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Sammanträde tisdagen den 31 augusti 2021 kl. 08:30
Kungsbackarummet, Storgatan 37
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1.

2.

3.

4.

Beteckning

Förslag

Val av justerare

Fredrik Hansson

Överenskommelse om regional 2021-00579
EU-medfinansiering 2021-2027

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Avslut av uppdrag avseende det 2017-00432
systematiska arbetsmiljöarbetet

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Avslut av uppdrag om översyn
av principer för
huvudmannaskap i
verksamhetsområden

Förslag till beslut

2013-00051

Avslut av uppdrag om planering 2017-00469
Inlags idrottsområde

Andrea Egerlundh
Kommunledningskontoret
Direkt 0300-834272
andrea.egerlundh@kungsbacka.se

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.
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget med åtgärder
för det systematiska arbetsmiljöarbetet som
lämnades 2018-03-27, § 75, för avslutat.
Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar uppdraget
om att se över principerna för huvudmannaskap i
verksamhetsområden som lämnades 2013-01-15, §
4, för avslutat.
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.

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset
www.kungsbacka.se
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Ärende

5.

6.

7.

8.

9.

Beteckning

Förslag

Avslut av uppdrag att lokalisera 2018-00007
omlastningscentral till
Duveheds verksamhetsområde

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Avslut av uppdrag om förskolor 2019-00042
och skolor inom Björkris etapp
2

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Svar på motion från Agnetha
Ernegård (-) m.fl. om
bostadsförmedling till
ungdomar

2020-00329

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Svar på motion från Maria
Losman (MP) om
samhällsplanering bergtäkter
och schaktmassor

2019-00779

Ansökan om planbesked för
Forsbergen

2021-00599

Emma Kjernald,
Cynthia Runefjärd,
Karin Martinsson,
Johan Burman

Kommunstyrelsen förklarar uppdrag att se över
behovet av förskolor och skolor i Björkris givet
2019-02-19, § 47 som avslutat.
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med
hänvisning till befintliga arbetssätt exempelvis
genom kommunens bostadsförmedling, genom Eksta
AB:s ungdomslägenheter samt med hjälp av det
statliga stödet från 2021 för hyresrätter.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen med
hänvisning till att en materialförsörjningsplan bör
utarbetas på regional nivå.

10. Information om hållbart boende 2018-00045
(från årshjul)
Klockan 08:50-09:30

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

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

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

11. Information om ny
kommunomfattande
översiktsplan inför antagande

Beteckning

Förslag

2021-00274

-

2020-00313

-

2021-00156

-

2021-00652

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Klockan 09:35-10:00
Raquel Sandblad,
Viktoria Fagerlund
12. Information om fördjupad
översiktsplan för Kungsbacka
stad
Klockan 10:15-10:35
Andrea Eriksson,
Viktoria Fagerlund,
Sandra Lindahl
13. Information om kollektivtrafikoch infrastrukturfrågor (från
årshjul)
Klockan 10:40-11:20
Agneta Nordström,
Emma Kjernald
14. Godkännande av
projektbeställning samt
överlämnande för att upprätta
detaljplan för bostäder inom
Norra Kyvik- och
Ekekullsområdet
Klockan 11:25-11:45
Emma Kjernald,
Ida Lennartsson,
Stina Wikström,
Hanna Ståhl

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.
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Ärende

15. Information från ledamöter och
förvaltning

Lisa Andersson
ordförande

Beteckning

Förslag

2021-00014

-

Andrea Egerlundh
kommunsekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-25
Diarienummer

0

KS 2021-00579 Kungsbacka

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 20212027, 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
Beslutet skickas till
Region Halland
Kommunledningskontoret
Malin Larsson
0300-83 42 65
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Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-06-09
Regionstyrelsen

§68
Överenskommelse om regional medfinansiering 2021- 2027
RS201310
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att




godkänna Överenskommelse om regional medfinansiering 2021-2027 enligt
bilaga
Region Halland medfinansierar den gemensamma potten med 7 000 000
kr/år under förutsättning att överenskommelsen godkänns av samtliga parter
Region Hallands medfinansiering tas ur anslaget för regional medfinansiering

På grund av jäv deltar inte Helene Andersson (C) i handläggningen av detta ärende.
Ärendet
EU:s program och fonder är viktiga verktyg för genomförande av den regionala
Tillväxtstrategin för Halland. Flera av EU-programmen kräver medfinansiering. I
Halland har man arbetet med en modell för medfinansiering som bygger på
förtroende och tillit till varandra. Modellen är en grund för att effektivisera och
underlätta uppfyllandet av målsättningarna i Hallands Tillväxtstrategi. Genom en
regional medfinansieringspott med medel från både Region Halland och de
halländska kommunerna underlättas projektverksamheten. Projekten behöver genom
potten endast göra en ansökan istället för separata ansökningar till respektive
finansiär.
Överenskommelsen styr prioriteringen av den regionala medfinansieringen.
Utgångspunkten är att följa finansieringen från tidigare överenskommelser där
kommunerna finansierat med 10 miljoner kronor per år och Region Halland med 7
miljoner kronor per år. Finansieringen för kommunerna är baserad på
befolkningsmängd vid ingången av avtalet och gäller för perioden 2021 till 2027. Den
högre finansieringen som kommunerna har om 3 miljoner kronor per år är till för att
finansiera bland annat Lokalt ledd utveckling i Halland. Denna pott utgör en egen del
av den regionala medfinansieringen.
Överenskommelse gäller under förutsättning att den godkänns av samtliga parter.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-06-09
Regionstyrelsen
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott föreslår regionstyrelsen besluta att




godkänna Överenskommelse om regional medfinansiering 2021-2027 enligt
bilaga
Region Halland medfinansierar den gemensamma potten med 7 000 000
kr/år under förutsättning att överenskommelsen godkänns av samtliga parter
Region Hallands medfinansiering tas ur anslaget för regional medfinansiering

Beslutsunderlag
 Beslutsförslag Överenskommelse om regional medfinansiering 2021-2027
 Överenskommelse om regional medfinansiering 2021-2027
Expedieras till
Kommunstyrelsen i samtliga halländska kommuner
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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~ Region Halland
Regionkontoret
Regional utveckling
Lena Neinhardt
Internationell strateg
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Beslutsförslag
Datum
2021-05-06

Diarienummer
RS201310

Regionstyrelsen

Beslutsförslag Överenskommelse om regional
medfinansiering 2021-2027
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att:
- Godkänna Överenskommelse om regional medfinansiering 2021-2027 enligt
bilaga
- Region Halland medfinansierar den gemensamma potten med 7 000 000
kr/år, under förutsättning att överenskommelsen godkänns av samtliga parter
- Region Hallands medfinansiering tas ur anslaget för regional medfinansiering.

Sammanfattning
EU:s program och fonder är viktiga verktyg för genomförande av den regionala
Tillväxtstrategin för Halland. Flera av EU-programmen kräver medfinansiering. I
Halland har man arbetet med en modell för medfinansiering som bygger på
förtroende och tillit till varandra. Modellen är en grund för att effektivisera och
underlätta uppfyllandet av målsättningarna i Hallands Tillväxtstrategi. Genom en
regional medfinansieringspott med medel från både Region Halland och de
halländska kommunerna underlättas projektverksamheten. Projekten behöver
genom potten endast göra en ansökan istället för separata ansökningar till
respektive finansiär.
Överenskommelsen styr prioriteringen av den regionala medfinansieringen.
Utgångspunkten är att följa finansieringen från tidigare överenskommelser där
kommunerna finansierat med 10 miljoner kronor per år och Region Halland
med 7 miljoner kronor per år. Finansieringen för kommunerna är baserad på
befolkningsmängd vid ingången av avtalet och gäller för perioden 2021 till 2027.
Den högre finansieringen som kommunerna har om 3 miljoner kronor per år är
till för att finansiera bland annat Lokalt ledd utveckling i Halland. Denna pott
utgör en egen del av den regionala medfinansieringen.
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Överenskommelse gäller under förutsättning att den godkänns av samtliga
parter.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Region Halland finansierar den regionala EU-medfinansiering med 7 miljoner
kronor per år och de halländska kommunerna bidrar tillsammans med 10
miljoner kronor per år. Region Hallands medfinansiering tas ur anslaget för
regional medfinansiering.
Förvaltning
Jörgen Preuss
Regiondirektör

Bo-Josef Eriksson
Regional utvecklingsdirektör

Bilaga:
Överenskommelse om medfinansiering

Styrelsens/nämndens beslut delges
Kommunstyrelsen i samtliga halländska kommuner

~ Region Halland

2021-05-06

Överenskommelse om regional medfinansiering
2021-2027
EU:s program och fonder är viktiga verktyg för genomförande av den regionala
Tillväxtstrategin för Halland. Flera av EU-programmen kräver medfinansiering. I
Halland har man arbetet med en modell för medfinansiering som bygger på
förtroende och tillit till varandra. Modellen är en grund för att effektivisera och
underlätta uppfyllandet av målsättningarna i Hallands Tillväxtstrategi. Genom en
regional medfinansieringspott med medel från både Region Halland och de
halländska kommunerna underlättas projektverksamheten. Projekten behöver
genom potten endast göra en ansökan istället för separata ansökningar till
respektive finansiär.
Överenskommelsen styr prioriteringen av den regionala medfinansieringen.
Utgångspunkten är att följa finansieringen från tidigare överenskommelser där
kommunerna finansierat med 10 miljoner kronor per år och Region Halland
med 7 miljoner kronor per år. Finansieringen för kommunerna är baserad på
befolkningsmängd vid ingången av avtalet och gäller för perioden 2021 till 2027.
Den högre finansieringen som kommunerna har om 3 miljoner kronor per år är
till för att finansiera bland annat Lokalt ledd utveckling i Halland. Denna pott
utgör en egen del av den regionala medfinansieringen.

Kungsbacka
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Varberg
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Hylte
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Falkenberg
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Halmstad

Regional
medfinansiering
2021-2027

Region
Halland

För 2021 till 2027 gäller:

300
000

1 900 2 500 17 000
000
000
000

Fakturering sker med en tredjedel av årsavgiften varje tertial.
Respektive part äger rätten att säga upp överenskommelsen för kommande år
innan årsskiftet. Om en part bryter överenskommelsen faller den för alla
ingående parter.

Grundläggande förutsättningar
De regionala medfinansieringsmedlen ska användas till insatser/aktiviter som
syftar till regional utveckling. För att säkerställa regional nytta och kvalitet
avsätts vissa medel för övergripande samverkanskostnader och arbete med
horisontella kriterier, det vill säga, hållbar utveckling (ekonomisk, social och
ekologisk).
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2021-05-06

Fonder och program som kräver medfinansiering
Flera EU-program kräver medfinansiering och denna överenskommelse ska
medverka till att komplettera den finansiering som kommer från EU. Även
utlysningar av statliga utvecklingsmedel inom regional utveckling kan
medfinansieras av den regionala medfinansieringspotten.
För stora, strukturbyggande/strukturförändrande projekt krävs ofta omfattande
mobiliserings och förberedelse arbete mellan olika aktörer inför ansökan. Om
detta kräver extra medel kan dessa sökas ut den regionala medfinansieringen.
Kommunen/aktören i fråga ska kunna visa på engagemang och åtagande även
efter projekttidens slut. Detta ska framgå i projektansökan.
Samtliga projekt ska ta fram en bakgrundsanalys som också utgör grund för
mätningar av kvantitativa och kvalitativa indikatorer. Det ska finnas en tydlig
plan för utvärdering av projektets resultat. Vid större projekt ska en dialog föras
med Region Halland innan ansökan lämnas in. Alla projekt ska medverka i det
regionala hållbarhets- och jämställdhetsarbetet i ett tidigt skede i projektet.

Kriterier vid bedömning av projekt
Lärdomar från föregående programperiod utgör bedömningsgrunder för
medelstilldelning under perioden 2021-2027
 Projektet ska bidra till att uppnå målet i Tillväxtstrategin för Halland 20212027
 Projektet ska ha mål och indikatorer som bidrar till genomförandet av
tillväxtrategin.
 Projektet ska ha ett regionalt perspektiv och en regional nytta (gäller inte
medel speciellt avsatta för Lokalt Ledd Utveckling).
 Projektet ska leda till en långsiktigt hållbar verksamhet och/eller metoder.
 Projektet ska ha en plan för resultatutvärdering.
 Projektet ska tillse att ingående företag godkänner deltagande i
uppföljningsarbete under en längre tid efter projekttidens slut.
 Projektägare ska ha en god genomförandekapacitet.
 Projektmedel ska inte användas till normal drift.
 Investeringar får endast utgöra en mindre del av ett projekt.
 Region Halland ska erbjudas plats i projektets styrgrupp.
 För större projekt, som är strukturbyggande/strukturförändrande och som
sträcker sig över lång tid, krävs en avsiktsförklaring om långsiktigt
åtagande från berörd kommun/aktör.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-06-08
Diarienummer

0

KS 2017-00432 Kungsbacka

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
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Beskrivning 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

Kommunledningskontoret
Leif Söderhagen
0300-836613
HR-specialist
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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:
Parallellt med att införandet av SAM-modulen i Stratsys har chefer i Kungsbacka kommun fått
utbildning i hur de ska använda verktyget för att kunna följa upp det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
En överenskommelse har även tecknats med Försäkringskassan om fördjupad samverkan i
sjukskrivningsprocessen.
Kommunledningskontoret genomförde under 2019 en pilot med Kommunernas
informationssystem om arbetsmiljö (KIA). KIA är ett webbaserat informationssystem som
chefer och medarbetare i kommunen ska använda för att rapportera in olycksfall och tillbud.
Under 2020 har ett breddinförande genomförts.
Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder har tydliggjorts i
kommunens riktlinje för ansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter
Kommunfullmäktige antog den 11 juni 2019, en ny arbetsgivarpolicy, och i den beskrivs
kommunens förhållningssätt inom fyra områden, där är arbetsmiljö och hälsa ett sådant
område.
Kommunfullmäktige antog även den 6 oktober 2020, ”Arbetsmiljömål - Kungsbacka
kommun”, som innehåller övergripande mål för Kungsbacka kommuns arbetsmiljöarbete.
Målen är ett komplement till arbetsgivarpolicyn och har tagits fram i samverkan med de
fackliga parterna.
Med hänvisning till genomförda åtgärder finner kommunledningskontoret att uppdraget härmed kan
avslutas.
Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

u

Kungsbacka

Arbetsmiljömål
Kungsbacka kommuns övergripande mål för
arbetsmiljöarbetet
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Inledning
Syfte
Kungsbacka kommun har fem kommunövergripande mål som är uppsatta av kommunfullmäktige. Målen har
sin utgångspunkt i visionen för år 2030. I de målen finns fokusområden varav ett är att Kungsbacka kommun
är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare.
Syftet med Kungsbacka kommuns övergripande mål för arbetsmiljöarbetet är att förena nämnder,
förvaltningar och medarbetare kring gemensamma mål för att på så sätt stärka kommunens förutsättningar
för ett hållbart arbetsliv och att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta måldokument är ett komplement till
arbetsgivarpolicyn och har tagits fram i samverkan med de fackliga parterna.

