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§ 288 Dnr 2021-00010 
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förändring av ärendelista. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärende nummer 10 på ärendelistan: Ansökan om planbesked för Forsbergen, utgår 
från dagens sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om arbetsutskottet kan godkänna förändring 
av ärendelistan, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 289 Dnr 2021-00579 
Överenskommelse om regional EU-medfinansiering 2021-2027  

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner Överenskommelse om regional medfinansiering 2021–
2027. 

Kungsbacka kommun medfinansierar den gemensamma potten med 2 500 000 
kronor/år, under förutsättning att överenskommelsen godkänns av samtliga parter. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Halland tillämpar tillsammans med de halländska kommunerna en 
medfinansieringsmodell för att underlätta projektverksamheten som Region Halland 
driver för att uppnå målsättningarna i Hallands Tillväxtstrategi. Flera EU-program 
kräver medfinansiering och denna överenskommelse ska medverka till att 
komplettera den finansiering som kommer från EU. 

Projekt som genomförs med medel ifrån den gemensamma potten ska bland annat 
bidra till måluppfyllelse i Tillväxtstrategin för Halland 2021-2027, ha ett regionalt 
perspektiv och generera regional nytta samt leda till en långsiktigt hållbar 
verksamhet. Den totala potten uppgår till 17 000 000 kronor årligen där Region 
Halland står för 7 000 000 kronor och kommunernas andel baseras på dess 
befolkningsmängd vid ingången av avtalet. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer 
att medfinansieringen är viktig och angelägen för att uppfylla målsättningen i 
Hallands Tillväxtstrategi.  

Kungsbacka kommuns medfinansiering på 2 500 000 kronor per år hanteras inom 
kommunstyrelsens budgetram där det sedan tidigare avtalsperiod finns avsatt 
2 400 000 kronor årligen. Kommunernas andelstal baseras på folkmängden i 
respektive kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-25 
Region Hallands beslut om Överenskommelse om regional medfinansiering 2021–
2027, 2021-06-09 
Region Hallands tjänsteskrivelse om överenskommelse om regional medfinansiering 
2021–2027, 2021-05-06 
Överenskommelse om regional medfinansiering 2021–2027, 2021-05-06 
Presentation, Regional medfinansiering uppföljning 2014-2020 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 290 Dnr 2017-00432 
Avslut av uppdrag avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget med åtgärder för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet som lämnades 2018-03-27, § 75, för avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 27 mars 2018 kommundirektören i uppdrag att 
konkretisera och förtydliga arbetet med uppföljningsbara mål i kommunövergripande 
styrdokument för arbetsmiljöområdet, vidareutveckla struktur och uppföljning för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet genom fortsatt implementering och utveckling i 
planerings- och uppföljningsverktyg Stratsys samt fortsätta redan påbörjat arbete i 
syfte att minska ohälsotalen inom berörda verksamheter. 

Sedan uppdraget lämnades 2018 har en rad åtgärder inom det systematiska 
arbetsmiljöarbetet genomförts, däribland utbildningar i Stratsys, införandet av 
Kommunernas informationssystem om arbetsmiljö (KIA) och uppdatering av 
gällande styrdokument inom området vilket innebär att uppdragets intention nu är 
uppfyllt. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-08 
Arbetsmiljömål - Kungsbacka kommun, antagna av kommunfullmäktige 2020-10-06, 
§ 119 
Arbetsgivarpolicy antagen av kommunfullmäktige 2019-06-11, § 86 
Kommunstyrelsen 2018-03-27, § 75 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 291 Dnr 2013-00051 
Avslut av uppdrag om översyn av principer för huvudmannaskap i 
verksamhetsområden 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar uppdraget om att se över principerna för 
huvudmannaskap i verksamhetsområden som lämnades 2013-01-15, § 4, för avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning fick 2013-01-15 i uppdrag att se över principerna för 
huvudmannaskap i verksamhetsområden. Bakgrunden var att villkor och innehåll i 
avtal när det gäller principerna för huvudmannaskap i verksamhetsområden då var 
oklara.  

När kommunen idag planlägger för ett nytt verksamhetsområde så läggs gatorna ut 
som allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap där nämnden för Teknik 
ansvarar för skötseln. Om det byggs gator på kvartersmark för ett helt områdes 
behov, ägs marken av kommunen och nämnden för Teknik har ansvar för att sköta 
även dem. 

I äldre verksamhetsområden där gatorna ligger som allmän platsmark med enskilt 
huvudmannaskap ägs marken också av kommunen och även där har nämnden för 
Teknik ansvar för skötsel. 

Ansvarsfrågan vad gäller gator i kommunens verksamhetsområden är därmed 
hanterad och några separata avtal med fastighetsägare behöver inte upprättas. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-15, § 4 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret, Mark- och exploatering 
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§ 292 Dnr 2017-00469 
Avslut av uppdrag om planering Inlags idrottsområde 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget om att planera Inlags idrottsområde givet 
2017-09-26, § 212, som avslutat med bakgrund till de detaljplanearbeten som pågår 
inom området. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 26 september 2017, på initiativ av ledamöterna Ulrika 
Landergren (L), Hans Forsberg (M) och Fredrik Hansson (C), kommundirektören i 
uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram en struktur för fortsatt planering av 
Inlagsområdet samt att lämna ett förslag till placering av en idrottshall. 

