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Svar på Socialdepartementets remiss - Barnets bästa när vård enligt LVU upphör
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-04-28 och översänder det som sitt svar till
Socialdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Socialdepartementet har översänt departementsskrivelsen Barnets bästa när vård enligt LVU upphör
(Ds 2021:7) för yttrande senast den 11 juni 2021. I skrivelsen lämnas förslag till att stärka principen
om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
Principen om barnets bästa stärks bland annat genom att en bestämmelse föreslås införas i LVU som
innebär att socialnämnden inte får besluta att vården ska upphöra förrän de omständigheter som
föranlett vården förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. Förslaget är en kodifiering av
praxis.
Överflyttning av vårdnaden om ett barn som stadigvarande vårdats och fostras i ett annat enskilt hem
ska övervägas senast efter två års placering. Socialnämnden ska följa upp barns situation efter det att
vård enligt LVU har upphört och får fortsatt följa upp barns situation efter det att vård enligt SoL
upphört inom sex månader. Det föreslås vidare bli möjligt att drogtesta vårdnadshavare och föräldrar
till barn som vårdas enligt LVU. Skrivelsen innehåller förslag till författningsändringar i såväl LVU
som SoL, att träda i kraft den 1 mars 2022.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-04-28
Yttrande, 2021-04-28
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, ordförandebeslut 2021-04-22
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs yttrande 2021-04-22
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7 socialdepartementet)
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
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Kommunstyrelsens förvaltning
Lena Knutsson
0300-83 47 24

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
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Beskrivning av ärendet
Socialdepartementet har översänt departementsskrivelsen Barnets bästa när vård enligt LVU upphör
(Ds 2021:7) för yttrande senast den 11 juni 2021. I skrivelsen lämnas förslag till att stärka principen
om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
För att få mer information om bland annat drogtester har Regeringskansliet ställt frågor till 68
kommuner. Svar har kommit in från 37 kommuner och nio stadsdelsförvaltningar.
Skrivelsen innehåller förslag till författningsändringar i såväl LVU som SoL, att träda i kraft den 1
mars 2022. Remissinstanserna ombeds att särskilt uppmärksamma kapitel 9.2.1, 11.1 samt kapitel 12
och ta ställning till förslag, avvägningar och bedömningar.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har inkommit med yttrande. Nämnden ställer sig
sammanfattningsvis huvudsakligen positiv till föreslagna författningsförändringar i LVU men har vissa
erinringar beträffande frivilla insatsers övergång till tvingande. Nämnden efterfrågar vidare
genomgående en högre detaljeringsgrad i författningstexterna än de föreslagna.
1.
Inledning
1
Andelen barn och unga som varit placerade i heldygnsvård någon gång under året har ökat under de
senaste tio åren, från cirka 1,0 till 1,5 procent i befolkningen 0–20 år. Det motsvarar en ökning med
ungefär 17 000 barn och unga mellan åren 2005–2009 där 21 700 barn och unga placerades per år i
genomsnitt jämfört med år 2018 då 38 800 barn och unga placerades. Ökningen utgörs till stor del av
ensamkommande barn och unga och har främst skett bland tonåringar.
Samtidigt har också andelen pojkar och unga män ökat bland de placerade, från 53 procent åren 2005–
2009 till 67 procent av alla placerade år 2018. I och med att en större andel av de placerade består av
ensamkommande barn och unga som vårdas med stöd av SoL så har också andelen som haft insats
enligt LVU sjunkit, från 32 procent av alla placerade barn och unga åren 2005–2009 till 22 procent år
2018. Det är framför allt tonårsplaceringarna som mer sällan sker enligt LVU och i den yngsta
åldersgruppen (0–6 år) har andelen som placerats enligt LVU ökat något, från 38 procent åren 2005–
2009 till 44 procent år 2018. Placeringsformerna skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper.
Bland barn i åldersgruppen 0–12 år hade 85 procent varit placerade i familjehem någon gång under
året jämfört med 65 procent i åldersgruppen 13–17 år och 33 procent i åldersgruppen 18–20 år.
1.1

Gällande rätt

1.1.1 Socialtjänstlagen - frivillighet
Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att enskilda
får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialtjänstlagen (SoL) bygger på frivillighet, vilket
1
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innebär att socialnämnden inte kan vidta åtgärder mot den enskilde vilja. Verksamheten ska bygga på
respekt för den enskildes integritet och självbestämmanderätt.
1.1.2 Uppföljning
Socialnämnden får följa upp barnets situation efter det att en placering i familjehem eller hem för vård
och boende (HVB) har upphört. Syftet är fortsatt uppsikt över barnets förhållanden samt möjliggöra de
insatser till barnet som socialnämnden anser behövs. Uppföljningen får pågår i högst två månader.
I en rapport från Socialstyrelsen 2013 uppgav 49 procent av de svarande kommunerna att de någon
gång hade använt möjligheten till uppföljning av ett barns situation efter avslutad placering. 36 procent
uppgav att de inte hade fattat några beslut om uppföljning och närmare 15 procent uppgav att de inte
hade någon uppgift om i vilken utsträckning beslut om uppföljning hade fattats. Knappt 45 proven av
kommunerna hade en skriftlig rutin eller liknanden för att följa upp ett barns situation efter avslutad
placering.
I betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) föreslås att tiden för
uppföljning ska förlängas till sex månader för att socialnämnden ska få tillräcklig tid för uppföljning.
1.1.3 Lagen om vård av unga - tvingande
Insatser till barn och unga ska i första hand ges på frivillig väg med stöd av SoL. Om inte detta är
möjligt kan LVU bli tillämplig. LVU är en skyddslagstiftning för barn och unga med andemening att
de insatser som görs ska vara till den unges bästa. LVU kompletterar på så sätt SoL och reglerar
förutsättningarna för tvångsvård. LVU är knuten den unges vård- eller skyddsbehov som inte kan
tillgodoses på frivillig väg, alltså med stöd av SoL.
1.1.3.1
Barnets bästa
Vid beslut enligt LVU ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. Bakgrunden till detta är
principen om barnets bästa i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen). Barnkonventionens artikel 3.1 anger att vid alla åtgärder som rör barn ska i första
hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Bestämmelsen är öppen för att även andra intressen
kan vara avgörande för vilket beslut som fattas. LVU går längre eftersom lagen inte kan ha något annat
syfte än det som är bäst för barnet. Vad som är barnets bästa är inte närmare definierat i LVU och kan
inte heller en gång och för alla definieras utan måste kopplas ihop med det individuella barnet och
barnets situation.
Det saknas inte tillämpning av barnkonventionen i Sverige utan det finns gott om lagstiftning där
Sverige dels, tolkat olika artiklar i konventionen och dels redan hade genomfört vissa i rättigheter sin
lagstiftning innan barnkonventionens tillkomst. Barnkonventionen 1989 (BK) är ju barnets mänskliga
rättigheter (MR). Det är dock ovanligt att Sverige inkorporerar konventioner som svensk lag, vilket nu
har gjorts och utan någon tydlig anvisning om hur konventionens artiklar ska tolkas. Det är dessutom
oklart vilken rättsbildningsstrategi som kommer att gälla och hur rättsutvecklingen kommer att bli.
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1.1.3.2

Vård enligt LVU samt upphörande av vården

Vård

Vård enligt LVU ska beslutas om det på grund av brister i omsorgen, otillbörligt utnyttjande, fysisk
eller psykisk misshandel eller annat förhållande i hemmet utsätter den unge för påtaglig risk för att den
unges hälsa eller utveckling skadas. LVU blir också tillämplig om den unge själv utsätter sig för risker
genom till exempel missbruka av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller annat social
nedbrytande beteende.
Omprövning och upphörande

Tvångsvården ska omprövas av socialnämnden inom sex månader från verkställighet och därefter var
sjätte månad. Vården ska upphöra när den inte längre behövs. Vård enligt LVU ska upphöra senast när
den unge fyller 18 år eller, i vissa fall 21 år. Förarbetena är knapphändiga när det gäller vården
upphörande, men det finns lite vägledning i rättspraxis, till exempel när de risker som föranlett vården
inte längre finns.
Flera utredningar har tidigare lagt fram förslag som handlar om att barnets bästa särskilt ska vägas in
vid bedömning av om vården enligt LVU ska upphöra, senast i Förslag till ny LVU (SOU 2015:71).
Förslagen har dock inte lett till lagstiftning.
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2012 ref. 35) har uttalat att det förhållandet att ett barn känner oro
inför att lämna familjehemmet och eventuellt kan ta skada av en förflyttning är en fråga som inte ska
beaktas inom ramen för en bedömning om vården enligt LVU ska upphöra eller inte utan det är en
fråga som ska beaktas vid prövning om flyttningsförbud.
1.1.3.3
Flyttningsförbud
Flyttningsförbud innebär att den som har vårdnaden om ett barn, av förvaltningsrätten förbjuds att ta
barnet från ett enskilt hem om det finns en påtaglig risk att barnets hälsa eller utveckling skadas om
barnet skiljs från hemmet. Bestämmelsen i LVU syftar till att bevaka barnets bästa.
Flyttningsförbudets syfte är att förhindra en hemtagning då barnet har behov av en långsammare
återflyttning men att vårdnadshavaren inte medger det. Avsikten med flyttningsförbud är i första hand
att ge barn och förälder tid att förbereda en återförening. I vissa fall kan det dock vara så att det aldrig
är lämpligt för barnet att flytta. HFD har uttalat att syftet med flyttningsförbud är att säkerställa att
barnets bästa tillvaratas i situationer så barnet vistats lång tid i ett familjehem och hunnit få så starka
band till detta hem, att det kan ifrågasättas om inte barnet bör få bo kvar där,
1.1.4 Föräldrabalken, FB (1949:381), SoL och LVU
1.1.4.1
Vårdnadsöverflyttning
Lagstiftningens intentioner är att barn ska återförenas med sina föräldrar när syftet med vården
uppnåtts. Socialtjänsten har ett uttalat ansvar att hjälpa till med det.
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En förälder kan dock under vissa förutsättningar fråntas vårdanden om ett barn. Vårdnaden kan flyttas
över till det hem där ett barn stadigvarande vårdas och fostras om det uppenbart är bäst för barnet att
det rådande förhållande består.
År 2003 infördes ändringar i SoL och LVU för att markera att en överflyttning av vårdnaden kan vara
en framkomlig väg för att ge barn större trygghet och visshet om var de ska bo i framtiden om
socialnämnden har en skyldighet att överväga om en ansökan om vårdnadsöverflyttning bör göras. Ett
sådant övervägande ska socialnämnden göra efter tre år. Treårsgränsen infördes för att överflyttning
av vårdnad ansågs ha utnyttjats i alltför liten utsträckning.
År 2019 gjordes enligt Socialstyrelsens statistik 340 överflyttningar av vårdnaden till
familjehemsföräldrar, år 2018 överflyttades 369 och 2016 överflyttades vårdnaden av 356 barn.
Den 1 mars 2021 kompletterades denna skyldighet i SoL och LVU med att socialnämnden även efter
tre år, årligen ska överväga om överflyttning av vårdnaden. Det tydliggjordes vilka omständigheter
som socialnämnden särskilt ska ta hänsyn till om nämnden överväger att vårdnaden om ett barn bör
överflyttas. Dessa överväganden behöver inte leda fram till ett formellt beslut men ska dokumenteras
och motiveras.
1.1.5 Drogtester
Varje medborgare är enligt grundlagen skyddad mot påtvingat, kroppsligt ingrepp. Begränsningar av
skyddet får endast göras genom lag och måste vara nödvändiga för ändamålet och godtagbart i ett
demokratiskt samhälle. Till kroppsligt ingrepp hänförs direkt våld mot människokroppen,
läkarundersökningar, vaccinering, blodprovstagning och liknande företeelser som brukar betecknas
som kroppsbesiktning, till exempel utandningsprov eller liknande alkoholtest.
Det finns idag ingen reglering i LVU eller någon annan lagstiftning om att vårdnadshavare eller
förälder ska lämna drogtest.
JO har riktat kritik mot en socialnämnd (JO 2016/17 s. 548 och 2019/20 s.543) som villkorat
umgängesbegränsning med drogtest.
Av 37 kommuner har 34 kommuner svarat ja om de tillämpat överenskommelser med föräldrar om
drogtest vid umgänge med barn under perioden 2018 till oktober 2020. Nio av kommunerna svarade
att detta är mycket vanligt, 20 att det är vanligt, sex att det är ovanligt och två att det är mycket
ovanligt. Drogtest lämnas antingen på kommunernas drogmottagning eller hos vårdcentral.
2.

Promemorians förslag och förvaltningarnas synpunkter

Kap. 9.2.1 Barnets bästa i samband med upphörande av vård
Av promemorian framgår att barnets bästa inte bör utgöra ett självständigt rekvisit vid bedömning om
vård enligt LVU ska upphöra.
Av rättssäkerhetsskäl är det viktigt att i lagstiftningen undvika formuleringar som är så allmänna att de
kan ge upphov till tolkningsproblem, vilket kan leda till godtyckligt ingripande i barnets och
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vårdnadshavarens fri- och rättigheter. Rekvisiten för när tvångsvården ska upphöra måste vara klara
och förutsebara. De omständigheter som skulle kunna utgöra barnets bästa är svåra att konkretisera i
lagstiftning då det är olika för olika barn. Att införa ett självständigt rekvisit om barnets bästa skulle
dessutom strida mot de principer som LVU vilar på, nämligen att tvångsvården ska upphöra när
förutsättningarna för vården inte längre finns. Det kan även strida mot Europakonventionen (EKMR)
om inskränkning i familjelivet för såväl föräldrarna som barnet, om vården får fortgå utan att det som
föranledde vården inte längre finns. En lag eller annan föreskrift får heller inte meddelas i strid mot
Sveriges åtaganden på grund av EKMR (förutsebarhet och tydlighet).
Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Nämnden anser att formuleringar kring barnets bästa kan behöva stärkas och tydligare implementeras i
LVU och Socialtjänstlagen, SoL.
Inför ett beslut om omhändertagande enligt LVU har en bedömning gjorts om lagens rekvisit
föreligger och om det är till barnets bästa att ett beslut enligt LVU fattas. En förutsättning för beslutet
om omhändertagande är att det är till barnets bästa. Likväl som rekvisiten som ligger till grund för
bedömningen av brister i barnets hemmiljö (fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande,
brister i omsorgen eller något annat förhållande) löpande ska bedömas vid prövning eller övervägande
om vårdens fortgående kan det anses rimligt att även barnets bästa prövas i sammanhanget. En sådan
implementerad och återkommande prövning vore i enlighet med Lag (2018:1197) om Förenta
nationernas konvention om barnets rättigheter.
Kommunstyrelsens förvaltnings kommentarer

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i promemorians bedömning med följande tillägg.
Principen om barnets bästa tillämpas inom flera rättsområden, inte enbart socialtjänstens. Det kan
innebära en utmaning, inte minst om en myndighet utifrån sin lagstiftning anser sig ha
tolkningsföreträde framför andra myndigheter i ett ärende. Lösningen kan inte vara en enda
allmängiltig tolkning av principen. Det måste göras en samlad bedömning av alla aspekter om vad som
är bäst ett barn i en given situation, vilket kräver att myndigheterna samverkar.
Principen om barnets bästa måste ses som ett tillvägagångssätt i varje beslutsprocess där barn är
berörda (promemorian sid. 64). Att fastslå vad som är barnets bästa är nära nog omöjligt, varför den
frågan måste bedömas av socialnämnden och till sist domstolarna
Kommunstyrelsens förvaltning delar alltså utredningens bedömning att det av rättssäkerhetsskäl är
viktigt att i lagstiftningen undvika formuleringar som är så allmänna att de kan ge upphov till
tolkningsproblem, vilket kan leda till godtyckligt ingripande i barnets och vårdnadshavarens fri- och
rättigheter. Vad som är barnets bästa kan, vilket anförs i promemorian, inte definieras en gång och för
alla eftersom koppling måste ske till barnets individuella förhållanden. Rekvisiten för när tvångsvården
ska upphöra måste vara klara och förutsebara, såsom det anstår en rättsstat.
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Som utredningen också har anfört, har socialnämnden dessutom andra verktyg för att skydda barn från
att flytta från sitt familjehem om barnet har rotat sig där, som flyttningsförbudet i LVU och
överflyttning av vårdnaden i FB.
Kap. 9.3.1 Varaktiga och genomgripande förändringar för att vård enligt 2 § LVU ska
upphöra (21 § LVU)
Utredningen föreslår att vården inte får upphöra förrän de omständigheter som föranledde vården har
förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. Förslaget är en kodifiering av praxis.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg

I föreskrifter eller annan vägledning från lagstiftaren bör tydliggöras vad som avses med ”varaktigt och
genomgripande sätt”, vad det innebär och hur det kan och bör bedömas.
Kommunstyrelsens förvaltnings kommentar

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i promemorians förslag.
Förslaget är en ju en kodifiering av rättspraxis. I de domstolsavgöranden som nu lett till kodifiering
bör den vägledning som nämnden för Individ & Familjeomsorg efterfrågar därför kunna hämtas.
Av promemorian (sid 74 ff) framgår dessutom vad varaktig förändring innebär och att bedömningen
bör göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Förändringen ska inte vara tillfällig och bör
bedömas bestå under längre tid eller ha permanent karaktär. Ett exempel är längden på tiden för
föräldrars drogfrihet. Också vad som menas med genomgripande förändringar beskrivs med exempel.
Mindre förbättringar räcker inte, såsom förälders insikt i bristande omsorgsförmåga eller om barnets
särskilda behov. Även här ska förändringen bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.
Kap. 9.4.1 Överväga flyttningsförbud i samband med övervägande eller prövning om
vården ska upphöra (13 b §)
Utredningen föreslår att socialnämnden samtidigt med övervägande eller prövning av att vården ska
upphöra samtidigt ska överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud. Övervägandet måste
inte leda till ett formellt beslutsförfarande men måste alltid dokumenteras och ställningstagande
motiveras. Oftast kan socialnämnden finna skäl för att ansöka om flyttningsförbud i situationer där
barnet vårdas enligt 2 § LVU (miljöfallen; förhållanden i hemmet) än när barnet vårdas med stöd av 3
§ (beteendefallen; barnets egna beteende). Flyttningsförbud för barn som vårdas enligt LVU eller SoL
avser endast barn som är placerade i enskilt hem och kan alltså inte komma ifråga för barn som är
placerade i hem för vård och boende (HVB).
Redan i dag bör socialnämnden i samband med beslut om upphörande av vård enligt LVU eller i
samband med att vårdnadshavaren begär att vården (enligt SoL) ska upphöra, ta ställning till om den
unge kan återvända hem. Om svaret blir nekande, bör en ansökan om flyttningsförbud genast ges in till
förvaltningsrätten. Det är alltså redan i dag en möjlighet som utredningen vill uppmärksamma
socialnämnderna på. Men det finns inte någon bestämmelse som säkerställer att nämnden överväger
behovet.
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Det finns skäl att anta att socialnämnderna inte använder möjligheten i den utsträckning som
lagstiftningen ger utrymme för. Bestämmelsen används sällan och det kan bero på bristande kunskap.
Därför föreslår utredningen att en sådan bestämmelse införs, i syfte att ytterligare stärka tryggheten
och säkerheten hos barn och tillvarata barnets bästa.
Av kapitel 9.4.2 i promemorian (utredningen) framgår att Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att öka
kunskapen om flyttningsförbud och ta fram ett stöd för en ansökan om flyttningsförbud.
Nämnden för individ & Familjeomsorg

Det är inte självklart att kombinera en frivillig placering egen bedömning med ett domstolsbeslut om
flyttningsförbud. Här efterfrågas mycket tydliga förarbeten och vägledning från lagstiftaren för
rättssäker hantering. Frågan är också när och under vilka förutsättningar som ett flyttningsförbud vid
en placering enligt SoL kan eller ska komma på fråga och inte ett omhändertagande enligt LVU, om
tvångsåtgärder övervägs. Här ställs höga krav på tydlighet i vägledningen från lagstiftaren då det rör en
frivillig insats som leder till ansökan om tvingande åtgärder från nämndens sida.
Kommunstyrelsens förvaltnings kommentarer

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i promemorians förslag.
Kommunstyrelsens förvaltning delar inte nämnden för Individ & Familjeomsorgs uppfattning att det
inte är självklart att kombinera en från början frivillig placering med en självständig bedömning av
nämnden om vården fortfarande behövs, med ett domstolsbeslut av tvångskaraktär om
flyttningsförbud.
Kommunstyrelsens förvaltning har svårt att se att frivillighet och tvång kombineras. Det är snarare så
att det är en handläggningsprocess som utvecklas stegvis, där frivillighet prövas först (minst
ingripande åtgärd). Ansökan om tvingande åtgärder vidtas först när frivillighet inte (längre)finns men
behovet av till exempel vård kvarstår eller att professionen bedömer att barnet med hänsyn till hälsa
och utveckling inte ska flyttas från en frivillig placering i enskilt hem. Eftersom LVU är ett
komplement till SoL till skydd för barnet, bör socialtjänsten vara väl förtrogen med stegvisa
bedömningar; från frivillighet till tvång. En liknande process förekommer i överförmyndarverksamhet;
från frivillighet till tvång när det gäller ställföreträdarskap. Godmanskap är frivilligt medan
förvaltarskap är tvingande. Utgångspunkten i vår lagstiftning få anses vara att minsta ingripande åtgärd
först ska vidtas, det vill säga frivillighet, och om det inte räcker, mer tvingande åtgärder.
Att ha tillräckligt underlag för ställningstagandet och att ha förmåga (analys och slutledning) att göra
sådana överväganden är en del av professionen och en del av handläggningsprocessen. Den vägledning
som promemorian ger är enligt kommunstyrelsens förvaltnings uppfattning tillräcklig för
tillämpningen av bestämmelsen.
Kapitel 10.1 Särskilt övervägande efter placering i två år – överflyttning av vårdnad (13 c §
LVU, 6 kap. 8 a-b §§ SoL)
Socialnämnden ska senast när barnet varit placerat i samma familjehem i två år särskilt överväga om
det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden. Majoriteten av de barn som blir kvar under
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lång tid är barn som placerats i tidig eller mycket tidig ålder. Att göra ett övervägande efter två år är
därför rimligt, särskilt i relation till barnets ålder från 0 till tre år. Som vanligt ska omständigheterna i
det enskilda fallet vara bestämmande om vad som är barnets bästa.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Det får förstås att nämnden inte har några erinringar mot förslaget eftersom nämnden anför att det är
rimligt att frågan om vårdnadsöverflyttning aktualiseras efter två år. Nämnden vill belysa hur kort tid
två år kan vara i sammanhanget och att förutsättningarna måste stärkas och göras tydliga av
lagstiftaren.
Nämnden anför också att det finns familjehem som inte vill överta vårdnaden av det placerade barnet.
Skälen till det kan vara flera men för en del familjehem kan det vara svårt att stå själva med eventuella
konflikter i förhållande till föräldrarna.
Vid en vårdnadsöverflyttning avslutas socialtjänstens kontakt med barnet och föräldrarna.
Familjehemmet, i egenskap av vårdnadshavare, har möjlighet till fortsatt stöd av socialtjänsten för råd
och stöd samt ekonomisk ersättning. Ett beslut om vårdnadsöverflyttning är möjligt att överklaga och i
en eventuell tvist ställs familjehemmet mot föräldrarna. För ett familjehem kan det vara svårt att tänka
sig att försätta sig i en sådan konfliktsituation. Det kan även gälla rättsliga tvister om umgänge och
boende där föräldern stämmer familjehemmet, då i egenskap av vårdnadshavare. Sådana
omständigheter kan vara anledning till att ansökningar i domstol om vårdnadsöverflyttning sällan görs.
För ett barn i tonåren kan vårdnadsöverflyttning vara mindre relevant men det kan ändå vara till
barnets bästa att bo kvar i familjehemmet. Där kan då ett flyttningsförbud vara mest lämpligt.
Kommunstyrelsens förvaltnings kommentarer

Socialnämnden kan aktualisera frågan innan två år har gått från placeringens verkställande. Om
vårdnadsöverflyttning vid ett övervägande efter två år inte är lämpligt av något skäl, ska frågan
därefter övervägas årligen. Två år är således inte hugget i sten utan är snarare en möjlighet.
Om tydligare bestämmelser, se nedan.
Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i promemorians förslag med följande tillägg.
För att bestämmelsen om vårdnadsöverflyttning ska få avsedd effekt behöver bakomliggande orsaker
till att det så sällan sker utredas och därefter adresseras. En orsak kan vara att familjehemmet inte vill
ta över vårdnaden av olika skäl. Ett sådant skäl kan vara att familjen inte vill ha ett för långt åtagande,
ett annat att familjen inte vill bli involverad i konflikter med barnets föräldrar eller i rättsprocesser med
dem. Ett tredje skäl kan vara bristande stöd från socialtjänsten efter det att vårdnaden överflyttats och
ett fjärde den ekonomiska kompensation som familjehemmet får. Det får inte glömmas bort att
samhället förlitar sig på frivilliga uppdragstagare, såsom familjehem för att tillgodose behoven hos de
mest utsatta grupperna i samhället. Det är en billig lösning för samhället som behöver ses över.
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Kapitel 11.1 Uppföljning efter avslutad vård (21 - 21 c § LVU, 11 kap. 4 b § SoL)
Socialnämnden ska följa upp situationen för den som är under 18 år när vård upphört enligt 21 § LVU
och att socialnämnden får följa upp efter SoL-placering kvarstår. Detta bidrar till att stärka tryggheten
och stabiliteten för barnet efter avslutad placering.
En avvägning mot att SoL-placeringar är frivilliga måste dock göras eftersom barn som är placerade
enligt SoL kan ha placerats av olika anledningar som inte behöver bero på missförhållanden i det egna
hemmet eller på grund av barnets eget beteende. Att införa en skyldighet att följa upp alla barn skulle
vara mycket ingripande. Den nuvarande bestämmelsen om att socialnämnden får följa upp barn som
placerats enligt SoL är därför enligt utredningen tillräcklig.
Uppföljningstiden två månader är för kort medan sex månader är en väl avvägd uppföljningstid. Om
det under uppföljningstiden framkommer omständigheter som bör föranleda en utredning ska
uppföljningen avslutas och utredning enligt Sol istället inledas. Uppföljningen ska dokumenteras.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Nämnden ställer sig positiv till förslaget. En konkret tidsrymd för när uppföljning av barnets eller den
unges situation ska göras, det vill säga kortast såväl som längst tid, hade dock varit rimligare än en
tidsgräns för hur länge ärendet som längst får följas upp. I en tidspressad socialtjänst kan risken uppstå
att uppföljning sker under en alltför kort tid för att barnets eller den unges situation kan tänkas vara
stabil.
Nämnden föreslår en formulering som innebär att barnets situation följs upp under sex månader efter
avslutad vård enligt LVU. Det bör också framgå att uppföljning under samma tidsperiod även avser
efter avslutad placering som under en avslutande tid genomförts i hemmet. Det bör tydligt anges i
föreskrifter eller handledning från lagstiftaren vilka kontakter som kan vara godtagbara för att
genomföra uppföljningen. Det bör tydligt framgå vad som skiljer en utredning för ansökan om vård
enligt LVU och en uppföljning efter vård enligt LVU.
Kommunstyrelsens förvaltnings kommentarer