Omfattning
Dessa mål gäller för Kungsbacka kommuns nämnder, förvaltningar och medarbetare. Kommunstyrelsen
ansvarar för att leda, samordna och följa upp målen för kommunens nämnder samt att genomföra uppsatta
mål och strategier i den egna verksamheten.
Ansvar

Det är de förtroendevalda politikerna i Kungsbacka kommun som har det yttersta ansvaret för att kommunen
som arbetsgivare driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete, där alla anställda har ett gemensamt ansvar för att
skapa en hälsofrämjande och långsiktigt hållbar arbetsmiljö. I Kungsbacka kommun arbetar vi med
arbetsmiljöfrågorna på alla ledningsnivåer. En av de viktigaste faktorerna är hur vi agerar mot varandra. Alla
anställda ska ta vara på varandras olikheter, respektera meningsskiljaktigheter och ta tag i konflikter om de
uppstår. Allt för att bygga tillit till varandra för att utföra vårt arbete.
Kommunen som arbetsgivare har enligt arbetsmiljölagstiftningen ett ansvar för att det finns mål för såväl det
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA).

Mål
Här följer övergripande mål för Kungsbacka kommuns arbetsmiljöarbete utifrån fysisk, digital, social och
organisatorisk arbetsmiljö.
•
•
•
•
•

Ingen ska drabbas av ohälsa eller skadas på grund av sitt arbete.
Sjukfrånvaron ska minska.
Alla chefer har kunskap om aktuell lagstiftning gällande arbetsmiljöområdet, samt dess tillämpning.
Alla medarbetare har möjlighet att ta de raster och pauser de behöver under arbetsdagen.
Medarbetarna upplever balans mellan krav och resurser i arbetet.

Dessa mål utvärderas i juni månad 2021 och därefter vartannat år. Detta görs partsgemensamt.

Beslutad av: Kommunfullmäktige 6 oktober 2020 § 119, KS 2020-00448
Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungs backa.se
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Arbetsgivarpolicy
En framtidsorienterad arbetsgivarpolitik
I arbetsgivarpolicyn beskrivs kommunens förhållningssätt inom fyra områden som
tillsammans gör Kungsbacka kommun till en attraktiv och hållbar arbetsgivare.

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

I Kungsbacka växer framtiden
Så lyder rubriken för Kungsbacka kommuns vision för år 2030. Visionen säger bland annat att:
”…Kungsbacka kommun möter utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. Vi löser vårt uppdrag på
ett innovativt sätt som överträffar invånarnas förväntningar, och är en förebild för andra. Här jobbar
människor som vill, vågar och kan.”1
Visionen ska vägleda kommunens medarbetare i det dagliga arbetet och ger en riktning mot vad som ska
åstadkommas.

Vill, vågar, kan
Kungsbacka kommuns arbetsplatskultur, vill, vågar, kan visar vägen för agerandet i vardagen för att nå
visionen. Genom att leverera, tänka nytt, samarbeta och välkomna skapar vi tillsammans en god arbetsplats
där vi åstadkommer bästa möjliga resultat för våra invånare.

Vad är en Arbetsgivarpolicy?
Arbetsgivarpolicyn är ett uttryck för politikens vilja att bedriva HR-arbete i Kungsbacka kommun.
Arbetsgivarpolicyn anger principer och vägledning för alla anställda i Kungsbacka kommun, såväl
medarbetare som chefer.
I Arbetsgivarpolicyn beskrivs kommunens förhållningssätt inom fyra områden: ledarskap &
medarbetarskap, kompetensförsörjning och ständig utveckling, arbetsmiljö och hälsa, samt uppmärksamma
och premiera. Sammantaget gör dessa områden det möjligt för Kungsbacka kommun att vara en attraktiv och
hållbar arbetsgivare, samtidigt som vi kan driva en framtidsorienterad arbetsgivarpolitik.

1

Utdrag ur Kungsbacka kommuns vision som politiken fastställt ska gälla fram till år 2030.
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Kopplat till denna arbetsgivarpolicy finns planer och regler som mer detaljerat reglerar HR-arbetet,
exempelvis regler för jämlikhet och jämställdhet och regler för bisyssla.

Arbetsgivarpolicy
Medarbetarna är organisationens viktigaste tillgång i arbetet mot Kungsbackas vision. Det är dig invånarna
möter ute i kommunens verksamheter och du är grunden för att verksamheten ska kunna utvecklas och bli
ännu bättre. I policyn uttrycks vad arbetsgivaren förväntar sig av dig och vad du kan förvänta dig av
Kungsbacka kommun som arbetsgivare. Vi tror nämligen att det handlar om att ge och ta.

Medarbetarskap och ledarskap
Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare.
Alla tar ansvar och visar tillit till varandra för att Kungsbacka kommun ska kunna fullgöra sitt uppdrag
gentemot våra invånare. Vårt dagliga samarbete bygger på dialog som präglas av respekt för varandras
åsikter och olikheter. Du välkomnar nya sätt att arbeta, och har modet att pröva nya vägar och samarbeten för
att bidra till bästa nytta för dem vi är till för.
Är du dessutom chef förväntas du ha en tydlig arbetsgivarkompass och kan utifrån detta fatta kloka beslut.
Genom ett utvecklande ledarskap uppmuntrar du nytänkande och kreativitet. Du inspirerar dina medarbetare
så att de vill, vågar och kan utveckla sina egna förmågor. Du skapar delaktighet kring Kungsbacka kommuns
vision och mål. Du tycker om att leda andra människor och bygger tillitsfulla relationer med medarbetarna.

Arbetsmiljö och hälsa
I Kungsbacka kommun är varje medarbetare medveten om och bidrar till en god arbetsmiljö. Detta möjliggör
ett hållbart arbetsliv och ger samtidigt förutsättningar för dig att skapa värde för invånarna. Genom
delaktighet och medskapande ges möjlighet att göra skillnad i verksamhetens mål, resultat och utveckling.
Kungsbacka kommun är en drogfri arbetsplats, det innebär ett absolut förbud för alla att vara påverkade av
eller bruka droger i arbetet.
Kungsbacka kommun är en jämlik och jämställd arbetsplats som kännetecknas av ett inkluderande klimat där
alla har ett ansvar för att motverka trakasserier, kränkningar och diskriminering.

Kompetensförsörjning och ständig utveckling
Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare som attraherar, rekryterar och utvecklar kompetenta
medarbetare. Vi utmanar oss själva och andra att tänka och lära nytt för att bidra till en välfärd för invånarnas
bästa. Genom att våra medarbetare är nyfikna, delar erfarenheter och vågar prova nytt, lär vi av varandra och
utvecklas som medarbetare och organisation. Individens kompetensutveckling är ett villkor för att göra både
organisationen och individen konkurrenskraftig och rustad för en hög förändringstakt. Medarbetarna ser sig
själva som en tillgång och ser det som en självklarhet att delta i verksamhetsutvecklingen i våra olika
verksamheter.
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Uppmärksamma och premiera
Det är genom vår kompetens, motivation och handlingskraft som vi når goda resultat. Lönen speglar i vilken
grad medarbetaren bidrar till verksamhetens mål och resultat, och är ett av flera verktyg för att utveckla och
styra verksamheten mot de uppsatta målen.
Lönebildning är en integrerad del i budget- och verksamhetsplaneringen och bedrivs på ett ekonomiskt
ansvarsfullt sätt. Lönesättning inom Kungsbacka kommun är fri från diskriminering.
Vi ser varandra och uppmärksammar varandras insatser genom kontinuerlig dialog och feedback.

Ansvar och uppföljning
HR på kommunstyrelsens förvaltning (kommunledningskontoret) ansvarar för dokumentet och uppföljning
av policyn.

Beslutad av: Kommunfullmäktige 11 juni 2019, KS/2019:209
Gäller från: 11 juni 2019
Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungs backa.se
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PROTOKOLLSUTDRAG

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

Datum

2018-03-27

Il

Kungsbacka

§ 75

Svar på revisionsrapport om granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
KS/2017:432

1.1.7

Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att, utifrån identifierade
förbättringsområden vid granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet arbeta
med följande åtgärder. 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.
Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15 som sitt svar
till kommunrevisionen.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun har Ernst &
Young AB granskat det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende
kommunstyrelsen. Granskningen visar att det saknas tydliga målsättningar för det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Fullmäktige har i budget 2017 fastställt mål om
att kommunen ska vara en attraktiv arbetsplats. Fullmäktigemålet är relaterat till
arbetsmiljöfrågor, men har inte direkt koppling till arbetsgivarens arbete med att
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall
förebyggs. Kommunstyrelsen saknar även mål för den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön, vilket är ett krav enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Uppföljning av arbetsmiljöarbetet sker huvudsakligen inom ramen för styrelse
och nämnders ordinarie verksamhetsuppföljning i års – och delårsuppföljning.
Rapporteringen utgår från de mål som satts i budgeten. Det innebär att
arbetsmiljöarbetet inte följs upp mot mål i arbetsmiljöpolicy eller mål för
organisatorisk och social arbetsmiljö, utan mot målet om att kommunen ska vara
en attraktiv arbetsgivare.
Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2018-03-27

Il

Kungsbacka

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-06, § 99, Förslag: Kommunstyrelsen
ger kommundirektören i uppdrag att, utifrån identifierade förbättringsområden
vid granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet arbeta med följande
åtgärder. 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. Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15
som sitt svar till kommunrevisionen.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-01-15,
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga arbetsutskottets förslag till beslut, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen, alla nämnder

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-06-08
Diarienummer

0

KS 2013-00051 Kungsbacka

Avslut av uppdrag om översyn av principer för huvudmannaskap i
verksamhetsområden
Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott
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 den 15 januari 2013 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, 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
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef
1 (1)

Eva-Lotta Bengtsson
Kommunsekreterare

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

8 (40)

Sammanträdesdatum

2013-01-15

§4

Översyn av principer för huvudmannaskap i
verksamhetsområden
Beslut
Kommunstyrelsens förvaltning f'ar i uppdrag att se över p1inciper för
huvudmannaskap i verksamhetsområden.
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde diskuteras frågan om villkor och innehåll i avtal för
verksamhetsområden varvid föreslås att en översyn görs för att se över principer för
huvudmannaskap i verksamhetsområden.
Beslutsexpediering

KSF

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-06-08
Diarienummer

0

KS 2017-00469 Kungsbacka

Avslut av uppdrag om planering av 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
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

1 (1)
Eva-Lotta Bengtsson
Kommunsekreterare

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2017-09-26

Il

Kungsbacka

§ 212
Uppdrag - Planering Inlags idrottsområde
KS/2017:469 1.2.1
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att fortsätta arbetet med att
ta fram struktur för Inlagsområdet samt förslag till placering av idrottshall.
Sammanfattning
Ledamöterna Ulrika Landergren (L), Hans Forsberg (M) och Fredrik Hansson
(C) väcker 2017-09-05 ett initiativ att ge kommundirektören i uppdrag att
fortsätta arbetet med att ta fram struktur för Inlagsområdet samt förslag till
placering av idrottshall.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-09-05, § 260
Skrivelse från Ulrika Landergren (L), Hans Forsberg (M) och Fredrik Hansson
(C), inlämnad 2017-09-05
Yrkanden
Johan Tolinsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att fortsätta arbetet med att ta fram struktur för Inlagsområdet samt förslag till
placering av idrottshall och placering av utomhus skatebordbana.
Emma Vildstrand (MP) yrkar bifall till Johan Tolinssons (S) yrkande.
Ulrika Landergren (L), Franklin Eck (M) och Lisa Andersson (M) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Proposition
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga arbetsutskottets förslag och Johan Tolinssons (S) yrkande.
Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2017-09-26

Il

Kungsbacka
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-06-08
Diarienummer

0

KS 2018-00007 Kungsbacka

Avslut av uppdrag att ta fram förlag till lokalisering av omlastningscentral inom
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
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
Nämnden för Teknik
Nämnden för Service
Beskrivning av ärendet
Kommunens omlastningscentral för hushållsavfall finns idag på verksamhetsområdet Klovsten. Utöver
att verksamheten behöver flytta för att det ska vara möjligt att genomföra den nya detaljplanen för
1 (2)
Eva-Lotta Bengtsson
Kommunsekreterare

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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verksamhetsområde Klovsten, är anläggningen föråldrad och behöver uppdateras för att möta
framtidens krav på insamling av hushållsavfall samt hushållsnära insamling av förpackningar.
Naturvårdsverket har bestämt att hushållsnära insamling av förpackningar ska fasas in med start 2021
för att få full effekt några år senare. För att kunna möta detta behov bör lokaliseringen av en ny
anläggning ske inom ett område där det finns förutsättningar på plats för att detta ska gå att genomföra.
Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med förvaltningen för Teknik utrett behovet av yta för en
modern anläggning och kommit fram till att det behövs en yta om 15 000 kvadratmeter.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag om att lokalisera omlastningscentral inom
verksamhetsområde Duvehed. De alternativ som diskuterats i arbetet har varit verksamhetsområdena
Borgås och Duvehed, Barnamossen återvinningscentral samt Svinholmen, i närheten av den gamla
deponin.
Avvägningen mellan de olika lokaliseringsförslagen har gjorts med fokus på ekonomi, tidplan,
långsiktig planering och resvägar till och från den framtida anläggningen. Ett antal parametrar har
jämförts i arbetet. Bland annat har restider och avstånd jämförts med hjälp av nätverksanalys.
Analysen har skett med startpunkt i Anneberg, Frillesås, Gottskär och Kullavik. Vidare har
möjligheten att ha en anläggning att driftsätta till 2021 och marknyttjandet bedömts.
Med bakgrund till den utredning som har genomförts och det arbete som nu pågår bedöms uppdraget
kunna avslutas.

Emma Kjernald

Johan Gerremo

Samhällsbyggnadschef

Verksamhetschef

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-01-22
Diarienummer

Il

KS/2018:7 Kungsbacka

Tjänsteskrivelse Lokalisering av verksamheter för avfall och återbruk
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda lokalisering för verksamheter för avfall
och återbruk. Detta omfattar en återvinningscentral, en central för hantering av varor som skall
återbrukas samt en omlastningsstation för hushållssopor.
Sammanfattning
När man utvecklar Klovsten till ett nytt verksamhetsområde kommer de befintliga verksamheterna för
avfall och återvinning att behöva flytta på sig. Ytbehovet för dessa verksamheter skiljer sig markant
från de ytor som de disponerar idag. Frågan om samtliga verksamheter för avfall och återbruk skall
återetableras på Klovsten behöver då utredas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-01-22
Powerpointpresentation ”Avstämning lokalisering ÅVC med mottagningscentral och
omlastningscentral KS/2018:7
Beslutet skickas till
Nämnden för Teknik

Beskrivning av ärendet
Bakgrund:
•

2011-12-19 skickar Teknik en begäran om att lokalisera en kretsloppspark till avdelningen för
fysisk exploatering på Kommunstyrelsens förvaltning (KSF). Förstudien bifogades med
uppgifter att markområdet storlek bör vara mellan 7-10 000m2. (DNR KS11-00250/36)

•

2012-04-19 Har KSF meddelat Teknik att lokalisation kommer att vara klar efter sommaren
2012.
1 (2)
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•

2012-12-12 Informerar Teknik sin nämnd om att KSF återkopplat med att tankar finns för att
etablera en kretsloppspark i Klovsten.