Arbetet med att planera Inlagsområdet har delats upp i ett flertal olika projekt och det 
har genomförts och pågår ett flertal olika detaljplanearbeten inom området. Bland 
annat detaljplan för ny arena i Kungsbacka sportcenter (Kungsbacka Arena). 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-08 
Kommunstyrelsen, 2017-09-26, § 212 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 293 Dnr 2018-00007 
Avslut av uppdrag att lokalisera omlastningscentral till Duveheds 
verksamhetsområde 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget om att ta fram förslag på lokalisering av 
omlastningscentral inom Duveheds verksamhetsområde givet 2019-11-26, § 279, 
som avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 26 november 2019, kommundirektören i uppdrag att ta 
fram förslag på lokalisering av omlastningscentral inom Duveheds 
verksamhetsområde.  

Inom verksamhetsområdet Klovsten finns i dag kommunens omlastningscentral för 
hushållsavfall. Verksamheten behöver flytta för att det ska vara möjligt att 
genomföra förslagen i detaljplanen för det nya verksamhetsområdet i Klovsten.  

Efter nämnda beslut i kommunstyrelsen den 26 november har arbete påbörjats med 
planering och projektering av en ny omlastningscentral i norra delen av Duveheds 
verksamhetsområde. Området kommer att styckas av till en egen fastighet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-08 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-15 
Kommunstyrelsen 2019-11-26, § 279 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 294 Dnr 2019-00042 
Avslut av uppdrag om förskolor och skolor inom Björkris etapp 2 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen förklarar uppdrag att se över behovet av förskolor och skolor i 
Björkris givet 2019-02-19, § 47 som avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen överlämnande den 24 maj 2016 till byggnadsnämnden att upprätta 
förslag till detaljplan för Björkris etapp 2 i Kungsbacka stad. 

Den 19 februari 2019 gav kommunstyrelsen, i samband med att den yttrade sig till 
byggnadsnämnden över detaljplan för Skårby 6:19, Björkris etapp 2, 
kommundirektören i uppdrag att ta fram en plan för utbyggnad av förskolor och 
skolor anpassad till de antal bostäder som planeras för i området. 

Kommunstyrelsen gav därefter, den 27 augusti 2019, nya direktiv för detaljplanen, 
som bland annat innebar att området ska innehålla förskola, skola och idrottshall, 
men inte vård- och omsorgsboende. Planområdet utökades även norrut in på 
kommunens fastighet Skårby 12:1. Under granskningen av detaljplanen kom flera 
synpunkter från myndigheter om att det behövs tillstånd för vattenverksamhet för att 
kunna anlägga parken vid ån.  

Tillståndsprocessen behöver vara avklarad innan hela detaljplanen kan antas. 
Detaljplanen har därför delats upp i två delar inför antagande, där den västra delen av 
detaljplanen antas, medan den del av detaljplanen som kräver en tillståndsprocess för 
åtgärder vid Kungsbackaån, den östra delen av detaljplanen, inväntar 
tillståndsprocessen. 

De olika detaljplanerna, som kallas för Björkris 2a och Björkris 2b, är för sitt 
genomförande inte beroende av varandra. 

Detaljplanen del av Skårby 6:19, Björkris etapp 2a antogs av kommunfullmäktige 2 
februari 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-08 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-09 
Kommunfullmäktige 2021-02-02 §10 
Kommunstyrelsen 2021-01-19, § 29  
Kommunstyrelsen 2019-08-27 § 205   
Kommunstyrelsen 2019-02-19, § 47  
Kommunstyrelsen 2016-05-24, § 109 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 295 Dnr 2020-00329 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) m.fl. om bostadsförmedling 
till ungdomar 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till befintliga 
arbetssätt. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) och Roger Larsson (KB) har i en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 14 april 2020 föreslagit att det ska skapas en särskild kö för 
ungdomar i åldern 18–25 år, avseende de lägenheter som förmedlas av kommunens 
bostadsförmedling. Vidare vill motionärerna bevaka att lämpliga lägenheter av 
nyproduktionen blir ungdomsbostäder samt att lämpliga lägenheter i befintliga 
fastigheter omdefinieras till ungdomsbostäder. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-27 
Eksta Bostads AB:s yttrande, 2020-09-21, samt komplettering 2021-05-03 
Nämnden för Service 2020-08-27, 72 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2020-06-25 
Kommunfullmäktige 2020-04-14, § 34 
Motion från Agnetha Ernegård (-) och Roger Larsson (Kb), 2020-04-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C) yrkar att slutet av meningen i samhällsbyggnadskontorets 
förslag till beslut stryks så att beslutet lyder: Kommunfullmäktige anser motionen 
besvarad med hänvisning till befintliga arbetssätt. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets respektive Fredrik Hanssons (C). Ordföranden (M) 
prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller Fredrik Hanssons (C) förslag. 
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§ 296 Dnr 2019-00779 
Svar på motion från Maria Losman (MP) om samhällsplanering 
bergtäkter och schaktmassor 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag 1 och avslår motionens förslag 1a-1d 
samt förslag 2. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 5 november 2019 om att kommunen ska arbeta fram en 
strategi för hantering av berg- och schaktmassor.  