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i promemorians förslag med följande tillägg.
Av promemorian framgår (sid. 101ff) att det är viktigt att socialnämnden hinner göra en ordentlig
uppföljning och bedöma om barnet situation är trygg och stabil. Det är angeläget att uppföljningen kan
påbörjas relativt snart efter det att skyldigheten inträder men att den inte ska pågå längre än vad som
bedöms nödvändigt. Vid en uppföljning får socialnämnden konsultera sakkunniga och i övrigt ta de
kontakter som behövs samt samtala med den unge utan vårdnadshavarens samtycke. Och det är
socialnämnden som avgör hur länge uppföljningen bör pågå i det enskilda fallet.
Socialtjänstens uppdrag är komplext. Tröskeln för föräldrar och andra att ha kontakter med
socialtjänsten kan i många fall vara hög. När en frivillig, men när särskilt tvingande vård har upphört
torde svårigheterna till uppföljning av barnets situation i många fall vara avsevärda eftersom
incitament för kontakterna med socialtjänsten i många fall därefter helt saknas. Det kan gälla såväl
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barnet som vårdnadshavare eller förälder. De befarade svårigheterna med uppföljning riskerar att den
övergår i en utredning i stället. Det är ett gränsdragningsproblem.
Socialstyrelsen bör få i uppdrag att ge stöd och vägledning om vilka åtgärder socialnämnden måste
vidta för att uppföljningen ska anses ha varit tillräcklig så att den sedan kan avslutas.
Kapitel 12.6 Drogtester (14 b §, 41 § LVU)
I promemorian görs bedömningen att det finns ett behov av att kunna ge socialnämnden befogenhet att
besluta att förälder eller vårdnadshavare ska lämna drogtest inför ett umgänge (14 b §) eller inför
prövning om vård enligt LVU ska upphöra (41 §). Sådan befogenhet ska inte ges efter tvångsvårdens
upphörande.
Socialnämnden föreslås få befogenhet att besluta om vårdnadshavare och föräldrar ska lämna prov för
kontroll av drogpåverkan. Socialnämnden inte får fatta ett beslut att en vårdnadshavare eller förälder
ska lämna drogtest om det inte står i rimlig proportion till syftet med åtgärden och om mindre åtgärder
är tillräckliga. Socialnämnden bör därför i varje enskilt fall göra en proportionalitets- och
behovsbedömning. Proportionalitets- och behovsprinciperna är två självständiga principer, som gäller
och ska prövas oberoende av varandra. Dessa båda principer ska, var för sig, prövas vid beslut om
drogtest och vid beslut om vilken typ av test som ska genomföras. Hur denna proportionalitets- och
behovsprövning närmare ska ske kan inte uttryckas exakt. Prövningen ankommer på socialnämnden.
Socialnämndens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Nämnden ställer sig positiv till förslaget.
Sammantaget måste författningstext, föreskrifter och vägledande skrifter från lagstiftaren vara
konkreta och tydliga med hur socialtjänsten ska förhålla sig till en eventuell vägran till provtagning.
Det måste finnas uttalat om det ska anses vara att likställa med ett positivt prov och om det i sig kan
utgöra ett hållbart rekvisit för att inte medge umgänge eller inte upphöra med vården enligt LVU.
Som anges i Ds 2021:7 så ligger det i sakens natur att provtagning kommer att behöva krävas i nära
anslutning till ett begärt eller önskat umgängestillfälle. Vid ett överklagande av ett beslut om
provtagning kommer det att behandlas först efter det tänkta umgängestillfället. Det skulle kunna
innebära att ett umgängestillfälle inte blir av men där ett avgörande av det överklagade beslutet i
domstol senare anger att ett annat beslut borde ha fattats.
Sammanfattningsvis vill kommunen peka på vikten av juridisk tydlighet gällande hur drogtester ska
hanteras och bedömas vid olika tänkbara utfall.
Kommunstyrelsens förvaltnings kommentarer

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i promemorians förslag.
Kommunstyrelsens förvaltning delar inte nämnden för Individ & Familjeomsorgs uppfattning att
lagtexten måste ha en högre detaljeringsgrad men har förståelse för om det finns oro över
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tillämpningen av den föreslagna bestämmelsen. Drogtester får anses vara ett stort ingrepp i den
enskildes privatliv och integritet och nämndens beslut kan granskas och bedömas av domstol efter
överklagande.
HFD har fastslagit att socialnämnden har ett långtgående ansvar för den utredning som ska ligga till
grund för ett beslut om upphörande av vård enligt LVU (HFD 2014 ref. 50). Tyngdpunkten ska ligga
på aktuella förhållanden och att klarlägga om brister kvarstår och hur dessa i så fall förhåller sig till
den barnets behov.
De två JO-avgörandena beträffande drogtester har gett vägledning, såtillvida att drogtest eller vägrat
drogtest inte kan vara det enda underlaget. Drogtest är en del av underlaget för socialnämndens
samlade bedömning och beslut om barns behov av vård och hur umgänget ska utformas. Drogtest är ett
instrument som socialnämnden har för att få information om åt vilket håll missbruket går, det vill säga
minskar eller ökar. Om en förälder eller vårdnadshavare vägrar drogtest i dag och socialnämnden anser
att ett sådant test är nödvändigt, kan konsekvensen, enligt promemorian, bli att barnets kontakt med
föräldrarna begränsas (sid.118). Majoriteten av de 68 kommuner som svarat på frågor (sid. 130 ff) har
svarat att umgänget ställs in eller att inget oövervakat umgänge kan ske vid positivt drogtest. Det har
således varit socialnämnden som i varje enskilt fall har tagit ställning till vad ett positivt eller uteblivet
test ska leda till.
När det gäller tillämpningen, effekterna eller konsekvenserna av ett beslut om drogtester, se särskilt
sid. 121 ff och sid 126 - 129.
Kommunstyrelsens förvaltning sammanfattande bedömning är dock att hur socialnämnden och dess
professioner som ska värdera och bedöma provsvar och uteblivna provsvar måste sammanfattningsvis
avgöras utifrån samtliga omständigheter i de enskilda fallet (sid. 131), oavsett om det handlar om
umgänge eller avslut av vård samt att möjligheten till drogtest är ett kraftfullt verktyg för
socialnämnden vid överväganden och beslut om umgänge eller upphörande, till barnets bästa.
När det gäller överklagande av ett beslut om drogtest sägs i promemorian att överklagandet kommer
att prövas efter det att provtagningen redan är genomförd eller tänkt att vara genomförd. Den berörda
vårdnadshavaren eller föräldern bedöms ändå ha ett berättigat intresse att få sin sak prövad. En
prövning torde dessutom bidra till att tydliggöra kriterierna för åtgärderna. Med begreppet berättigat
intresse, får förstås att en intresseavvägning bör göras av domstolen, i detta fall om provtagning för
droger var nödvändigt och proportionerligt i förhållande till barnets behov av vård eller skydd.
Begreppet berättigat intresse är ett EU-rättsligt begrepp och en laglig grund som vinner insteg i den
svenska rättsbildningen.
3.
Sammanfattning och förslag
Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i utredningens bedömningar och förslag. Att en gång och
för alla generellt fastslå vad som är barnets bästa är i det närmaste omöjligt.
Kommunstyrelsens förvaltning anser de bakomliggande orsakerna till att vårdnadöverflyttningar sker
relativt sällan ska utredas och adresseras samt att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att ge stöd om
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innehållet i uppföljningen efter avslutad vård. Förvaltningen instämmer vidare i förslaget att
socialnämnden ska få besluta om drogtester för vårdnadshavare och föräldrar.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att inskränkningarna i den kommunala självstyrelsen är
motiverade, nödvändiga och proportionerliga med bibehållande av handlingsutrymmet för
professionen inom socialtjänstens områden. Komplexiteten i socialtjänstens uppdrag och EU- och
Europarättens påverkan på rättsutvecklingen kräver ytterligare vägledning och kunskapsstöd i vissa
frågor, men inte nödvändigtvis i författningsform, för att inte ytterligare inskränka den kommunala
självstyrelsen.
4.
Avslutande kommentarer
Flera av förslagen i promemorian innebär en mer precis reglering av socialtjänstens verksamhet. En
högre detaljeringsgrad har bedömts nödvändig utifrån det övergripande intresset att stödja och skydda
barn. Av promemorian framgår att flera av förslagen bedöms göra en inskränkning i den kommunala
självstyrelsen men bedöms också utgöra proportionerliga ingrepp i den kommunala självstyrelsen, och
bedöms inte kunna uppnås med mindre ingripande åtgärder.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg efterfrågar dock ytterligare detaljeringsgrad av socialtjänstens
verksamhet med vägledning och förtydliganden i föreskrifter eller på annat sätt, alltså hur-frågor.
Hur-frågor är i regel sådana frågor som hanteras av professionen. Svaren bygger på kunskap om
lagstiftningen, erfarenhet av arbetet och rättspraxis kopplade till analys- och slutledningsförmåga hos
professionen. Mer statlig styrning och ett förhållningssätt med
krav på hög detaljeringsgrad i hur-frågorna på lokal nivå
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Yttrande Socialdepartementets promemoria: Barnets bästa när vård enligt LVU upphör
(Ds 2021:7)
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun instämmer i utredningens bedömningar och förslag. Att en gång och för alla
generellt fastslå vad som är barnets bästa är i det närmaste omöjligt.
Kungsbacka kommun anser de bakomliggande orsakerna till att vårdnadöverflyttningar sker relativt
sällan ska utredas och adresseras samt att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att ge stöd om innehållet i
uppföljningen efter avslutad vård. Kungsbacka kommun instämmer i förslaget att socialnämnden ska
få besluta om drogtester för vårdnadshavare och föräldrar.
Kungsbacka kommun anser i övrigt att inskränkningarna i den kommunala självstyrelsen är
motiverade, nödvändiga och proportionerliga med bibehållande av handlingsutrymmet för
professionen inom socialtjänstens områden.
Kommunens inställning i detalj
Kap. 9.2.1 Barnets bästa i samband med upphörande av vård
Kungsbacka kommun instämmer i promemorians bedömning.
Principen om barnets bästa tillämpas inom flera rättsområden, inte enbart socialtjänstens. Det kan
innebära en utmaning, inte minst om en myndighet utifrån sin lagstiftning anser sig ha
tolkningsföreträde framför andra myndigheter i ett ärende. Lösningen kan inte vara en enda
allmängiltig tolkning av principen. Det måste göras en samlad bedömning av alla aspekter om vad som
är bäst ett barn i en given situation, vilket kräver att myndigheterna samverkar.
Kapitel 10.1 Särskilt övervägande efter placering i två år – överflyttning av vårdnad
Kungsbacka kommun instämmer i promemorians förslag med följande tillägg.
För att bestämmelsen om vårdnadsöverflyttning ska få avsedd effekt behöver bakomliggande orsaker
till att det så sällan sker utredas och därefter adresseras. En orsak kan vara att familjehemmet inte vill
ta över vårdnaden av olika skäl. Ett sådant skäl kan vara att familjen inte vill ha ett för långt åtagande,
ett annat att familjen inte vill bli involverad i konflikter med barnets föräldrar eller i rättsprocesser med
dem. Ett tredje skäl kan vara bristande stöd från socialtjänsten efter det att vårdnaden överflyttats och
ett fjärde den ekonomiska kompensation som familjehemmet får. Det får inte glömmas bort att
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samhället förlitar sig på frivilliga uppdragstagare, såsom familjehem för att tillgodose behoven hos de
mest utsatta grupperna i samhället. Det är en billig lösning för samhället som behöver ses över.
Kapitel 11.1 Uppföljning efter avslutad LVU-vård
Kungsbacka kommun instämmer i promemorians förslag med följande tillägg.
Socialtjänstens uppdrag är komplext. Tröskeln för föräldrar och andra att ha kontakter med
socialtjänsten kan i många fall vara hög. När en frivillig, men när särskilt tvingande vård har upphört
torde svårigheterna till uppföljning av barnets situation i många fall vara avsevärda eftersom
incitament för kontakterna med socialtjänsten i många fall därefter helt saknas. Det kan gälla såväl
barnet som vårdnadshavare eller förälder. De befarade svårigheterna med uppföljning riskerar att den
övergår i en utredning i stället. Det är ett gränsdragningsproblem.
Socialstyrelsen bör få i uppdrag att ge stöd och vägledning om vilka åtgärder socialnämnden måste
vidta för att uppföljningen ska anses ha varit tillräcklig så att den sedan kan avslutas.
Kapitel 12.6 Drogtester
Kungsbacka kommun instämmer i promemorians förslag.
Möjligheten till drogtest är ett kraftfullt verktyg för socialnämnden vid överväganden och beslut om
umgänge eller upphörande, till barnets bästa.
Kapitel 14.4 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen
Kungsbacka kommun instämmer i promemorians förslag.
Statlig styrning och ett förhållningssätt med krav på hög detaljeringsgrad i hur-frågorna på lokal nivå
motverkar tillitsfilosofins idéer, som syftar till att ge professionen ett ökat handlingsutrymme, för att
bland annat klara välfärdsutmaningen.
Kungsbacka kommun anser att inskränkningarna i den kommunala självstyrelsen är motiverade,
nödvändiga och proportionerliga med bibehållande av handlingsutrymmet för professionen inom
socialtjänstens områden. Komplexiteten i socialtjänstens uppdrag och EU- och Europarättens påverkan
på rättsutvecklingen kräver ytterligare vägledning och kunskapsstöd i vissa frågor, men inte
nödvändigtvis i författningsform, för att inte ytterligare inskränka den kommunala självstyrelsen.
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Yttrande över remiss av författningsförslag i promemorian - Barnets bästa när vård
enligt LVU upphör, Ds 2021:7
Beslut
Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar yttrande, daterat 22 april 2021, och översänder det som
sitt svar till kommunstyrelsen.
Upplysning
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Individ & Familjeomsorgs delegeringsförteckning:
punkt 5.1.1, 2021-02-18, § 6.
Sammanfattning av ärendet
Remissen anger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen och materialet i aktuell promemoria.
Remissinstanserna ska särskilt uppmärksamma och ta ställning till förslag, avvägningar och
bedömningar i promemorians kapitel 9.2.1, kapitel 11.1 och kapitel 12. Promemorians förslag till
ändringar och tillägg i lagstiftningen syftar, enligt lagstiftaren, till att stärka principen om barnets bästa
och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och socialtjänstlagen (SoL).
Beslutsunderlag
Remittering missiv av författningsförslag i promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör,
2021-03-11.
Ds 2021:7 Barnets bästa när vård enligt LVU upphör, 2021-02-25.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Kalle Påsse Sundvall (M)
Ordförande Individ & Familjeomsorg
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YTTRANDE
Nämnd
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0

Kungsbacka

IF 2021-00101

Yttrande över socialdepartementets remiss: Barnets bästa när vård enligt
LVU upphör, Ds 2021:7
Sammanfattande inställning

Kungsbacka kommun ställer sig huvudsakligen positiv till föreslagna ändringar i lag (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, för att stärka barnets rätt och möjligheter till
långsiktig och god omvårdnad. Kommunen inser de angivna svårigheterna med ett införande av
barnets bästa som ett självständigt rekvisit i LVU. Kommunen bedömer att de föreslagna
ändringarna gällande möjligheterna till flyttningsförbud och vårdnadsöverflyttning, att varaktiga
förändringar ska bedömas föreligga för vårdens upphörande samt en längre uppföljningstid efter
avslutad vård till viss del kan motverka brister som idag föreligger i lagstiftningen.
Kommunens frågeställningar rör främst de föreslagna ändringar som omfattar möjlighet till
tvingande åtgärder vid frivilliga insatser i form av placering enligt socialtjänstlagen, SoL.
Nämndens ställningstagande i detalj
9.2.1 Ett självständigt rekvisit om barnets bästa bör inte införas vid bedömning av om
vård enligt LVU ska upphöra
Barnets bästa som eget rekvisit

Kungsbacka kommuns grundläggande inställning till förstärkningar av barnets bästa och
barnperspektivet i lagstiftningen i enlighet med Lag (2018:1197) om Förenta nationernas
konvention om barnets rättigheter, är positiv. Kommunen kan ha förståelse för den
problematisering som görs i promemorian Ds 2021:7 kring barnets bästa som ett självständigt
rekvisit vid bedömning av om vård enligt LVU ska upphöra. Kommunen anser dock att
formuleringar kring barnets bästa kan behöva stärkas och tydligare implementeras i LVU och
Socialtjänstlagen, SoL.
Inför ett beslut om omhändertagande enligt LVU har en bedömning gjorts om lagens rekvisit
föreligger och om det är till barnets bästa att ett beslut enligt LVU fattas. En förutsättning för
beslutet om omhändertagande är att det är till barnets bästa. Likväl som rekvisiten som ligger till
grund för bedömningen av brister i barnets hemmiljö (fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt
utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande) löpande ska bedömas vid prövning
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eller övervägande om vårdens fortgående kan det anses rimligt att även barnets bästa prövas i
sammanhanget. En sådan implementerad och återkommande prövning vore i enlighet med Lag
(2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.
Flyttningsförbud, 13 b § LVU

Kungsbacka kommun ställer sig positiv till förslaget att det vid övervägande eller prövning av
fortsatt vård enligt LVU ska ingå att överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud.
Vårdnadsöverflyttning, 13 c § LVU

Vad gäller möjligheten att ansöka om vårdnadsöverflyttning vill Kungsbacka kommun lyfta att det
är en möjlighet med ojämna förutsättningar. Då det råder viss otydlighet gällande när en ansökan
om vårdnadsöverflyttning ska eller bör göras, vilka kriterier som då ska vara uppfyllda samt då
familjehemmens förutsättningar som vårdnadshavare är högst olika är det idag andra
omständigheter än föreskrivna och generaliserade, som avgör om en ansökan om
vårdnadsöverflyttning görs, eller vanligtvis, inte görs.
Möjligheten att ansöka om vårdnadsöverflyttning finns i lagstiftningen redan idag. Det
framkommer i Ds 2021:7 att det är en underutnyttjad möjlighet för socialtjänsten att ansöka om
vårdnadsöverflyttning i fall när det vore rimligt. För att öka andelen vårdnadsöverflyttningar bör
omständigheterna för när en sådan ansökan ska göras bli tydliga liksom hur familjehemmen som
vårdnadshavare ska stärkas och kunna motiveras till att bli vårdnadshavare när det vore en lämplig
lösning.
Kungsbacka kommun vill påtala att två års familjehemsplacering kan vara en kort tid när det
kommer till vårdnadsöverflyttning, även om det är lång tid i ett litet barns liv. Denna tid kan helt
behöva användas av socialtjänsten för att stabilisera barnets tillvaro i familjehemmet, ge
omfattande stöd åt familjehemmet i sitt uppdrag och ge föräldrarna eller vårdnadshavarna stöd i
arbetet med att komma till rätta med de svårigheter som ligger till grund för beslutet om
omhändertagande.
Det finns familjehem som inte vill överta vårdnaden av det placerade barnet. Skälen till det kan
vara flera men för en del familjehem kan det vara svårt att stå själva med eventuella konflikter i
förhållande till föräldrarna. Vid en vårdnadsöverflyttning avslutas socialtjänstens kontakt med
barnet och föräldrarna. Familjehemmet, i egenskap av vårdnadshavare, har möjlighet till fortsatt
stöd av socialtjänsten för råd och stöd samt ekonomisk ersättning.
Ett beslut om vårdnadsöverflyttning är möjligt att överklaga och i en eventuell tvist ställs
familjehemmet mot föräldrarna. För ett familjehem kan det vara svårt att tänka sig att försätta sig i
en sådan konfliktsituation. Det kan även gälla rättsliga tvister om umgänge och boende där
föräldern stämmer familjehemmet, då i egenskap av vårdnadshavare. Sådana omständigheter kan
vara anledning till att ansökningar i domstol om vårdnadsöverflyttning sällan görs.
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En faktor vid bedömning av om en vårdnadsöverflyttning är lämplig är barnets ålder. För ett barn i
tonåren kan vårdnadsöverflyttning vara mindre relevant men det kan ändå vara till barnets bästa att
bo kvar i familjehemmet, trots att rekvisiten som utgör skälen för omhändertagandet, exempelvis
drogmissbruk hos föräldern, är undanröjt. Barnet kan vara rotat och tryggt i familjehemmet och
uppleva det som sitt fasta hem. Ur perspektivet barnets bästa kan det vara att få bo kvar även om
vårdnadsöverflyttning inte är aktuellt. Där kan då ett flyttningsförbud vara mest lämpligt.
Fortfarande efter två år kan det vara kritiskt att göra en säker bedömning av om en
vårdnadsöverflyttning är det mest lämpliga för barnet och om familjehemmet är det bästa i ett
långsiktigt uppväxtperspektiv.
Det är rimligt att frågan om vårdnadsöverflyttning aktualiseras efter två år men kommunen vill
belysa hur kort tid det kan vara i sammanhanget och att förutsättningarna måste stärkas och göras
tydliga av lagstiftaren.
Varaktiga förändringar för vårdens upphörande, 21 § LVU

Kungsbacka kommun ställer sig positiv till att det i lag formuleras att det som föranledde vården
enligt LVU ska ha förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt för att vården ska upphöra.
Det är en kraftfull och viktig formulering att nämnden inte får besluta om vårdens upphörande
förrän omständigheterna som föranledde den förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt.
Det är dock av betydelse att det görs tydligt att förändringen ska vara positiv ur barnets perspektiv.
I föreskrifter eller annan vägledning från lagstiftaren bör tydliggöras vad som avses med ”varaktigt
och genomgripande sätt”, vad det innebär och hur det kan och bör bedömas.
Flyttningsförbud och vårdnadsöverflyttning, 6 kap 8a § och 8b § SoL

Gällande förslaget om övervägande av flyttningsförbud vid placering enligt SoL uppstår en del
frågetecken. Det är inte en självklarhet att kombinera en placering i form av bistånd som utgår från
förälderns frivillighet och egen bedömning med ett domstolsbeslut om flyttningsförbud. Här
efterfrågas mycket tydliga förarbeten och vägledning från lagstiftaren för rättssäker hantering.
Frågan är också när och under vilka förutsättningar som ett flyttningsförbud vid en placering enligt
SoL kan eller ska komma på fråga och inte ett omhändertagande enligt LVU, om tvångsåtgärder
övervägs. Här ställs höga krav på tydlighet i vägledningen från lagstiftaren då det rör en frivillig
insats som leder till ansökan om tvingande åtgärder från nämndens sida.
Kommunen ställer sig positiv till föreslagen ändring om övervägande av vårdnadsöverflyttning
efter två års placering.
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11.1 En skyldighet för socialnämnden att följa upp den unges situation efter avslutad
LVU-vård bör införas
Uppföljning av vården, 21b § och 21c § LVU

Kungsbacka kommun ställer sig positiv till förslaget om att ge socialtjänsten en skyldighet, i
praktiken en reell möjlighet, att följa upp barnets eller den unges situation efter att vård enligt
LVU har upphört. En konkret tidsrymd för när uppföljning av barnets eller den unges situation ska
göras, det vill säga kortast såväl som längst tid, hade dock varit rimligare än en tidsgräns för hur
länge ärendet som längst får följas upp. I en tidspressad socialtjänst kan risken uppstå att
uppföljning sker under en alltför kort tid för att barnets eller den unges situation kan tänkas vara
stabil. Kommunen föreslår en formulering som innebär att barnets situation följs upp under sex
månader efter avslutad vård enligt LVU. Det bör också framgå att uppföljning under samma
tidsperiod även avser efter avslutad placering som under en avslutande tid genomförts i hemmet.
Det bör tydligt anges i föreskrifter eller handledning från lagstiftaren vilka kontakter som kan vara
godtagbara för att genomföra uppföljningen. Det bör tydligt framgå vad som skiljer en utredning
för ansökan om vård enligt LVU och en uppföljning efter vård enligt LVU.
Uppföljning av vården, 11 kap 4b § SoL

Kungsbacka kommun ställer sig positiv till att barnets behov sätts i första rummet gällande
uppföljning även efter en placering enligt SoL. Som ovan angetts gällande flyttningsförbud och
vårdnadsöverflyttning ställer det dock höga krav på juridisk och pedagogisk tydlighet då frivilliga
och tvingande insatser tangerar varandra.
12. Drogtester
Drogtester, 14b § och 41 § LVU

Kungsbacka kommun ställer sig positiv till att socialnämnden ska ha möjlighet att besluta om
provtagning av föräldrar eller vårdnadshavare så som anges i lagförslagets 14 b §. Det är dock av
största vikt att det är tydligt klargjort vad innebörden av detta kan innebära beroende på utfallet av
ett sådant beslut och ett sådant test. Det är positivt att föra in en lagstadgad möjlighet att konkret
kräva av förälder eller vårdnadshavare att genom provtagning visa drogfrihet. Provsvaret kan
utgöra en del av underlaget för en bedömning av om kriteriet drogmissbruk fortfarande föreligger,
i fall då det utgör grund för omhändertagandet, eller då det under pågående placering har
framkommit att drogmissbruk hos förälder eller föräldrar föreligger. Sammantaget måste
författningstext, föreskrifter och vägledande skrifter från lagstiftaren vara konkreta och tydliga
med hur socialtjänsten ska förhålla sig till en eventuell vägran till provtagning. Det måste finnas
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uttalat om det ska anses vara att likställa med ett positivt prov och om det i sig kan utgöra ett
hållbart rekvisit för att inte medge umgänge eller inte upphöra med vården enligt LVU. Som anges
i Ds 2021:7 så ligger det i sakens natur att provtagning kommer att behöva krävas i nära anslutning
till ett begärt eller önskat umgängestillfälle. Vid ett överklagande av ett beslut om provtagning
kommer det att behandlas först efter det tänkta umgängestillfället. Det skulle kunna innebära att ett
umgängestillfälle inte blir av men där ett avgörande av det överklagade beslutet i domstol senare
anger att ett annat beslut borde ha fattats. Sammanfattningsvis vill kommunen peka på vikten av
juridisk tydlighet gällande hur drogtester ska hanteras och bedömas vid olika tänkbara utfall.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-10
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KS 2020-01130 Kungsbacka

Yttrande till kammarrätten i mål om begäran att ta del av allmän handling

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande över klagandens inlaga i mål om begäran att ta del av allmän
handling, daterat 2021-05-10, och översänder det till kammarrätten i Göteborg.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen avslog den 11 december 2020 begäran om utlämnade av loggar från
kommunstyrelsens sammanträde den 24 november 2020 med ledamöter närvarande på distans genom
kommunikationsplattformen Office Teams. Beslutet överklagades till kammarrätten i Göteborg den 31
december 2020.
Kammarrätten har lämnat kommunstyrelsen tillfälle att senast den 31 maj 2021 skriftligen yttra sig
över klagandens inlaga med skälen för att allmänna handlingar ska lämnas ut.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-10
Förslag till yttrande med bilaga, 2021-05-10
Kammarrättens underrättelse 2021-04-01 med klagandens komplettering jämte bilagor
Överklagandeskrift, 2020-12-31
Beslut att avslå begäran att ta del av allmän handling med bilaga, 2020-12-11
Begäran att ta del av allmän handling, 2020-12-09
Beslutet skickas till
Kammarrätten i Göteborg

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör
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Karmmarrätten i Göteborg, avdelning 1
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Mål nr 21-21
Mål nr 7795-20