•

I ett beslut i nämnden för Teknik (TE/2011:37) daterat 2016-05-18 får KS återigen en begäran
att ta fram förslag på lokalisering.

•

KS gav 2017-06-13 kommundirektören i uppdrag att utarbeta ett planprogram för verksamheter
i Klovsten. I beslutet kan man läsa att marken ska detaljplaneläggas för företag och service med
försäljningsbara tomter. Man kan inte utläsa av beslutet om de verksamheter som finns i
Klovsten idag skall vara kvar. Detta gäller bl. a. ÅVC, Kretsloppspark samt Tekniks
omlastningsstation för hushållsavfall

När Teknik i slutet av 2011 skickade en begäran om lokalisering för verksamheter för avfall och
återbruk talade man om en yta på 7000-10 000 m2. KSF återkopplade då att tankar fanns att etablera i
Klovsten.
När Teknik sedan 2016 återigen begär att det skall tas fram en lokalisering för dessa verksamheter
finns det ingen yta nämnd i Behovsutredningen som ligger till grund för lokaliseringsbegäran.
Tjänstemän på Teknik uppger muntligt att det rör sig om ca 30 000 m2 som är det aktuella behovet
idag. Man talar i Behovsutredningen inte specifikt om Klovsten som område för etableringen utan
förordar ett etableringsområde som omfattas av Kungsbacka tätort.
Då det är stora skillnader både innehållsmässigt och i ytstorlek vad det gäller verksamheter för avfall
och återvinning sedan det första beskedet om att lokalisera i Klovsten gavs 2012 anser vi att ny
prövning behöver göras. Förslaget är att Samhällsbyggnadskontoret tillsammans med förvaltningen för
Teknik utreder en lokalisering och dess storlek för verksamheter för avfall och återvinning.

Emma Kjernald
Chef Samhällsbyggnadskontoret
Maria Sörensson
Projektledare Samhällsbyggnadskontoret

KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

Datum

2019-11-26

(J
Kungsbacka

§ 279
Uppdrag att lokalisera omlastningscentral till Duveheds
verksamhetsområde
Dnr KS/2018:7
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på
lokalisering av omlastningscentral inom Duveheds verksamhetsområde.
Sammanfattning av ärendet
Inom verksamhetsområdet Klovsten finns i dag kommunens omlastningscentral
för hushållsavfall. Denna verksamhet behöver flyttas för att det ska vara möjligt
att genomföra förslagen i detaljplanen för det nya verksamhetsområdet i
Klovsten. Anläggningen är föråldrad och behöver uppdateras för att möta
framtidens krav på insamling av hushållsavfall samt hushållsnära insamling av
förpackningar.
Naturvårdsverket har bestämt att hushållsnära insamling av förpackningar ska
fasas in med start 2021 för att få full effekt några år senare. För att kunna möta
detta behov bör lokaliseringen av en ny anläggning ske inom ett område där det
finns förutsättningar på plats för att detta ska gå att genomföra.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05, § 362
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-15
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller
det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Teknik

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-06-08
Diarienummer

0

KS 2019-00042 Kungsbacka

Avslut av uppdrag om att ta fram detaljplan för Skårby 6:19, Björkris etapp 2
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen förklarar uppdrag att se över behovet av förskolor och skolor i Björkris givet 201902-19, § 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
1 (2)
Eva-Lotta Bengtsson
Kommunsekreterare

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Kommunstyrelsen 2016-05-24, § 109
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
Beskrivning av ärendet
Arbetet med att ta fram detaljplan för Skårby 6:19 etapp 2a är i och med att kommunfullmäktige har
antagit detaljplanen, avslutat. Uppdraget är också återrapporterat då det ingår i detaljplanearbetet enligt
det direktiv som gavs av kommunstyrelsen den 27 augusti 2019.
De nya detaljplanerna syftar till att skapa en ny stadsdel som kommer att inrymma cirka 800 bostäder
samt den tillhörande samhällsservice som krävs för antalet bostäder. Området ligger i direkt anslutning
till Björkris 1 som är den första utbyggda etappen av stadsdelen Björkris. Den andra etappen, kommer
förutom bostäder att innehålla förskola och skola, vård- och omsorgsboende och byggrätter för kulturoch fritidsändamål, till exempel för motionsanläggning.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-12-09
Diarienummer

0

KS 2019-00042 Kungsbacka

Antagande av detaljplan för del av Skårby 6:19 m.fl., Björkris 2a

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder och skola på del av Skårby 6:19 m.fl., Björkris 2a i
Kungsbacka, daterad 2020-11-16.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen överlämnande den 24 maj 2016 till byggnadsnämnden att upprätta förslag till
detaljplan för Björkris etapp 2 i Kungsbacka stad.
Kommunstyrelsen har efter detta den 27 augusti 2019 beslutat om nya direktiv för detaljplanen, som
bland annat innebär 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. Denna tillståndsprocess behöver vara
avklarad innan detaljplanen kan antas. Förslaget är därför att detaljplanen delas 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. De kommer att ha olika planhandlingar men utredningarna som ligger till grund
för detaljplanerna behandlar området som helhet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-09
Karta över Skårby 6:19 m.fl.
Byggnadsnämnden 2020-12-18 § 369
Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad 2020-11-16
Granskningsutlåtande 2020-11-16
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2020-09-18
Samrådsredogörelse 2020-06-01
Samhällsbyggnadskontoret
Anna Karin Ljungman
0300-834523

1 (2)

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Kommunstyrelsen 2019-08-27, § 205
Länsstyrelsens samrådsyttrande 2019-02-28
Kommunstyrelsen 2016-05-24, § 109
Beslutet skickas till
Fastighetsägaren
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen överlämnande den 24 maj 2016till byggnadsnämnden att upprätta förslag till
detaljplan för Björkris etapp 2 i Kungsbacka stad.
Kommunstyrelsen har efter detta den 27 augusti 2019 beslutat om nya direktiv för detaljplanen, som
bland annat innebär 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. Denna tillståndsprocess behöver vara
avklarad innan detaljplanen kan antas. Förslaget är därför att detaljplanen delas 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. De kommer att ha olika planhandlingar men utredningarna som ligger till grund
för detaljplanerna behandlar området som helhet.
Planförslaget för Björkris 2a innebär att stadsdelen Björkris kan byggas ut med cirka 600 bostäder,
förskola/skola med tillhörande fullstor idrottshall, lokal för kultur och fritid samt park. Området ligger
nära Hede station och det strategiska läget ska tas tillvara genom bra kopplingar för gång och cykel till
stationen och till annan närliggande service. Bebyggelsen ska följa kvartersstrukturen i Björkris 1 och
utformas med variation i våningsantal, takutformning och byggnaders placering i förhållande till gatan.
Förvaltningen har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL 4 kap. 34 § och
Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett genomförande av planen inte
innebär betydande miljöpåverkan.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Datum

1 (1)

2021-02-02

§ 10
Dnr 2019-00042
Antagande av detaljplan för Skårby 6:19, Björkris etapp 2
Beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder och skola på del av Skårby 6:19
m.fl., Björkris 2a i Kungsbacka, daterad 2020-11-16.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen överlämnande den 24 maj 2016 till byggnadsnämnden att upprätta
förslag till detaljplan för Björkris etapp 2 i Kungsbacka stad.
Kommunstyrelsen har efter detta den 27 augusti 2019 beslutat om nya direktiv för
detaljplanen, som bland annat innebär 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. Denna
tillståndsprocess behöver vara avklarad innan detaljplanen kan antas. Förslaget är
därför att detaljplanen delas 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. De kommer att ha olika planhandlingar
men utredningarna som ligger till grund för detaljplanerna behandlar området som
helhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-01-19, § 29
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-05, § 14
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-09
Karta över Skårby 6:19 m.fl.
Byggnadsnämnden 2020-12-18 § 369
Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad 2020-11-16
Granskningsutlåtande 2020-11-16
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2020-09-18
Samrådsredogörelse 2020-06-01
Kommunstyrelsen 2019-08-27, § 205
Länsstyrelsens samrådsyttrande 2019-02-28
Kommunstyrelsen 2016-05-24, § 109

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Datum

2 (1)

2021-02-02

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Eriksson (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S), Maria Losman
(MP), Elisabeth Sahlsten (MP), Rickard Wäst (S), Maria Rasmussen (V), Gert
Svensson (S), Elisabeth Lyckevall (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) yrkar att
detaljplanen ändras så att det byggs 50 procent hyresrätter.
Fredrik Hansson (C), Lisa Andersson (M), Franklin Eck (M), Per Stenberg (M),
Peter Söderberg (M), Thure Sandén (M), Monica Neptun (L) och Bengt Alderin (C)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag och Lars Erikssons (S) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Lars Erikssons (S) m.fl. yrkande
mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Fastighetsägaren

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

1 (1)

2021-01-19

§ 29
Dnr 2019-00042
Antagande av detaljplan för Skårby 6:19, Björkris etapp 2
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder och skola på del av Skårby 6:19
m.fl., Björkris 2a i Kungsbacka, daterad 2020-11-16.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen överlämnande den 24 maj 2016 till byggnadsnämnden att upprätta
förslag till detaljplan för Björkris etapp 2 i Kungsbacka stad.
Kommunstyrelsen har efter detta den 27 augusti 2019 beslutat om nya direktiv för
detaljplanen, som bland annat innebär 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. Denna
tillståndsprocess behöver vara avklarad innan detaljplanen kan antas. Förslaget är
därför att detaljplanen delas 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. De kommer att ha olika planhandlingar
men utredningarna som ligger till grund för detaljplanerna behandlar området som
helhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-05, § 14
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-09
Karta över Skårby 6:19 m.fl.
Byggnadsnämnden 2020-12-18 § 369
Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad 2020-11-16
Granskningsutlåtande 2020-11-16
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2020-09-18
Samrådsredogörelse 2020-06-01
Kommunstyrelsen 2019-08-27, § 205
Länsstyrelsens samrådsyttrande 2019-02-28
Kommunstyrelsen 2016-05-24, § 109
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S), Maria Losman (MP) och Johan Tolinsson (S) yrkar att detaljplanen
ändras så att det byggs 50 procent hyresrätter.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

2 (1)

2021-01-19

Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl.
yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Protokollsanteckning
Lars Eriksson (S) stödjer Eva Borgs (S) yrkande.
Beslutet skickas till
Fastighetsägaren

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

Datum

2019-08-27

(J
Kungsbacka

§ 205
Direktiv för fortsatt planering av detaljplan för Skårby 6:19 m.fl. inom
stadsdelen Björkris etapp 2
Dnr KS/2019:42
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner direktiven som grund för fortsatt planarbete för
detaljplan för Skårby 6:19 inom stadsdelen Björkris II, i Kungsbacka.
Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämnden gav den 16 augusti 2016 förvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan för Skårby 6:19 m.fl., Björkris etapp II i Kungsbacka stad.
Byggnadsnämnden godkände 9 november 2018 samrådshandlingen för Skårby
9:19 m.fl. inom stadsdelen Björkris 2 i Kungsbacka samt uppdrog till
samhällsbyggnadskontoret att genomföra samråd. Planförslaget innebär att det
skapas en ny stadsdel som kommer att rymma cirka 800 bostäder samt
förskola/skola, vård- och omsorgsboende och motionsanläggning. Området ligger
nära Hede station och det strategiska läget ska tas tillvara genom bra kopplingar
med gång- och cykelväg till stationen och till annan närliggande service.
Området ska ha en varierad bebyggelse som följer kvartersstrukturen i Björkris 1.
Direktiv för fortsatt planarbete
Göteborgsvägens läge och utformning
Sektion över Göteborgsvägen behöver inte ändras jämfört med samrådsförslaget
då framkomligheten är tillräckligt god för uppskattade framtida trafikökningar.
Tillfart till området sker företrädelsevis via cirkulationer. En planskild korsning
för gång- och cykelväg under Göteborgsvägen ska studeras.
Avstånd från vägkant till byggnader ska vara längre än i samrådsförslaget. Till
bostadsbyggnader ska det vara cirka 30 meter från vägkant och till byggnader
som inte inrymmer bostäder ska vara cirka 20 meter.
Diskussion om flytt av Göteborgsvägen tas inte upp inom detta detaljplanearbete.
Områdets karaktär
Byggnadshöjder ska variera i området och får vara 1-5 våningar med 6 våningar i
”uppstickare”. Punkthus längst väster i området får vara 8 våningar.
Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

Datum

2019-08-27

(J
Kungsbacka

Bebyggelsen öster om Göteborgsvägen ska huvudsakligen innefatta bostäder.
Parkering inom planområdet ska huvudsakligen placeras i underjordiska garage
och parkeringshus.
Kommunala verksamheter
De kommunala verksamheter som ska innefattas i planområdet är en skola för
cirka 600-700 elever, en förskola för cirka 200 barn, en fullstor idrottshall samt
ett tiotal servicelägenheter.
Planområdet ska inte innefatta vård- och omsorgsboende.
Placering av skola
Skolan ska placeras väster om Göteborgsvägen och ska förläggas så att den
underlättar framtida rörelsemönster med kopplingar norr- och söderut. Under
planarbetet studeras placering av skolbyggnader för att uppnå en bra utemiljö,
goda transporter och en effektiv verksamhet.
Justera plangränsen i norr
Plangränsen i norr kan eventuellt justeras för att möjliggöra bättre kvartersform
och en ändamålsenlig skoltomt.
Uppdelning av planen
Samhällsbyggnadskontoret utreder behovet av att dela upp planen i två
detaljplaner med anledning av tidskrävande tillståndsprocesser vid ån.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-20, § 250
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-15
Kommunstyrelsen 2019-02-19, § 47
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller
det.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