Motionären föreslår att den översiktliga täktplanen för Kungsbacka kommun från 
1999 ska omarbetas till en strategi i samråd med våra kommungrannar och 
länsstyrelsen, detta som en del i översiktsplaneringen. Motionären vill att 
täktstrategin ska ta upp olika möjligheter kring begagnat krossmaterial i analysen av 
behoven, att den utgår från att naturgrus inte ska användas (inte bara "bör minska") 
samt att grundvattnet inte ska förorenas (inte bara "bör inte förorenas"). 

Vidare vill motionären att täktstrategin också ska omfatta logistiskt lämpliga platser 
för mellanlagring av massor (inte bara "bör upplagestationer lokaliseras"). 
Avslutningsvis vill motionären att kommunen ska utarbeta planer för hur strategin 
ska omsättas i verkligheten. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-12-03, § 400 
Kommunfullmäktige 2019-11-05, § 167 
Motion från Maria Losman (MP) om samhällsplanering bergtäkter och schaktmassor, 
2019-10-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) yrkar bifall till motionärens yrkande 1 och avslag till förslag 1a-1d 
samt förslag 2. 

Ordförande Lisa Andersson (M), Monica Neptun (L) och Fredrik Hansson (C) yrkar 
bifall till Eva Borgs (S) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets respektive Eva Borgs (S). Ordföranden (M) prövar 
förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller Eva Borgs (S) förslag. 
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§ 297 Dnr 2021-00599 
Ansökan om planbesked för Forsbergen 
 

Ärendet utgår då sökanden har dragit tillbaka sin ansökan. 
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§ 298 Dnr 2018-00045 
Information om hållbart boende (från årshjul) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar etablering och 
bostäder till nyanlända. Informationen rör kommunens mottagning av nyanlända, 
prognosen för mottagandet samt hur personerna i etableringen bor och hur 
planeringen av boende ser ut framöver. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 299 Dnr 2021-00274 
Information om ny kommunomfattande översiktsplan inför antagande 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om hur arbetet med den nya 
kommunomfattande översiktsplanen fortskrider. Informationen berör bland annat 
vilka kompletteringar och ändringar som har gjorts efter granskningsperioden samt 
hur tidplanen ser ut för antagande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 300 Dnr 2020-00313 
Information om fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar hur arbetet 
fortskrider med fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad. 

Informationen berör vad som är gjort hittills samt hur upplägget kring workshops och 
dialoger ser ut under hösten. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 301 Dnr 2021-00156 
Information om kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor (från årshjul) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar aktuella frågor 
inom området infrastruktur och kollektivtrafik. Informationen berör bland annat 

 Kollektivtrafikplan 2022-2024 

 Återkoppling från Dialog med Trafikverket och Region Halland 

 Revidering av nationell-och regional infrastrukturplan 

 Förstudie "Nedsänkning av järnväg 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 302 Dnr 2021-00652 
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta 
detaljplan för bostäder inom Norra Kyvik- och Ekekullsområdet 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för bostäder inom 
Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik, daterad 2021-08-11.  

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till 
detaljplan för bostäder inom Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik. 

Sammanfattning av ärendet 
I februari 2021 godkände kommunstyrelsen ett planprogram för området Norra 
Kyvik och Ekekullen. Inför den fortsatt planeringen av området har 
Samhällsbyggnadskontoret tagit fram ett förslag till projektbeställning. 

Projektbeställning daterad 2021-08-11 berör endast de redan bebyggda områdena och 
syftar till att initiera en planläggning i enlighet med planprogrammets förslag för 
detta område. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-11 
Projektbeställning, 2021-08-11 
Kommunstyrelsen, 2021-02-23 §48 
Översiktskarta 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 303 Dnr 2021-00014 
Information från ledamöter och förvaltning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Malin Aronsson lämnar information om planeringen av 
jubilaruppvaktning. Uppvaktningen är inplanerad till början av oktober, men 
kommunledningsgruppen bedömer inte att ceremonin kommer att kunna genomföras 
på ordinarie sätt utan tittar på andra lösningar 

Biträdande kommundirektör Anders Johansson lämnar information om dialog kring 
kommunstyrelsens budget som är inplanerad till den 14 september. 

Samhällsbyggnadschef Emma Kjernald lämnar aktuell information rörande 
båtklubben på Inlag. 

Ordförande Lisa Andersson (M) informerar om att Kommun- och 
regionledningsforum har möte 1 september och att en av punkterna på dagordningen 
rör OPF, pensionsavtal för förtroendevalda.  

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