Yttrande i mål

0

Kungsbacka

angående rätt att ta del av allmän handling

Kommunstyrelsen i Kungsbacka, nedan kommunstyrelsen, och nämnden för Service, nedan Service,
har fått tillfälle att yttra sig över komplettering till överklagandena. Likalydande yttrande lämnas från
kommunstyrelsen och Service, eftersom målen handläggs gemensamt.
Allmänt
Huvudfrågan i dessa mål är enligt kommunstyrelsens bedömning om det som i överklagandet kallas
logg för närvaro och logg för chatt i Teams, är handlingar och i så fall allmänna sådana. Är det
handlingar som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt?
Är handlingarna i så fall allmänna, antingen hos kommunstyrelsen eller hos Service?
En bärande tanke bakom offentlighetsprincipen är att allmänheten ska ha tillgång till handlingar i
samma utsträckning som informationen i dessa är tillgängliga för myndigheten. En av begränsningarna
som finns består i att det gäller sammanställningar som är möjliga för myndigheten att ta fram med
rutinbetonade åtgärder. Det har därför inte ansetts motverka offentlighetsprincipen att undanta
upptagningar som en myndighet endast tar teknisk befattning med, eftersom sådana upptagningar inte
kan anses utgöra en del av myndighetens informationstillgångar1.
När det gäller Teams är det viktigt att notera att Teams inte är en egen fristående mjukvara. Teams kan
närmast beskrivas som ett fönster där användaren kan ta del av olika uppgifter från bakomliggande
system som sammanställs på datorskärmen genom applikationen Teams. Applikationen Teams
möjliggör för användarna att arbeta i olika team och med olika interna planeringsverktyg som blir
läsbara i Teams, till exempel Planner, samarbetsrum, SharePoint med flera.
Därutöver finns möjlighet att i Teams genomföra digitala möten, inklusive så kallad chattfunktion. Det
är den enskilde deltagaren i mötet som kan ta del av uppgifterna på den egna datorskärmen genom den
bild som är läsbar på skärmen. Denna bild är dock inte tillgänglig för IT-organisationen, varken hos
den administrative systemförvaltaren hos kommunstyrelsen eller tekniska systemförvaltarna/ITteknikerna hos Service. Den enskilde användaren kan å andra sidan inte ta del av den osorterade rådata
som finns i de bakomliggande systemen, för vilka Service utför den tekniska driften.
Kommunstyrelsen och Service vill även peka på att dokumenthanteringsplaner är styrdokument som
hanterar allmänna handlingar. I de fall nämnden/myndigheten gör bedömningen att handlingar inte är
1
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allmänna, antingen beroende på att de ännu inte nått sin slutliga form eller att de inte alls är allmänna,
så finns sådan handling inte omnämnd i dokumenthanteringsplanen.
Kommunstyrelsen har i sin dokumenthanteringsplan KS 2020-06-23, § 1372, sidan 7, angivit att
närvarolista bevaras som en del av protokollet, bilaga 1.
Yttrande över kompletteringen till överklagandet
Nedan yttrande följer i huvudsak kompletteringsskriftens numrering.
Punkt 1
Huvudregeln för offentlighet och närvarorätt vid kommunstyrelse- och nämndssammanträden i
kommuner är att sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Undantag från detta får endast göras
om kommunfullmäktige medgett att sammanträden får vara helt offentliga eller att den eller de som
väckt ett medborgarförslag får närvara. Sammanträdena ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i
ärenden om myndighetsutövning eller om det förekommer uppgifter om sekretess3.
Det är således inte tillåtet för kommunmedlemmar eller annan allmänhet att delta i sammanträden med
kommunstyrelse eller nämnder, varken fysiska eller digitala, för att kontrollera närvaro eller utöva
annan kontroll av beslut som fattas. Vid slutna möten - som kommunstyrelsens - är
kommunmedlemmars möjlighet att få procedur- eller handläggningsfel prövade genom
laglighetsprövning framförallt kopplade till vad som kommer till uttryck i protokollet över
sammanträdet.
När det gäller själva kallelseförfarandet innehåller kallelsen möjlighet för ledamöter och ersättare att
närvara digitalt. Inbjudan görs genom att en Teamsinbjudan skickas.
Punkt 2
Det är riktigt att kommunstyrelsens sammanträde den 24 november 2020 har överklagats, men målet är
ännu inte avgjort. Beslut om att inte bevilja inhibition fattades den 4 december 2020, bilaga 2.
Punkt 3
Teams
Applikationen Teams som i IT-sammanhang ofta kallas teamsklienten, nedan Klienten, är ett program
där den som är deltagare i ett möte, en grupp eller en chatt har möjlighet att på dataskärmen genom
Klienten ta del av det som skrivs i chattfunktionen samt att se mötesdeltagares närvaro och frånvaro. I
viss begränsad utsträckning kan deltagarna i efterhand ta del av detta i Klienten, men uppgifterna är
inte kompletta. Nedan visar skärmurklipp från ett möte hur det ser ut på skärmen när deltagaren tar del
av detta i efterhand:

2
3
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e

Teamsloggar Chatt Filer Mötesanteckningar Whiteboard

+

E6

Arma Rehnberg anslöt toll möte

cf?

Anna Rehnberg har bytt namn på mötet t ill Team slogg.ir.

Eö

P.itrik Hel.inder and 4 others were invited lo the meet ing.

E6

P.itrik Jo hansson and Andrea Egerlun dh were invited lo the meeting.

20april 2021

Eö

Kenny Rubi nsson w as ;nviled to the meeting

@:•

Mötet startades

tisdag 13:59

tisdag 15:10

Kontrollchat

Patrik Helander tisdag 15:11

o

QI

Här kommer ett inlägg
Mötel J~lr.rtJd es 1t,m52mm

t1sdag15:51

Deltagarrapport
Klicka här om dr.r vin ladda ned n/ifVJrorapport

Ovanstående är inte möjligt för någon annan än deltagarna i mötet att se i detta format och utseende
och då endast genom den egna Klienten på den egna datorskärmen.
Den som organiserar mötet kan ta fram en deltagarrapport i excelformat. Detta var dock inte en för
organisatören, som i detta fall var kommunsekreteraren, tydligt angiven funktion i Klienten vid
tidpunkten för sammanträdet. Nu finns möjlighet att klicka på Deltagarrapport, se ovan bild.
Nedan visar skärmurklipp från ovan möte hur denna rapport ser ut:
Al

"'

/,,

Mötessammanfattning

D

G

3 Mötets tit Teamsloggar
Starttid fö ########
Mötets sh ########
7 Fullständi Anslutnin. Nedkoppl Varaktigh, E-post

Roll

8 Matz Krån ######## ######## 1 tim 52 mmatz.kran Present atör
9 Kenny Rul ######## ######## 49 m in 45 kenny.rut Present atör

10 Pat rik He l ######## #11###### 1 tim SO IT patrik. hel Presentatör
11 Andrea Eg ######## ######## 1 tim SO IT andrea.eg Present at ör
12 Karl Perss ######## ######## 1 tim SO rr karl.perss Present atör
13 Anna Reh1######## ######## 1 tim 49 IT anna.r ehr Organisatör

Kommunens systemförvaltare kan dock inte ta del av dessa uppgifter i ovan format, utan dessa
skärmbilder är endast tillgängliga för deltagare respektive organisatör. Det är med andra ord inte
möjligt för IT-personal att gå in i den enskilde mötesdeltagarens Klient och ta del av samma bild som
deltagaren.
Uppgifterna från Teamsmötena finns i kommunens IT-system genom att varje inloggning eller
utloggning respektive chattinlägg lagras i kommunens IT-system i form av filer för varje händelse.
Filerna är så kallad rådata och lagras osorterat. För att kommunens tekniska systemförvaltare ska
kunna sortera dem på det sätt som krävs för en handling ska vara möjlig att ta del av genom ett tekniskt
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hjälpmedel, så måste ett antal åtgärder utföras genom att systemförvaltaren ”ställer frågor” till
systemet. En sådan förfrågan är dock inte något som efterfrågas av kommunstyrelsen och är inte en
uppgift för Service.
För chattfunktionen har filerna formatet .msg eller .eml. Även e-post lagras i detta filformat, men det
är inte korrekt som kommunstyrelsen angav i sitt avslagsbeslut att filerna är e-postmeddelanden eller
att de skulle finnas i en e-postlogg. Den enskilde användaren kan inte ta del av dessa filer i sin
mejlbox. Även dessa filer lagras osorterat i kommunens datasystem.
Allmän handling hos kommunstyrelsen?
Det är oklart för kommunstyrelsen vad klaganden avser med att hur ledamöterna använder Teams kan
nyttjas av anställda vid kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen vill understryka, se ovan om hur Teams fungerar, att endast de tjänstemän hos
kommunstyrelsen som deltar i sammanträdet som stöd – kommundirektör och kommunsekreterare –
har samma tillgång till sammanträdet med inloggning och chattfunktion som ledamöterna i
kommunstyrelsen har.
Inloggning och chattfunktion har för dessa tjänstemän samma syfte som anteckningar som förs vid
fysiska sammanträden, det vill säga som underlag för att upprätta protokollet och för att lämna
underlag till ordföranden som ansvarar för innehållet i det slutliga protokollet.
En deltagare i kommunstyrelsens möte skulle i efterhand på sin skärm kunna visa upp chattfunktionen,
se ovan, och det är då också möjligt att ta en skärmdump på det som då visas. Kommunstyrelsen har
dock inte någon annan användning för uppgifterna annat än som underlag för protokoll (jämför
anteckningar som förs under fysiska möten). Det har visserligen tillkommit hos kommunstyrelsen och
tillhör ett ärende, men det sker endast för ärendets föredragning och det finns ingen sakuppgift som
tillförts. Det tas inte heller om hand för arkivering.
Det framgår vidare av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan, bilaga 1, att närvarolista sparas
genom det upprättade protokollet.
De efterfrågade loggarna kan inte heller jämföras med att få fram en e-postlogg, som enkelt görs
genom det programmet och tar cirka fem minuter. Den typen av handlingar efterfrågas och lämnas ut
ganska frekvent hos kommunstyrelsens förvaltning, till exempel för kommunalrådens e-postloggar.
Även om det finns en handling, så är den inte allmän utan är att se som anteckning som fått sin slutliga
utformning genom protokollet från kommunstyrelsens sammanträde.
Kommunstyrelsen vidhåller sin inställning enligt beslutet4.
Allmän handling hos Service?
De tekniska systemförvaltarna är IT-tekniker hos Service med särskild behörighet som inte andra ITtekniker hos Service har. Det är endast fyra personer hos Service som har denna särskilda behörighet,
vilken dock endast ger tillgång till rådata i de bakomliggande systemen för Teams. Behörigheten ger
4

2 kap 10 § första stycket och 2 kap 12 § Tryckfrihetsförordningen, TF
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som ovan angetts inte tillgång till uppgifter på det sammanställda sätt som visas för mötesdeltagare
genom Klienten.
Det skulle ta 4-6 timmar med avancerade åtgärder för att sammanställa rådata för närvaro och chatt, så
de blir möjliga att ta del av med tekniska hjälpmedel. En sådan framställan går utöver rutinbetonade
åtgärder som en myndighet är skyldig att vidta för att tillgodose kraven på offentlighet 5. Uppgifterna
kan inte anses vara tillgängliga på sådant sätt att de utgör en allmän handling som är förvarad.
Service vidhåller att uppgifterna om närvaro och chattkonversation tillhör kommunstyrelsen och
endast hanteras av Service som ett led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring. Det innebär att
eventuella handlingar från kommunstyrelsen som förvaras hos Service, inte anses vara allmänna
handlingar hos Service6.
Även om förvaltningsrätten skulle finna att Service hanterar uppgifter i kommunens olika IT-system
självständigt, så finns det inte någon upptagning hos Service som är tillgänglig för Service eller dess
personal med tekniskt hjälpmedel7, se stycke 2 denna rubrik. Service personal har därmed inte heller
tillgång till uppgifterna i läsbart skick, till skillnad från det som synes vara fallet i kammarrätten i
Göteborgs mål nr 1199-19.
Punkt 4
Beträffande bilaga 1/aktbilaga 13 så visar denna handling inte, och det är inte heller en korrekt
information, att uppgifter i Teams förs löpande i en databas som är möjlig att ta del av genom
Klienten. Se uppgiften i kolumnen under ”Visible to Clients”, som anger ”No” för Teams. Det betyder
att konversationshistoriken över gruppens chattar inte är tillgänglig för användaren av Teams.
Klagandens påstående under denna punkt gäller endast för Skype, som är ett system som kommunen
inte använder.
Punkt 5
Bilaga 2/aktbilaga 14 är nedladdad från internet och är numera inte tillgänglig på internet. Sidan
riktade sig till administratörer, inte till en enskild användare av Teams. De åtgärder som beskrivs är
inte sådana att en sammanställning kan göras av en administratör med rutinbetonade åtgärder, se det
som anförs ovan under punkt 3.
Bilaga 3/aktbilaga 15 är en blogg som synes härröra från en utvecklare av så kallade plug-inprogram
för Microsoftmiljö. Det är dock inte en Microsoftprodukt utan den har utvecklats av tredje part.
Kommunen använder inte detta program och kan därmed inte heller få fram en sådan sammanställning
som klaganden anger.

5

2 kap 7 § andra stycket TF
2 kap 13 § TF
7 2 kap 6 § första stycket TF
6
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Bilaga 4/aktbilaga 16 är motsvarande sida på svenska som bilaga 8/aktbilaga 20 är på engelska. Det
hänvisas till det som sägs ovan under punkt 2 om användarens möjlighet att ta del av uppgifter genom
Klienten.
Punkt 7 (punkt 6 i klagandens komplettering innehåller ingen text)
Funktionen Konversationshistorik finns inte i kommunens Outlookprogram på det sätt framförs av
klaganden, så det är inte möjligt för kommunen att på detta sätt få fram en handling som visar
chattkonversationen. Det är en funktion som finns i Skype och inte i Teams. Se även det som anförs
under punkt 4 ovan. Nedan urklipp visar hur boxen Konversationshistorik ser ut i epostsystemet hos en
anställd och att några uppgifter inte finns i det epostsystem som används i Kungsbacka kommun.
Dra dina favortmappar tut

Alla

Oläst

Efter Datum v

Det fmns ingentin g att visa har.

vanna.rehnberg@kungsba ...
Drafts

[31]

>lnbox
Sent ltems

>Deleted ltems

395

Arkiv

>Deleted Mess.ages

Punkt 8
 Bilaga 5/aktbilaga 17 är inte relevant för nu aktuell fråga om utlämnande av loggar för närvaro
och för chattar.
Bilagan gäller information som primärt riktar sig till IT-tekniker, inte till slutanvändare, och
utgör Microsofts systeminformation för tekniker. Informationen på sidan gäller inte den
information som efterfrågas av klaganden, utan den gäller e-postloggar. Sidan gäller för
systemet Exchange server 2019, vilket är ett system som kommunen inte använder. I det
system kommunen använder, Exchange online, förekommer inte sådana kommandon för att få
fram e-postloggar.
 Bilaga 6/aktbilaga 18 är inte relevant för nu aktuell fråga om utlämnande av loggar för närvaro
och för chattar.
Sidan rör teknisk systemdokumentation i Teams för att skapa och ta bort team/grupper, skapa
kanaler och att ändra inställningar. Informationen gäller andra funktioner i Klienten än närvaro
och chatt. Se punkterna på mitt på sidan:
”





”

Team creation
Team deletion
Added channel
Changed setting
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 eSams8 PM 2021-01-26 1.09 Molngruppens redovisning – Teknik, produkter och
säkerhetslösningar10 har tagits fram av eSam som stöd för att skapa en grundläggande teknisk
förståelse och utgöra grund för bra dialoger mellan olika verksamhetsområden inom
medlemmarnas organisationer. Den kan läsas för att få en övergripande inblick i den tekniska
komplexiteten. Den ger dock inte alla svar på eventuella behov av utredning som en
organisation kan ställas inför, utan ska kunna fungera som en översiktlig guide. Den gör heller
inte anspråk på att vara heltäckande och kan förändras över tid.
Promemorian innehåller enligt kommunstyrelsens uppfattning inte information som visar att
det är möjligt att med rutinbetonade åtgärder sammanställa loggar för närvaro och för chattar.
Punkt 9
Kommunstyrelsen hänvisar det som anförs under rubriken Allmänt och punkt 3 angående att
närvarolista ska bevaras. Kommunstyrelsen bestrider att beslut inte har fattats och hänvisar till beslut
om dokumenthanteringsplanen beträffande närvarolista samt att någon gallring av denna inte ska ske.
Punkt 10
Kommunstyrelsen och Service har inte åberopat 2 kap 7 § TF som grund.
Punkt 11
Kommunstyrelsen och Service hänvisar till det som anförs ovan beträffande Teams och
bakomliggande filer, som endast finns osorterade i kommunens datasystem och inte kan sammanställas
genom rutinbetonade åtgärder.
Teams är, till skillnad från First Class-systemet som var aktuellt i RÅ 1988 ref. 44, inte en egen
fristående mjukvara. First Class-systemet i rättsfallet loggade och förtecknade varje avsänt eller
mottaget elektroniskt brev, vilket inte är fallet med Teams.
Punkt 12
Kommunstyrelsen och Service hänvisar till det som anförs ovan samt i de överklagade besluten. Punkt
6 och 7 i professor Seipels yttrande till regeringsrätten avser First Class-systemet och kan inte
tillämpas på samma sätt när det gäller Teams.

”eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 29 myndigheter och SKR. Våra medlemmar vill ta tillvara på
digitaliseringens möjligheter för att underlätta för privatpersoner och företag, och för att använda våra gemensamma resurser på ett
effektivt sätt.”
https://www.esamverka.se/om-esam/om-esam.html
9 Fotnot 6 och 7 i klagandens komplettering
8

10

https://www.esamverka.se/download/18.2592ea441774291f4c756db/1611825241932/PM%20Teknik%20och%20molntj%C3%A4nster
%201.0%202021.pdf
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Kommunstyrelsen och Service vill även påpeka att det inte finns behov, på samma sätt som för epost
som skickas till och från en myndighet, att sortera nu efterfrågade uppgifter i syfte att skapa en god
myndighetsstruktur11.
Det är kommunstyrelsens och Service uppfattning att det inte är möjligt för Service att med
rutinbetonade åtgärder utföra det som klaganden anger samt att uppgifter hos kommunstyrelsen om
loggar för närvaro och chatt är minnesanteckningar och interna meddelande inom kommunstyrelsen
som inte är allmänna handlingar.
Punkt 13
Kommunstyrelsen och Service hänvisar till det som anförs ovan och i de överklagade besluten
beträffande att det inte finns någon handling som rutinmässigt är åtkomlig. Kommunstyrelsen delar
med hänvisning till detta inte klagandens uppfattning att rättsfallet RÅ 1998 ref 44 ska tillämpas i nu
aktuella mål på det sätt som klaganden anför.
Punkt 14
Kommunstyrelsen och Service hänvisar till det som anförs ovan och i de överklagade besluten och
konstaterar att den av klaganden åberopade punkten 14 i professor Seipels yttrande till regeringsrätten i
RÅ 1998 ref 44 leder till denna slutsats när det gäller e-postloggar men till en annan slutsats när det
gäller Teams. Kommunstyrelsen och Service delar därmed inte klagandens uppfattning att rättsfallet
RÅ 1998 ref 44 ska tillämpas i nu aktuella mål på det sätt som klaganden anför.
Punkt 15
Kommunstyrelsen och Service hänvisar till det som anförs ovan och i de överklagade besluten. Det
finns inte några loggar som förs fortlöpande. Kommunstyrelsens och Service uppfattning är att det inte
finns någon allmän handling och att det därför inte ska beslutas om gallringsföreskrifter, utöver
kommunstyrelsens beslut att bevara närvarolistor genom protokollet från sammanträden.
Kungsbacka som ovan
Kommunstyrelsen, Kungsbacka kommun
_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Namnförtydligande, titel

Namnförtydligande, titel

11

Se punkt 7 i professor Seipels yttrande till regeringsrätten i RÅ 1998 ref 44

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:
Aktivitet

Ledning av kommunal myndighet
Ledning
Kommunstyrelse och nämnd
Hantera nämndprocess
1.1.2.1
Handling
Förvaring

Format

Bevara/ Gallra Anmärkning

Kalla till
sammanträde
Kalla till
sammanträde

Kallelse

Diarium

Digitalt

2 år

Beslutsunderlag

Diarium

Digitalt

Se anmärkning

Hålla sammanträde
Hålla sammanträde
Hålla sammanträde
Besluta och
expediera
Besluta och
expediera
Besluta och
expediera

Närvarolista
Dagordning
Omröstningslista
Protokoll

Diarium
Diarium
Diarium
Diarium

Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt

Bevaras
2 år
Bevaras
Bevaras

Protokollsutdrag

Diarium

Digitalt

Bevaras

Anslagsbevis

Diarium

Digitalt

Bevaras

Kungsbacka kommun

Dokumenthanteringsplan

Beslutsunderlag hanteras enligt separat process för
ärendehantering. Huvudregel är att de registreras i
diarium.
Bevaras som en del av protokollet.
Bevaras som en del av protokollet.

Bevaras som ett övergripande
sammanträdesdokument i systemet.
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2020-12-04
Meddelat i Göteborg

Mål nr
15398-20

KLAGANDE
MOTPART
Kungsbacka kommun
ÖVERKLAGAT BESLUT
Kommunstyrelsens i Kungsbacka kommun digitala sammanträde
2020-11-24
SAKEN
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725), förkortad KL;
fråga om inhibition
_______________
FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition.

Dok.Id 735575
Postadress
Box 53197
400 15 Göteborg

Besöksadress
Sten Sturegatan 14

Telefon
Telefax
031 - 732 70 00
E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se
www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00
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DET ÖVERKLAGADE BESLUTET
Kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun höll den 24 november 2020 sammanträde.
YRKANDEN M.M.
överklagar och begär inhibering av sammanträdet samt anför
bl.a. följande. Under sammanträdet försvann en del ledamöter och ersättare
från mötet under en viss tid. Åtta ledamöter syntes i bild när sammanträdet
startade samt KSO, vice KSO och sekreterare. Övriga ledamöter syns inte i
bild. Mötet genomfördes med ett flertal brister i närvaro och bildöverföring.
Det är en stor brist på säkerhet och avviker kraftigt från att kunna delta på
lika villkor för de deltagare som finns på länk.
Kommunen hemställer att förvaltningsrätten inte beslutar om inhibition och
anför bl.a. följande. Förutsättningar för inhibition föreligger inte. Fullmäktige har enligt 6 kap. 24 § kommunallagen möjlighet att införa rätt för
nämndledamöter att delta i sammanträde på distans. I kommunens reglemente för kommunstyrelsen och nämnder framgår också att kommunstyrelsen får sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Ökad användning av distansdeltagande är en del i det arbete som kommuner är skyldiga
att göra för att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.
Sveriges kommuner och regioner utarbetade under våren råd om det praktiska tillvägagångssättet för att uppfylla lagkraven för digitala sammanträden. Enligt de råden framgår bl.a. att kraven på att samtliga deltagare ska
kunna delta på lika villkor inte innebär att distansdeltagande ledamöter hela
tiden ser alla andra ledamöter eller närvarande i realtid eftersom det typiskt
sett inte är fallet vid fysiskt deltagande vid ett sammanträde. Det finns vidare inte något lagkrav på att ljud- och bildöverföring sker med en kvalitet
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som uppfyller en viss teknisk standard. Det har inte heller under sammanträdet kommit fram uppgifter om några allvarligare problem med ljud- och bildöverföring.
SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
En förvaltningsdomstol får meddela interimistiska beslut, däribland inhibition av ett överklagat kommunalt beslut, om beslutet i annat fall gäller omedelbart (28 § förvaltningsprocesslagen [1971:291], förkortad FPL).
Av förarbetena till FPL framgår att syftet med bestämmelsen om inhibition
är att domstolen ska ha möjlighet att förhindra en verkställighet i fall då det
är av stor betydelse för klaganden att ett överklagat beslut inte verkställs innan saken slutligt prövats av domstolen. Detta kan gälla t.ex. när det skulle
vara svårt eller omöjligt att låta en verkställighet av det överklagade beslutet
återgå om beslutet senare upphävs.
En bedömning av om inhibition bör meddelas i ett mål rörande laglighetsprövning enligt KL får grundas på ett preliminärt ställningstagande till frågan om det överklagade beslutet är olagligt eller inte enligt de omständigheter som klaganden har åberopat. Inhibition bör komma i fråga endast om
starka skäl talar för att beslutet är olagligt och verkställighetsförbudet är ägnat att förhindra att ett allmänt eller enskilt intresse lider beaktansvärd skada
(jfr Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden RÅ 83 2:43 och
RÅ 1986 ref. 7).
Förvaltningsrätten anser att vad som hittills har kommit fram i målet inte utgör skäl att besluta om verkställighetsförbud.
inhibition ska därför avslås.
Överklagandet kommer senare att prövas slutligt.

yrkande om
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-03)

Rådman
Föredragande i målet har varit föredragande juristen Lars Elfving.
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SVERIGES DOMSTOLAR

Hur man överklagar

FR-03

________________________________________________________________
Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan
du överklaga. Här får du veta hur det går till.

ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Anvisningar för överklagande FR-03 – Överklagandetid 3 v - PT • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling • 2020-05

Tiden räknas oftast från den dag som du fick
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller
om beslutet avkunnades vid en muntlig
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen
gav besked om datum för beslutet.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.
4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

För en part som företräder det allmänna (till
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från
den dag domstolen meddelade beslutet.

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.

Observera att överklagandet måste ha kommit
in till domstolen när tiden går ut.
Vilken dag går tiden ut?
Sista dagen för överklagande är samma veckodag
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut
måndagen den 23 mars.
Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker det att överklagandet kommer in
nästa vardag.

Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och
målnummer.

5. Skicka eller lämna in överklagandet till
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i
beslutet.
Vad händer sedan?

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för
sent avvisar domstolen överklagandet. Det
innebär att beslutet gäller.
Om överklagandet kommit in i tid, skickar
förvaltningsrätten överklagandet och alla
handlingar i målet vidare till kammarrätten.
Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning kan även kammarrätten skicka brev
på detta sätt.

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha
och varför du tycker att kammarrätten ska
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Prövningstillstånd i kammarrätten

När överklagandet kommer in till kammarrätten tar domstolen först ställning till om
målet ska tas upp till prövning.
Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra
olika fall.
• Domstolen bedömer att det finns
anledning att tvivla på att förvaltningsrätten dömt rätt.
• Domstolen anser att det inte går att
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt
utan att ta upp målet.
• Domstolen behöver ta upp målet för att
ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
• Domstolen bedömer att det finns
synnerliga skäl att ta upp målet av någon
annan anledning.

Anvisningar för överklagande FR-03 – Överklagandetid 3 v - PT • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling • 2020-05

Om du inte får prövningstillstånd gäller det
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.
Vill du veta mer?