Datum

(J

2019-02-19

Kungsbacka

§ 47
Kommunstyrelsens samrådsyttrande gällande detaljplan för Skårby
6:19, Björkris etapp 2
Dnr KS/2019:42
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till byggnadsnämnden:
Innan planarbetet fortsätter måste byggnadsnämnden utreda
förutsättningarna för trafik i 60 km/h på Göteborgsvägen samt föreslå
avstånd till byggnation som uppfyller krav på säkerhetsavstånd och
buller.
Vidare måste planförslaget innehålla en längre exploateringsgrad öster om
Göteborgsvägen och byggnadsnämnden behöver få klarlagt att mark för
kommunal infrastruktur så som gator, park, förskolor, äldreboende och
skolor tillhandahålls innan nämnden går vidare i planprocessen.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en plan för
utbyggnad av förskolor och skolor anpassad till de antal bostäder som blir i
området.
Uppdraget till kommundirektören och åtgärderna efter de synpunkter som lämnas
till byggnadsnämnden ska återredovisas till kommunstyrelsen innan
planprocessen går vidare.
Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 16 augusti 2016, § 319, att uppdra åt
förvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Skårby 6:19, Skårby 6:9 samt
del av Skårby 6:2 i Kungsbacka. Det finns inget planprogram för området.
Kommunstyrelsen beslutade 24 maj 2016, § 109, att inte upprätta planprogram
utan lämna över ärendet till byggnadsnämnden för detaljplanearbete.
Planområdet ligger inom utredningsområde för bostäder och verksamheter i den
fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad, antagen av kommunfullmäktige
2009. I och med framtagandet av denna detaljplan bedöms området vara utrett.
Planen syftar till att skapa en ny stadsdel som kommer att inrymma cirka 800
bostäder samt den tillhörande samhällsservice som krävs för antalet bostäder.
Området ligger i direkt anslutning till Björkris 1 som är den första utbyggda
etappen av stadsdelen Björkris. Den andra etappen, som denna detaljplan gäller
Expedierat/bestyrkt
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för, kommer förutom bostäder att innehålla förskola/skola, vård- och
omsorgsboende och byggrätter för kultur och fritid, till exempel för
motionsanläggning. Mellan första och andra etappen planeras för ett parkstråk
hela vägen från skogen ned till Kungsbackaån med en lite större parkyta mitt
emot förskolan.
Ett exploateringsavtal ska undertecknas av exploatören innan detaljplanen antas.
Avtalet förhandlas löpande under planprocessen och medför bland annat att
planens genomförande säkerställs ekonomiskt samt att samordningen mellan
exploatören och kommunen regleras avseende utbyggnad av kvartersmark
respektive allmän plats. För exploatören innebär exploateringsavtalet att
kostnader för planens genomförande tydliggörs och att exploatören känner till
kommunens intentioner avseende utbyggnad av allmän plats med mera. Eftersom
detaljplanen anger kommunalt huvudmannaskap ska kommunen bygga ut
samtliga anläggningar inom allmän plats (gata, gång- och cykel-vägar samt park
med dagvattenanläggningar), vilket finansieras helt genom exploateringsbidrag
från exploatören.
Exploatören äger all mark inom planområdet, men undantag av ett mindre
markområde öster om Göteborgsvägen som ägs av kommunen. Planförslaget
medför att kommunen måste förvärva mark från exploatören till förskola/skola
samt mark till vård och omsorgsboende. Köpeavtalen bör också vara
undertecknade av exploatören innan detaljplanen antas.
Samhällsbyggnadskontoret har medverkat i detaljplanearbetet och har tagit fram
alla planhandlingar i samråd med flera förvaltningar på kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-05, § 43: Beslut: Kommunstyrelsens
arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-04, Förslag:
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på samrådshandlingen för detaljplan för
bostäder och tillhörande samhällsservice inom fastigheten Skårby 6:19 med flera
inom Kungsbacka kommun.
Samrådsutskick - Detaljplan för Skårby 6:19, Björkris etapp 2
Planbeskrivning, detaljplan för Skårby 6:19, Björkris etapp 2, 2019-01-15
Plankarta, detaljplan för Skårby 6:19, Björkris etapp 2, 2019-01-15
Illustrationskarta, detaljplan för Skårby 6:19, Björkris etapp 2, 2019-01-15
Följebrev, detaljplan för Skårby 6:19, Björkris etapp 2, 2019-01-15
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Hans Forsbergs (M) yrkar att kommunstyrelsen lämnar följande
yttrande till byggnadsnämnden:
Innan planarbetet fortsätter måste byggnadsnämnden utreda
förutsättningarna för trafik i 60 km/h på Göteborgsvägen samt föreslå
avstånd till byggnation som uppfyller krav på säkerhetsavstånd och
buller.
Vidare måste planförslaget innehålla en längre exploateringsgrad öster om
Göteborgsvägen och byggnadsnämnden behöver få klarlagt att mark för
kommunal infrastruktur så som gator, park, förskolor, äldreboende och
skolor tillhandahålls innan nämnden går vidare i planprocessen.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en plan för
utbyggnad av förskolor och skolor anpassad till de antal bostäder som blir i
området.
Uppdraget till kommundirektören och åtgärderna efter de synpunkter som lämnas
till byggnadsnämnden ska återredovisas till kommunstyrelsen innan
planprocessen går vidare.
Fredrik Hansson (C), Eva Borg (S), Ulrika Landergren (L), Maria Losman (MP),
Carita Boulwén och Peter Söderberg (M) yrkar bifall till Hans Forsbergs (M)
yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga eget yrkande, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2016-05-24

Il

Kungsbacka

§ 109
Planläggning för stadsdelen Björkris etapp 2
KS/2013:73 7.1
Beslut
Kommunstyrelsen hemställer hos byggnadsnämnden att upprätta förslag till
detaljplan för stadsdelen Björkris etapp 2 som avgränsas av fastigheten Skårby
6:19, se karta ”Avgränsning av stadsdelen Björkris etapp 2”,
Kommunstyrelsen beslutar att som särskilda direktiv till planläggningen uttala att
bostadsetappen ska bestå av en varierad bebyggelse där minst en tredjedel utgörs
av hyresbostäder, samt att stadsdelen ska inrymma de lokaler som kommunens
nämnder efterfrågar,
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utarbeta förslag till
principavtal med byggherren Trollängen Bostads AB.
Principavtal ska tecknas mellan kommunstyrelsen och byggherren innan
planläggningen kan starta. Avtalet reglerar förutom sedvanliga åtaganden för
byggherren även markåtkomst för kommunala lokaler i enlighet med nämndernas
efterfrågan, samt ett trygghetsboende och att man prövar möjligheter till
äganderätter.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade, 2014-12-18, att ställa sig positiv till att utveckla
stadsdelen Björkris med ytterligare en utbyggnadsetapp. Förvaltningarna fick i
uppdrag att utarbeta ett planprogram för utbyggnad av stadsdelen Björkris i
enlighet med förfrågan från Trollängen Bostads AB, daterad 2013-01-28.
Förvaltningen för Plan & Bygg och kommunledningskontoret har sedan beslutet
planerat stadsdelens utveckling i samråd med byggherren. Vår bedömning är att
genomförda utredningar inte har visat på oväntade komplikationer. Det är snarare
så att det finns förutsättningar för en relativt snabb planläggning. Däremot är det
en betydande gestaltningsutmaning att bygga vidare på stadsdelen samt att forma
en ”stadsport” från norr.
Förvaltningarnas bedömning är att Björkris etapp 2 kan ha en potential på
400-500 bostäder. Osäkerhet gäller dock över möjligheten att planlägga den
delen av fastigheten som ligger öster om Göteborgsvägen. För denna del måste
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frågeställningar som geoteknik, strandskydd, landskapsbild och
översvämningsrisk ytterligare utredas under planläggningen.
Mot bakgrund av de politiska beslut som nu fattas om att snabbt öka
bostadsbyggandet i kommunen så föreslår beredande förvaltningar att
byggnadsnämnden startar planläggning utan ett förberedande planprogram. Vår
bedömning i detta fallet är att förfarandet påtagligt snabbar upp projektet med en
realistisk byggstart i början av 2018.
Principavtal ska tecknas mellan kommunstyrelsen och byggherren innan
planläggningen kan starta. Avtalet reglerar förutom sedvanliga åtaganden för
byggherren även markåtkomst för kommunala lokaler i enlighet med nämndernas
efterfrågan, samt ett trygghetsboende och att man prövar möjligheter till
äganderätter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-26 § 114
Tjänsteskrivelse, 2016-04-14
Förfrågan om planläggning Trollängen, 2013-01-28
Karta avgränsning av planområdet.
Kommunstyrelsen 2014-12-18 § 281, Uppdrag om att utveckla stadsdelen
Björkris
Yrkande
Eva Borg (S), Emma Vildstrand (MP) och Johan Tolinsson (S) yrkar att det ska
byggas 50 procent hyresrätter i området.
Fredrik Hansson (C) och Ulrika Landergren (L) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Eva Borgs yrkande
och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Beslutet skickas till
BN, KLK, Trollängen Bostads AB
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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 exempelvis
genom kommunens bostadsförmedling, genom Eksta AB:s ungdomslägenheter samt med hjälp av det
statliga stödet från 2021 för hyresrätter.
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
Beskrivning 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.
Kommunens bostadsförmedling erbjuder fastighetsägare möjlighet att annonsera lediga lägenheter och
använder ett digitalt IT-stöd där sökande kan registrera sig och erhålla kö-poäng, samt anmäla intresse
för lediga bostäder som publicerats av hyresvärdar. Redan i dag kan fastighetsägaren välja att sätta
kriterier för sina lägenheter som annonseras, till exempel viss ålder på sökande. Det kan exempelvis
1 (2)
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vara trygghetsbostad, seniorboende eller ungdomslägenheter som då endast kan sökas av personer som
uppfyller kriteriet.
Vid nybyggnation ställs i dag ofta krav på att en viss andel av bostäderna ska vara små hyresrätter. I
detta sammanhang behöver dock påpekas att hyran ändå blir förhållandevis hög vid nyproduktion,
vilket gör att nya lägenheter sällan kan bli aktuella för målgruppen.
Gällande omvandling av lägenheter i det befintliga beståndet är detta upp till respektive
fastighetsägare. Eksta Bostads AB har i dag 14 ungdomslägenheter och ett fungerande arbetssätt för att
hantera flyttkedjan. Det är möjligt att öka antal ungdomslägenheter genom att omdefiniera lägenheter,
dock endast i liten utsträckning då fastighetsägaren behöver kunna säkerställa flyttkedjan när
hyresgästen fyllt 25 år.
I samband med att det statliga stödet för hyresrätter förändrades 2021 infördes ett villkor för stöd att
minst 10 procent av lägenhetsfördelningen måste vara ettor. Om byggnadsprojektet dessutom
innehåller ett energieffektivt byggande utökades stödet. Eksta i stora delar av sin nyproduktion de
senaste 3 åren erhållet fullt stöd. En förutsättning för stöd är att hyran inte överstiger 1,450
kronor/kvadratmeter vilket är cirka 20 procent lägre jämfört med övrig nyproduktion. I Frillesås har
Eksta produktion av 25 lägenheter vilka kommer står klara hösten 2021. Eksta har i Frillesås erhållit
stöd och hyran maximeras därmed till 1,450 kronor/kvadratmeter och projektet innehåller minst 10
procent ettor.
Avslutningsvis är det viktigt att notera att hyresrätter med låg hyra efterfrågas inte enbart av ungdomar
utan även av äldre, ensamstående samt målgrupper med lägre betalningsförmåga. Att reservera ett stort
antal lägenheter för en enskild målgrupp skulle bli på övriga målgruppers bekostnad. För att kunna
erbjuda bra och billiga lägenheter är det viktigt att bevara det befintliga äldre beståndet.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

EKSTA
Kun gsbac ka

Yttrande motion - Ungdomslägenheter

Eksta har idag 14 ungdomslägenheter på Slåttervägen och Pastillgränden. Dessa kan sökas via
Bostadsförmedlingen av ungdomar mellan 18-23 och man får bo där tills man fyller 25 år.
Eksta erbjuder därefter en ny lägenhet i det ordinarie beståndet där hyresgäst får möjlighet att
önska storlek, hyra och område. Man får lov att tacka nej till två erbjudanden och processen
fungerar men beror till stor del på att omfattningen av ungdomslägenheter är så liten
För ungdomar är det främst smålägenheter som efterfrågas men där det i praktiken är hyran som
måste vara rimligt. Efterfrågan är störst inom centralorten. Eksta har förhållandevis få små
lägenheter i Kungsbacka och eftersom vi i stort sett är ensamma om att förmedla via
Bostadsförmedlingen är det svårt att skala upp i allt för stor omfattning.
Motionen har ett bra syfte och skulle fungera under förutsättning att det inte blir allt för många
ytterligare lägenheter, max 5 lägenheter, då det är svårt att hantera fler flyttkedjor inom vårt
bestånd efter det att hyresgästen fyllt 25 år.
Hyresrätter med låg hyra efterfrågas av samtliga grupper äldre, ensamstående eller andra med
lägre betalningsförmåga och det blir det på annans bekostnad. Svårigheter kan uppstå genom att
plocka bort lägenheter från den ordinarie kön hos Bostadsförmedlingen där person eventuellt
stått i många år för en billig lägenhet som sedan inte längre blir tillgänglig.
I samling nyproduktion kan man i praktiken räkna bort möjligheten till billiga lägenheter då hyran
generellt blir hög och inte eftertraktas av ungdomar som förstagångslägenhet.

