om tomtstorlek, byggnadsarea och byggnadshöjd. 
Tillägget ger även ett generellt avsteg från den gällande plankartan innebärande att komplementbyggnad får 
uppföras på ej byggbar (prickad) mark fram till 6,0 meters avstånd från gräns mot gata och 2,0 meter från gräns mot 
angränsande fastighet.  
 
Skäl 
Området har förändrats sedan 1960-talet och inte längre är ett fritidshusområde. De skäl som eventuellt motiverade 
en prickning av markområdet finns inte längre kvar idag. Ett utökande av den byggbara marken på min fastighet 
innebär en anpassning till hur grannfastigheterna ser ut idag med byggnader för permanentboende och möjliggör att 
även min fastighet kan nyttjas för om/till/eller nybyggnad av bostadshus och komplementbyggnad anpassad till 
dagens krav. 
 
Nuvarande bostadsbyggnad och garage uppfyller inte dagens krav på standard för permanentbyggnad. Min plan som 
ägare är att bygga ett nytt garage och på sikt ett nytt bostadshus.  
Den prickade marken förhindrar idag en optimal placering av ett nytt bostadshus. Så länge denna inskränkning finns 
är det inte möjligt att investera i ett nytt garage och senare nytt bostadshus. Nuvarande garagebyggnad blockerar 
möjligheten till den bästa placeringen samt tillfart av ett nytt bostadshus, och för att inte hindra en kommande 
byggnation bör garaget placeras in på den mark som idag är prickad. Det hänvisas till bifogad karta med en skiss som 
utvisar tänkt placering inom de två gröna rutor som är inritade. Tanken är att först bygga ett nytt garage med 
förrådsutrymme, riva befintligt garage och friggebod, samt att senare bygga ett nytt bostadshus för att ersätta det 
nuvarande. 
 
 
 

 
 

 
  

 
tel  



 
 



Kungsbacka kommun
Ansökan om planbesked

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Uppgifter om dig som söker
Dagens datum 2021-01-27
Jag är medveten om att en avgift kommer att tas ut för
planbeskedet, även om jag får avslag.

Ja

Är du som ansöker om planbesked privatperson eller från
ett företag?

Privatperson

Personnummer
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Postort Onsala
Telefonnummer
E-postadress
Fakturaadress Använd samma adressuppgifter som

ovan
Är du som ansöker ägare till fastigheten eller
fastigheterna i ansökan?

Ja

Om fastigheten
Fastighetsbeteckning Onsala hagen 9:9
Gatuadress
Kartunderlag

Ritning eller karta över aktuellt område Karta.pdf
Antal byggnader 2
Bostäder Ja
Antal bostäder: 1
Annat Ja
Ange vad Garage
Beskriv kortfattat vad du vill göra

Jag vill riva befintligt garage och sedan bygga ett nytt större garage som ligger bättre placerat
på tomten. I en senare etapp vill jag riva befintligt hus och bygga ett nytt som även det blir
placerat bättre på tomten.

Befintliga byggnader är byggda på 1960-talet och uppfyller inte dagens byggnads krav. För att
kunna investera i nya byggnader måste den prickade marken tas bort.

Underskrift
Signatur

1 (2)



Kungsbacka kommun
Ansökan om planbesked

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

BankID (GRP)

Dataskyddsförordningen Vi samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna fatta beslut i ditt ärende.
Vi behandlar dina uppgifter med stöd av artikel 6.1 e i Dataskyddsförordningen där det framgår att
behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning.

Support-Id: 3F6-CBE

2 (2)
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