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på
första sidan i beslutet.
Mer information finns på www.domstol.se.
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KAMMARRÄTTEN I
GÖTEBORG

UNDERRÄTTELSE
2021-04-01

Aktbilaga 22
Mål nr.
21-21

Avdelning 1

Anges vid kontakt med kammarrätten

Kommunstyrelsen i Kungsbacka
kommun

KS2020-01130

angående rätt att ta del av allmän handling
_________________________________________________________________________
Ni får tillfälle att senast den 22 april 2021 komma in till domstolen med ett skriftligt
yttrande över bifogade handlingar.
Om ni inte yttrar er inom den angivna tiden kan målet ändå komma att avgöras.
Domstolen tar gärna emot handlingar via e-post. Det som skickas med e-post behöver inte
skickas på annat sätt. Kom ihåg att ange målnummer 21-21.

Agneta Andersson
Telefon 031-732 76 30
Bifogade handlingar: aktbilaga 12-21 (mål 21-21)

Dok.Id 548619
Postadress
Box 1531
401 50 Göteborg

Besöksadress
Stora Nygatan 21

Telefon
Telefax
031-732 74 00
E-post: kammarratten.goteborg@dom.se
www.kammarratten.goteborg.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

Kammarrätten i Göteborg
Målen 7795-20 och 21-21

Komplettering till överklaganden
Beslut:

Nämnden för Service i Kungsbacka kommuns beslut den 11 december
2020-01130.

Klagande:

KAMMARRÄTTEN I
GÖTEBORG
Avdelning 3
INKOM: 2021-02-18
MÅLNR: 21-21
2020, dnr
KS 12
AKTBIL:

@outlook.com

Min begäran
1. Önskar härmed inkomma, med komplettering av mina tidigare inlämnande överklaganden i
målen 7795-20, och 21-21 som denna skrift avser att utveckla närmare då överklagandet från
den 31 december 2020.
2. Jag begär i första hand att de efterfrågade handlingarna ska förklaras vara allmänna
handlingar enligt de grunder som jag anför nedan.
3. I andra hand att kammarrätten återförvisar målet/målen till beslutande myndighet för en
mer grundlig prövning i frågan om de efterfrågade handlingarna är att bedömas vara
allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen.
4. Grunderna som anförs nedan åberopas i båda målen samt bifogade handlingar.
Mina skäl för min begäran
1. Min begäran har sin grund i att jag som medborgare ska kunna kontrollera närvaron i syfte
att kunna utöva en diskussion om hur demokratin fungerar under den pågående
samhällsutmaningen som Covid-19 pandemin innebär för den kommunala demokratin. En
annan del är att kunna utöva demokratisk kontroll av de beslut och då särskilt frågan om det
politiska organet har varit beslutsmässigt under mötet i sin helhet och på vissa punkter.
2. Kommunen skriver i sitt avslagsbeslut är kravet enligt kommunallagen att en eller flera
ledamöter ska kunna vara med på distans är att ljud och bildöverföring i realtid kan upprättas
samt, att deltagandet kan ske på lika villkor. Just den frågan är i ifrågasatt av en
kommunmedlem som även är ledamot i kommunstyrelsen enligt ett mål om
laglighetsprövning vid Förvaltningsrätten i Göteborg, i mål nr 14307-20. Frågan om
distansdeltagande och den demokratiska rätten att kontrollera möten har även berörts i
Förvaltningsrätten i Luleås dom i målen nr 2620-20 och 2621-20 den 21 januari 2020
motsvarande fråga gällande kommunfullmäktige som har upphävt samtliga beslut vid två
sammanträdes dagar i kommunstyrelsen. Utifrån det är det viktigt ur demokratisk synpunkt
att närvaron kan kontrolleras då det kan påverka om mötet var beslutsfört enligt
kommunallagen.

3. Av avslagsbeslutet framhåller kommunen att uppgiften om hur ledamöterna använder
applikationen Teams registreras i den aktuella programvaran och kan uppfattas med tekniska
hjälpmedel och nyttjas av anställda vid kommunstyrelsen. Eftersom kommunens anställda
genom användande av applikationen Teams kan läsa de begärda uppgifterna och enligt deras
avslagsbeslut kan ta skärmdump på uppgifterna är det upptagningar och handlingar som kan
läsas med tekniska hjälpmedel som kommunen själva använder. En skärmdump uppfyller
kravet på att vara en handling enligt 2 kap. 3 § TF, se t.ex. kammarrätten i Stockholms dom
den 8 mars 2019, mål nr 9895-18.
Grunderna för att det ska ses som en allmän handling
4. Av bilaga 11, framgår att att teams och skype sparar textbaserad kommunikation och att
Teams gör det som individuella objekt, dvs utgör uppgifter som förs in i en databas
fortlöpande medans Skype

Application

Mailbox folder

Visible to

Record type

Clients
Skype for

Conversation

Business

History

Teams

Conversation

(personal)

History\Team c),at

Yes

Threaded
transcript

No

Individual items

(personal mail box )

5. En chattkonversation som sker i teams mellan en grupp människor eller på ett möte sparas
och är enligt Microsoft som är tilltjänsteleverantören möjlig att söka fram genom den
aktuella applikationen.2 Det är också möjligt att i applikationen gå tillbaka till det möte under
fliken chatt och på nytt markera mötet och då ta del av den kommunikation som utbytes
mellan deltagarna i mötet på nytt.3 Det går även att klicka på den länk som kommunen har
skickat ut till deltagarna för mötet för att kunna ta del av chattkonversationen på nytt.4
6.
7. Ytterligare ett alternativ är att t.ex. tjänstemännen inom kommunstyrelsen som närvarade
under mötet går till sin epostbrevlåda i Outlook och väljer konversationshistorisk så kommer
den samlade chatt konversationen vara sammanställd och slutlig som en färdig elektronisk
handling. Den handlingen finns kvar efter att mötet har avslutat och kommer inte ändras och
får därmed anses ha fått sin slutgiltiga form, se motsvarande resonemang i domstolens dom i
mål nr 1199-19.
8. Det gör att det är möjligt för kommunen att med rutinbetonade åtgärder som kommen själva
använder kan sammanställa de uppgifter5 som finns i de databaser som chatthistoriken

1

Se bilaga 1 – Using office 365 IM… peti.com
Se bilaga 2 – Teams chatthistorik
3
Se bilaga 3 – Återuppta en gammal konversation i Teams.
4
Se bilaga 8.
5
Se bilaga 5-6 – Search the message tracking log och Search the audit log for events in Microsoft teams.
2

skapar samt att det finns färdiga digitala handlingar som har fått sin slutgiltiga form. Vidare
framgår att själva systemet använder olika AI och gör indexeringar som gör uppgifterna i
teams sökbara och det finns gör det möjligt med kategorisering av audit loggar.6
9. I samma promemoria skriver arbetsgruppen följande: ”Det finns stor möjlighet att Teams kan
matcha lagkrav mot myndigheter för loggning samt audit. Många detaljer loggas och
arkiveras. Som kund kan man styra vilka loggar och förutsättningar som skall gälla för vilken
tid”7 Kommunen har inte vilket framgår i målet 21-21 beslutat om att de uppgifter som
sparas får gallras när det kommer till bl.a. loggarna.8
10. Det finns inga lagar som förhindrar att en sammanställning av de aktuella uppgifterna görs
utifrån 2 kap 7 § TF, därav bör uppgifterna som förvaras hos kommunstyrelsen och som går
att sammanställa med rutinmässiga rutiner, vara att bedöma som allmänna handlingar.
11. Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 1998 ref. 44 bl.a uttalat att en upptagning är inte en
fysisk enhet utan en informationsenhet och definieras som en sammanställning av uppgifter
som har sakligt sammanhang. Det sammanhållande logiska kriteriet är i detta fall att
uppgifterna i upptagningen lämnar information om meddelandeutväxlingen i First Class
systemet med specifikation av avsändare eller adressat, meddelandets storlek/omfattning,
huruvida meddelandet är kombinerat med en bilaga, uppgift om ärende/angelägenhet samt
datum.
12. Av möjligheten i contentsökning men även de loggar som beskrivits ovan och hänvisats till är
det möjligt att både loggarna och den sökningen som kan göras uppfyller det logiska
kriterium som Högsta förvaltningsdomstolen fäster vikt vid och att det är den det är alla
upptagningar tillsammans som utgör handlingen (punkt 6 i domen). Vidare finns det en
logiskstruktur i uppgifterna i chatten som gör att det är möjligt att återfinna vissa
meddelande i en kronologisk ordning, t.ex. när det för tjänstemännen går att på nytt gå in i
mötet och få konversationen återgiven för sig (punkt 7).
13. HFD skriver även följande i sin dom - Vid bedömningen av en begäran om insyn saknar den
tekniska uppbyggnaden i sig betydelse. Det som är rutinmässigt åtkomligt för överföring till
läsbar form är således att uppfatta som en förvarad handling oberoende av på vilket sätt
åtkomligheten möjliggörs genom centrala och decentrala åtgärder och kombinationer av
dessa. Det senare bör innebära att det räcker att tjänstemännen i kommunstyrelsen eller
tillsammans med tjänstemän från Servicenämnden kan genom administrationsgränssnittet ta
fram de aktuella uppgifter som efterfrågas, gör att de ska ses som allmänna.
14. Vidare anser jag till skillnad från kommunen att de loggar och de uppgifter som förs in i
kommunikationsdatabasen är sådana att de inte kan anses utgöra en mellanprodukt eller
minnesanteckning för att det inte finns någon slutprodukt, eller ärende som de går att koppla
till i första hand och i andra hand borde de anses som upprättade genom att protokollet som

6

E-samverkans promemoria - Molngruppens redovisning - Teknik, produkter och säkerhetslösningar, s. 22.
Ibid s. 23.
8
Se bilaga 7 – Ta fram chattloggar.
7

kommunen har lämnat ut har upprättas, dvs ärendet har slutbehandlats (se punkt 14 i
domen).
15. Loggarna bör åtminstone anses vara förda fortlöpande och eftersom det saknas
gallringsföreskrift för den aktuella typen av loggar samt att om det fanns bör det inte spela
någon roll i vilket intervall som en gallring sker, se punkt 15 i målet).
16. Med dessa grunder önskar jag att Kammarrätten förklarar att den begärda loggen och chatt
konversationen ska förklaras vara allmänna handlingar.
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Using Office 365 IM Conversation Records for
eDiscovery
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eDiscovery is an activity based on seeking answers to questions. Who did
something and when did they do it? Who was involved? How were they
involved? Where is the evidence and how strong is the evidence? And so on.

Lots of Data to Search
When it comes to performing eDiscovery in an Office 365 tenant, a lot of data
is available to search to find answers. The two basic workloads, Exchange and
SharePoint, began adding compliance features in their 2010 on-premises
versions.
The on-premises technology is now largely superseded by newer and more
capable cloud-specific implementations in the Office 365 data governance
framework. For example, content searches are much faster and more capable
than their on-premises counterparts because they can search multiple
locations. Office 365 retention policies make sure that all workloads keep
information based on the same criteria. Some older methods, like Exchange
litigation holds, continue in use, but overall, Office 365 is a good place to go
hunting for information.

Compliance Records for Communications
Given that an increasing number of organizations use Teams for internal
communications and that Teams will replace the Skype for Business Online
client, anyone interested in eDiscovery needs to understand how the two
applications record information that might turn up in searches. As summarized
in Table 1, both Skype for Business Online and Teams capture records for textbased communications (Skype calls these IM, Teams uses chats or
conversations). Neither application captures compliance records for video or
audio content.
Application

Mailbox folder

Visible to

Record type

Clients
Skype for

Conversation History

Yes

Business
Teams (personal)

Threaded
transcript

Conversation

No

Individual items

History\Team Chat
(personal mailbox)
Teams (channel)
No
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Individual Items

(group mailbox)

Table 1: Conversation Items captured by Office 365 applications
The Conversation History\Team Chat folder is only available online. As
mentioned in this article, you can use the PowerShell GetMailboxFolderStatistics cmdlet to check the number of items in the folder. If
you want to examine the items with a utility like MFCMAPI, make sure that
your Outlook profile is not configured in Exchange cached mode as otherwise
you will not see the folder contents.
Note: From October 6, 2020, Microsoft changed the storage location for Teams
compliance records. See this page for more information.

Skype for Business Compliance Records
In the case of Skype for Business, the same method captures conversations
for meetings and personal chats. Skype for Business records the interaction
between people in a conversation in a transcript format. You can find the
transcripts in the Conversation History folder in the mailbox of each participant.
In fact, depending on the length of the conversation and other factors, several
versions of a transcript might exist. For eDiscovery purposes, you always look
for the most recent version as that holds the most complete record.

Teams Compliance Records
Teams takes a different approach to capture compliance records for
conversations. As people contribute to conversations, Teams takes copies of
each contribution using “the Office 365 substrate” (in this case, Exchange
Online) to create mailbox items. These copies are compliance records. The
“real” chat data stays in the Teams chat service on Azure.
Items for personal chats go the Team Chat folder in participant mailboxes while
items captured for channel conversations are in the same folder in group
mailboxes. Teams captures records in phantom mailboxes for messages sent
by hybrid users with on-premises mailboxes or guest users.
For example, if you have a conversation in in General channel of the “Planning
2018” team, compliance records are in the Conversation History\Team Chat
folder of the “Planning 2018” group mailbox. If you then have a conversation in
the Budget
inYOUR
the same
team, the
records also go into the same folder.
WE USE COOKIES
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There is nothing wrong with having all the records for a team gathered in one
place. The compliance items are safe from interference because clients do not
reveal the folder in their user interface. The items are indexed and
discoverable, and the most interesting information in a compliance record is
likely to be the content.
Figure 1 shows the results of an Office 365 content search. The results include
records captured for personal chats and channel conversations. The difference
between personal chats (labeled IM) and records for channel conversations is
obvious. Compliance records for channel conversations include the team and
channel name in titles. The exception is for records for conversations in the
General (default) channel as these do not include the channel name in the title.
_

Olf1teJ6'i

Setu11ty&Comph,mu,

L

:

[

To,.,ft.>dmor.d

f;

Content seerch ) Search Tesl Teams 19-De<-2017

ffotice sornellwlg d,l'ereM7 Our e[)-s(oo,ery e:wpenence rJ new and ffl9"0\'td. le,i,,ln l'IIO!t abovt ,t. Set> someth,r,g m,ss,r,g7 Try usor,g lhe l~.Ky-f<h UI
St&rch rourorg&nrn i,on IOf<ori1fflt ,netNil Oixllme,m, ~ e 10, ~w,ne" COl'l~er~1,ori5. Tetr"I~ OMI, arod mor,e. You c1n thffl Pft---.ew .!lnd e:o,port 1ht -•<h re5UIU,

I Newstardllv

Edit

~Sao;e!v

iSOptn..,

Morcv

query O
~

N!k.onClo'ner1Cli.b/1SlJ680076S82:

Cl

Etlgi,,_;ngTt<.lbr'S/15136lS689853

From
lo
Si.Jb,e,c,
sendDa!t

-n,.. coni=firun,;u ,,e nc,19ood."

Tcr,yRtomo,id <tcriy.A.ecll'IIO"!li:l
&l9 ,r,e,e n<19Testtl'l<Tes~Ul
&ig ,1"'!4!1'>f'19Testersfl~llö81)6.82156,lr1t1anawoes
l2/19/201710:5l22AM

tufC,

Oa:a:2017•12-t!tll>"Al:05

Oow"load Ongi,nal l'.orn
~

J Smde1/Au'.hor:TonyRedmo.-.:l

CoaloliO linan«, ue nc,t iiood.

D '"
D '"
Cla:e:2017-12-l!tll>".41:3.2

I

Scndc</Au'.hor:lonyRcdmo.-.:l

C)

EnginffringTHterT,/Cnginc-=ring~201811SU6806966S6,/F.__ - 1'

(:'.'l

Er9ne«l~Ttsten/Englnetfin,gP411'1S2018/1513679832:13A

Oa:e:2017-12-l!tll>"AO:~

I)

I

Soender/Author:TonyRt<Jmo.-.:l

EngrnttringTe-.ttn/1513690682156/FinanceWoes

Oact:2017-12-l!tll►.51:22

I 5'"°"1/Author: TonyRodmonr:I

"' t.ocat,on&.. ,elK1KI IDa11on<C...lce1c,dJ

D

0Alllom,onsG)

@

Spec1ficlOG111onsMc,d,fy_

Ope~tlo1uOtp;1rtmenV1S129!t4553582

C111e:2017-12-1!t1o-.40:5.2

11.e-su1~pe•p,o,g~

I Sff'IISf!f/Aulh«:lonyREdr'r'rOnr:I

so I 100 I soo

I<<

,

of 1 P~es

)

)I

Figure 1: Searching for Teams compliance records (image credit: Tony Redmond)
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What is not so good is that if you want to find the original item in place within a
channel, the information recorded in the item does not tell you the name of the
channel. Instead, you get a number (like 1512994553582) generated by
Teams. In fact, this number is the reply chain identifier and you can use it to
find all the messages that make up a conversation.
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If you are lucky and the topic includes a title, you see that too. In short, if an
investigator wants to understand the ebb and flow of a conversation, they
might have to search all channels in the team (manually) using the date and
time of a found item to recover all the compliance records for the conversation
and be able to see how a discussion developed.

Transcripts versus Individual Records
The format used for compliance records creates another eDiscovery challenge.
Because Skype for Business conversations are time-limited (in other words,
they finish), the application can generate a complete transcript showing the full
context of the conversation. Figure 2 shows an example. If an eDiscovery
search uncovered this item, an investigator can easily understand how the
conversation develops between the two participants and what they discuss.
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A an Byme 17:35:

Were you able to make it ?
Tony Redmond 17:35:

Yes. And it soun ded good. Very cogent and cohesive. Well done!
Tony Redmond 17:36:

And the video helps with the communications
Alan Byme 17:36:

I was j ust trying to make su re I didn't pick my nose or fall asle ep
Tony Redmond 17:36:

Yes, can't do that on cam era

Figure 2: A Skype for Business Online conversation transcript (image credit: Tony Redmond)

Teams conversations are persistent. They are open-ended and can restart at
any time, which then means that it is harder to create a transcript like the form
used by Skype for Business. Teams therefore captures compliance records as
a series of items, one for each contribution. Although the items are fully
searchable, the fact that multiple individual items exist for a conversation
creates a reassembly challenge for investigators.
Take the example where a search uncovers an interesting item from a Teams
conversation. The content of the item might be enough for the investigation,
but it is more likely that the investigators need extra information to understand
how the conversation developed. They must therefore retrieve items captured
before and after the item of interest and then assemble the items in time order
to create the kind of transcript available in Skype for Business Online. This is a
manual process.
The problem with manual processes is that they are both expensive and open
to challenge in court. To satisfy a judge, it is likely that investigators must prove
that they have the correct items (and did not omit any) and present the
information in the correct order. Although I know how to use Skype for
Business transcripts in legal actions, I have not yet experienced how the legal
eagles deal with search results from Teams.
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Compliance is Difficult
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Generally speaking, compliance is a difficult and costly topic. The growing
amount of data accumulated through computer interactions makes it harder for
searches to find precisely the right information. On the upside, Teams captures
information about conversations that is searchable. The downside is that the
transition from Skype for Business Online to Teams might make searching and
satisfying lawyers just a bit harder.
Follow Tony on Twitter @12Knocksinna.
Want to know more about how to manage Office 365? Find what you need to
know in “Office 365 for IT Pros”, the most comprehensive eBook covering all
aspects of Office 365. Available in PDF and EPUB formats (suitable for iBooks)
or for Amazon Kindle.
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Det går att hitta chatthistoriken från Teams även om det är lite krångligt. Vill man söka
efter andras chatthistorik, exempelvis elevers måste man:
• ha ok från kommunens dataskyddsombud att söka i historiken
• vara admin i Office 365 och ha tillgång till content search (innehållssökning)
I adminpanelen i Office 365: Gå till Content Search i Compliance & Security center.
Den personliga chatthistoriken sparas i användarens Exchangemailbox. Denna kan
exporteras som andra mailboxar i Exchange Online. I Content Search skapar man en
ny sökning av mailbox, väljer Preview search results efter sökningen. Chattarna visas
som IM i subject & type. Välj sen Download Original ltem för att exportera dem som
.eml filer.
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Microsoft made
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a recent change
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compliance
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stored in a

Labels
Exchange Online
Mai/Addin
Microsoft Graph
Powershe/1

REST

Mailbox for
private Teams
Chats from the
\ Conversation
History\Teams
Chat Folder to a
non_ipm_subtr
ee folder
called TeamsMe
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ssagesData
(see https://offic
e365i tpros.com
/2020/10

/14/microsoftchangeslocation-teamscompliancerecords/ for
some
good commenta
ry on this
change). In
terms of
programmatic
access to these
messages this
change affects
the ability of the
Graph (and
Outlook REST)
Endpoints to
access them.
While you could
never access the
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Folder directly
with the Graph
API (because of
the FolderClass)
the messages
themselves
would appear in
the \Messages
endpoint (this is
because they
where captured
bythe
underlying
Allltems Search
folder that backs
this endpoint).
Nowthe
messages are in
the
Non 1PM Subtr
ee you loose the
ability of that
Search Folder to
access those
messages. This
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first up broke
my OWA add-in
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xdev. blogspot.co
m/2019/03

/microsoftteams-privatechathistory.html that
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History for a
user using the
compliance
messages in a
Mailbox eg
... V
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While the Graph
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can't be used to
access these
compliance
records
anymore (unless
you create your
own search
folder to expose
them). You can
use EWS to still
access them, to
fix my Outlook
Add-in this
meant switching
the code from
using the
Outlook Rest
Endpoint to
EWSto
accessing these
message. I also
wrote a script to
show how these
message could
be accessed via
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powershell
There are two
ways of getting
the
TeamsMessages
Data Folder in
EWS the first is
you can use an
Extended
property that
exists on the
Inbox folder that
will contain the
hex entryld to
the
TeamsMessages
Data Folder you
then need to
convert that to
an EWS id and
then bind to the
Folder eg (In the
script rve done
this)
1

$folderid= new-object Microsoft.Exch
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2

$TeamsMessagesDataFolderEntryId = ne

3

$psPropset= new-object Microsoft.Exc

4

$psPropset.Add($TeamsMessagesDataFol

5

$RootFolder = [Microsoft.Exchange.We

6

if ($RootFolder.TryGetProperty($Team

7

{

8

$TeamsMessagesFolderId= new-obj

9

$TeamsMessagesDataFolder = [Mic

10

}

11
12

function ConvertId{
param (

13
14

[Parameter(Position=1, M

15

[Parameter(Position=2, M

16

)

17

process{

18

$aiItem = New-Object Microso

19

$aiItem.Mailbox = $MailboxNa

20

$aiItem.UniqueId = $HexId

21

$aiItem.Format = [Microsoft.

22

$convertedId = $service.Conv
return $convertedId.UniqueId

23
}

24
25

}

gistfile1.txt
hosted with
GitHub

view raw
by

The other way is
just find the
folder using its
name in the
Root of the
Non 1PM Subtr
ee. (In the Plugin
Ido this)
1

function FindFolderRequest(){
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2

var RequestString =

3

'<?xml version="1.0" encodin

4

'<soap:Envelope xmlns:xsi="h

5

'

6

'

7

'

</soap:Header>' +

8

'

<soap:Body>' +

9

'<m:FindFolder Traversal="Sh

<soap:Header>' +
<t:RequestServerVersion

10

'<m:FolderShape>' +

11

'

12

'</m:FolderShape>' +

13

'<m:IndexedPageFolderView Ma

14

'<m:Restriction>' +

15

'

16

'

<t:FieldURI FieldURI="f

17

'

<t:FieldURIOrConstant>'

18

'

<t:Constant Value="Te

19

'

</t:FieldURIOrConstant>

20

'

21

'</m:Restriction>' +

22

'<m:ParentFolderIds>' +

23

'

24

'</m:ParentFolderIds>' +

25

'</m:FindFolder>' +

26

'

27

'</soap:Envelope>'

28

return RequestString;

<t:BaseShape>AllPropertie

<t:IsEqualTo>' +

</t:IsEqualTo>' +

<t:DistinguishedFolderId

</soap:Body>' +

29
30

}

gistfile1.txt
hosted with
GitHub

view raw
by

With the script
it means is I can
do something
like this to view
the Chat
messages in a
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Mailbox (last 30
days) eg
.

.

'

. ~·.

'

-

.

.

As well as
changing the
Add-in from
using the
Outlook Rest
endpoint to
EWS I've also
included a look
back dropdown
so if you want to
see more then
the default 60
days of
messages you
nowcan eg
.,,__,_

--------~---~
---_,., __ - --- . - --

Q .....

----
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see will depend
on the Retention
policy for your
compliance
records ).
The script is
available
from https://git
hub.com
/gscales
/PowershellScripts
/blob/master
/GetTeamsChat
Messages. psl
With the Add-in
is I've hosted the
files on my
GitHub pages so
its easy to test
(if you like it
clone it and host
it somewhere
else). But all you
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need to do is
add it as a
custom addin (if
your allowed to)
using theURL

https://gscales.g
ithub.io
/TeamsChatHist
ory
/TeamsChatHist
ory.xml

--,.

·-

•-

;;_

·-

- - · -···-· c=::_::::i

The GitHub
repository for
the Addin can be
found
here https://git
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1
January 10,
2012

I thought
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the year
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All sample scripteA0.001HOurce code is provided by for illustrative purposes
only. All examples are untested in different environments and therefore, I
cannot guarantee or imply reliability, serviceability, or function of these
programs.
All code contained herein is provided to you "AS IS" without any warranties
of any kind. The implied warranties of non-infringement, merchantability
and fitness fora particular purpose are expressly disclaimed.
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I Teams kan du söka efter och återuppta en tidigare konversation. Oavsett hur många gånger
du har pratat med den personen finns allt på samma ställe.

Hitta ett gammalt meddelande
Alla gamla meddelanden sparas och du kan söka efter dem (och personer, chattar och filer)
via kommando rutan högst upp på skärmen. Klicka på den konversation du vill återuppta.
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Om du vill söka efter en bifogad fil kan du titta på fliken filer ovanför Sök resultaten. Du kan
klicka på filtrera
för att begränsa resultatet.
Hade du nytta av den här informationen?

Ja

Nej

×

Visa sparade meddelanden
Om du vill visa dina sparade meddelanden klickar du på din profil bild överst i appen och
väljer sedan Spara.
Obs!: Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra
felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om
informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Il
Ett prenumeration
för att få ut mesta
möjliga av din tid

Prova en månad gratis

11 lffl

~

Behöver
Behöver du
du mer
mer hjälp?
hjälp?
Hur kan vi hjälpa dig?
Hade du nytta av den här informationen?


Ja

Nej

×

Message tracking
11/2/2020 • 15 minutes ta read ~ Edit Online

The message tracking log is a detailed record af all activity as mail flows through the transport pip I'
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analysis, reporting, and troubleshooting.

By default, Exchange uses circular logging ta lim it the message tracking log based an file size and file age ta
help control the hard disk space that's used by the log files. Ta configure the message tracking log, see Configure
message tracking .

Search the message tracking log
Message tracking logs contain vast amounts af data as messages move through a Mailbox server ar Edge
Transport server. When it comes ta searching the message tracking logs, you have options:

• Get-MessageTrackinglog: Administrators can use this Exchange Management Shell cmdlet ta search
the message tracking log for information about messages using a wide range af filter criteria. For more
information, see Search message tracking logs.

• Delivery reports for administrators: Administrators can use the Delivery reports tab in the
Exchange admin center ar the underlying Search-MessageTrackingReport and Get-

MessageTrackingReport cmdlets in the Exchange Management Shell ta search the message tracking
logs for information about messages sent by ar received by a specific mailbox in the organization. For
more information, see Delivery reports for administrators.