Christer Kilersjö, VD
2020-09-21

miljöklokt boende
EKSTA Bostads AB
Box 10400
434 24 Kungsbacka
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Christer Kilersjö
Sven Erik Bergström
Komplettering motionen
den 30 april 2021 13:45:07

Hej!
I samband med att det statliga stödet för hyresrätter förändrades 2021 infördes ett villkor att för
att projektet skall erhålla stödet måste 10 % av lägenhetsfördelningen vara 1:or. Det statliga
stödet som även premierar energieffektivt byggande genom ett utökat ekonomiskt stöd medför
att Eksta i stort sätt samtlig nyproduktion de senaste 3 åren erhållet fullt stöd. En förutsättning
är att hyran inte över stiger 1.450 kr/m2 vilket är ca 20 % lägre jmf med övrig nyproduktion. I
Frillesås har vi en pågående produktion av 25 lägenheter vilka kommer står klara hösten 2021.
Där har vi sökt och erhållit stöd och hyran maximerad till 1.450 kr/m2 och som då innehåller
1:or. Vill poängtera att det är i det befintliga äldre beståndet som bra lägenheter med låg hyra
finns och att det är viktigt att de bevaras.
Med vänlig hälsning
Christer Kilersjö
_________________________
VD
EKSTA Bostads AB                        Telefon: 0300-356 09
Box 10400                                        Mobil: 0709-28 31 97
434 24 Kungsbacka                         E-post: christer@eksta.se
www.eksta.se                                  Besöksadress: Hammargårdsvägen 14
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Från: Sven Erik Bergström <sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se>
Skickat: den 28 april 2021 12:29
Till: Christer Kilersjö <christer@eksta.se>
Ämne: Motionen
Hej!
Så här svarade du sist + motionen.
/SE

https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-for-hyresbostader-och-bostader-forstuderande/
Hälsningar
Sven-Erik Bergström
Specialist Hållbarhet
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Hållbar utveckling
Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka
Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 37

0300-83 40 58
sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se

Värna om miljön! Behöver du skriva ut detta meddelande?
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Nämnden för Service

Datum
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2020-08-27

§ 72
Dnr 2020-00161
Begäran om yttrande - (Motion) - Bostadsförmedling till ungdomar
Beslut
Nämnden för Service beslutar att anta yttrandet gällande Motion - Bostadsförmedling
till ungdomar samt översänder yttrandet till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Partiet Kungsbackaborna har i en motion lyft frågan om en särskild kö för ungdomar
avseende de lägenheter som förmedlas av Bostadsförmedlingen.
Bostadsförmedlingen erbjuder idag fastighetsägare möjlighet att annonsera lediga
lägenheter och använder ett digitalt IT-stöd där sökande kan registrera sig och erhålla
”kö-poäng” (en poäng per dag) samt intresseanmäla sig till lediga bostäder som
publicerats av hyresvärdar.
Redan idag kan fastighetsägaren välja att sätta kriterier för sina lägenheter som
annonseras, tex viss ålder på sökande. Det kan till exempel vara trygghetsbostad,
seniorboende eller ungdomslägenheter som då endast kan sökas av personer som
uppfyller kriteriet.
Då en lägenhet förmedlats nollställs ”kö-poängen”. Detta gäller alla lägenheter som
förmedlas via bostadsförmedlingen med undantag av korttidskontrakt där kötid
fortsatt löper under den tid man väljer att stå kvar som sökande, eller om man under
den tiden förmedlats en lägenhet
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2020-06-25
Motion bostadsförmedling till ungdomar

Justerare
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Begäran om yttrande - (Motion) - Bostadsförmedling till ungdomar
Förslag till beslut i nämnden för Service
Nämnden för Service beslutar att anta yttrandet gällande Motion - Bostadsförmedling till ungdomar
samt översänder yttrandet till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Partiet Kungsbackaborna har i en motion lyft frågan om en särskild kö för ungdomar avseende de
lägenheter som förmedlas av Bostadsförmedlingen.
Bostadsförmedlingen erbjuder idag fastighetsägare möjlighet att annonsera lediga lägenheter och
använder ett digitalt IT-stöd där sökande kan registrera sig och erhålla ”kö-poäng” (en poäng per dag)
samt intresseanmäla sig till lediga bostäder som publicerats av hyresvärdar.
Redan idag kan fastighetsägaren välja att sätta kriterier för sina lägenheter som annonseras, tex viss
ålder på sökande. Det kan till exempel vara trygghetsbostad, seniorboende eller ungdomslägenheter
som då endast kan sökas av personer som uppfyller kriteriet.
Då en lägenhet förmedlats nollställs ”kö-poängen”. Detta gäller alla lägenheter som förmedlas via
bostadsförmedlingen med undantag av korttidskontrakt där kötid fortsatt löper under den tid man
väljer att stå kvar som sökande, eller om man under den tiden förmedlats en lägenhet
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2020-06-25
Motion bostadsförmedling till ungdomar
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Lovisa Eld

Lena Salomonsson

Förvaltningschef

Verksamhetschef Personalförsörjning & Kundstöd
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Förvaltningen för Service
Namita Magnusson
0300 83 46 58
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Kommunfullmäktige

Datum

1 (1)

2020-04-14

§ 34
Dnr 2020-00329
Anmälan av motion från Agnetha Ernegård (KB) m.fl. om
bostadsförmedling till ungdomar
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Agnetha Ernegård (KB) och Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om
att skapa en speciell bostadskö för ungdomar i åldern 18–25 år, så kallade
"Ungdomsbostäder", samt att bevaka så att lämpliga lägenheter av nyproduktionen
blir ungdomsbostäder och se till så att lämpliga lägenheter i befintliga fastigheter
omdefinieras till ungdomsbostäder.
Beslutsunderlag
Motion från Agnetha Ernegård (KB) m.fl. om bostadsförmedling till ungdomar,
2020-04-13
Beslutsgång
Ordförande Peter Wesley (KD) ställer proposition på om motionen kan remitteras till
kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige bifaller
det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

t1 Kungsbackaborna
Motion till

Kommunfullmäktige i Kungsbacka

2020-04-13

Betr.: Bostadsförmedling till ungdomar
Det talas/skrivs mycket om våra ungdomar och bostadskön i Kungsbacka . Den
kommunala Bostadsförmedlingen har att hantera en ständigt växande kö av
bostadssökande i kommunen . Idag finns det endast en kö med ca 8000
bostadssökande. Av dessa är det, enligt uppgift från kommunen, idag 914 ungdomar
i åldern 18 till 25 år som söker bostad. Anmälningsavgiften är 500 kronor och
därefter en årlig avgift på 300 kronor. Varje dag i kön ger en poäng. Flest poäng som
sökt får bostaden om det inte finns särskilda skäl till annat. Enligt uppgift finns det
personer som har stått 25 år i kön och således har drygt 9000 poäng. Hur skall våra
ungdomar med dessa regler ha en chans att få en lägenhet inom rimlig tid? Hur kan
vi på bästa sätt försöka lösa detta?
Vårt förslag är; För att underlätta för våra ungdomar att få en lägenhet, reserveras
vissa mindre lägenheter till 18-25 åringar "Ungdomsbostäder". Vi bildar en särskild
kö för ungdomar i åldern 18-25 år där dessa lägenheter fördelas på samma sätt som
i den ordinarie kön.
Kungsbacka borna yrkar att:
Bostadsförmedlingen får i uppdrag att
1. skapa en speciell kö "Ungdomsbostäder" för ungdomar, i åldern 18-25 år.
I denna kö behåller man sin plats tills den dag man fyller 26 år. Därefter går
man över till den ordinarie kön med sina intjänade poäng.
2. bevaka att lämpliga lägenheter av nyproduktionen blir ungdomsbostäder.
3. bevaka så att lä pliga lägenheter i befintliga fastigheter omd I ieras till
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Datum

2020-05-12
Diarienummer

0

KS 2019-00779 Kungsbacka

Svar på motion från Maria Losman (MP) om samhällsplanering bergtäkter och
schaktmassor
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att en materialförsörjningsplan bör utarbetas
på regional nivå.
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
Beskrivning av ärendet
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 19
november 2019, § 167, om att kommunen ska arbeta fram en strategi för hantering av berg- och
schaktmassor. Miljöpartiet föreslår att:
1. Att den översiktliga täktplanen för Kungsbacka kommun från 1999 omarbetas till en strategi i
samråd med våra kommungrannar och länsstyrelsen, som en del i översiktsplaneringen.
Samhällsbyggnadskontoret
Anders Lund
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a) Att en täktstrategi tar upp möjligheter kring begagnat krossmaterial i analysen av behoven.
b) Att en täktstrategi utgår från att naturgrus inte ska användas inte bara "bör minska")
c) Att en täktstrategi utgår från att grundvattnet inte ska förorenas (inte bara "bör inte förorenas")
d) Att en täktstrategi omfattar att det ska finnas logistiskt lämpliga platser för mellanlagring av
massor (inte bara "bör upplagestationer lokaliseras")
2. Att kommunen tar fram planer för att strategin ska omsättas i verklighet.
I en expansiv kommun som Kungsbacka är åtgången av byggmaterial till byggnader och infrastruktur
stort och som motionären påpekar innebär uttaget och behovet av kvittblivning stora miljömässiga
utmaningar.
En hållbar materialförsörjning innebär att många aktörer måste samverka för att samhällets långsiktiga
behov av ballast, (naturgrus och krossberg för bygg- och anläggningsverksamhet) tillgodoses på ett
resurseffektivt sätt med minimal påverkan på miljön och människors hälsa.
Prognosen för de närmaste decennierna pekar på att samhällets behov av ballast kommer öka. För att
möta efterfrågan kommer det krävas en samhällsplanering som förstår värdet av produktion av ballast i
närområdet till där materialet behövs. Numera bryts större mängder bergmaterial direkt på plats i
samband med att väg- och tunnelbyggen utförs, till exempel kommer arbetet med västlänken generera
stora kvantiteter berg- och lermassor som behöver avsättning, helst nära platsen för uppkomst.
Västlänken kan medföra ett massöverskott i regionen men samtidigt finns det behov av många olika
typer av kvaliteter på materialet. Bergmaterial som uppkommer i samband med till exempel
infrastrukturprojekt brukar benämnas entreprenadberg.
1. Frågan om en regional materialförsörjningsplan i Göteborgsregion har varit uppe för diskussion
på olika nivåer under flera decennier. Det finns ett beslutat styrdokument från 2008, Strategi
för långsiktig hushållning med berg, grus och sand – en förutsättning för samhällsbyggande i
Göteborgsregionen. Det finns dock flera skäl att revidera och inarbeta ställningstaganden som
bättre pekar ut riktningen i strävan mot en mer cirkulär masshantering och en hållbar
samhällsplanering. Kommunen har ett förslag på ny översiktsplan där materialförsörjning
omnämns. En riktlinje i förslaget är ”vi ska verka för en regional materialförsörjningsstrategi”
vilket uttrycker kommunens vilja att hantera det här i ett regionalt sammanhang. Kommunen
har alltså i ett parallellt uppdrag hanterat frågan genom att verka för att frågan hanteras genom
regional samverkan i ordinarie nätverk och beslutsorgan i Göteborgsregionen.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Länsstyrelsen i Hallands län har nyligen utarbetat
sina respektive förslag på regionala vattenförsörjningsplaner. I de både planerna återfinns
åtgärdsförslag om att länsstyrelsen ska ta fram regionala materialförsörjningsplaner.
a. En viktig del i en mer cirkulär masshantering är att hitta användningsområden för
entreprenadberg och andra befintliga massor som av olika anledningar behöver omlokaliseras.
Det finns svårigheter i att flytta massor vilket ställer höga krav på distributören och mottagaren.
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Ett transparant system där samtliga aktörer i flyttkedjan, från säljare till distributör, samt
mottagare och kontrollmyndighet är involverade kan skapa utrymme för en bättre marknad där
vinster finns i minskade kostnader och i miljön.
b. Tidigare användes framför allt naturgrus som ballast. Under de senaste 30 åren har dock
utvecklingen gått från en ballastmarknad som dominerades av naturgrus (cirka 85 procent av
produktionen) fördelat på många små täkter till en marknad som domineras av krossat berg
(cirka 85 procent av produktionen) och med större och färre täkter. En omställning till
alternativa material, vanligen krossat berg, har därför pågått en längre tid. För de allra flesta
användningsområden där naturgrus traditionellt har använts finns numera alternativa material
och det pågår forskning för att utveckla substitut som kan ersätta naturgrus inom alla
användningsområden. Det finns dock fortfarande en efterfrågan på naturgrusets unika
egenskaper bland annat i betongtillverkningsindustrin. Det finns i dag en skärpt lagstiftningen i
samband med prövning av tillstånd för täktverksamhet. Ersättningsprincipen ställer höga krav
på sökanden att så långt som möjligt hitta gångbara substitut till sand och naturgrus.
c. Grusåsarna har stått för tillgången till naturgrus men där finns även de största
grundvattentillgångarna, Kungsbacka är inget undantag med omfattade sand- och grustäkter i
exempelvis Fjärås bräckaområdet. Nuförtiden är samhällsintresset för
vattenförsörjningsperspektivet större och många gånger prioriteras skydd av grundvatten
framför utvinning av grus. Vattenförsörjningsplanering har fått allt större uppmärksamhet
under senare tid och alla regioner och kommuner uppmanas att upprätta länsvisa respektive
lokala vattenförsörjningsplaner i syfte att skapa en hållbar resursplanering med en trygg och
robust vattenförsörjning ur ett flergenerationsperspektiv. Grundvatten av god kvalitet är ett av
riksdagen beslutade miljökvalitetsmål och en av preciseringarna handlar om vikten av att
naturgrusavlagringar med stor betydelse för dricksvattenförsörjning, energilagring, natur- och
kulturlandskapet är fortsatt bevarade. I kommunens förslag på ny översiktsplan finns riktlinjer
kring vattenförsörjning, varav en är ”Lygnern och Fjärås bräckas värde som dricksvattenresurs
prioriteras framför andra konkurrerande intressen” vilket uttrycker kommunens vilja att
prioritera långsiktig vattenförsörjning.
2. Kommunen är en av många aktörer inom materialförsörjning. I rollen som byggherre har
kommunen behov av kostnadseffektiva lösningar för att inte materialförsörjning ska bli en
oproportionerlig stor kostnadsdel vid etablering av kommunal service. Kommunens
planmonopol skapar förutsättningar att i stor utsträckning bestämma vilka samhällsintressen
som prioriteras i markanvändningen, till exempel materialförsörjning. För att omsätta strategier
till resultat behövs samarbete med flera aktörer och samsyn i nyttan med planering. Det finns
exempel på kommuner som arbetat aktivt med materialförsörjning och massoptimering, bland
annat Linköping och Nacka har haft interna och externa processer för att hitta förbättringar i
systemet. Samhällsbyggnadskontoret anser dock att initialt finns de stora vinsterna i att
samverka regionalt i frågorna. Regional planering är nyckeln till en hållbar materialförsörjning.
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En välplanerad materialförsörjning kan möjliggöra en minskad användning av naturgrus, att
naturresursen berg används på ett hållbart sätt, samt ett minskat behov av masstransporter.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2019-12-03

§ 400
Dnr 2019-00779
Remittering av motion från Maria Losman (MP) om att omarbeta den
översiktliga täktplanen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunstyrelsens
förvaltning för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Maria Losman (MP) inkom den 28 oktober 2019 med en motion om att den
översiktliga täktplanen för Kungsbacka kommun från 1999 omarbetas till en strategi
som införlivas i översiktsplaneringen. Kommunfullmäktige remitterade den 5
november 2019, motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 167 Anmälan av motion från Maria Losman (MP)
Motion från Maria Losman (MP)
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunfullmäktige

Datum

2019-11-05

(J
Kungsbacka

§ 167
Anmälan av motion från Maria Losman (MP) om att omarbeta den
översiktliga täktplanen till en strategi som en del i
översiktsplaneringen
Dnr KS/2019:779
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare
beredning.
Sammanfattning av ärendet
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion om att omarbeta den
översiktliga täktplanen till en strategi som en del i översiktsplaneringen.
Beslutsunderlag
Motion från Maria Losman (MP), 2019-10-28
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på om motionen kan
remitteras till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Expedierat/bestyrkt

miljöpartiet
(Je gröna
Motion 2019-10-28

Samhällsplanering bergtäkter och schaktmassor
Berg är en resurs som tar slut om vi bryter det på samma sätt i framtiden som nu. Därför måste vi
vara noga med att använda berg varsamt och för det behövs samhällsplanering.
Kungsbacka växer och för det behövs byggmaterial, bland annat krossat berg. Bergtäkter är nästan
alltid störande för miljö och hälsa. Bergmaterial är tungt och därför är korta transportavstånd mellan
täkt och användning viktigt för att få ner både miljöpåverkan och kostnad. Det är inte heller rimligt
att våra grannkommuner ska störas av bergtäkter som servar Kungsbacka utan att vi tar vår del.
När vi själva och andra bygger uppstår schaktmassor. Dessa kan användas igen i andra projekt, men
måste ofta förvaras någonstans i mellantiden om det inte går att matcha överblivna massor med
pågående byggprojekt.
En översiktlig täktplan för Kungsbacka antogs i kommunfullmäktige 1999-09-09. I beslutet står bland
annat att "Planen skall vara ett aktuellt dokument och en kontinuerlig revidering bör göras". Sedan
1999 har en del lagstiftning förändrats som den nu gällande planen hänvisar till. På 20 år kan vi anta
att både behov och utbud också förändrats.
För att kommunen ska kunna yttra sig om olika företags ansökningar behövs underlag inför beslut
med information som gör att vi kan bedöma om projekt är bland de minst dåliga alternativen, och i
vilken mån ansökningar matchar behoven av bergmaterial.
Miljöpartiet föreslår därför:
1.

Att den översiktliga täktplanen för Kungsbacka kommun från 1999 omarbetas till en strategi i
samråd med våra kommungrannar och länsstyrelsen, som en del i översiktsplaneringen .
a)

Att en täktstrategi tar upp möjligheter kring begagnat krossmaterial i analysen av
behoven .

b)

Att en täktstrategi utgår från att naturgrus inte ska användas (inte bara "bör minska")

c)

Att en täktstrategi utgår från att grundvattnet inte ska förorenas (inte bara "bör inte
förorenas")

d)

Att en täktstrategi omfattar att det ska finnas logistiskt lämpliga platser för mellanlagring
av massor (inte bara "bör upplagsstationer lokaliseras")

A

· ska omsättas i verklighet .

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-07-28
Diarienummer

0

KS 2021-00599 Kungsbacka

Planbesked för Forsbergen i Kungsbacka stad

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda åtgärden genom
vidare planförfarande.
Beslutsmotivering
Kommunstyrelsen beslutade den 18 oktober 2016, § 208, att ge kommundirektören i uppdrag att ta
fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för nya bostadsområden i Forsbergen, i enlighet med
den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad (FÖP Kungsbacka stad 2009). Arbetet med
förstudien pågår och sker i enlighet med den i kommunstyrelsen beslutade projektbeställningen.
Ansökan om planbesked för Forsbergen omfattar ett område som ingår i förstudien. Därför är det inte
aktuellt att inleda ytterligare utredningar för området så som ansökan beskriver. Genom det pågående
arbetet med förstudien för Forsbergen och Forsgårdens golfbana kan hela områdets potential
kartläggas vilket på sikt ger en tydlig strategi för områdets utveckling som helhet.
Sammanfattning av ärendet
Fastighets AB Balder, Brixly AB och Koberg Förvaltning AB har i en gemensam skrivelse ansökt om
planbesked för 8 000 bostäder inom det område som kallas Forsbergen.
Ansökan presenterar en varierad bebyggelse med flerbostadshus, radhus, kedjehus och friliggande
enbostadshus. Den byggbara ytan är, enligt ansökan, 84 hektar och rymmer cirka 8000 bostäder med
en etappvis utbyggnad under cirka 30 års tid.
Enligt sökanden är ansökan ett förslag på en grön, innovativ och tät stadsdel som bidrar till kopplingar
och infrastruktur som knyter samman och länkar ihop Kungsbacka stad.
Det pågår just nu ett arbete med en förstudie för Forsbergen och Forsgårdens golfbana.
Kommunstyrelsen gav den 18 oktober 2016, samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en
förstudie över området. Förstudien ska presentera områdets planeringsförutsättningar och föreslå
framtida inriktning på mark- och vattenanvändning 20–25 år framåt i tiden. Genom arbetet med
förstudien för Forsbergen och Forsgårdens golfbana kan områdets potential kartläggas vilket på sikt
ger en tydlig strategi för områdets utveckling som helhet.
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-07-28
Ansökan om planbesked, 2021-05-12
Kommunstyrelsen, 2016-10-18, § 208
Översiktskarta, 2021-07-28
Beslutet skickas till
Brixly AB
Balder AB
Koberg Förvaltning AB
Beskrivning av ärendet
Fastighets AB Balder, Brixly AB och Koberg Förvaltning AB har i en gemensam skrivelse ansökt om
planbesked för 8 000 bostäder inom det område som kallas Forsbergen.
Ansökan presenterar en varierad bebyggelse med flerbostadshus, radhus, kedjehus och friliggande
enbostadshus. Den byggbara ytan är, enligt ansökan, 84 hektar och rymmer cirka 8000 bostäder med
en etappvis utbyggnad under cirka 30 års tid.
Enligt AB Balder, Brixly AB och Koberg Förvaltning AB är ansökan ett förslag på en grön, innovativ
och tät stadsdel som bidrar till kopplingar och infrastruktur som knyter samman och länkar ihop
Kungsbacka.
Det pågår just nu ett arbete med en förstudie för Forsbergen och Forsgårdens golfbana.
Kommunstyrelsen gav den 18 oktober 2016, samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en
förstudie över området. Förstudien ska presentera områdets planeringsförutsättningar och föreslå
framtida inriktning på mark- och vattenanvändning 20–25 år framåt i tiden.
Förstudieområdet utgör en betydande del av Kungsbacka stad och uppdraget innebär att se till hela
stadens behov av service, inte minst områdets betydelse för framtidens rekreation och friluftsliv.
Utvecklingen i Kungsbacka stad kommer under nuvarande planeringshorisont (25 år) att omfatta
cirka10 000 nya bostäder totalt. För att möjliggöra utveckling på fler platser i staden kan enbart en viss
andel tillkomma inom förstudieområdet. Med bakgrund av detta utreder förstudien
förutsättningarna för planering för cirka 2000 bostäder inom Forsbergen och Forsgårdens golfbana.
Den exploatering som ansökan om planbesked presenterar innebär en betydligt högre täthet än vad
som finns eller planeras för på andra platser i Kungsbacka stad. En jämförelse kan göras med Kolla
Parkstad som fullt utbyggt innehåller cirka 1300 bostäder, en F-9 skola med 850 elever, två förskolor
med sammanlagt 180 barn och ett vård- och omsorgsboende med 70 platser. Kolla Parkstad är cirka 37
hektar stort vilket ger jämförelsetalet 3500 bostäder per kvadratkilometer. För nu aktuell
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planbeskedsansökan är talet istället 9500 bostäder per kvadratkilometer vilket blir en 2,7 gånger högre
täthet enbart sett utifrån antalet bostäder.
Vid planering räknar kommunen med ett behov av 0,5 utbildningsplatser per lägenhet. I Forsbergen
skulle 8000 bostäder generera ett behov av 4000 utbildningsplatser.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer inte att ansökan om planbesked för 8000 bostäder enbart i
Forsbergen är ett genomförbart förslag. Det stora antalet bostäder som föreslås innebär att hela
området tas i anspråk för bostäder, service, parkeringar och vägar, och inga områden lämpliga för
rekreation och friluftsliv lämnas kvar. Genom det pågående arbetet med förstudien för Forsbergen och
Forsgårdens golfbana kan områdets potential kartläggas vilket på sikt ger en tydlig strategi för
områdets utveckling som helhet.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef
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Forsbergen
Forsbergen vill erbjuda en unik livsmiljö på goda grunder. Med
rötterna i en anrik kulturmiljö står Forsbergen för lika delar historia
som framtid.

Utveckling i samverkan

Tillsammans utvecklar vi Forsbergen
till ett område som vävs in i de lokala
förutsättningarna och stärker Kungsbackas
tätort.
Genom en avsiktsförklaring om långsiktig
samverkan och gemensam målbild har vi
helheten med oss från start till genomförande.
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Vision Forsbergen
Tillsammans skapar vi:
•ꢀEn grön, innovativ, tät stadsdel i unik miljö
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Miljö
Skapa utrymme för biologiskmångfald,
ekosystem och morgondagens
innovation
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Hållbarhetsstyrning
För att jobba strukturerat och långsiktigt med
vison och hållbarhetsfrågor är samverkan
och övergripande planering avgörande.
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Naturen integrerad med
bebyggelse som anpassas
efter naturen
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Skapa en struktur för sociala
samspel mellan boende och
besökare. Ett varierat utbud av
bostäder, service och besöksmål.
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•ꢀKopplingar och infrastruktur som knyter
samman och länkar ihop Kungsbacka
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Planera för morgondagens smarta systemlösningar och innovation. Ta höjd förframtidens mobilitet. Gör livet på Forsbergen
lätt att leva hållbart.

''

•ꢀBoendemiljöer för aktiv livsstil förankrad i
kultur- och naturvärden
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•ꢀLösningar för Kungsbackas växtverk, en
blandad stadsnära bebyggelse
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Hållbarhet
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Identitet
Lokal förankring
Det är den lokala kontexten, kopplingen till
Gåsevadholms gods, bergslandskapet och den
rika naturmiljön som gör området unikt och
attraktivt. Att koppla an stadsdelens identitet och
uttryck till den historiska miljön är den trygga
förankringen som skapar utrymme för lekfullhet
och innovation.
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Medveten gestaltningsstrategi
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I detta dokument har vi uppskattat inom vilka områden
''' ''' som de olika målen kan tänkas uppfyllas.
'' ''

:

j

/
Med respekt för berget, naturen och den lokala
kulturmiljön utvecklar vi framtidens innovativa
stadsdel.
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Infrastruktur och
kommunikationer

GÖTEBORG 20 MIN TÅG

Tågspår

Infrastrukturlösning
Forsbergen är Kungsbacka centrums naturliga förlängning i
sydöstligriktning. Forsbergen är länken som knyter sammna Hede
i norr med Hammerö i söder.
I en separat trafikutredning framtagen av Atkins föreslås ett
huvudstråk som möjliggör och följer kommunens studerade
förslag (Ramböll) om helhetslösning som knyter samman stadens
övergripande infrastruktur
Vägsträckningen möjliggör access till hela Forsbergen, knyter
samman pendelstationerna och kopplar ihop befintliga och
framtida stadsdelar.

Hede
Planerad koppling

E20

Kopplingar
Huvudstråket i Forsbergen kommer att bli en naturlig del i en
sammanlänkning runt Kungsbacka centrum. Nya invånare i
Forsbergen behöver därför inta ta sig in i Kungsbacka centrum
för att vidare ta sig mot Göteborg eller Varberg, och på så sätt
kommer den yttre ringen att avlasta trafiken i centrum.

Möjligheter
Atkins har även sett möjligheter med att knyta samman
huvudstråket och Varbergsvägen med E20.
Atkins har även idéer kring lokaltrafik mellan området och
centrum och pendelstationer, vilket kommer både avlasta trafik
och vara ett viktigt steg mot en hållbarlivsstil i Forsbergen.

Huvudstråk i
Forsbergen

Hammerö

E20

Möjligt
mot
Möjlig väg

VARBERG
23 MIN TÅG

N

Varbergs vägen
0
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Rekreation & Kulturmiljö
Hede fashion outlet

Forsbergen idag
Idag är Forsbergen ett område, huvudsakligen skogsbeklätt med några
joggingslingor och ett antal fornlämningar. Sammantaget erbjuder
området en stor potential och stark identitet med närhet till Kungsbacka
centrum.

Närområdet
Väster om Forsbergen ligger stadskärnan med Kungsbacka trästad som
har höga kulturvärden. I nordväst ligger Hede handelsområde.
I anslutning till Forsbergen norr ut ligger Forsgårdens golfklubb och i
öst Gåsevadholms Gods med rötterna i medeltiden. I öst finns öppet
odlingslandskap och ängar. I öst går Rolfsån från Stensjön ut i havet.
Redan idag används ån för event som Kungsbacka river, men området
runt ån har stora möjligheter att utvecklas till ett unikt promenadstråk
med ett rikt djur- och växt liv, till exempel skulle lax- och havsöringsfiske
kunna utvecklas.

Silverschiöldska begravningsplats

Kungshög

Fårsgårdens golfklubb

Gravfält

Möjligheter
Det finns stora möjligheter med att skapa och förstärka
rekreationsvärdena i området med exempelvis joggingslingor och
promenadstråk med nya målpunkter. Genom att bebygga Forsbergen
bevarar vi viktiga odlinglandskap för framtiden. Vi knyter framtida och
innovativa livsmiljöer till rika kultur- och naturvärden.

Koberg vilt

Rekreation

Gåsevadholms
Gods
Stensättning samt grav

Kungsbacka centrum

Möjliga stråk inom Forsbergen
Stensättning
& boplats

Möjliga utveckling av golfbanor
Stensättning

Rolfsån
Boplats,
flinta fynd

Hammerö

Ängar och odling

Stensättning

N
0

500

1000 m
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Landskap och topograﬁ

6 // 6

RAO\fH

golfanläggning

•ꢀ Anpassa bebyggelsestruktur utifrån
topograﬁ
•ꢀ Anpassning till landskapsbild
och hänsyn till omkringliggande
kulturmiljöer.

Sektion A - 1:2500

ev. utbyggnad av
golfanläggning

•

Skog
Åkermark
Golf
Siktlinjer

Skala 1:20 000
11111111111
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Kartmaterial från förstudie av
Radar
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Livet i Forsbergen
•ꢀ Småskalig stadsmiljö med omsorgsfullt utformad bebyggelse
•ꢀ Blandade bostadsformer som behovsanpassas i en strategisk etapputbyggnad
•ꢀ
•ꢀ
•ꢀ
•ꢀ

Sociala rum planeras i gator, torg och mötesplatser
Serviceutbud för alla åldrar säkerställer ett enklare vardagsliv
Stark identitet kopplad till kultur- och naturmiljö bygger värde
Lockande rekreationskvaliteter med golfbanan, Rolfsån, promenadstråk och
slottsmiljön
•ꢀ En integrerad stadsväv som förlänger innerstaden mot naturen

□

?

□]

_J

x

o □

På goda grunder
Forsbergen vill erbjuda en unik livsmiljö på goda
grunder. Med rötterna i en anrik kulturmiljö står
Forsbergen för lika delar historia som framtid. Det är
den lokala kontexten, kopplingen till Gåsevadholms
slott, bergslandskapet och den rika naturmiljön
som gör området unikt och attraktivt. Att koppla an
stadsdelens identitet och uttryck till den historiska
miljön är den trygga förankringen som skapar
utrymme för lekfullhet och innovation.

utblickar, rekreationsmöjligheter och omsorgsfullt
gestaltade bostäder. Etapputbyggnaden innebär
att varje fas behöver tillgodose grundläggande
funktioner och kvalitativa värden för att varje
person som flyttar in ska uppleva Forsbergen som
ett attraktivt område. Det innebär rent praktiskt att
från start ha tillräcklig infrastruktur, serviceutbud,
verksamheter, blandade boendeformer och
rekreativa värden och analysera hur etapperna
bygger på och kompletterar varandra.