Structure of the message tracking log files
By default, the message tracking log files exist in

%ExchangelnstallPath%TransportRoles\Logs\MessageTracking .

The

folder contains log files that have different names, but they all follow the naming convention
MSGTRKServiceyyyymmdd-nnnn.log .

FILE NAME

MSGTRK

The different log file names are described in the following table.

SERVERS

DESCRIPTION

Mailbox servers and Edge Transport

Log files for the Transport service.

servers

MSGTRKMA

Mailbox servers

Log files for the approvals and
rejections in moderated transport. For
more information, see Manage
message approval.

MSGTRKMD

Mailbox servers

Log files for messages delivered to
mailboxes by the Mailbox Transport
Delivery service.

MSGTRKMS

Mailbox servers

Log files for messages sent from
mailboxes by the Mailbox Transport
Submission service.

The other placeholders in the log file names represent the following information:

• yyyymmddis the coordinated universal time (UTC) date when the log file was created. yyyy = year, mm=
month, and dd = day.

• nnnn is an instance number that starts at the value 1 every day for each log.
Information is written ta the log file until the file reaches its maximum size. Then, a new log file that has an
incremented instance number is opened (the first log file is -1, the next is -2, and so an). Circular logging deletes
the oldest log files fora service when either af the following conditions are true:
• A log file reaches its maximum age.
• The message tracking log folder reaches its maximum size.

Notes:
o The maximum size af the message tracking log folder is calculated as the total size af all log files
that have the same name prefix. Other files that do not follow the name prefix convention are not
counted in the total folder size calculation. Renaming old log files ar copying other files inta the
message tracking log folder could cause the folder ta exceed its specified maximum size.
o On Mailbox servers, the maximum size af the message tracking log folder is three times the
specified value. Although the message tracking log files are generated by the four different
services and have four different name prefixes, the amount and frequency af data written ta the
moderated transport log (

MSGTRKMA )

is negligible campa red ta the other three logs.

The message tracking log files are text files that contain data in the comma-separated value (CSV) format. Each
message tracking log file hasa header that contains the following information:

• #Software: The value is

Microsoft Exchange Server .

• #Version: Version number af the Exchange server that created the message tracking log file. The value
uses the format

1s.01.nnnn.nnn .

• #Log-Type: The value is

Message Tracking Log .

• #Date: The UTC date-time when the log file was created. The UTC date-time is represented in the ISO
8601 date-time format: yyyy-mm-ddr hh:mm:55.fffl., where yyyy = year, mm = month, dd = day, T
indicates the beginning af the time component, hh = hour, mm= minute, 55 = second, fff = fractions af a
second, and Z signifies Zulu, which is another way ta denote UTC.

• #Fields: Comma-delimited field names that are used in the message tracking log files.

Fields in the message tracking log files
The message tracking log stores each message event ana single line in the log. The message event information
is organized by fields, and these fields are separated by commas. The field name is generally descriptive enough
ta determine the type af information that it contains. However, same fields may be blank, ar the type af
information in the field may change based an the message event type and the service that recorded the event.
General descriptions af the fields that are used ta classify each message tracking event are explained in the
following table.
FIELD NAME

DESC RIPTION

FIELD NAME

DESC RIPTION

date-time

The UTC date-time of the message tracking event. The UTC
date-time is represented in the ISO 8601 date-time format:

yyyy-mm-dctrhh:mm:ss.fffl., where yyyy = year, mm=
month, dd = day, T indicates the beginning of the time
component, hh = hour, mm= minute, ss = second, fff=
fractions of a second, and Z signifies Zulu, which is another
way to denote UTC.

client-ip

The IPv4 or IPv6 address of the messaging server or
messaging client that submitted the message.

client-hostname

The host name or FQDN of the messaging server or
messaging client that submitted the message.

server-ip

The IPv4 or IPv6 address of the source or destination server.

server-hostname

The host name or FQDN of the destination server.

source-context

Extra information associated with the source field. For
example:
CatContentConversion
250 2.0.0 OK;ClientSubmitTime:<UTC>

eon nector-id

The name of the Send connector or Receive connector that
accepted the message. For example, ServerNam0\

ConnectorName or ConnedorName.

source

The Exchange transport component that's responsible for
the event. These values are described in the Source values in
the message tracking log section later in this topic.

event-id

The message event type. These values are described in the
Event types in the message tracking log section later in this
topic.

internal-message-id

A message identifier that's assigned by the Exchange server
that's currently processing the message.
The internal-message-id of a message is different in the
message tracking log of every Exchange server that's
involved in the transmission of the message. An example
value is 73014444033 .

message-id

The value of the Message-ld: header field in the message
header. lf the Message-ld: header field doesn't exist or is
blank, Exchange assigns an arbitrary value. This value is
constant for the lifetime of the message. For messages
created in Exchange, the value is in the format
<GUID@ServerFQDN> , including the angle brackets ( < > ).

For example,
<4867a3d78a50438bad95c0f6d072fca5@mailbox01.contoso.com>

. Other messaging systems may use different syntax or
values.

FIELD NAME

DESC RIPTION

network-message- id

A unique message ID value that persists across copies of the
message that may be created due to bifurcation or
distribution group expansion. An example value is

1341ac7b13fb42ab4d4408cf7f55890f.

recipient-address

The email addresses of the message's recipients. Multiple
email addresses are separated by the semicolon charader C).

recipient-status

The recipient status for each recipient separated by the
semicolon charader C). The status values are presented for
the recipients in the same order as the values in the

recipient-address field. Example status values include:
To , cc or Bcc
2502.1.5 Recipient OK
550 4.4.7 QUEUE.Expired;<ErrorText>

total-bytes

The total size of the message in bytes, including all
attachments.

recipient-count

The total number of recipients in the message.

related-recipient-address

This field is used with EXPAND, REDIRECT, and RESOLVE
events to display other recipient email addresses that are
associated with the message.

reference

This field contains additional information for specific types of
events. For example:
DSN: Contains the report link, which is the Message-ld
value of the associated delivery status notification (also
known as a DSN, bounce message, non-delivery report, or
NDR) if a DSN is generated subsequent to this event. lf this
is a DSN message, the Reference field contains the
M essage-1 d value of the original message that the DSN
was generated for.
EXPAND: Contains the related-recipient-address value
of the related messages.
RECEIVE: May contain the Message-ld value ofthe
related message if the message was generated by other
processes, for example, journaling or inbox rules.
SEND: Contains the lnternal-Message-ld value of any
DSN messages.
THROTTLE: Contains the reason why the message was
throttled.
TRANSFER: Contains the lnternal-Message-ld value of
the message that's being forked.
Message generated by in box rules: Contains the
lnternal-Message-ld value of the inbound message that
caused the inbox rule to generate the outbound message.
Forked messages: Might contain the lnternal-Messageld value.
For other types of events, this field is usually blank.

message-subject

The message's subjed found in the Subject: header field.
The tracking of message subjeds is controlled by the

Message lrackinglogSubjectloggingEnab/ed para meter on
the Set-TransportService cmdlet. By default, message
subjed tracking is enabled.

FIELD NAME

DESC RIPTION

sender-address

The email address specified in the Sender: header field, or
the From: header field if the Sender: field doesn't exist.

return-path

The return email address specified by the MAil FROM
command that sent the message. Although this field is never
empty, it can have the null sender address value represented
as <> .

message-info

Additional information about the message. For example:
The message origination date-time in UTC for DELIVER and
SEND events. The origination date-time is the time when
the message first entered the Exchange organization. The
UTC date-time is represented in the ISO 8601 date-time
format: yyyy-mm-ddrhh:mm:ss.fffl., where yyyy = year, mm

= month, dd = day, T indicates the beginning of the time
component, hh = hour, mm= minute, ss = second, fff=
fractions of a second, and Z signifies Zulu, which is another
way to denote UTC.
Authentication errors. For example, you may see the value
11a and the type of authentication that was used when

the authentication error occurred.

directionality

The direction of the message. Example values include
Incoming , Undefined , and Originating .

tenant-id

This field isn't used in on-premises Exchange organizations.

original-client-ip

The IPv4 or IPv6 address of the original client.

original-server-ip

The IPv4 or IPv6 address of the original server.

custom-data

This field contains data related to specific event types. For
example, the Transport Rule agent uses this field to record
the GUID of the mail tlow rule (also known as a transport
rule) or DLP policy that acted on the message. For more
information, see View DLP policy detection reports.

transport-traffic-type

In on-premises Exchange, this field is blank or has the value
Email .

log-id

A unique identifier fora row in the in the message tracking
log. This field isn't important in on-premises Exchange
organizations.

schema-version

Version number of the Exchange server that created the
entry in the message tracking log. The value uses the format
15. 01. nnnn. nnn .

Event types in the message tracking log
Various event types in the event-id field are used to classify the message events in the message tracking log.
Some message events appear in only one type of message tracking log file, and some message events appear in
all types of message tracking log files. The events types that are used to classify each message event are
explained in the following table.

EVENT NAME

DESC RIPTION

AGENTINFO

This event is used by transport agents to log custom data.

BADMAIL

A message submitted by the Pickup directory or the Replay
directory that can't be delivered or returned.

CLIENTSUBMISSION

A message was submitted from the Outbox of a mailbox.

DEFER

Message delivery was delayed.

DELIVER

A message was delivered to a local mailbox.

DELIVERFAIL

An agent tried to deliver the message to a folder that
doesn't exist in the mailbox.

DROP

A message was dropped without a delivery status
notification (also known as a DSN, bounce message, nondelivery report, or NDR). For example:
• Completed moderation approval request messages.
• Spam messages that were silently dropped without an

NDR
DSN

A delivery status notification (DSN) was generated.

DU PLICATEDELIVER

A duplicate message was delivered to the recipient.
Duplication may occur if a recipient is a member of multiple
nested distribution groups. Duplicate messages are detected
and removed by the information store.

DU PLICATEEXPAND

Du ring the expansion of the distribution group, a duplicate
recipient was detected.

DU PLICATEREDI RECT

An alternate recipient for the message was already a
recipient.

EXPAND

FAil

A distribution group was expanded.

Message delivery failed. Sources include SMTP, DNS,
QUEUE, and ROUTING.

HADISCARD

A shadow message was discarded after the primary copy
was delivered to the next hop. For more information, see
Shadow redundancy in Exchange Server.

HARECEIVE

A shadow message was received by the server in the local
database availability group (DAG) or Active Directory site.

HAREDIRECT

A shadow message was created.

HA RED I RECTFAI L

A shadow message failed to be created. The details are
stored in the source-context field.

INITMESSAGECREATED

A message was sent to a moderated recipient, so the
message was sent to the arbitration mailbox for approval.
For more information, see Manage message approval.

EVENT NAME

DESC RIPTION

LOAD

A message was successfully loaded at boot.

MODERATIONEXPI RE

A moderator for a moderated recipient never approved or
rejected the message, so the message expired. For more
information about moderated recipients, see Manage
message approval.

MODERATORAPPROVE

A moderator for a moderated recipient approved the
message, so the message was delivered to the moderated
recipient.

MODERATORREJECT

A moderator for a moderated recipient rejected the
message, so the message wasn't delivered to the moderated
recipient.

MODERATORSALLNDR

All approval requests sent to all moderators of a moderated
recipient were undeliverable, and resulted in non-delivery
reports (also known as NDRs or bounce messages).

NOTIFYMAPI

A message was detected in the Outbox of a mailbox on the
local server.

NOTIFYSHADOW

A message was detected in the Outbox of a mailbox on the
local server, and a shadow copy of the message needs to be
created.

POISONMESSAGE

A message was put in the poison message queue or
removed from the poison message queue.

PROCESS

The message was successfully processed.

PROCESSMEETINGMESSAGE

A meeting message was processed by the Mailbox Transport
Delivery service.

RECEIVE

A message was received by the SMTP receive component of
the transport service or from the Pickup or Replay
directories (source: SMTP ), or a message was submitted
from a mailbox to the Mailbox Transport Submission service
(source: STOREDRIVER ).

REDIRECT

A message was redirected to an alternative recipient after an
Active Directory lookup.

RESOLVE

A message's recipients were resolved to a different email
address after an Active Directory lookup.

RESUBMIT

A message was automatically resubmitted from Safety Net.
For more information, see Safety Net in Exchange Server.

RESU BM ITDEFER

A message resubmitted from Safety Net was deferred.

RESUBMITFAIL

A message resubmitted from Safety Net failed.

SEND

A message was sent by SMTP between transport services.

EVENT NAME

DESC RIPTION

SUBMIT

The Mailbox Transport Submission service successfully
transmitted the message to the Transport service. For
SU BM IT events, the source-context property contains the
following details:
MDB: The mailbox database GUID.
Mailbox: The mailbox GUID.
Event: The event sequence number.
MessageClass: The type of message. For example,
IPM.Note.

CreationTime: Date-time of the message submission.
ClientType: For example, User , 0WA , or Activesync .

SUBMITDEFER

The message transmission from the Mailbox Transport
Submission service to the Transport service was deferred.

SUBMITFAIL

The message transmission from the Mailbox Transport
Submission service to the Transport service failed.

SUPPRESSED

The message transmission was suppressed.

THROTTLE

The message was throttled.

TRANSFER

Recipients were moved to a forked message because of
content conversion, message recipient limits, or agents.
Sources include ROUTING or QUEUE.

Source values in the message tracking log
The values in the source field in the message tracking log indicate the transport component that's responsible
for the message tracking event. The following table describes the values of the sou rce field.
SOURCE VALUE

DESCRIPTION

ADMIN

The event source was human intervention. For example, an
administrator used Queue Viewer to delete a message, or
submitted message files using the Replay directory.

AGENT

The event source was a transport agent.

APPROVAL

The event source was the approval framework that's used
with moderated recipients. For more information, see
Manage message approval.

BOOTLOADER

The event source was unprocessed messages that exist on
the server at boot time. This is related to the LOAD event
type.

DNS

The event source was DNS.

DSN

The event source was a delivery status notification (also
known as a DSN, bounce message, non-delivery report, or
NDR).

SOURCE VALUE

DESC RIPTION

GATEWAY

The event source was a Foreign connector. For more
information, see Foreign Connectors.

MAILBOXRULE

The event source was an lnbox rule. For more information,
see lnbox rules.

MEETINGMESSAGEPROCESSOR

The event source was the meeting message processor, which
updates calendars based on meeting updates.

ORAR

The event source was an Originator Requested Alternate
Recipient (ORAR). You can enable or disable support for
ORAR on Receive connectors using the OrarEnabled
parameter on the New-ReceiveConnector or SetReceiveConnector cmdlets.

PICKUP

The event source was the Pickup directory. For more
information, see Pickup Directory and Replay Directory.

POISONMESSAGE

The event source was the poison message identifier. For
more information about poison messages and the poison
message queue, see Queues and messages in queues

PUBLICFOLDER

The event source was a mail-enabled public folder.

QUEUE

The event source was a queue.

REDUNDANCY

The event source was Shadow Redundancy. For more
information, see Shadow redundancy in Exchange Server.

RESOLVER

The event source was the recipient resolution component of
the categorizer in the Transport service. For more
information, see Recipient resolution in Exchange Server.

ROUTING

The event source was the routing resolution component of
the categorizer in the Transport service.

SAFETYNET

The event source was Safety Net. For more information, see
Safety Net in Exchange Server.

SMTP

The message was submitted by the SMTP send or SMTP
receive component of the transport service.

STOREDRIVER

The event source was a MAPI submission from a mailbox on
the local server.

Example entries in the message tracking log
An uneventful message sent between two users generates several entries in the message tracking log. You can
see the results using the Get-MessageTrackinglog cmdlet. For more information, see Search message
tracking logs.
This is an example of the message tracking log entries created when the user chris@contoso.com successfully
sends a test message to the user michelle@contoso.com. Both users have mailboxes on the same server.

Eventld
NOTIFYMAPI
RECEIVE
SUBMIT
HAREDIRECT
RECEIVE
AGENTINFO
SEND
DELIVER

Source
STOREDRIVER
STOREDRIVER
STOREDRIVER
SMTP
SMTP
AGENT
SMTP
STOREDRIVER

Sender

Recipients

MessageSubject

----------

--------------

{}

chris@contoso.com
chris@contoso.com
chris@contoso.com
chris@contoso.com
chris@contoso.com
chris@contoso.com
chris@contoso.com

{michelle@contoso.com}
{michelle@contoso.com}
{michelle@contoso.com}
{michelle@contoso.com}
{michelle@contoso.com}
{michelle@contoso.com}
{michelle@contoso.com}

test
test
test
test
test
test
test

Secu rity cancerns for the message tracki ng log
No message content is stored in the message tracking log. By default, the subject line of an email message is
stored in the message tracking log. You might need to disable subject logging to comply with increased security
or privacy requirements. For instructions on how to disable subject logging, see Configure message tracking.
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Important
The Microsoft Teams admin center is gradually replacing the Skype for Business admin center, and
we're migrating Teams settings to it from the Microsoft 365 admin center. If a setting has been
migrated, you'll see a notification and then be directed to the setting's location in the Teams
admin center. For more information, see Manage Teams during the transition to the Teams
admin center.
The audit log can help you investigate specific activities across Microsoft 365 services. For Microsoft
Teams, here are some of the activities that are audited:

•

•
•
•

Team creation
Team deletion
Added channel
Changed setting

For a complete list of Teams activities that are audited, see Teams activities and Shifts in Teams
activities (in preview).
Note
Audit events from private channels are also logged as they are for teams and standard channels.

Turn on auditing in Teams

Before you can look at audit data, you have to first turn on auditing in the Security & Compliance
Center. For help with turning on auditing, read Turn audit log search on or off.
Important
Audit data is only available from the point at which you turned on auditing.

Retrieve Teams data from the audit log
1. To retrieve audit logs, go to the Security & Compliance Center. Under Search, select Audit log
search.
2. Use Search to filter by the activities, dates, and users you want to audit.
3. Export your results to Excel for further analysis.
Important
Audit data is only visible in the audit log if auditing is turned on.
The length of time that an audit record is retained and searchable in the audit log depends on your
Microsoft 365 or Office 365 subscription, and specifically the type of license that's assigned to users.
To learn more, see the Security & Compliance Center service description.

Tips for searching the audit log
Here are tips for searching for Teams activities in the audit log.

Audit log search
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You can select specific activities to search for by clicking the activity name. Or you can search for
all activities in a group (such as File and folder activities) by clicking the group name. If an
activity is selected, you can click it to cancel the selection. You can also use the search box to
display the activities that contain the keyword that you type.
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•

To display events for activities run using cmdlets, select Show results for all activitiesin
the Activities list. If you know the name of the operation for these activities, search for all
activities, and then filter the results by typing the name of the operation in the box in
the Activity column. To learn more, see Step 3: Filter the search results.

•

To clear the current search criteria, click Clear. The date range returns to the default of the last
seven days. You can also click Clear all to show results for all activities to cancel all selected
activities.

•

If 5,000 results are found, you can probably assume that there are more than 5,000 events that
met the search criteria. You can refine the search criteria and rerun the search to return fewer
results, or you can export all the search results by selecting Export results > Download all
results.

Check out this video for using audio log search. Join Ansuman Acharya, a program manager for Teams,
as he demonstrates how to do an audit log search for Teams.

Use Cloud App Security to set activity policies
Using Microsoft Cloud App Security integration, you can set activity policies to enforce a wide range of
automated processes using the app provider's APIs. These policies enable you to monitor specific
activities carried out by various users, or follow unexpectedly high rates of one certain type of activity.
After you set an activity detection policy, it starts to generate alerts. Alerts are only generated on
activities that occur after you create the policy. Here's some example scenarios for how you can use
activity policies in Cloud App Security to monitor Teams activities.

External user scenario
One scenario you might want to keep an eye on, from a business perspective, is the addition of
external users to your Teams environment. If external users are enabled, monitoring their presence is a
good idea. You can use Cloud App Security to identify potential threats.
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The screenshot of this policy to monitor adding external users allows you to name the policy, set the
severity according to your business needs, set it as (in this case) a single activity, and then establish the
parameters that will specifically monitor only the addition of non-internal users, and limit this activity
to Teams.

The results from this policy can be viewed in the activity log:
:::
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Here you can review matches to the policy you've set, and make any adjustments as needed, or export
the results to use elsewhere.

Mass delete scenario
As mentioned earlier, you can monitor deletion scenarios. It's possible to create a policy that would
monitor mass deletion of Teams sites. In this example, an alert-based policy is set up to detect mass
deletion of teams in a span of 30 minutes.
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As the screenshot shows, you can set many different parameters for this policy to monitor Teams
deletions, including severity, single or repeated action, and parameters limiting this to Teams and site
deletion. This can be done independently of a template, or you may have a template created to base
this policy on, depending on your organizational needs.
After you establish a policy that works for your business, you can review the results in the activity log
as events are triggered:
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You can filter down to the policy you've set to see the results of that policy. If the results you're getting
in the activity log are not satisfactory (maybe you're seeing lots of results, or nothing at all), this may
help you to fine-tune the query to make it more relevant to what you need it to do.

Alert and governance scenario
You can set alerts and send emails to admins and other users when an activity policy is triggered. You
can set automated governance actions such as suspending a user or making a user to sign in again in
an automated way. This example shows how a user account can be suspended when an activity policy
is triggered and determines a user deleted two or more teams in 30 minutes.
Alerts
ne policy's 5.e\/en·r

,nc
Sa easde.a

s.e ngs

I

0

.as em,a.

©

Send alert

:orede .a

se

s

'V

Send .a

s lo Po er

~e

C

' 01'1'\1

Governance action.s

V

Suspend mer

"

S\lsp,tnd user

OR

nu~os,g

D Con arm U1't!'f compro

~•
sNl

Use Cloud App Security to set anomaly detection
policies
Anomaly detection policies in Cloud App Security provide out-of-the-box user and entity behavioral
analytics (UEBA) and machine learning (ML) so that you can immediately run advanced threat
detection across your cloud environment. Because they're automatically enabled, the new anomaly
detection policies provide immediate results by providing immediate detections, targeting numerous
behavioral anomalies across your users and the machines and devices connected to your network.

Additionally, the new policies expose more data from the Cloud App Security detection engine, to help
you speed up the investigation process and contain ongoing threats.
We're working to integrate Teams events into anomaly detection policies. For now, you can set up
anomaly detection policies for other Office products and take action items on users who match those
policies.

Teams activities
Here's a list of all events that are logged for user and admin activities in Teams in the Microsoft 365
audit log. The table includes the friendly name that's displayed in the Activities column and the name
of the corresponding operation that appears in the detailed information of an audit record and in the
CSV file when you export the search results.
Friendly
name

Operation

Description

Added bot
to team

BotAddedToTeam

A user adds a bot to a team.

Added
channel

ChannelAdded

A user adds a channel to a team.

Added
connector

ConnectorAdded

A user adds a connector to a channel.

Added
members

MemberAdded

A team owner adds members to a team,
channel, or group chat.

Added tab

TabAdded

A user adds a tab to a channel.

Changed
channel
setting

ChannelSettingChanged

The ChannelSettingChanged operation is
logged when the following activities are
performed by a team member. For each of
these activities, a description of the setting
that was changed (shown in parentheses is
displayed in the Item column in the audit log
search results.

•
•

Changes name of a team channel
(Channel name)
Changes description of a team channel
(Channel description)

Changed
Friendly
organization
name
setting

TeamsTenantSettingChanged
Operation

The TeamsTenantSettingChanged operation is
Description
logged when the following activities are
performed by a global admin in the Microsoft
365 admin center. These activities affect orgwide Teams settings. To learn more,
see Manage Teams settings for your
organization.
For each of these activities, a description of the
setting that was changed (shown in
parentheses) is displayed in the Item column
in the audit log search results.

•

•

•
•
•
•
•

•

•

•

Enables or disables Teams for the
organization (Microsoft Teams).
Enables or disables interoperability
between Microsoft Teams and Skype for
Business for the organization (Skype for
Business interoperability).
Enables or disables the organizational
chart view in Microsoft Teams clients
(Org chart view).
Enables or disables the ability for team
members to schedule private meetings
(Private meeting scheduling).
Enables or disables the ability for team
members to schedule channel meetings
(Channel meeting scheduling).
Enables or disables video calling in
Teams meetings (Video for Skype
meetings).
Enables or disables screen sharing in
Microsoft Teams meetups for the
organization (Screen sharing for Skype
meetings).
Enables or disables that ability to add
animated images (called Giphys) to
Teams conversations (Animated
images).
Changes the content rating setting for
the organization (Content rating). The
content rating restricts the type of
animated image that can be displayed in
conversations.
Enables or disables the ability for team
members to add customizable images
(called custom memes) from the internet

Friendly
name

Operation

Description

•

•
•

to team conversations (Customizable
images from the Internet).
Enables or disables the ability for team
members to add editable images (called
stickers) to team conversations (Editable
images).
Enables or disables that ability for team
members to use bots in Microsoft Teams
chats and channels (Org-wide bots).
Enables specific bots for Microsoft
Teams. This doesn't include the T-Bot,
which is Teams help bot that's available
when bots are enabled for the
organization (Individual bots).

•
•
•

Changed
role of
members in
team

MemberRoleChanged

Enables or disables the ability for team
members to add extensions or tabs
(Extensions or tabs).
Enables or disables the side-loading of
proprietary bots for Microsoft Teams
(Side loading of Bots).
Enables or disables the ability for users
to send email messages to a Microsoft
Teams channel (Channel email).

A team owner changes the role of members in
a team. The following values indicate the role
type assigned to the user.
1 - Indicates the Member role.
2 - Indicates the Owner role.
3 - Indicates the Guest role.
The Members property also includes the name
of your organization and the member's email
address.

Friendly
name

Operation

Description

Changed
team setting

TeamSettingChanged

The TeamSettingChanged operation is logged
when the following activities are performed by
a team owner. For each of these activities, a
description of the setting that was changed
(shown in parentheses) is displayed in
the Itemcolumn in the audit log search results.

•

•

•
•

•

Changes the access type for a team.
Teams can be set as private or public
(Team access type). When a team is
private (the default setting), users can
access the team only by invitation. When
a team is public, it's discoverable by
anyone.
Changes the information classification of
a team (Team classification). For
example, team data can be classified as
high business impact, medium business
impact, or low business impact.
Changes the name of a team (Team
name).
Changes the team description (Team
description).
Changes made to team settings. To
access these settings, a team owner can
right-click a team, select Manage team,
and then click the Settings tab. For these
activities, the name of the setting that
was changed is displayed in
the Itemcolumn in the audit log search
results.

Created
team

TeamCreated

A user creates a team.

Deleted all
organization
apps

DeletedAllOrganizationApps

Deleted all organization apps from the catalog.

Deleted app

AppDeletedFromCatalog

An app has been deleted from the catalog.

Friendly
name

Operation

Description

Deleted
channel

ChannelDeleted

A user deletes a channel from a team.

Deleted

TeamDeleted

A team owner deletes a team.

AppInstalled

An app was installed.

PerformedCardAction

A user took action on an adaptive card within a
chat. Adaptive cards are typically used by bots

team
Installed
app
Performed
action on
card

to allow the rich display of information and
interaction in chats.
Note: Only inline input actions on an adaptive
card inside a chat will be available in the audit
log. For example, when a user submits a poll
response in a channel conversation on an
adaptive card generated by a Poll bot. User
actions such as "View result", which will open a
dialog, or user actions inside dialogs won't be
available in the audit log.