Funktioner och kvalitet

Etapputbyggnad

Livet i Forsbergen bygger på att hela behovstrappan
är uppfylld – från de mest basala behoven så som
en tillgänglig och säker trafikmiljö, bra serviceutbud
och hälsosamma miljövärden till behovet av vackra

Forsbergens fulla utbyggnad kan innebära upp emot
8000 bostäder och under de 20 år som planeringen
sträcker sig kommer samhället förändras och
sociala strukturer att utvecklas. Boendeformerna
behöver vara flexibla och ett blandat utbud är

grunden för att Forsbergen ska kunna erbjuda goda
livsmiljöer för många målgrupper. Bostadsbehovet
behöver utvärderas efter varje etapp och mätas
i en omvärldsanalys – hur ser Kungsbackas
bostadsutbud ut och vad behöver kompletteras
med? Stommen är den struktur med huvudgatan
som ryggrad och kvarteren som skapar en
rumslighet utifrån vilken bostäder och verksamheter
placeras. Det gör att etapperna bidrar till en helhet
på strukturnivå men kan särskiljas på kvartersnivå
och hitta innovativa behovsanpassade lösningar i
varje fas.

Levande stadsmiljö
En levande småskalig stadsmiljö kräver noga
avvägda målpunkter, stråk och innehåll för både
boende, verksamma och besökare. Gatan är ett

primärt socialt rum och programmeras för aktiviteter
och möten. Från promenaden med hunden till
hockeymålet på gatan så ska känslan av ett socialt
grannskap vara tydlig. Vägar dras så att människor
kan gå och cykla genom stadsdelen och att
gatumiljön och de offentliga rummen är inbjudande
för allmänheten och skapar det naturliga stråket
mot centrala Kungsbacka.
Närheten till centrum, god kollektivtrafik, ett
serviceutbud för alla åldrar och den gröna närmiljön
med möjlighet för rekreation, inte minst tack vare
golfbanan, skapar tillsammans med omsorgsfullt
utformade bostäder och stadsrum en livsmiljö att
vara stolt över!
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Gröna innovationer & lokala
systemlösningar
Fördelen med en långsiktig etapputbyggnad är den inneboende
lärandeprocessen och ständiga utvecklingen mot mer hållbara
lösningar. Ett systemtänk ska sätta ramarna för framtida lösningar
och hålla dörren öppen för ny innovation.
Ett fokusområde är dagvattenhantering och att möta de
utmaningar som skapas av att bygga på ett berg anpassat till
terrängen. Att använda hållbara material och energikällor är
en grundläggande förutsättning. Framtidens mobilitet kommer
innebära nya typer av fordon och kräver en infrastruktur som tar
höjd för nya sätt att resa. Att öka tillgängligheten för gång, cykel
och små eldrivna fordon minskar bilberoendet. Fördelen är att vi
inte bebygger värdefull åkermark utan nyttjar skogspartierna för
både stadsmiljö och rekreation.

•ꢀ
•ꢀ
•ꢀ
•ꢀ
•ꢀ
•ꢀ

Hållbart byggande
Energiinnovation
Dagvattensystem
Cirkulärasystem
Framtidens mobilitet
Lärande bygg

............

.... .......
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Bebyggelsens omfattning

. \.-...

Uppskattad möjlig bebyggelse
I utredningen ”Utveckling Forsbergen” från RADAR
arkitektur & planering AB uppskattas markerade
områden i bilden till höger som lämpliga för olika
typer av exploatering. Beroende på topografi och
hur den kan tänkas upplevas från omgivningen
anges olika täthet på markerade områden där
mörkrött är tätast och ljusrött är glesast.
En blanding av flerbostadshus, radhus, kedjehus
och friliggande hus anses kunna byggas.

\

I

Fullt utbyggt (ca 30 års tid)
8000 bostäder

' ....
... •

20 000 invånare

84 ha byggbar mark

,.

,.

.

Q 0-15 000

e
'

inv./km2

15-20 000 ·1nv./km2

•

m2
20-25 000 1nv./k
.

•

2 5 000+

inv./km2

Skala 1:20 000
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0

Exploateringsområden. Bild utredningen ”Utveckling
Forsbergen” (2018-12-14) RADAR arkitektur & planering AB.
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Utbyggnadsstrategi

en pusselbit i taget

Fullt utbyggt (ca 30 års tid)
8000 bostäder

20 000 invånare

84 ha byggbar mark
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Utbyggnadsstrategi

EN DEL AV HELHETEN KUNGSBACKA

FORSBERGEN + KUNGSBACKA
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Utbyggnadsstrategi

EN DEL AV HELHETEN KUNGSBACKA

LANDSKAPET SOM RYGGRAD
VÄGEN SOM RYGGRAD
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Utbyggnadsstrategi

EN DEL AV HELHETEN KUNGSBACKA

PUSSELBITSPRINCIPEN
VÄGEN SOM RYGGRAD

UTBYGGNAD - PUSSELBITSPRINCIPEN

•ꢀ Forsbergen byggs ut i etapper längs med
sin ryggrad och blir en del av Kungsbackas
helhet.
•ꢀ Varje pusselbit innehåller en variation av
bostäder och samhällsfastigheter
•ꢀ Till en början måste varje pusselbit fungera
för sig själv men med en strategi och förberedelse som byggs på av nästa pusselbit.
•ꢀ Etapperna tar tag i varandra och skapar en
sammanhängande struktur genom landskapet som kan växa organiskt, efter landskapets förutsättningar och över tid
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Utbyggnadsstrategi

.

pusselbitsprincipen

-- -----...___

___

..

ÅR

....

·-...__

2025 - 2030

---- ---

·-...__

------------------------------------------------------------.
Byggstart för totalt 2000 bostäder,
service och samhällsfastigheter

.. ___ _

2030- 2045

------------------------------------------------------------.

2045 - 2055

------------------------------------------------------------.

Byggstart för totalt 6000 bostäder,
service och samhällsfastigheter

Byggstart för totalt 8000 bostäder,
service och samhällsfastigheter
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Tillsammans skapar vi!
En grön, innovativ, tät stadsdel i unik miljö

Lösningar för Kungsbackas växtverk, en
blandad stadsnära bebyggelse

Boendemiljöer för aktiv livsstil förankrad i kulturoch naturvärden

Kopplingar och infrastruktur som knyter
samman och länkar ihop Kungsbacka
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tisdag 20210413 15:34

Utgående mail
Till:
@brixly.se;
Från: info@kungsbacka.se
Skickat: 20210413:15:34
SV: Komplettering till Förstudie för utredning av planbesked för nya
bostadsområden i Forsbergen [2021KC34268]
Hej!
Tack för ditt meddelande med nummer 2021KC34268.
Vi har skickat det vidare till berörd förvaltning som tar hand om din fråga.
Med vänlig hälsning
Mikael Reimertz
Samhällsvägledare
Kungsbacka direkt – kommunens kundcenter
Telefon: 0300‐83 40 00
info@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se/
www.facebook.com/kungsbackakommun
www.linkedin.com/company/kungsbacka‐kommun/

Från: Elin Andersson
Skickat: den 13 april 2021 12:48
Till: info@kungsbacka.se <info@kungsbacka.se>
Ämne: Komplettering till Förstudie för utredning av planbesked för nya bostadsområden i
Forsbergen
2016‐04‐20 Fastighets AB Hammerö ansöker om att utveckla bostäder genom planläggning på
Hammerö 13:1(nuvarande Hammerö 13:7). Sedan denna ansökan lämnades in har det möjliga
utvecklingsområdet utökats och innefattar hela Forsbergen. Vi vill därför komplettera
underlagen som studeras i samband med pågående förstudie genom bifogad presentation som
del i diariefört material.
Med vänlig hälsning

-

Affärs och projektutvecklingschef

—

BRIXLY
Telefon växel

031 389 00 00
Besöksadress

Alfagatan 9, Mölndal

Postadress

Box 9252
400 96 Göteborg
Org nr

5563519163

KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

Datum

2016-10-18

Il

Kungsbacka

§ 208
Förstudie för utredning av planbesked för nya bostadsområden i
Forsbergen
KS/2014:498, KS/2016:298, KS/2016:429 7.1
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en
förstudie för att utreda förutsättningarna för nya bostadsområden i Forsbergen, i
enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad.
Utredningen för Forsbergen norr ska ta hänsyn till en eventuell ny vägförbindelse
mellan Forsvägen och Hedeleden.

Sammanfattning

Gåsevadholms Fideikommiss AB har i skrivelse, daterad 2016-07-22, begärt
kommunens besked över möjligheten att utveckla fastigheten Gåsevadholm 1:1
till en ny stadsdel. Av skrivelsen framgår att den sökande framhåller en hög
ambitionsnivå vad gäller gestaltning och hållbarhet samt ett stort hänsynstagande
till miljö/naturvärden. Hammerö Fastighets AB och Eksta Bostads AB har i
skrivelse, daterad 2016-04-20, begärt kommunens besked över möjligheten att
utveckla fastigheten Hammerö 13:1 för bostadsändamål. Carl-Fredrik Ryott,
fastighetsägare till Båratorp 2:1, och Tommy Lindström, fastighetsägare till
Båratorp 1:12, har i skrivelse, daterad 2016-09-12, begärt kommunens besked
över möjligheten att utveckla del av Båratorp 2:1>1 och del av Båratorp 1:12>1
för bostadsändamål.
Kommunen har i den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad pekat ut
Forsbergen som ett område lämpligt att utreda för bostadsändamål. Forsbergen
inkluderar bland annat fastigheterna Gåsevadholm 1:1, Hammerö 13:1, Båratorp
1:12>1 och Båratorp 2:1>1. I den fördjupade översiktsplanen anges att
tillfartsvägar, lämpliga hustyper och Forsbergens värden som grönområde måste
utredas noga i ett tidigt skede. Området är klassat som högriskområdet för radon
och innehar flera fornlämningar.

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

Datum

2016-10-18

Il

Kungsbacka
Precis som det angetts i den fördjupade översiktsplanen behöver en utredning tas
fram för att kommunen ska kunna avgöra om det är lämpligt att bebygga det
aktuella området.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger uppdrag om att en omfattande
förstudie tags fram som syftar till att studera förutsättningarna för bostäder i
Forsbergen i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad,
med syfte att utöka stadsdelarna Fors och Hammerö.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2016-10-11, § 255
Tjänsteskrivelse, 2016-09-30
Förfrågan daterad 2016-04-20
Yrkande

Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att
andra beslutspunkten ändras till ”Utredningen för Forsbergen norr ska ta hänsyn
till en eventuell ny vägförbindelse mellan Forsvägen och Hedeleden”.
Kristina Karlsson (C), Johan Tolinsson (S), Christian Haneson (L), Lisa
Andersson (M) och Franklin Eck (M) yrkar bifall till Fredrik Hanssons (C)
yrkande.
Roger Larsson (KB) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att
andra beslutspunkten ändras till ”kommundirektören får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för en väg mellan Forsvägen och Hedeleden.”
Emma Vildstrand (MP) yrkar avslag på en andra beslutspunkt i ärendet.
Proposition
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill
säga Fredrik Hanssons (C) m.fl. yrkade om bifall till arbetsutskottets förslag med
ändringen att andra beslutspunkten ändras till ”Utredningen för Forsbergen norr
ska ta hänsyn till en eventuell ny vägförbindelse mellan Forsvägen och
Hedeleden”, Roger Larssons (KB) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag
med ändringen att andra beslutspunkten ändras till ”kommundirektören får i
uppdrag att utreda förutsättningarna för en väg mellan Forsvägen och
Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

Datum

2016-10-18

Il

Kungsbacka
Hedeleden” sam Emma Vildstrand (MP) yrkande om avslag på en andra
beslutspunkt i ärendet.
Ordföranden ställer först Fredrik Hanssons (C) m.fl. yrkande mot Roger Larssons
(KB) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Hanssons
(C) m.fl. yrkande.
Slutligen ställer ordföranden Fredrik Hanssons (C) m.fl. yrkande mot Emma
Vildstrands (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik
Hanssons (C) m.fl. yrkande.
Beslutet skickas till
Sökanden, Hammerö Fastighets AB, Eksta Bostads AB.

Expedierat/bestyrkt

ÖVERSIKTSKARTA, 2021-07-28
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Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-08-11
Diarienummer

0

KS 2021-00652 Kungsbacka

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
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Beskrivning 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.
Området saknar detaljplan men trots detta har genom åren en bebyggelse vuxit fram, med undantag för
Samhällsbyggnadskontoret
Stina Wikström
0300-834024
Planarkitekt
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ängarna i den södra delen av området, i anslutning till Kullaviksskolan. Karaktären för både landskapet
och bebyggelsen har påverkats av att framväxten skett utan reglering av en detaljplan.
Kullavik har ett högt bebyggelsetryck och intresset för att bygga nya bostäder inom Norra Kyvik - och
Ekekullsområdet är stort. Detta har visat sig i det höga antalet ansökningar om bland annat
förhandsbesked inom området. För att få en hållbar utveckling av bostadsbyggandet inom planområdet
behöver kommunen begränsa och tydliggöra användningen av marken genom en detaljplan. Detta blir
till direkt nytta för byggnadsnämnden som annars måste lokaliseringspröva varje enskild förfrågan om
att bebygga en plats inom området.
Planprogrammet föreslår en tät exploatering på de södra ängarna i anslutning till skolan och en varsam
komplettering i de områden som redan är bebyggda. 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. Detaljplanen ska reglera användningen av marken till
kvartersmark för bostäder, allmän plats för vägar och allmän plats för naturmark med utgångspunkt i
planprogrammets förslag. Allmän plats ska i första hand ha enskilt huvudmannaskap.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

u

PROJEKTBESTÄLLNING
SAMHÄLLSBYGGNAD

Kungsbacka
1 (6)

Projektnamn
Detaljplaner inom Norra Kyvik- och Ekekullsområdet
Beställare
Namn och roll

E-postadress

Emma Kjernald

emma.kjernald@kungsbacka.se

Status

Beställningen är

Telefon

0300-83 78 70

Datum

□ Färdigställd
Version
Datum

Författare

Version

2021-08-11

Stina Wikström

Ändringsbeskrivning

1

OMFATTNING OCH RESULTAT
INLEDNING OCH BAKGRUND
I februari 2021 godkände kommunstyrelsen ett planprogram för området Norra Kyvik och Ekekullen.
Området saknar detaljplan men trots detta har genom åren en bebyggelse vuxit fram, med undantag för
ängarna i den södra delen av området, i anslutning till Kullaviksskolan. Karaktären för både landskapet
och bebyggelsen har påverkats av att framväxten skett utan reglering av en detaljplan.
Bebyggelsen består uteslutande av friliggande villor, ofta på större tomter vilket ger området en luftig
karaktär. Byggnaderna är i många fall väl anpassade till terrängen och placerade så att landskapets
naturliga förutsättningar tillvaratas. Bebyggelsen angörs via smala och slingrande gator vilket också
bidrar till karaktären.
Planprogrammet har utrett förutsättningarna för att komplettera området med ny bebyggelse. Förslaget
har tagit hänsyn till befintliga naturvärden, rekreationsområden och strukturer för dagvattenhantering
samt rådande trafikförhållanden inom området. Utgångspunkten är att de tomtplatser som föreslås för
enbostadshus ska vara minst 2000 kvadratmeter.
Planprogrammet föreslår en tät exploatering på de södra ängarna i anslutning till skolan och en varsam
komplettering i de områden som redan är bebyggda. Denna projektbeställning berör endast de redan
bebyggda områdena och här föreslår planprogrammet tio platser som är lämpliga för ny bebyggelse av
enbostadshus. Sammanlagt innebär detta en komplettering med upp till 13 nya byggrätter för
enbostadshus utöver de bostadshus som finns inom området idag.