Published

AppPublishedToCatalog

An app was added to the catalog.

BotRemovedFromTeam

A user removes a bot from a team.

ConnectorRemoved

A user removes a connector from a channel.

MemberRemoved

A team owner removes members from a team,

app
Removed
bot from
team
Removed
connector
Removed
members
Removed
tab

channel, or group chat.
TabRemoved

A user removes a tab from a channel.

Friendly
name

Operation

Description

Uninstalled
app

AppUninstalled

An app was uninstalled.

Updated
app

AppUpdatedInCatalog

An app was updated in the catalog.

Updated

ConnectorUpdated

A user modified a connector in a channel.

Updated tab

TabUpdated

A user modified a tab in a channel.

Upgraded
app

AppUpgraded

An app was upgraded to its latest version in
the catalog.

User signed

TeamsSessionStarted

A user signs in to a Microsoft Teams client. This

connector

in to Teams

event doesn't capture token refresh activities.

Shifts in Teams activities
(in preview)
If your organization is using the Shifts app in Teams, you can search the audit log for activities related
to the Shifts app. Here's a list of all events that are logged for Shifts activities in Teams in the Microsoft
365 audit log.
Friendly name

Operation

Description

Added scheduling

ScheduleGroupAdded

A user successfully adds a new

group
Edited scheduling

scheduling group to the schedule.
ScheduleGroupEdited

group
Deleted scheduling

group.
ScheduleGroupDeleted

group
Withdrew schedule

A user successfully edits a scheduling

A user successfully deletes a scheduling
group from the schedule.

ScheduleWithdrawn

A user successfully withdraws a
published schedule.

Friendly name

Operation

Description

Added shift

ShiftAdded

A user successfully adds a shift.

Edited shift

ShiftEdited

A user successfully edits a shift.

Deleted shift

ShiftDeleted

A user successfully deletes a shift.

Added time off

TimeOffAdded

A user successfully adds time off on the
schedule.

Edited time off

TimeOffEdited

A user successfully edits time off.

Deleted time off

TimeOffDeleted

A user successfully deletes time off.

Added open shift

OpenShiftAdded

A user successfully adds an open shift to
a scheduling group.

Edited open shift

OpenShiftEdited

A user successfully edits an open shift in
a scheduling group.

Deleted open shift

OpenShiftDeleted

A user successfully deletes an open shift
from a scheduling group.

Shared schedule

ScheduleShared

A user successfully shared a team
schedule for a date range.

Clocked in using

ClockedIn

A user successfully clocks in using Time

Time clock
Clocked out using

clock.
ClockedOut

Time clock
Started break using

A user successfully clocks out using Time
clock.

BreakStarted

Time clock

A user successfully starts a break during
an active Time clock session.

Ended break using
Time clock

BreakEnded

A user successfully ends a break during
an active Time clock session.

Added Time clock
entry

TimeClockEntryAdded

A user successfully adds a new manual
Time clock entry on Time Sheet.

Friendly name

Operation

Description

Edited Time clock

TimeClockEntryEdited

A user successfully edits a Time clock

entry

entry on Time Sheet.

Deleted Time clock
entry

TimeClockEntryDeleted

A user successfully deletes a Time clock
entry on Time Sheet.

Added shift
request

RequestAdded

A user added a shift request.

Responded to shift

RequestRespondedTo

A user responded to a shift request.

RequestCancelled

A user canceled a shift request.

ScheduleSettingChanged

A user changes a setting in Shifts

request
Canceled shift
request
Changed schedule
setting

settings.

Added workforce
integration

WorkforceIntegrationAdded

The Shifts app is integrated with a thirdparty system.

Accepted off shift
message

OffShiftDialogAccepted

A user acknowledges the off-shift
message to access Teams after shift
hours.

Office 365 Management Activity API
You can use the Office 365 Management Activity API to retrieve information about Teams events. To
learn more about the Management Activity API schema for Teams, see Teams schema.

Attribution in Teams audit logs
Membership changes to Teams (such as users added or deleted) made through Azure Active Directory
(Azure AD), Microsoft 365 admin portal, or Microsoft 365 Groups Graph API will appear in Teams audit
messages and in the General channel with an attribution to an existing owner of the team, and not to
the actual initiator of the action. In these scenarios, consult Azure AD or Microsoft 365 Group audit
logs to see the relevant information.

Related topics
•

Search the audit log in the Microsoft 365 compliance center

Ta fram chattloggar från Teams
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För att kunna göra detta måste man använda sig av IE eller Edge som webbläsare. Chrome och
Firefox fungerar INTE!

Behörighet
För att kunna ta fram chattloggar måste man ha rätt behörighet. Det räcker inte att vara Global
Admin utan man måste sätta upp relevanta behörigheter.
Gå till https://protection.office.com/homepage (https://protection.office.com/homepage)
Gå till inställningarna för eDiscovery Manager

Assign permissions lo people in your organization so they can perform tasks in the Security & Compliance Center. Although you can use lhis page lo assign pe
tosetperm,ss.ionsforothers. learnmore
Toassignpermissionsforarch1vmg.aud1tmg.andretent1onpohc1es.. gototheExchan,geadmincenter.

To assign permissions for document delet1on polic,es, go to the Document Delet1on Policy Center,
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eDiscoveryAdministrator
An eDiscovery Admmmrator can view and ed11 all cases
regardlessofperm,ssmns..
Eve<itful Support

22item(s)loaded

Här kan man lägga till vilka som skall jobba med rapporterna.

Ml

CU@IRC

Edit role group

Editing Choose eDiscovery Administrator
Choose the eDiscovery Adm inistrator you want ta include in this role group.

Role group name
Selected eDiscovery Administrators

Choose roles

Eventful Support
Edit

Choose eDiscovery Manager

Cancel

Choose eDiscovery Admin istrator

Lägg till de som skall kunna ta ut rapporter och spara. Tänk på att det kan ta 2-4 timmar innan
behörigheterna träder ikraft och man kan gå vidare med nästa steg.

Skapa ett ärende
Nu går vi till eDiscovery:

Office 365 Security & Compliance

/1

Alerts

V

Home > eDiscovery

;f-

Perm issions

eD iscovery
Classification

After creating an eDiscovery case and choosing who has access to it, use t he case to search for email, doc
further analysis. Learn more about eDiscovery

~ Data loss prevention
V iew

!Ja

Records management

8

Information governance

<0> Supervision

~

Threat management

j;:riii Mailflow

8

Data privacy

j)

Search

It;'>

eDiscovery

eDiscovery
Advanced eDiscovery

(el

Data lnvestigations

Skapa ett nytt ärende:

A ll

u.;;,;

T

P

Search
11
~---------~

+ Create a case

0 Refresh
~------~

11

Case name

Status

Test

Active

~

New case
En ter a na m e and descripti on
Give his case a f ri en dly name so you can easill y fi nd it again later.

~ ase name

Case desonlption

Ca nce l

Ge ärendet ett namn och spara.
Öppna ärendet:

Test

> Core ED > Home

Hom e

Expo rts

Searches

Ho lds

Test
Cireated
2020-04-20 08:54:51

Status
Active { O o se case )
Descri ption

Gå till Sökningar:
Test

> Core ED > Search

Home

Ho lds

Sea rches

Expo rts

Notice somet hing d iffe rent? Our eDiscovery experience is new and improved. Lea rn more abou t it. Switch back to the o ld experience.

I- New

sea rch

11

+ Guided sea rch

11

+ Sea rch by ID List

11

0

Refresh

I

P~I

l~ se_a_rc_h_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D

Name

D

t est1

2020-04-20 10:05:05

D

Test

2020-04-20 07:00:25

Description

Skapa en ny sökning
Som keyword använder du kind:microsoftteams

Last run v

> Core ED > Search : New search*

Test
Home

Ho lds

Sea rches

Expo rt s

Back to saved searches

-t

New search

Iv

Save

Iv

OJ

Open ...

Search q uery
For tips on how to use keywo rds a nd co ditions to sea rch
fo r c.ontent, click he re.

X

Keywords

A

kind:mic rosofttea ms

D

Show keywo rd list

0

Ad d cond itions

Klicka på Modify efter Specific locations:

Location s: se lected locatio ns

A

0
0

All locations

CD

Locations o n ho ld

CD

(1

rn e selecte d)

C

Mo diiy...

• All Yam , er ne ~mrks are required to be in Native Mode

Klicka på "Choose users, groups, or teams" och sök upp den användare som du vill undersöka.

Modify locations

Location

Selected locations

~

00

Exd1ange email

~

Office 365 group email

®

Skype for Business

~

·o;~

Teams messages

®

Forms

~

Yammer conversations ~ eta)

©

To -Do
Sway

&.

None selected

SharePoint sites

Choose sites

(2$) One[)rive accounts
~ Office 365 group sites

~ Teams sites

Save

Select al l

Cancel

När detta är gjort så klickar du på Spara.
Klicka nu på Save and run i nedre vänstra hörnet.
Gå nu tillbaka till Sökningarna och välj din sökning:

perience is new and improved. Learn more abou t it Switdl baclc to the old experience.
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Newseardl
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+ Gu,dedsearch
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Edit
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Name

□

Test

~

Description

Lastrun v

Lastrunon
2020-04-2012:05:0S

Searched by
Evef11fulSuppor1

Q,uy

Status 0
Thesearchiscompleted
450i1:ems(9.28MB)

Ounindexed1 tems.OB
Os,te(s)
Opublicfolders

Klicka på Export results.
Nu kommer du till ett par frågor innan exporten startar:

Re-run

Export results
.& Warning: Vour previous search

x
results will be unavailable for down[oad after you run this

action .

When yo1,1 restart this export, we'II inv-aMate the previous expo:rt daita, update the s,ear,ch r,esults,
and then prepare thos,e results for download. This may tak,e a whil,e depending 0111 the· size of the
s,earch results. Leam mme
P'opullation:
Searchable Fi les: test1

Ourtput options:

(i)

All items, exduding ones that have unrecogniz,ed fonmat. are encrypted, or weren't indexed
for other reaso ns

Q

All it,ems, includ ing ones that have unrecognized fom1at ar,e encrypted, or w ere n't indexed
for other reasons

Q

Only items Ilat have an umecog ized for 1at are encrypted, or w eren't indexed for other
reasons

Export Exchange content as:

(i)

Q
Q
Q

One PST file for eac'h maillbox
One PST fiil e containing al m essages
One PST fil e contain ing all m essages in a single folder
lndiviidual m essages

After sta1rting the export, a new export object with name "test1_1
Export" wil l be oneated in the Export tab le.
lo see sta1t1JS arnd download rresu lts, se·lect the "Export" menu option.

Cancel

När detta är klart går vi till fliken Exports

Test ) Core ED
Home

> Export

Ho lds

Searches

Exp o rts

Notice something different? Our eDiscovery experience is new and improved. learn more about it Switch back ta legacy expo rt UI

0

Refresh

I ~I_se_,_" _h _____P
~I

Name

Last export start time v

Exported by

Searches

test1 _Export

2020-04-24 11:09:13

Eventful Support

test1

testl_ReportsOnly

2020-04-20 09:09:13

Eventful Support

test1

Klicka på _Export (_ReportsOnly get typ ingen användbar information):

~

test1_Export
± Rest art export

± Dow nload results

I ~I__®_1n_D_e_,1_e_te_ ~

Search name:
t esU

Started on:
2020-04-24 11:09:13

Size:
457 items, 9A3 MB

Export key:
The export key below is required to download the search results. Be sure to take precautions to
protect this key lbecause at1yot1e can use it to download these results.

Change key

Status:
The expor has complet ed . You can s art downloading the
r,esults.

ltems included from the sear,ch:
All item s, excluding ones that have unrecogn ized fonma , are
encrypted, or w eren't indexed for other reasons

Close
Give f eedback

Dubbelkolla att du verkligen använder Internet Explorer eller Edge, annars fungerar inte nästa steg.
Klicka på "Copy to clipboard" (bild ovan) innan du börjar ladda ner resultaten.
Det kommer dialogrutor där du behöver klistra in koden och välja var du vill att datan skall sparas.
När du har laddat ner datan kan du gå in i mappen:

,t

Snabbåtkomst

,.,. Skrivbord
•

I

Hämtade filer
Doku ment

E'3 Bilder
•

.,
.,
.,

.,

Typ

Storlek

Namn

Senast ändrad

•

Exchange

2020-04-20 13:27

Filmapp

Ell

Export Summary 04.20.2020-1327PM

2020 -04 -20 13:27

Microsoft Excel - fil rne ...

■ manifest

2020-04-20 13:27

XM L-dokument

979 kB

Ell

2020 -04 -20 13:27

Microsoft Excel - fil rne ...

377 kB

2020 -04 -20 13:27

Textdokument

265 kB

Results

■ trace

2 kB

04.20.2020-1326Pfi
Filmer
Mus ik

Läsa datan
Datan ligger nu i Exchangemappen som en pst-fil. Jag har använt Kernel PST Viewer
(https://download.cnet.com/Kernel-PST-Viewer/3000-2369_4-75289424.html
(https://download.cnet.com/Kernel-PST-Viewer/3000-2369_4-75289424.html)) men det finns ju många
andra program för att läsa pst-filer.
Med pst-läsaren kan man nu läsa personens chattkonversationer.

P

1111 is the author of this solution article.
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In Teams, you can find and resume a previous conversation. No matter how many times you've
spoken to that person, it's all in one place.

Find an old message
All your old messages are saved, and you can search for them (and people, chats, and files)
using the command box at the top of your screen. Click the conversation you want to resume.
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To search for an attachment, look in the Files tab above your search results. You can click
Filter

to narrow your results.

View saved messages
To view your saved messages, click your profile picture at the top of the app, then select
Saved.

••
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Microsoft Teams

Dator

Mobil

Du har några Sök-och filtrerings alternativ som hjälper dig att hitta meddelanden, personer,
filer och annan information som delas i Teams.
Starta valfri sökning från kommando rutan högst upp i appen. När du skriver ett ord eller ett
namn börjar teamen att göra förslag. Klicka antingen på ett av de föreslagna objekten, eller
tryck på RETUR för att få en fullständig lista över resultat.
Du kommer till en Sök sida med en lista till vänster i appen. Markera ett av objekten för att få
en fullständig vy av objektet.

Sök efter din nuvarande plats med Ctrl + F
Använd CTRL + f (cmd + f på MacOS) för att söka efter meddelanden inom en viss chatt eller
kanal i Teams.
1. Välj det område du vill söka i, till exempel den chatt som du använde med din chef eller
den allmänna kanalen i ett team
2. Skriv CTRL + F följt av sökorden och tryck sedan på RETUR. Alla Sök resultat visas i den
chatten eller kanal konversationen.

3. Välj något av de tillgängliga resultaten så bläddras de upp till platsen för det specifika
meddelandet.

Söka efter 1:1-eller gruppchatt
Skriv personens namn i kommandorutan högst upp i appen. Namnen och gruppchattar visas.
Välj deras namn för att gå till din personliga chatt eller Välj en gruppchatt för att fortsätta där
du slutade.
Il.sabel

Q
lsabel M. Solomon

••

Sök efter gruppchatt via chattens namn (om det finns en) eller Sök efter namnet på chattdeltagarna.

Sök efter team och kanaler
Sök efter ett team eller en kanal med dess namn i kommando rutan. Klicka på det föreslagna
alternativet i listan för att gå direkt till teamet eller kanalen.

Söka efter meddelanden
Börja skriva ett nyckelord i kommando rutan högst upp i appen och tryck på RETUR. Du ser
en lista över resultat som innehåller nyckelordet.
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Filtrera resultat
När du har angett Sök villkoren i kommando rutan använder du flikarna meddelanden,
personeroch filer ovanför dina resultat för att förfina sökningen. En andra nivå med filter visas
efter att du har gjort det första valet och gör att du får mer detaljerade resultat.
Om du till exempel väljer meddelandenkan du filtrera efter vem meddelandet kommer ifrån,
där meddelandet är och mycket mer.
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Använda Sök modifierare
Om du vill ha bättre Sök resultat i meddelanden kan du använda det som kallas nyckelordets
frågespråk. Nedan är de modifieringar som grupper har stöd för. Påminnelse: det finns inte
något mellanrum mellan kolon och sökord.

■

Från: personens namn

■

I: kanal-eller gruppchatt

■

Ämne: nyckelord från ett kanal meddelande med en ämnesrad

■

Skickat: datum

Söktips från proffs

■

■

Använd en asterisk * för att få resultat för ord med matchande prefix. Skriv de första
bokstäverna i ett ord följt av en asterisk. Skriv till exempel "serv *" i kommando rutan högst
upp i appen så får du resultat för alla ord som börjar med dessa fyra bokstäver (Server,
tjänst osv.).
Använd citat tecken om du vill söka efter en exakt matchning på ett ord eller en fras.
Exempel: "årlig budget".

■

Kommando rutan högst upp i appen har också stöd för vissa stavnings korrigeringar och
smek namn matchningar för personsökning.

Obs!: Mer information om hur du använder språk för nyckelords frågor finns i
dokumentationen för utvecklare på Keyword (Keyword Query Language)

Filtrera ditt aktivitetsflöde
I aktivitetsfeeds väljer du filter
för att skriva ett nyckelord. Välj fler alternativ för
om
du vill visa vissa typer av meddelanden, till exempel olästa meddelanden, @mentions, svar och
gilla.
Om du bara vill visa din aktivitet väljer du feed högst upp och väljer min aktivitet.

Hitta dina sparade meddelanden
Om du vill spara ett meddelande väljer du fler alternativ

> spara detta meddelande

Om du vill visa en lista över dina sparade meddelanden väljer du din profilbild högst upp i
appen och väljer sedan Sparad. Eller Använd kommandot genväg /Saved i kommando rutan
högst upp i appen.
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Obs!: Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra
felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om
informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.
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Överklagande
Beslut: Kommunstyrelsen i Kungsbacka kommuns beslut den 11 december, KS 1130/2020
Klagande: B

■e

@outlook.com

Min begäran
Jag begär att kammarrätten förklarar att de efterfrågade handlingarna är allmänna
handlingar.
I andra hand begär jag att kammarrätten visar ärendet åter till Kungsbacka för en förnyad
prövning då den inte gjorts tillräckligt noggrann, eller för förutsättningar om det föreligger
sekretess
Jag önskar få tid fram till tisdagen den 5 januari 2020, på mig att utveckla mina grunder för
min begäran. Kommer att skicka dessa direkt till Kammarrätten.
Jag åberopar utöver mina grunder som jag önskar återkomma med i början av 2021, även
inlämnade överklagande och bilagor i kammarrättens mål nr 7795-20.

-

2020-12-31

DELEGERI NGSBESLUT
Datum

2020-12-11
Diari enummer

KS 2020-01130

u

Kungsbacka

Begäran att ta del av allmän handling
Beslut fattat enligt kommunstyrelsens delegeringsförteckning, KS 2019-01 -15, § 20,
3.1.2 och förvaltningschefens vidaredelegering, 2019-10-04, 3.1.2:
Kommunstyrelsen avslår begäran om utlämnande av loggar från kommunstyrelsens sammanträde med
ledamöter närvarande på distans genom kommunikationsplattformen Office Teams den 24 november
2020.
Begäran
har den 4 december 2020 begärt att få ta del av loggar från kommunstyrelsens digitala
sammanträde den 24 november 2020. Sökanden önskar särskilt ta del av loggar som visar när
ledamöterna har anslutit till mötet samt när de har lämnat mötet. Han vill också ta del av
möteskonversation som har förts i chattfunktionen under mötet.
~
~

ar som stöd för sin begäran hänvisat till 2 kap. 6 § andra stycket
-dningen, TF, och 2 kap 10 § andra stycket TF samt till rättsfallet RÅ 1998 ref 44.

Bedömning och skäl för beslutet
Rättslig reglering
En handling är enligt 2 kap 3 § TF en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast
med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. En handling är allmän,
om den förvaras hos en myndighet och enligt 2 kap 9 och 10 §§ TF, är att anse som inkommen till eller
upprättad hos en myndighet.
Upptagning anses enligt 2 kap 6 § TF förvarad hos en myndighet, om upptagningen är tillgänglig för
myndigheten med tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan fmm att
den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. En sammanställning av uppgifter ur en
upptagning för automatiserad behandling anses dock enligt andra stycket denna lag förvarad hos
myndigheten endast om myndigheten kan göra sammanställningen tillgänglig med rutinbetonade
åtgärder.
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En handling anses enligt 2 kap 10 § första stycket TF ha upprättats hos en myndighet, när den har
expedierats, när det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats hos myndigheten eller när den
har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat sätt. I stället för vad som föreskrivs i första
stycket gäller enligt andra stycket i samma lagrum att diarium, journal samt sådant register eller annan
förteckning som förs fortlöpande anses upprättad när handlingen har färdigställts för anteckning eller
införing.
Enligt 2 kap 12 § TF ska en minnesanteckning som har gj01is hos en myndighet och som inte har
expedierats, inte heller efter den tidpunkt då den enligt 2 kap 10 § TF är att anse som upprättad, anses
som allmän handling hos myndigheten. Minnesanteckningen anses dock som upprättad om den har
tagits om hand för arkivering. Med minnesanteckning avses promemorior och andra uppteckningar
eller upptagningar som har kommit till endast för föredragning eller beredning av ett ärende, dock inte
till den del de har tillföti ärendet någon sakuppgift. Utkast eller koncept till en myndighets beslut eller
skrivelse och andra därmed jämställda handlingar som inte har expedierats anses inte som allmänna.
Handlingen anses dock vara allmän om den tas om hand för arkivering.
De efterfrågade loggarna
Kommunallagen möjliggör för ledamöter att delta i sammanträden med fullmäktige, styrelse och
nämnder på distans, under förutsättning att fullmäktige fattat beslut om detta vilket är fallet i
Kungsbacka. Distansdeltagande ska då ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.
Sammanträden med fullmäktige, styrelse och nämnder ska alltid äga rum på en fysisk plats och
enskilda ledamöter kan, istället för att närvara i lokalen, begära att få delta på distans. Deltagande på
distans är att se som ett komplement till fysiskt deltagande i fysiska sammanträden. När
smittskyddsrestriktionerna under coronapandemin vruiefter har skärpts har sammanträden med
distansdeltagande blivit mer regel än undantag i Sveriges kommuner och möjligheten används därmed
mer än i ett n01malläge.
I Kungsbacka används kommunikationsplattformen Office Teams för ledamöter och ersättares
distansdeltagande. Ledamöterna ansluter genom att klicka på en länk till Teams och kopplas därmed
upp genom ljud- och bildöverföring i realtid med möjlighet till så kallad chattfunktion, även den i
realtid.
När det gäller loggning av deltagande i ett möte så registreras det i programvaran. Kommunens ITavdelning har inte någon möjlighet att få fram en komplett logg där samtliga deltagare är loggade
direkt på annat sätt än att ta en så kallad skärmdump där vissa uppgifter framgår. En del deltagare
registreras som Anonymous user, andra som Unavailable. Syftet ur IT-synpunkt med loggen är inte att
registrera deltagande utan att säkerställa kvalitet. För att göra en logg över deltagandet krävs
avancerade åtgärder, om det ens med dagens teknik är möjligt.
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När det gäller chattfunktionen loggas den enligt IT-avdelningen genom att vaije inlägg registreras som
ett mejl per meddelande. Det är inte möjligt att få ut en logg över dessa mejl i det specifika mötet, utan
kommunen behöver i så fall gå igenom samtliga mejl och först bedöma vilka som handlar om chattar
inom en viss tidsrymd och därefter bedöma vilka mejl som hör till vilket möte.
Fysiskt närvarande under det sammanträde som nu är aktuellt var ordförande, vice ordförande, den
ledamot som under en punkt var ordförande på grund av jäv, sekreterare och kommundirektör. Övriga
ledamöter och ersättare deltog per distans. Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för
allmänheten. Protokoll över sammanträdet har upprättats och anslagits, bilaga.
Motivering för beslutet
Loggar för deltagande och chatt är en funktion i korruminikationsplattformen som tjänar till att
möjliggöra att kommunstyrelsens sammanträde kan administreras och genomföras med deltagande på
distans. I den mån loggarna har betydelse är de som stöd för ordförandes genomförande av det
pågående sammanträdet för att tillse att till exempel kraven på deltagande på lika villkor upprätthålls
under hela sammanträdet. Loggarna kan även vara komplettering till sekreterarens minnesanteckningar
från sammanträdet för dennes upprättande av protokollet. Loggarna tas inte om hand för arkivering.
Enligt de uppgifter som lämnas om hur loggningen av deltagande och chattfunktion hanteras i
programvaran och kommunens möjligheter att få fram en logg, så är det kommunens bedömning att
det inte finns någon upptagning (logg) som med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller
uppfattas på annat sätt. Även om det skulle finnas sammanställning (loggar), så kan de inte göras
tillgängliga med rutinbetonade åtgärder. När det gäller chattfunktionen finns dessa dessutom hos
kommunen i form av mejl. Dessa mejl är skickade inom kommunstyrelsen, tillför inte uppgifter av
betydelse för något ärende och sådant internt mejl är därmed att betrakta som minnesanteckning.
Kommunen har även prövat om loggarna ändå skulle anses vara handling och förvarad hos
kommunen, med hänvisning till rättsfallet RÅl 988 ref 44. Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms
universitet genom professor Peter Seipel yttrade sig, där bland annat fyra delfrågor besvarades.
Kommunens prövning avser således om de två första frågorna skulle besvaras jakande.
· Är postloggen en "handling"?
· Kan postloggen anses förvarad?
· Var bland kategorierna av handlingar i 2 kap. TF hör postloggen hemma?
· Kan postloggen anses upprättad?
Kommunen hänvisar till yttrandet, särskilt bedömningen i punkt 14 och 15. Nu aktuella loggar är, till
skillnad från e-postloggar, inte att betrakta som en sådan fo1tlöpande fö1teckning som närmast är av
diariekaraktär. Loggarna är istället att bedöma som minnesanteckningar eller mellanprodukter,
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eftersom de är osjälvständiga och utgör underlag till det slutprodukten - det justerade protokollet.
Loggarna är då att betrakta som handlingar som avses i 2 kap 12 § TF, som därmed inte är allmänna.
Sammanfattningsvis är de aktuella loggningsuppgifterna inte handling som förvaras hos kommunen
(chattarna) eller allmän handling i TF:s mening (chattar och deltagarlogg).

Administrativ chef

Hur man överklagar
Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till Kammanätten i Göteborg, men överklagandet ska
skickas eller lämnas in till
Kungsbacka kommun
Kommunstyrelsen
434 81 Kungsbacka
För att överklagandet ska prövas av kammanätten ska det ha kommit in senast inom tre veckor från
den dag du fick del av beslutet.
I överklagandet ska du
•
•
•
•

Ange vem som överklagar samt kontaktuppgifter
Ange vilket beslut som överklagas, till exempel genom att ange diarienummer, datum för
beslutet och vem som fattade beslutet
Ange vilken ändring du begär och varför du tycker beslutet är oriktigt
Bifoga eventuella handlingar som du vill åberopa till stöd för överklagandet

Ett överklagande som kommit in i rätt tid skickas vidare till kammanätten om myndigheten inte själv
ändrar beslutet på det sätt som du begär i överklagandet.
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Thure Sandén (M)
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§ 250
Förändring av ärendelista

Dnr 2020-00139

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förändring ärendelistan.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att på en förändring av ärendelistan enligt
följande:
- Ärende 9 Arrendeavtal för golfbana på fastigheten Vallda 25:13, utgår från
dagens sammanträde.
Ordföranden anmäler också ett initiativ om extraordinära satsningar med anledning
av covid-19, som läggs till som ärende 35 i ärendelistan.
Carita Boulwén (SD) anmäler två initiativ: dels uppgradering av Ciceron som läggs
till som ärende 34 i ärendelistan, dels sommarlovskort 2021 som läggs till som
ärende 36 i ärendelistan.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna förändringen av ärendelistan, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-11-24

§ 252
Dnr 2020-00104
Information om samråd och viktigare pågående ärenden från
arbetsutskottets sammanträden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Lisa Andersson (M) informerar om träff med kommunstyrelsens
arbetsutskott i Varberg samt om genomförda och planerade företagsbesök.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det
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§ 253
Dnr 2020-00105
Information om aktuella händelser från nämnder, bolag,
intresseorganisationer (SKR, GR med flera)
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Lisa Andersson (M) rapporterar från kommun- och
regionledningsforums sammanträde där bland annat Hallandstrafiken diskuterades.
Vid sammanträdet var även landshövdingen på besök.
Ledamoten Kalle Påsse Sundvall (M) rapporterar från Göteborgsregionens
kommunalförbund och styrgruppen för social välfärds sammanträde. Vid
sammanträdet behandlades remissvaret för SOU:n Hållbar socialtjänst – En ny
socialtjänstlag (2020:47). Vidare gavs en lägesbeskrivning om Gryning Vård AB:s
verksamhet.
Ledamoten Ulrika Landergren (L) rapporterar från Räddningstjänstförbundet
Storgöteborgs medlemsamråd och de förfrågningar som inkommit från bland annat
Lilla Edet och Tjörn om att ansluta sig till förbundet.
Vidare rapporterar Ulrika Landergren (L) från Göteborgsregionens
kommunalförbund och styrgruppen för arbetsmarknad som vid senaste sammanträdet
fick information om arbetslöshetsstatistik i Göteborgsregionen. Vid tillfället
lämnades också information om ett forskningsprojekt som bland annat undersöker
hanteringen av försörjningsstöd i medlemskommunerna.
Ulrika Landergren (L) rapporterar även från SKR:s beredningsmöte som bland annat
hade tema AI och de möjligheter som tekniken möjliggör inom skolans värld.
1:e vice ordförande Fredrik Hansson (C) rapporterar från Göteborgsregionens
kommunalförbund och styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. Vid
sammanträdet behandlades bland annat nationell infrastrukturplan och regional
infrastrukturplan.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 254
Dnr 2020-00106
Information om förvaltningen och pågående viktigare/större uppdrag,
projekt och händelser
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Malin Aronsson lämnar en lägesbild över situationen med covid19. I lägesbilden lämnas bland annat en beskrivning av vilken påverkan pandemin
har på kommunens olika verksamheter samt vilka aktiviteter som pågår för att
hantera pandemins påverkan.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 255
Dnr 2020-00164
Kommunstyrelsens budget 2021
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens nämndbudget 2021.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att upprätta förvaltningsbudget
för 2021.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att göra nödvändiga
omfördelningar i förvaltningsbudgeten under året samt att informera styrelsen om
dessa i samband med delårsrapport och bokslut.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören följande direktiv i budgeten:
- Vi tar företagsklimatet på allvar. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram
en handlingsplan för att sätta Kungsbackas företagsklimat på kartan och att vi
verkligen uppnår Västsveriges bästa företagsklimat. (helst Sveriges bästa
företagsklimat). Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast den 30
juni 2021
- Kommundirektören får i uppdrag att stärka Kungsbackas strategiska och
proaktiva arbetssätt för fler företagsetableringar, säkerställa tillgänglig och
attraktiv verksamhetsmark och öka de strategiska markförvärven. Uppdraget
ska redovisas i kommunstyrelsen senast den 30 juni 2021.
Reservation
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2020 att fastställa kommunövergripande
mål som utgångspunkt för kommunstyrelsens fortsatta arbete med sin nämndbudget.
I nämndbudgeten ingår bland annat
-

Nämndens övergripande inriktning för arbetet i förvaltningen
Verksamhetsmått
Personalmått
Ramfördelning driftsbudget
Investeringsbudget

Enligt Kungsbacka kommuns styrmodell ska nämnder och styrelser i arbetet med
nämndbudget fatta beslut om verksamhetsplan och ramfördelning.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 311
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-06
Kommunstyrelsens nämndbudget 2021, 2020-10-26
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar att kommundirektören får följande direktiv i budgeten:
- Barnkonventionen blev 1 januari 2020 svensk lag. Kommundirektören får i
uppdrag att ta fram en redovisning och uppföljning för att säkerställa att
barnrättsperspektivet genomsyrar beslut i kommunens olika verksamheter.
Redovisning i kommunstyrelsen senast den 30 juni 2021.
Maria Losman (MP) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkande.
Carita Boulwén (SD) yrkar att texten under rubriken Integration på sidan 12 enligt
nedan stryks:
”Vi bedömer dock att vi har en god beredskap i vårt mottagande och att vi har de
rätta förutsättningarna i vårt integrationsarbete trots rådande omständigheter och
den förändringen som har varit i vårt mottagande.
Redan innan pandemin har vi haft en högre arbetslöshet bland nyanlända och
utrikesfödda inte bara på nationell nivå utan även i Kungsbacka. Bedömningen görs
att denna grupp kommer att drabbas än mer av den osäkerhet som kommer att
prägla näringsliv och sysselsättning de kommande åren. Utan riktade insatser och
konkreta åtgärder riskerar nyanlända att hamna långt ifrån arbetsmarknaden”, samt
att förslaget om utökning av budgetposten för mottagande av nyanlända med 2 155
tkr stryks.
Susanne Andersson (SD) yrkar bifall till Carita Boulwéns (SD) yrkande.
Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkande och avslag på Carita
Boulwéns (SD) yrkande.
Peter Söderberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Eva Borgs (S) m.fl. tilläggsyrkande och
Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen
godkänner:
Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Justerare
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Datum

2020-11-24

Nej-röst innebär att bifalla Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 13 ja-röster mot 2 nej-röster, beslutar
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Thure Sandén (M)

Ja-röst

X

Kalle Påsse Sundvall (M)

X

Marianne Pleijel (M)

X

Peter Söderberg (M)

X

Maria Gathendahl (M)

X

Fredrik Hansson (C)

X

Kristina Karlsson (C)

X

Ulrika Landergren (L)

X

Niklas Mattsson (KD)

X

Eva Borg (S)

X

Johan Tolinsson (S)

X

Nej-röst

Carita Boulwén (SD)

X

Susanne Andersson (SD)

X

Maria Losman (MP)

X

Lisa Andersson (M)

X

Avstår från att rösta

Ordföranden ställer sedan proposition på Eva Borgs (S) m.fl. tilläggsyrkande mot
avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår Eva Borgs (S) m.fl. tilläggsyrkande.
Protokollsanteckning
Maria Rasmussen (V), Magdalena Sundqvist (S) och Lars Eriksson (S) stödjer Eva
Borgs (S) yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret: ekonomi, kommunstyrelsens förvaltning: samtliga
enheter
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§ 256
Dnr 2020-00725
Uppföljning av nämnden för Individ & Familjeomsorgs arbete med
budget i balans
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt träffar kommundirektör, biträdande
kommundirektör och ekonomichef varje månad Individ & Familjeomsorgs
förvaltningschef och ekonomichef för att stödja och följa att arbetet med ekonomi i
balans senast vid utgången av 2022 går enligt plan.
På mötet den 9 november redovisar Individ & Familjeomsorg en prognos per oktober
på -20 miljoner kronor. En förbättring med 5 miljoner kronor jämfört med
september.
Av underskottet kan 11 miljoner kronor förklaras av strukturella faktorer, främst
genom att Kungsbacka har en hög andel gruppboenden i förhållande till
serviceboenden jämfört med andra kommuner. Eftersom det saknas bostäder med
särskild service för att tillgodose brukarnas behov inom kommunen, måste ett stort
antal platser köpas externt.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-16
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-11-12, § 160
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2020-11-10
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
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§ 257
Dnr 2020-00907
Förlängning av skäl för politiska möten på distans
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att rådande situation med covid-19 ska ses som ett särskilt
skäl då kommunstyrelse och nämnder får sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Beslutet att särskilt skäl råder gäller som längst till 30 juni 2021.
Sammanfattning av ärendet
Den 21 april 2020 beslutade kommunstyrelsen att rådande situation med covid-19
ska ses som ett särskilt skäl då kommunstyrelse och nämnder får sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Utöver det beslutade kommunstyrelsen att beslutet
särskilt skäl råder, ska gälla som längst till 31 december 2020.
I Kungsbacka har kommunfullmäktige fattat det enligt kommunallagen nödvändiga
beslutet att det ska vara möjligt att delta i möten på distans om särskilda skäl finns.
Eftersom pandemins påverkan på kommunen kvarstår, finns även ett fortsatt behov
att kommunstyrelsen och nämnderna ska kunna sammanträda med ledamöter
närvarande på distans.
Kommunstyrelsen har delegerat till dess arbetsutskott att besluta om regler för
sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger. Reviderade regler är
framtagna av kommunledningskontoret.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 330
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-03
Regler och förutsättningar för sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger,
med tillhörande ansvarsförbindelse 2020-11-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-11-03, § 301
Regler och förutsättningar för sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger,
2020-04-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-04-28, § 121
Kommunstyrelsen, 2020-04-21, § 103
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

15 (57)

Datum

2020-11-24

§ 258
Dnr 2020-00829
Uppdrag att ta fram detaljplan för del av östra Varla
verksamhetsområde, Varla 6:17, 6:18 och 6:22 i Kungsbacka
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för upprättande av detaljplan för
verksamheter inom del av Varla östra verksamhetsområde inom fastigheterna Varla
6:17, 6:18 och 6:22 i Kungsbacka, daterad 2020-09-28.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan
för verksamheter inom del av Varla östra verksamhetsområde inom fastigheterna
Varla 6:17, 6:18 och 6:22 i Kungsbacka.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om planläggning av fastigheterna Varla 6:17 och 6:18 inkom till
kommunen den 6 september 2019 och ett planuppdrag gavs av byggnadsnämnden
den 21 november 2019.
Ansökan om planläggning av fastigheten Varla 6:22 inkom till kommunen den 3 juli
2020. Byggnadsnämnden lämnade ett positivt planbesked vid sitt sammanträde den
22 oktober 2020.
Samhällsbyggnadskontoret anser det lämpligt att förnya planuppdraget så att även
fastigheten Varla 6:22 ingår i planarbetet då fastigheterna angränsar till varandra och
flera samordningseffekter som exempelvis arbetstid, framtagande av utredningar
samt ekonomi därmed uppfylls.
Projektet syftar till att ge en utökad byggrätt i ett befintligt verksamhetsområde samt
att skapa en mer stadsmässig utformning av bebyggelse, trafik/parkering och
skyltning då området ligger i en av entréerna till Kungsbacka stad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 323
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-22
Projektbeställning, Detaljplan för verksamheter inom del av östra Varlas
verksamhetsområde inom fastigheterna Varla 6:17, 6:18 och 6:22 i Kungsbacka,
daterad 2020-09-28
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Fastighetsägarna till Varla 6:17, 6:18 och 6:22, byggnadsnämnden,
Samhällsbyggnadskontoret
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-11-24

§ 259
Dnr 2020-00775
Arrendeavtal för golfbana på fastigheten Vallda 25:13
Sammanfattning av ärendet
Ärendet utgår från kommunstyrelsens sammanträde 24 november 2020.
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§ 260
Dnr 2020-00906
Uppdrag att ta fram detaljplan för blandad stadsbebyggelse inom
kvarteret Gjutaren och Liljan
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för upprättande av detaljplan för
blandad stadsbebyggelse inom kvarteret Gjutaren och Liljan, i Kungsbacka, daterad
2020-10-12.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan
för blandad stadsbebyggelse inom kvarteret Gjutaren och Liljan, i Kungsbacka.
Reservation
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Ett planprogram togs fram för kvarteret Gjutaren och Liljan mellan 2018–2020 och
godkändes av kommunstyrelsen den 25 augusti 2020.
Planprogrammet beskriver kommunens vision över området som ska utvecklas från
verksamhetsområde till stadsmässig bebyggelse. Målsättningen för programområdet
är att tillskapa cirka 300 bostäder, utbildningslokaler (förskola, skola), viss
kommersiell verksamhet, rekreationsområden och stärkta kopplingar till angränsande
områden för alla trafikslag.
Projektets nytta och syfte är att ta fram en detaljplan för att möjliggöra utveckling
och omvandling av det i dag befintliga verksamhetsområdet till blandad
stadsbebyggelse.
Den centralt belägna delen av Kungsbacka ska utvecklas och kopplas samman
tydligare med Innerstaden, kvarteret Valand, Kungsmässan och stationen för att bli
en naturlig del av Kungsbacka centrum.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 324
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-19
Projektbeställning, Detaljplan för blandad stadsbebyggelse inom kvarteret Gjutaren
och Liljan, Kungsbacka, 2020-10-12
Planprogram för blandad stadsbebyggelse inom kvarteret Gjutaren och Liljan,
Kungsbacka, godkänt av kommunstyrelsen 2020-08-25, § 176
Förslag till beslut på sammanträdet
Carita Boulwén (SD) yrkar att projektbeställningen ska ändras på så sätt att
bebyggelsen inte överstiger fyra våningar.
Justerare
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Susanne Andersson (SD) yrkar bifall till Carita Boulwéns (SD) yrkande.
Eva Borg (S) yrkar att projektbeställningen ska ändras på så sätt att det byggs 50
procent hyresrätter.
Johan Tolinsson (S) och Maria Losman (MP) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkande.
Fredrik Hansson (C), Thure Sandén (M), Peter Söderberg (M), Lisa Andersson (M),
Ulrika Landergren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Niklas Mattsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
avslag på Carita Boulwéns (SD) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande och
Eva Borgs (S) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Carita
Boulwéns (SD) m.fl. yrkande och Eva Borgs (S) m.fl. yrkande, och finner att
kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Protokollsanteckning
Franklin Eck (M) stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Lars Eriksson (S) stödjer Eva Borgs (S) yrkande.
Beslutet skickas till
Riksbyggen, byggnadsnämnden
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§ 261
Dnr 2020-00551
Svar på kommunrevisionens frågor rörande näringslivs- och
företagsklimatet i Kungsbacka kommun
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2020-10-26 och översänder det som sitt svar
till kommunrevisionen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har uppmärksammat att kommunen i 2019 års servicemätning
Insikt från Sveriges kommuner och regioner (SKR) har ett försämrat resultat för
andra året i rad. Med anledning av det har kommunrevisionen ställt ett antal frågor
till kommunstyrelsen:
1. Vilka är orsakerna till kommunens allt sämre resultat i servicemätningen
avseende kommunens företagsklimat?
2. Vilka är orsakerna till den resultatförsvagning som skett inom kategorin
bygglov mellan 2018 och 2019?
3. Vilka åtgärder vidtar eller planerar kommunstyrelsen att vidta i syfte att
främja kommunens företagsklimat?
a. När planeras åtgärderna att vidtas?
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 313
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-23
Yttrande, 2020-10-26
Skrivelse från kommunrevisionen, 2020-06-25
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
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§ 262
Dnr 2020-00460
Svar på Trafikverkets remiss: Åtgärdsvalsstudie Metrobuss
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande över Åtgärdsvalsstudie Metrobuss, daterat
2020-11-10 och översänder det som sitt svar till Trafikverket.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Trafikverkets remiss om
Åtgärdsvalsstudie Metrobuss.
Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Mölndals stad, Partille
kommun och Västtrafik AB har i samverkan arbetat fram Åtgärdsvalsstudie
Metrobuss som en del av genomförandet av Målbild Koll 2035. Enligt kommunernas
utbyggnadsambitioner beräknas Göteborg, Mölndal och Partille år 2035 ha cirka
200 000 fler boende och 100 000 fler arbetstillfällen än i dag. Genomförda
utredningar inom ramen för Målbild Koll 2035 har föreslagit att ett Metrobussystem
kan bidra till att lösa stomnätets uppgift att binda samman det sammanhängande
storstadsområdet.
Målbild Koll 2035 har fastställts av fullmäktige hos Västra Götalandsregionen,
Göteborgs stad, Mölndals stad och Partille kommun. I målbilden föreslås att ett
Metrobussystem, tillsammans med målbildens övriga trafikkoncept, bäst löser
stomnätets uppgift att binda samman det sammanhängande storstadsområdet kopplat
till resten av regionen
Metrobussystemet är enligt Målbild Koll 2035 tänkt att trafikera den så kallade
mellanstadsringen, cityinfartsstråken samt infartsstråken. Infartsstråken är E20, E6
Norr, rv155, rv158 samt rv40.
Figur 1 Blåmarkerade vägar är där förslag till ny infrastruktur studeras inom
åtgärdsvalsstudien
För att kunna realisera Målbild Koll 2035 behövs en fördjupning och konkretisering
av system, koncept och stråk för det Metrobussystem som beskrivs i Målbild Koll
2035. Koncepten i Målbild Koll 2035 är stadsbana, spårvagn, citybuss, metrobuss
och linbana.
Berörda parter har genomfört en åtgärdsvalsstudie för att komma vidare i arbetet med
metrobuss samt för att validera ett metrobussystem.
Åtgärdsvalsstudien förhåller sig till tre scenarier, A, B och 0+. I Scenario A har
utgångspunkten varit att kompromisslöst säkerställer ett metrobussystem utan
undantag. I scenario B har utgångspunkten varit fyrstegsprincipen och Scenario 0+
ses som ett jämförelsealternativ för att visa hur dagens expressbusstrafik skulle
kunna utvecklas även utan större infrastrukturella åtgärder.
Åtgärdsvalsstudie Metrobuss är ute på remiss till och med den 30 november 2020.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

21 (57)
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 319
Yttrande från Lisa Andersson (M), 2020-11-10
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-17
Yttrande, 2020-10-15
Remissrapport, Åtgärdsvalsstudie Metrobuss, 2020-05-20
Bilaga 1, Bedömning av stationslägen, 2020-05-20
Bilaga 2, Framtidens Metrobuss, 2020-05-20
Bilaga 3, Social konsekvensbedömning, 20-05-20
Bilaga 4, Kvantitativ bedömning av restidseffekter scenario B, 2020-05-20
Bilaga 5, Konceptuell infrastruktur, 2020-05-20
Målbild Koll 2035, kortversionen, 2018-04 (länk)
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulrika Landergren (L) yrkar att kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadskontorets
yttrande, daterat 2020-10-15, och översänder det som sitt svar till Trafikverket.
Fredrik Hansson (C) och Lisa Andersson (M) 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 Ulrika Landergrens (L) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Ulrika Landergrens (L) yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Trafikverket
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§ 263
Dnr 2020-00561
Svar på Trafikverkets remiss: Åtgärdsvalsstudie för stråket väg 158,
Göteborg-Kungsbacka
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande över Trafikverkets åtgärdsvalsstudie stråket väg
158, Göteborg-Kungsbacka, daterat 2020-11-10, och översänder det som sitt svar till
Trafikverket.
Reservation
Ulrika Landergren (L) och Maria Losman (MP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Trafikverkets remiss av
åtgärdsvalsstudie stråket väg 158, Göteborg-Kungsbacka.
Syftet med åtgärdsvalsstudien är att utreda hur man bättre kan skapa möjligheter för
arbets- och studiependling i stråket, och då med fokus på utvecklad kollektivtrafik.
Därutöver utreds även trafiksäkerhet och miljöaspekter. Åtgärdsvalsstudien har utgått
från befintliga förhållanden och känd framtida planering. I arbete har en
marknadsundersökning gjorts för att fånga människors uppfattning om sakernas
tillstånd i stråket. Utifrån olika styrande dokument har projektspecifika mål tagits
fram.
Åtgärdsvalsstudien har en samlad problem- och bristbeskrivning. Stråkets
problembild och aktualitet påverkas av följande huvudpunkter:
- Väg 158 är hårt belastad under vissa tider på dygnet
- Bristande framkomlighet/kapacitet för kollektivtrafik råder
- Brister i trafiksäkerhet samt otrygga miljöer för oskyddade
trafikanter identifierade
- Begränsande möjligheter till framtida utveckling av
kollektivtrafiken enligt dagens system
- Göteborgs stad och Kungsbacka kommun håller på med
uppdatering av sina respektive översiktsplaner.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 320
Yttrande från Lisa Andersson (M), 2020-11-10
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-17
Yttrande, 2020-10-17
Rapport åtgärdsvalsstudie väg 158 Göteborg – Kungsbacka, 2018-10-29
Bilaga 1: PM Marknadsundersökning
Bilaga 2: Kvalitetssäkring marknadsundersökning
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Bilaga 3: PM Kollektivtrafik-koncept
Bilaga 4: PM Trafikanalys
Bilaga 5: PM Utredning viltolyckor
Bilaga 6: PM Utformningsåtgärder vid snäva påfarter
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulrika Landergren (L) yrkar att kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadskontorets
yttrande, daterat 2020-10-17, och översänder det som sitt svar till Trafikverket.
Maria Losman (MP) yrkar i första hand att kommunstyrelsen antar
samhällsbyggnadskontorets yttrande, daterat 2020-10-17, och översänder det som sitt
svar till Trafikverket, i andra hand att tillägg görs i kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag så att andra meningen i yttrandet, daterat 2020-11-10, lyder: ”Kungsbacka
anser dock att 158:an ska byggas ut till 2+2 med bussfiler från Särömotet och in till
Brottkärr och från Särömotet till E6:an 2+1.”
Niklas Mattsson (KD), Fredrik Hansson (C) och Lisa Andersson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Ulrika Landergrens (L) yrkande och Maria
Losman (MP) yrkanden.
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag,
Ulrika Landergrens (L) yrkande och Maria Losman (MP) förstahandsyrkande, och
finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ordföranden ställer sedan proposition på Maria Losman (MP) andrahandsyrkande
mot avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår Maria Losmans (MP)
andrahandsyrkande.
Beslutet skickas till
Trafikverket
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§ 264
Dnr 2020-00715
Svar på Energimarknadsinspektionen remiss om ansökan om
nätkoncession för två markledningar från Onsala-Gottskär
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat 2020-10-15, och översänder det som sitt
svar till Energimarknadsinspektionen.
Sammanfattning av ärendet
Energimarknadsinspektionen har givit Kungsbacka kommun möjlighet att yttra sig
över Ellevio AB:s ansökan om två markledningar (nätkoncession för linje) från
Onsala till Gottskär. Ellevio äger och driver i dag en 55 kV luftledning mellan
stationerna Onsala och Gottskär i Kungsbacka kommun.
Ledningen förser södra Onsalahalvön med el. För att få ett säkrare nät till Gottskär
och möta det ökade funktionskravet planerar Ellevio att bygga en till 55 kV ledning
mellan de två stationerna. Då Onsalahalvön är ett expansivt område vid kusten och
då marken är schaktbar ansöker Ellevio att aktuell ledning anläggs som markkabel.
Då den befintliga ledningen börjar bli gammal och är i behov av förnyelse, är planen
att markförlägga även den befintliga ledningen i samma kabelschakt. Kommunen har
nu möjlighet att komma in med synpunkter på nätkoncessionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 321
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-15
Yttrande, 2020-10-15
Begäran om yttrande till Kungsbacka kommun, 2020-09-08
Koncessionskarta, 2020-09-28
Karta befintlig ledning som markförläggs, 2020-09-08
Raseringskarta, 2020-09-08
Miljökonsekvensbeskrivning, 2020-09-08
Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan, 2020-09-08
Kommunstyrelsen 2018-08-28, § 211
Yttrande, 2018-07-10
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Energimarknadsinspektionen
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§ 265
Dnr 2020-00834
Svar på Länsstyrelsen i Hallands läns remiss: Utredning av
översvämning enligt förordning om översvämningsrisker
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2020-10-21, och översänder det som sitt
svar till Länsstyrelsen i Hallands län.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun är remissinstans till Utredning av översvämning enligt
förordning om översvämningsrisker.
Med anledning av de kraftiga nederbördsmängder och höga flöden som drabbade
länet under februari månad 2020 gav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) Länsstyrelsen i Hallands län uppdrag att genomföra en utredning enligt
förordningen (2009:956) om översvämningsrisker.
Utredningen har genomförts enligt av MSB framtagen vägledning och omfattar hela
Hallands län. Dock fokuseras utredningen kring vattendragen Viskan, Ätran, Nissan
och Lagan.
Länsstyrelsen har särskilt bett om synpunkter utifrån granskning:
- Att beskrivningarna av konsekvenser och hantering av händelsen är korrekta
- Att beskrivningar som berör er organisation och ert verksamhetsområde är
korrekta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17, § 333
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-21
Kommunledningskontorets yttrande, 2020-10-21
Länsstyrelsen i Hallands läns utredning av översvämnings enligt förordning om
översvämningsrisker, 2020-09-25
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Hallands län
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§ 266
Dnr 2020-00970
Fyllnadsval för uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott samt entledigande och fyllnadsval för uppdrag som
representant i Eurocities och ersättare i Lokala säkerhetsnämnden vid
Ringhals kärnkraftverk
Beslut
Kommunstyrelsen utser Monica Neptun (L) till uppdrag som ny ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott från och med 1 januari 2021 för tiden till och med
31 december 2022.
Kommunstyrelsen entledigar Ulrika Landergren (L) från uppdragen som representant
i Eurocities och ersättare i Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk från
och med 31 december 2020.
Kommunstyrelsen utser Monica Neptun (L) till uppdraget som ny representant i
Eurocities från och med 1 januari 2021 för återstoden av mandatperioden 2019–
2022.
Kommunstyrelsen nominerar Monica Neptun (L) till uppdraget som ny ersättare i
Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk från och med 1 januari 2021
för tiden till och med 31 december 2022.
Sammanfattning av ärendet
Ulrika Landergren (L) har avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag, förutom ledamot i
kommunfullmäktige, från och med 31 december 2020. Detta inkluderar uppdraget
som ledamot i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige entledigade Ulrika
Landergren (L) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen vid sammanträdet
3 november 2020, och till följd av detta har Ulrika Landergrens (L) uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott upphört. Kommunstyrelsen har därför att
genomföra fyllnadsval för detta uppdrag.
Ulrika Landergrens (L) begäran om entledigande gäller också de uppdrag till vilka
hon utsetts av kommunstyrelsen, det vill säga representant i Eurocities och ersättare i
Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk. Entledigande och fyllnadsval
för dessa uppdrag genomförs av kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges valberednings förslag
Kommunstyrelsen utser Monica Neptun (L) till uppdrag som ny ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott från och med 1 januari 2021 för tiden till och med
31 december 2022.
Kommunstyrelsen entledigar Ulrika Landergren (L) från uppdragen som representant
i Eurocities och ersättare i Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk från
och med 31 december 2020.
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Kommunstyrelsen utser Monica Neptun (L) till uppdraget som ny representant i
Eurocities från och med 1 januari 2021 för återstoden av mandatperioden 2019–
2022.
Kommunstyrelsen nominerar Monica Neptun (L) till uppdraget som ny ersättare i
Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk från och med 1 januari 2021
för tiden till och med 31 december 2022.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunfullmäktiges valberednings förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Ulrika Landergren (L), Monica Neptun (L), Kommunstyrelsens arbetsutskott,
Eurocities, Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk,
Miljödepartementet, Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron, Service:
lönecenter
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§ 267
Anmälan av delegeringsbeslut