Kungsbacka kommun
Postadress

434 81 Kungsbacka

Besöksadress

Stadshuset, Storgatan 37

Telefon

0300-83 40 00

Webbplats

www.kungsbacka.se
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UPPDRAG
Denna projektbeställning syftar till att initiera en planläggning av området i sin helhet, i enlighet med
planprogrammets förslag. Projektet omfattar dock inte hela programområdet utan enbart de delar som
idag i huvudsak är bebyggda och där endast mindre kompletteringar har bedömts som lämpliga.
Området för detaljplaneläggning framgår av karta, bild 1. En alternativ plangräns som inkluderar område
A kommer att utredas under planarbetet. Om område A inte inkluderas kommer det istället att ingå i
detaljplanen för resterande del av programområdet.

1
2

1. Kullaviksskolan
2. Livsmedelsaffär

Bild 1. Programkarta från Planprogram för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet (Kungsbacka kommun 2021).
Projektbeställningen gäller den skrafferade ytan, med möjlighet att utöka med område A under planarbetets gång.

Detaljplanen ska reglera användningen av marken till kvartersmark för bostäder, allmän plats för vägar
och allmän plats för naturmark med utgångspunkt i planprogrammets förslag. Allmän plats ska i första
hand ha enskilt huvudmannaskap. Om det blir aktuellt med öppna dagvattenanläggningar som
kommunen ska ansvara för, behöver det vara kommunalt huvudmannaskap för de områden som ingår in
en sådan anläggning.
Områden som innehåller strukturer för naturlig dagvattenfördröjning och naturvärden ska ses i ett större
ekologiskt sammanhang och hänsyn måste tas även till angränsande områden utanför planområdet för att
bibehålla dess funktioner.
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Projektet omfattar arbetet med att ta fram förslag på en eller flera detaljplaner för området, genomföra
samråd och granskning och slutligen lämna förslag på en eller flera detaljplaner för antagande. Målet är
att samtliga fastigheter inom området ska omfattas av detaljplan.
FÖRVÄNTAD NYTTA
Kullavik har ett högt bebyggelsetryck och intresset för att bygga nya bostäder inom Norra Kyvik- och
Ekekullsområdet är stort. Detta har visat sig i det höga antalet ansökningar om bland annat
förhandsbesked inom området. För att få en hållbar utveckling av bostadsbyggandet inom planområdet
behöver kommunen begränsa och tydliggöra användningen av marken genom en detaljplan. Detta blir
till direkt nytta för byggnadsnämnden som annars måste lokaliseringspröva varje enskild förfrågan om
att bebygga en plats inom området.
Den begränsade exploateringen som detaljplaneringen möjliggör innebär att områden som naturligt
tagits i anspråk för vardagsnära rekreation kan bevaras. Detta stödjer och blir till en nytta för
kommunens vision om att bevara naturområden för kommande generationer.
Genom att detaljplanera området kan ytor för vägar och grönområden säkerställas i detaljplan som
allmän plats. Detaljplanen kan då möjliggöra för trafiksäkerhetshöjande lösningar som exempelvis plats
för mötande bilar och bli till nytta för trafiksäkerheten inom området. Detaljplanen kan också möjliggöra
för gångvägar inom området. Det är samfällighetsföreningarna i området som ansvarar för att genomföra
åtgärder på vägar och gångvägar.
HÅLLBARHETSASPEKTER
En detaljplan tydliggör den befintliga användningen av området och definierar vad som är möjligt att
utveckla och förändra. Området har en låg täthet och saknar effektivt gatunät. Den försiktiga
komplettering som detaljplanen vill möjliggöra för, har fokuserat på att i stor utsträckning bevara den
befintliga karaktären framför att ge fler personer möjlighet att bo nära centrum och skola.
Kullavik ligger längs Säröleden, väg 158, som idag har en begränsad kapacitet för ett ökat trafikflöde.
Även Kullaviksvägen, väg 958, har begränsningar som påverkar den närtida bebyggelseutvecklingen på
orten. Den mycket begränsade exploateringen som detaljplanen möjliggör, maximalt 13 enbostadshus,
innebär en mindre påverkan på Kullaviksvägen och Säröleden. Detaljplanen är därför, utifrån ett nära
tidsperspektiv, hållbar då den begränsar och tydliggör utbyggnaden av bostäder i Kullavik.
En detaljplan i enlighet med planprogrammets förslag innebär en liten förändring från hur området är
utbyggt idag vilket begränsar exploateringens omgivningspåverkan. Stora fastigheter och gles
bebyggelse gör att mer vegetation och berg kan sparas vilket kan ha en positiv effekt på den naturliga
fördröjningen av dagvatten och kan även gynna den biologiska mångfalden.
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PRIORITERING
Vid framtagande av detaljplanen har tid och kostnad en högre prioritet. Planarbetet kommer att bedrivas
i normal takt men det är angeläget att den följer uppsatt tidplan. Kostnaden är en viktig aspekt eftersom
den nya exploateringen är liten i förhållande till detaljplanens omfattning och den arbetsinsats som
kommer att krävas. Frågor som rör kvalitet är noggrant utredda i planprogrammet och förväntas inte
kräva så stort fokus vid planarbetet.
TID

KVALITET

KOSTNAD

PROJEKTETS LEVERANSER
Detaljplanen följer Kungsbackas översiktsplan och planprogram för Norra Kyvik och Ekekullsområdet.
Detaljplanen upprättas därför med standardförfarande. Projektet kommer att ha följande leveranser:
1. Projektbeställning

SBK/KS

2. Projektplan

SBK/Samhällsbyggnadsledning

3. Plankostnadsavtal

SBK

4. Samrådshandlingar

BN

5. Granskningshandlingar

BN

6. Antagandehandlingar

BN

BERÖRINGSPUNKTER
Det finns ett samband mellan detaljplanen och byggnadsnämndens prövningar av förhandsbesked inom
området. Genom att kommunen antar en detaljplan för området fastställs den exploatering som är möjlig
och byggnadsnämnden behöver inte lokaliseringspröva varje enskild förfrågan om att bebygga en plats.
För närvarande finns nio förfrågningar om förhandsbesked där byggnadsnämnden har beslutat om att
invänta detaljplanen innan de avgör ansökan. Kommunen får besluta om anstånd med att avgöra en
ansökan i två år från det att en fullständig ansökan kommer in till kommunen. Under december 2022 har
två år gått för fem av nio ansökningar om förhandsbesked där byggnadsnämnden beslutat om anstånd.
Om kommunen inte antar detaljplanen innan dess måste byggnadsnämnden avgöra förhandsbeskeden
omedelbart.
Arbetet med detaljplanen för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet berör således byggnadsnämndens
arbete med förhandsbesked.
AVGRÄNSNINGAR
Projektet kommer inte att kräva kommunal standard på enskilda vägar eftersom det fortsatt kommer att
vara enskilt huvudmannaskap. Planen kommer att föreslå trafiksäkerhetshöjande lösningar men det är
upp till vägföreningen att genomföra dessa.
Projektet kommer inte att beröra gränser mellan privata fastigheter på kvartersmark.
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TIDPLAN
Q4 2021 Uppdragsbeslut BNAU
Q2 2022 Samråd
Q3 2022 Granskning
Q4 2022 Antagande i BN
EKONOMI
PLANKOSTNADSAVTAL
Kommunen har inte för avsikt att teckna plankostnadsavtal utan kommer istället att ta ut en planavgift i
samband med att bygglov beviljas utifrån de nya byggrätterna.
KOMMUNALA KOSTNADER
Kommunen får kostnader för att upprätta detaljplaner.
Uppskattad tidsåtgång för planarbetet är 1200 timmar, vilket motsvarar cirka 1,2 miljoner kronor
beräknat utifrån att kommunen själva gör arbetet med detaljplanen.
Uppskattad kostnad för utredningar är 1,1 miljoner kronor, varav cirka 400 000 kronor är kostnader för
utredningar som gjorts under planprogrammet men som detaljplanen kommer att ha direkt nytta av. Den
uppskattade kostnaden för utredningar för detaljplanen förutsätter att privata fastighetsägare själva
bekostar arkeologiska utredningar.
Kommunen får kostnader för nya anslutningspunkter för vatten- och spillvatten, vilken finansieras
genom uttag av anslutningsavgifter.
Kommunen kan få kostnader för utbyggnad av dagvattenanläggningar. Kostnadens storlek beror på val
av dagvattenlösning. Om det vid kommande planläggning framkommer att kommunen ska ta ansvar för
öppna/naturliga dagvattenanläggningar i området, bör den marken planläggas som allmän plats med
kommunalt huvudmannaskap. Kommunen får då kostnader för inlösen av mark samt förvaltning av
anläggningarna.
Kommunen kan få kostnader för flytt av ledningar och för bildande av servitut.
KOMMUNALA INTÄKTER
Kommunen förväntas få intäkter genom planavgifter som tas ut i samband med att bygglov beviljas
utifrån de nya byggrätterna.
DRIFTSKOSTNADER
Kommunen får även ökade driftskostnader, genom VA-kollektivet, för dagvatten-, vatten- och
spillvattenanläggningar.
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BESLUT OCH RAPPORTERING
RAPPORTERINGSRUTINER
Rapportering av det löpande arbetet sker från projektledare till planchef via avstämningar.
Politiska avstämningar sker med BNAU i samband med samråd och granskning. Vid avgörande
frågeställningar kommer politisk avstämning också att ske utöver ovan nämnda planskeden.
BESLUTSINSTANSER
Byggnadsnämnden fattar beslut om uppdrag, samråd och granskning för detaljplanen.
Byggnadsnämndens roll är även att besluta kring gestaltningsfrågor och utformning som inte redan
beslutats i planprogrammet. Eventuella ändringar i denna projektbeställning eller andra frågor av
strategisk karaktär beslutas av kommunstyrelsen.
Antagande av detaljplanen kan beslutas av byggnadsnämnden.
AVSLUT
ÖVERLÄMNING VID PROJEKTSLUT
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft sker ett överlämnande till förvaltningen för Bygg- och
miljöförvaltningen för prövning av bygglov.
UTVÄRDERING AV PROCESS OCH FÖRVÄNTAD NYTTA
Detaljplanen kommer utvärderas under arbetets gång samt när den antagits. Detta enligt den nya modell
för utvärdering i delprocesser som är under framtagande. För utvärdering ansvarar
projektledaren/planarkitekten.
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Datum
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2021-02-23

§ 48
Dnr 2017-00450
Godkännande av planprogram för Kyvik 1:119 m.fl. - Ekekullsområdet
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Planprogram för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i
Kullavik, upprättat i augusti 2020, reviderat i januari 2021, med ändringen att
område 1b i planprogrammet ändras från att innefatta flerbostadshus till att endast
innefatta enbostadshus.
Jäv
Marianne Pleijel (M), Peter Söderberg (M) och Hravn Forsne (M) deltar inte i
handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 26 september 2017 att ge kommundirektören i uppdrag
att utarbeta förslag till planprogram för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i
Kullavik.
Programmet ska enligt uppdraget inrikta sig på att identifiera områden lämpliga för
ny bebyggelse med hänsyn tagen till befintliga naturvärden, rekreationsområden och
strukturer för dagvattenhantering samt rådande trafikförhållanden inom
utredningsområdet. Utgångspunkten är att de tomtplatser som föreslås för
enbostadshus ska vara minst 2 000 kvadratmeter.
Programområdet ligger nordväst om Kullavik centrum, är cirka 38 hektar stort och
omfattar cirka 130 fastigheter. Ägobilden i området är splittrad då fastigheterna i
området ägs av ett stort antal privatpersoner. Kungsbacka kommun äger ingen mark
inom programområdet.
Planeringsförutsättningarna i området har kartlagts med hjälp av ett antal utredningar
och inventeringar. Resultatet redovisas i planprogramförslaget med hjälp av en
programkarta där markens framtida användning inom utredningsområdet finns
illustrerad. Användningen har delats in i tre kategorier: grönstruktur att bevara,
kvartersstruktur att bevara och ny bebyggelse.
Planprogrammet för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik är kommunens
strategi för markanvändningen inom området. Den markanvändning som
programmet föreslår ska ligga till grund för den fortsatta planeringen i syfte att få en
kontrollerad bostadsutveckling och plats för kommunal service i området. Strategin
innebär att kommunen kommer att få stå för merparten av plankostnaderna för de
områden där få fastighetsägare har nytta av en detaljplan, men där kommunen anser
det nödvändigt att fastställa planprogrammets idé i en detaljplan.
Under perioden 6 oktober till 8 november 2020 hölls samråd. De 76 yttranden som
lämnades in har sammanställts i en samrådsredogörelse. Som ett resultat av samrådet
har planprogrammet reviderats. Ändringar som föreslås finns redogjorda för i
samrådsredogörelsen.
Justerare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum
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2021-02-23

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 75
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-01-20
Planprogram för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet, upprättat i augusti 2020,
reviderat i januari 2021
Samrådsredogörelse, 2021-02-08
Länsstyrelsens samrådsyttrande, 2020-11-06
Samtliga yttranden som inkom under samrådet, numrerade enligt samrådsredogörelse
Trafikutredning för planprogram, Kyvik 1:119 m fl, AFRY, 2020-06-17
Underlag till planprogram, Kyvik 1:119 m fl Kungsbacka kommun, WSP, 2020-0318
Dagvattenutredning norra Kyvik och Ekekullsområdet, Tyréns, 2019-01-18
Kommunstyrelsen 2017-09-26, § 201
Förslag till beslut på sammanträdet
Thure Sandén (M) yrkar att område 1b i planprogrammet ändras från att innefatta
flerbostadshus till att endast innefatta enbostadshus.
Franklin Eck (M), Niklas Mattsson (KD), Carita Boulwén (SD), Kalle Påsse
Sundvall (M), Susanne Andersson (SD) och Lisa Andersson (M) yrkar bifall till
Thure Sandéns (M) yrkande.
Maria Losman (MP), Eva Borg (S) och Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Thure Sandéns (M) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Thure Sandéns (M)
m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller Thure Sandéns
(M) m.fl. yrkande.
Protokollsanteckning
Lars Eriksson (S) stödjer Eva Borgs (S) yrkande.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Justerare
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ÖVERSIKTSKARTA, 2021-08-11
Skala 1:10000
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