Dnr 2020-00006

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under
perioden 2020-09-07 till 2020-11-17.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning. Dessa beslut ska
redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta
lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått
beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Delegat

Ärende
KSAU 2020-11-03, KSAU 2020-11-10,
KSAU 2020-11-17

Justerare

Exploateringsingenjör

Överenskommelse om ledningsförläggning - Råö
15:1

Mark- och exploateringschef

Avtal om nyttjanderätt, uppförande av plank Kungsbacka 2:9

Exploateringshandläggare

Avtal om arkeologisk förundersökning av
fornlämningar Frillesås-Rya 3:77 och arkeologisk
utredning Frillesås-Rya 4:17

Mark- och exploateringschef

Avtal om jordbruksarrende - sidoarrende - Del av
Skårby 12:1

Mark- och exploateringschef

Avtal om nyttjanderätt Skårby 12:1 - etablering och
upplag för entreprenad

Mark- och exploateringschef

Avtal om nyttjanderätt Skårby 12:1 - tillfälligt
upplägg av massor

Mark- och exploateringschef

Servitutsavtal del av Skårby 12:1 - väg och vattenoch spillvattenledningar för härskande fastighet
Skårby 12:3

Administrativ chef

Bidrag till Kungsbacka Närradioförening för år
2020
Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

29 (57)

Datum

2020-11-24

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Björmannehög 1:59 – Teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Buera 5:3 – Teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Buera 28:1 – Teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Buera 28:3 – Teleledningar

Markingenjör

Markupplåtelseavtal Buera 8:27 –
starkströmsledning

Markingenjör

Markupplåtelseavtal Buera 8:81 –
starkströmsledning

Markingenjör

Markupplåtelseavtal Heberg 2:21 –
starkströmsledning

Markingenjör

Markupplåtelseavtal Vallda 14:12 –
starkströmsledning

Markingenjör

Markupplåtelseavtal Vallda 16:9 –
starkströmsledning

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2020-09-07 till
2020-11-17, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 268
Anmälan av ordförandebeslut

Dnr 2019-00939

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från
kommunstyrelsens ordförande på grund av brådskande ärenden.
Sammanfattning av ärendet
Till följd av kort svarstid har ordförande yttrat sig över två remisser. Det handlar dels
om ett yttrande till Trafikverket över Åtgärdsvalsstudien Varberg-Göteborg, dels ett
yttrande angående anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken
avseende muddring av vattenområde inom Särö 1:391 m.fl., Kungsbacka kommun
samt ansökan om dispens för dumpning av muddermassor enligt 15 kap. 29 §
miljöbalken.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut - Svar på remiss till Trafikverkets över Åtgärdsvalsstudie VarbergGöteborg
Yttrande över Trafikverkets remiss Åtgärdvalstudie Varberg-Göteborg, daterat
2020-10-29
Yttrande angående anmälan om vattenverksamhet för muddring av vattenområde
inom Särö 1:391
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut från kommunstyrelsens ordförande på
grund av brådskande ärenden, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 269
Dnr 2020-00004
Redovisning av inkomna skrivelser
Beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 21 oktober 2020 till 24 november 2020 har följande skrivelser
inkommit till kommunstyrelsen:
- Nämnden för Service information om vård- och omsorgs föreslagna årsplan
gällande konkurrensutsättning
- Nämnden för Vård & Omsorgs information inför beslut om årsplan för
konkurrensutsättning av verksamhet 2021
- Information från Telia om övergång från kopparbaserade tjänster till tjänster
baserade främst på fiber- och mobilnät
- Nämnden för Kultur & Fritids beslut 2020-10-22, § 56 om policy kring
barnrätt
- Frågor och synpunkter om strålning från utbyggnaden av 5G-nätet

- Förvaltningsrätten i Göteborgs beslut att avslå överklagande avseende val av
kommunalråd, mål nummer 628-19
- Förvaltningsrätten i Göteborgs beslut att avslå överklagande avseende val av
ledamöter i styrelse och nämnder, mål nummer 629-19
- Samordningsförbundet i Hallands styrelseprotokoll 2020-10-16.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera redovisningen av inkomna skrivelser, och finner att kommunstyrelsen bifaller
det.
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§ 270
Dnr 2019-00147
Antagande av avfallsplan för Göteborgsregionen till 2030
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar regionala avfallsplanen Göteborgsregionen minskar
avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030, daterad 2020-06-17, att ingå i
Kungsbacka kommuns renhållningsordning, antagen av kommunfullmäktige 201612-06 § 198.
Göteborgsregionens avfallsplan A2020 med Bilaga till A2020 för Kungsbacka
kommun antagna som del av renhållningsordningen upphör därmed att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som består av en
avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen ska innehålla mål för långsiktig
planering av förebyggande och hantering av avfall inom kommunen.
Göteborgsregionens 13 medlemskommuner har gemensamt arbetat fram en
avfallsplan som respektive kommun har möjlighet att anta som sin egen.
Den 3 april 2020 antogs avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet –
Avfallsplan för tretton kommuner till 2030 av Göteborgsregionens förbundsstyrelse.
I beslutet rekommenderar Göteborgsregionens förbundsstyrelse att
medlemskommunerna antar den regionala avfallsplanen som sin egen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 322
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-15
Nämnden för Teknik 2020-09-24, § 83
Förvaltningen för Tekniks Konsekvensanalys, 2020-09-24
Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 13 kommuner till 2030, 202006-17
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Göteborgsregionen, nämnden för Teknik
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§ 271
Dnr 2020-00151
Regelverk avseende valmöjligheter för arbete efter pensionsåldern
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för ett långt och gott arbetsliv, daterade 202010-16.
Riktlinjerna börjar gälla från och med 1 januari 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att uppföljning av arbetet med valmöjligheter för
arbete efter pensionsåldern ska ske senast i januari 2023.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i kommunbudgeten för 2020 beslutat om ett direktiv i syfte
att uppfylla målet med att vara en attraktiv arbetsgivare genom att man ska ha
möjlighet att jobba efter 65 år. Direktivet lyder:
I syfte att uppfylla strategin med att fler jobbar mer och att vara en attraktiv
arbetsgivare vill Kungsbacka att man ska ha möjlighet att jobba efter
pensionsåldern. Mycket kompetens finns hos dessa medarbetare och många vill
arbeta men i andra former. Kungsbacka kommun önskar att de stannar kvar
längre.
En utredning har genomförts och en rapport har sammanställts av kommunstyrelsens
förvaltning innehållande olika åtgärder för att stimulera äldre medarbetare att arbeta
längre. Utifrån det har ett förslag till riktlinjer för ett långt och gott arbetsliv tagits
fram.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 312
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-16
Rapport ”Ett långt och gott arbetsliv i Kungsbacka kommun”, oktober 2020
Riktlinjer för ett långt och gott arbetsliv, 2020-10-16
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder, Kommunledningskontoret: HR
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§ 272
Dnr 2020-00817
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 2020
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och28 f § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Individ & Familjeomsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte
har verkställts tre månader efter beslut.
Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.
Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda
revisorerna informeras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13, § 286
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2020-09-17, § 121
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2020-09-03
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg, Sammanställning av ej verkställda
beslut inrapporterade till IVO kvartal 2, 2020, 2020-09-02
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (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 Individ & Familjeomsorg
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§ 273
Dnr 2020-00776
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej
verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2 2020
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen
som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en
insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen
sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13, § 287
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2020-09-15, § 67
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-09-01
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad, sammanställning av ej verkställda
beslut, andra kvartalet 2020
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (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 Gymnasium & Arbetsmarknad
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§ 274
Dnr 2020-00831
Överflytt av allmänna handlingar i samband med att
behandlartjänsterna på Individ & Familjeomsorg överflyttas till
Gymnasium & Arbetsmarknad
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att överföra allmänna handlingar från nämnden för
Individ & Familjeomsorg i samband med att tre behandlartjänster flyttats över till
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. Beslutet gäller från och med 2020-0901.
Sammanfattning av ärendet
Den 27 april 2020 beslutade förvaltningschef för Gymnasium & Arbetsmarknad och
förvaltningschef för Individ & Familjeomsorg att flytta över tre behandlartjänster
som var placerade i förvaltningen för Individ & Familjeomsorg till förvaltningen för
Gymnasium & Arbetsmarknad. Detta som ett steg i införandet av
Trelleborgsmodellen. Överflytten av de tre behandlartjänsterna genomfördes den
1 september 2020.
När kommunal verksamhet byter huvudman, påverkar det hanteringen av allmänna
handlingar. Den nya huvudmannen har i regel behov av att få tillgång till den tidigare
verksamhetens arkiv för att fortsätta bedriva verksamheten. Av 15 § arkivlagen
(1990:782) framgår det att när delar av kommunal verksamhet övergår till
förvaltning under annan nämnd krävs beslut i kommunfullmäktige. Nämnden för
Individ & Familjeomsorg har genom ordförandebeslut från den 19 augusti 2020
föreslagit kommunfullmäktige att fatta ett sådant beslut. Överföring av handlingar
som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) får ske
i de fall sekretessen förs över till den nya huvudmannen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-02
Ordförandebeslut - Överflytt av handlingar från Individ & Familjeomsorg till
Gymnasium & Arbetsmarknad, 2020-08-19
Underlag till ordförandebeslut - Beslut att överflytta behandlartjänsterna till
Gymnasium & Arbetsmarknad, 2020-04-27
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (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 Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för Individ & Familjeomsorg,
Kommunledningskontoret: arkivmyndigheten
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§ 275
Dnr 2020-00851
Köp av fastigheten Kläppa 1:10 och del av Stockalid 1:13
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Överenskommelse om fastighetsreglering,
undertecknad av säljaren 2020-10-05, innebärande att kommunen köper fastigheten
Kläppa 1:10 samt del av fastigheten Stockalid 1:13 för en ersättning om 13 000 000
kronor.
Finansiering sker via Samhällsbyggnadskontorets budget för markinköp.
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören
eller deras respektive ersättare att för kommunens räkning underteckna
överenskommelsen om fastighetsreglering samt övriga nödvändiga handlingar för
köpets genomförande.
Reservation
Fredrik Hansson (C), Kristina Karlsson (C), Carita Boulwén (SD) och Susanne
Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Avtal har träffats om förvärv av Kläppa 1:10 samt del av Stockalid 1:13, belägna vid
Åsa station. Markområdet är utpekat som utvecklingsområde i ÖP06 samt i
fördjupad översiktsplan för Åsa. Markområdet är ett strategiskt markförvärv och
utgör ett långsiktigt tillskott till kommunens markreserv och ett steg i utvecklingen
av Kungsbacka kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 325
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-05
Kopia av arrendekontrakt för Stockalid 1:13 och Kläppa 1:10
Överenskommelse om fastighetsreglering, 2020-10-05
Översiktskarta
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Hansson (C), Carita Boulwén (SD), Maria Losman (MP) och Kristina
Karlsson (C) yrkar avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Lisa Andersson (M) 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 Fredrik Hanssons (C) m.fl.
yrkande.
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Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Fredrik Hanssons (C) m.fl. yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen
godkänner:
Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Nej-röst innebär att avslå kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 10 ja-röster mot 5 nej-röster, beslutar
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Thure Sandén (M)

Ja-röst

X

Kalle Påsse Sundvall (M)

X

Marianne Pleijel (M)

X

Peter Söderberg (M)

X

Maria Gathendahl (M)

X

Nej-röst

Fredrik Hansson (C)

X

Kristina Karlsson (C)

X

Ulrika Landergren (L)

X

Niklas Mattsson (KD)

X

Eva Borg (S)

X

Johan Tolinsson (S)

X

Carita Boulwén (SD)

X

Susanne Andersson (SD)

X

Maria Losman (MP)

X

Lisa Andersson (M)

X

Beslutet skickas till
Säljarna, Samhällsbyggnadskontoret
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§ 276
Dnr 2020-00552
Ny taxa för nämnden för Miljö & Hälsoskydds verksamhet inom
miljöbalkens och strålskyddslagens område samt för lagen om
sprängämnesprekursorer och lagen om gaturenhållning och skyltning
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny taxa för tillsyn inom miljöbalkens och
strålskyddslagens område samt för lagen om sprängämnesprekursorer, lagen om
gaturenhållning och skyltning, daterad 2020-10-14.
Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808),
förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, och
strålskyddsförordningen (2018:506), samt lagen om sprängämnesprekursorer
(2014:799) fastställa förslag till taxebestämmelser med tillhörande taxebilagor 1, 2
och 3 enligt nämnden för Miljö & Hälsoskydds beslut 2020-06-17, § 84 och 202010-14, § 130.
Kommunfullmäktige beslutar att timkostnaden per timme sätts till 1 100 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2021.
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område beslutad av
kommunfullmäktige 2012-08-14, § 163 med senaste revidering 2016-12-06, § 194,
upphör därmed att gälla.
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Miljö & Hälsoskydd att årligen
uppdatera taxan enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av
Sveriges kommuner och Regioner (SKR). Utgångspunkten för indexuppräkningen är
oktober år 2020.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutade den 17 juni 2020 att överlämna förslag
på ny taxa till kommunfullmäktige. Taxan berör verksamhet inom miljöbalkens och
strålskyddslagens område samt för lagen om sprängämnesprekursorer och lagen om
gaturenhållning och skyltning. Vidare beslutade nämnden för Miljö & Hälsoskydd
den 14 oktober 2020 om reviderat förslag på utformning av taxebestämmelser som
följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) reviderade utformning.
SKR har reviderat sitt förslag på utformning av taxebestämmelser för indexjustering
av avgifter. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har vid oktober månads sammanträde
gjort en redaktionell ändring för 9 §, i taxebestämmelserna.
Nämnden beslutade även om en redaktionell ändring av bilaga 2 och 3 gällande
hälsoskyddsverksamheter. Bilagorna är utformade så att det blir tydligare för
verksamheten vilken bilaga man omfattas av och om man ska betala i för- eller
efterskott. Miljö & Hälsoskydd har också uppmärksammat att flera verksamheter
inom en verksamhetsgrupp får samma verksamhetskod i bilaga 2 och 3, trots att
omfattningen av verksamheten, tillsynsbehov och antal timmar varierar.
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Miljö & Hälsoskydd föreslår därför i det reviderade förslaget att ett specifikt nummer
läggs till på dessa koder för att kunden tydligt ska se och förstå berörd tillsynstid,
samt om man omfattas av för- eller efterskottdebitering.
Förslaget till ny taxa består av taxebestämmelser, en timtaxa som avspeglar
nämndens självkostnad för verksamheten och tre bilagor som innehåller själva
”prislistan” för tillsynsinsatserna. Vid framtagande av taxan har SKR:s mallar
använts. Erfarenheter från andra kommuner visar att en framgångsfaktor för en god
verksamhetsutveckling och ett gott företagsklimat är en transparent och tydlig taxa.
Bilaga 1 är det underlag som innehåller avgifter för prövning, anmälan och tillsyn
och är fullt ut anpassad efter miljöprövningsförordningen, Kungsbacka kommuns
lokala hälsoskyddsföreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter. Avgiften bestäms
utifrån avgiftsnivåer och baseras utifrån ärendets komplexitet och tidsåtgång.
Avgiftsnivåerna underlättar för kommuner att jämföra sig med varandra, samt att
taxan blir mer transparent för kunden.
Bilaga 2 är underlaget för fasta årliga avgifter för styrd tillsyn som omfattar
verksamheter med störst behov och krav och ett fåtal verksamheter som ska ha
återkommande tillsyn. Tillsynen styrs av lagstiftning och tillsynsbehovet täcks in i
tillsynsplanen i form av årliga tillsynsaktiviteter. Styrd tillsyn kan liknas vid ett
grunduppdrag från staten där kommunerna har mindre möjlighet att påverka.
Tillsynsbehovet är detsamma oavsett om det är en statlig eller kommunal myndighet
som utför den operativa tillsynen.
Bilaga 3 är det underlag som innehåller timavgifter. Det avser verksamheter som ej
är anmälnings-pliktiga verksamheter inom miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Nämnden bestämmer hur ofta denna typ av tillsyn ska utövas och planerar och
fördelar tillsynsbehovet över tre år. Tillsynsbehovet varierar mellan sporadiskt, lågt,
normalt och högt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 329
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-16
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2020-10-14, § 130
Bygg- och miljöförvaltningen tjänsteskrivelse, 2020-10-02
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område samt
för lagen om sprängämnesprekursorer och lagen om gaturenhållning och skyltning,
2020-10-14
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2020-06-17, § 84
Bygg- och miljöförvaltningen tjänsteskrivelse, 2020-06-08
Bygg- och miljöförvaltningens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och
strålskyddslagens område samt för lagen om sprängämnesprekursorer och lagen om
gaturenhållning och skyltning, 2020-06-17
Bygg- och miljöförvaltningen, Bilaga jämförelser timtaxor 2020 miljöbalkstillsyn
samt livsmedelstillsyn offentlig kontroll
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Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (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 Miljö & Hälsoskydd, Kommunledningskontoret: ekonomi
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§ 277
Dnr 2020-00891
Redovisning av icke färdigberedda motioner (2, 2020)
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och
med 2020-10-21 till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har framkommit vid beredningen
anmälas till kommunfullmäktige inom samma tidpunkt.
I Kungsbacka kommun ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa till
fullmäktige vilka motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska även
innehålla planerat datum för behandling i fullmäktige för de motioner som är äldre än
ett år.
Redovisningen till och med den 21 oktober innehåller en motion äldre än ett år. Svar
på den aktuella motionen är dock anmält för politisk behandling under november
månad. Redovisningen innehåller utöver det tre motioner som väcktes under
november månad 2019. En av dem är anmäld för politisk behandling under sista
kvartalet 2020, men de övriga två beräknas svaret till första halvåret 2021.
Övriga motioner kommer enligt bedömningen att kunna behandlas politiskt inom den
angivna ettårsgränsen.
Sammanställningen omfattar motioner som inkommit och ej besvarats till och med
21 oktober 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 309
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-14
Sammanställning, Redovisning av obesvarade motioner, daterad 2020-10-21
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Berörda nämnder
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§ 278
Dnr 2020-00094
Antagande av Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och
nämnder i Kungsbacka
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och
nämnder i Kungsbacka kommun, daterat 2020-09-18 med den ändringen att följande
stycke läggs till under § 35 rörande initiativärenden: Initiativ får väckas i utskott.
Utskottet tar inte ställning till initiativet utan överlämnar det till nämnden för
behandling.
Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun,
antaget av kommunfullmäktige 2015-09-08, § 111, upphör samtidigt att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 har aktualiserat behovet av en
översyn av gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i
Kungsbacka kommun. Syftet är att säkerställa att reglementet följer kommunallagens
krav och kommunalrättslig praxis samtidigt som det tydliggör den vedertagna praxis
som finns i Kungsbacka kommun. Avsikten är också att ge reglementet en mer logisk
struktur, ett modernare språk och underlätta nämndernas arbete.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17, § 344
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-18
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Kungsbacka kommun,
2020-09-18
Ändringsregister, 2020-09-18
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Kungsbacka kommun, antaget av
kommunfullmäktige 2015-09-08, § 111
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Berörda nämnder
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§ 279
Dnr 2019-00620
Svar på motion från Kent Stenhammar (S) om kommersiell stadsodling i
Kungsbacka
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen i den del som avser att undersöka
möjligheterna för kommersiell stadsodling med hänvisning till att förslaget kan bidra
till både ökad företagsamhet, ökad markanvändning för odling och biologisk
mångfald.
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i den del som avser att medverka till
och stötta andelsjordbruk med hänvisning till att denna del faller inom utredningen
för kommersiell stadsodling.
Sammanfattning av ärendet
Kent Stenhammar (S) med flera har inkommit med en motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 10 september 2019 om att utreda förutsättningarna för
kommersiell stadsodling och andelsjordbruk.
Motionären framhåller att det i kommunen i dag finns mark upplåten till odling för
eget bruk för de som är intresserade. Däremot saknas det möjligheter till odling för
kommersiellt bruk, eller stadsbruk som det också kallas. Motionären menar att
erfarenheten visar att odla ger möjligheter till rekreation, social gemenskap och
bättre livskvalitet samt arbetstillfällen. Vidare framhålls att odling ger ett ökat växt
och djurliv samt att grödan också tar upp koldioxid vilket kan motverka den globala
uppvärmningen. På så sätt bidrar stadsodlingen till en långsiktig miljömässig,
ekonomisk och social och hållbar utveckling.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 318
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-29
Byggnadsnämnden 2020-07-08 § 179
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-08
Nämnden för Teknik 2020-01-22, § 4
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-01-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-08, § 318
Kommunfullmäktige 2019-09-10, § 124
Motion från Kent Stenhammar (S) om kommersiell stadsodling i Kungsbacka, 201908-26
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 280
Dnr 2020-00336
Svar på motion från Maria Losman (MP) om att utreda miljö- och
klimatstyrande reseriktlinjer för förtroendevalda
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning av ärendet
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 5 maj 2020 om att komplettera de riktlinjer för resor som
gäller för tjänstepersoner med en tydlig skrivning att även politiker omfattas samt att
de uppdaterade riktlinjerna för resor antas i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 316
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-02, § 167
Kommunfullmäktige 2020-05-05, § 55
Motion från Maria Losman (MP) om miljö- och klimatstyrande reseriktlinjer för
förtroendevalda, 2020-04-15
Regler för tjänsteresor, 2019-08-20
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Hansson (C), Thure Sandén (M), Lisa Andersson (M), Carita Boulwén (SD),
Niklas Mattsson (KD), Susanne Andersson (SD), Peter Söderberg (M) och Ulrika
Landergren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Maria Losman (MP) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans (MP) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Maria Losmans (MP) yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Protokollsanteckning
Franklin Eck (M) stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Maria Rasmussen (V) stödjer Maria Losmans (MP) yrkande.
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§ 281
Dnr 2020-00196
Svar på motion från Torbjörn Andersson (SD) m.fl. om att inrätta ett
skönhetsråd
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att berörda förvaltningar
inom Kungsbacka kommun redan idag har kompetens och rutiner att hantera estetik
och gestaltning i samhällsbyggandet samt att främja goda livsmiljöer.
Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Andersson (SD), Roger Krantz (SD) och Hampus Jägnert (SD) föreslår i en
motion sam anmäldes i kommunfullmäktige den 5 februari 2020 att kommunen ska
utreda möjligheten att inrätta ett skönhetsråd, efter modell från Stockholms stad,
samt att konstrådet avvecklas för att ingå i skönhetsrådet.
Motionärerna föreslår att ett skönhetsråd inrättas som ett diskussionsforum där dess
företrädare är estetiskt medvetna medborgare. Skönhetsrådet bör bestå av ledamöter
med stort intresse av arkitektur, kulturhistoria, stadsmiljö och andra frågor som rör
stadens skönhetsvärden. Rådet ska fungera som en remissinstans för vissa projekt
och då värna om stadens skönhet.
Plan- och bygglagen föreskriver att byggnader ska placeras och utformas på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och
kulturvärdena på platsen. Enligt plan- och bygglagens (2010:900) 12 kap. 2 § 1 st.
ska byggnadsnämnden verka för en god byggnadskultur samt en god och estetisk
tilltalande stads- och landskapsmiljö och enligt 7 § ha minst en person med
arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning
och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra
sina uppgifter på ett tillfredställande sätt. I Kungsbacka är det byggnadsnämnden
med stöd av sin personal som fullgör dessa uppgifter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 317
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-20
Byggnadsnämnden 2020-09-17, § 213
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-26
Nämnden för Kultur & Fritid 2020-09-17, § 45
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse 2020-08-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-12, § 131
Kommunfullmäktige 2020-04-14, § 33
Motion från Torbjörn Andersson (SD) m.fl., 2020-02-05
Förslag till beslut på sammanträdet
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) yrkar bifall till motionen.
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Thure Sandén (M), Lisa Andersson (M) och Eva Borg (S) 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 Carita Boulwéns (SD) m.fl.
yrkande.
Ordföranden ställer proposition kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Carita
Boulwéns (SD) m.fl. yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen
godkänner:
Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Nej-röst innebär att bifalla Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 13 ja-röster mot 2 nej-röster, beslutar
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Thure Sandén (M)

Justerare

Ja-röst

X

Kalle Påsse Sundvall (M)

X

Marianne Pleijel (M)

X

Peter Söderberg (M)

X

Maria Gathendahl (M)

X

Fredrik Hansson (C)

X

Kristina Karlsson (C)

X

Ulrika Landergren (L)

X

Niklas Mattsson (KD)

X

Eva Borg (S)

X

Magdalena Sundqvist (S)

X

Nej-röst

Carita Boulwén (SD)

X

Susanne Andersson (SD)

X

Maria Losman (MP)

X

Lisa Andersson (M)

X
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Protokollsanteckning
Franklin Eck (M) stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
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§ 282
Dnr 2019-00808
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om emballering av
hushållsavfall
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning att införande av utdelning av
påsar för restavfall skulle innebära kostnader för inköp av påsar, lagerhållning och
distribution vilket leder till en höjning av renhållningstaxan och samtidigt en ökad
användning av plast i samhället.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 5 november 2019 om att kommunen ska tillhandahålla
gratispåsar som är lämpliga för sådant avfall som den gröna avfallsbehållaren är
avsedd för. Motionären menar att den skatt som lagts på bärkassar innebär en
indirekt höjning av renhållningstaxan då många medborgare använder bärkassarna
som avfallspåsar. Tillhandahållandet av gratispåsar skulle därför innebära en mer
rättvis och miljömässigt mer likartad hantering av emballering av avfall.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 315
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-24
Nämnden för Teknik, 2020-03-18, § 26
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-02-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-03, § 402
Kommunfullmäktige 2019-11-05, § 169
Motion från Roger Larsson om emballering av hushållsavfall, 2019-11-05
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 283
Dnr 2019-00865
Svar på motion från Maj-Britt Rane Andersson (S) m.fl. om att utreda
förutsättningarna för en familjecentral i Kungsbacka kommun
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att kommunen
redan har utrett förutsättningarna för att etablera en familjecentral i Kungsbacka.
Sammanfattning av ärendet
Maj-Britt Rane-Andersson (S) och Johan Tolinsson (S) föreslår i en motion som
anmäldes i kommunfullmäktige den 10 december 2019 att utreda förutsättningarna
för en familjecentral i Kungsbacka kommun.
Familjecentral är ett koncept som är väl etablerat i Sverige sedan många år och
familjecentraler eller liknande verksamhet finns i dag i flera av landets kommuner.
För att vara en fullvärdig familjecentral ska den vara samlokaliserad och ett
samarbete mellan den kommunala socialtjänsten, kommunens öppna förskola samt
regionens mödra- och barnhälsovård. Så som verksamheterna är utformade i
Kungsbacka skulle en familjecentral här även kunna omfatta visst arbete inom Kultur
& Fritid, barn- och ungdomspsykiatrin samt barnhabiliteringen. En grundläggande
förutsättning för en familjecentral i Kungsbacka är således att regionens
verksamheter är beredda att samverka för att starta upp en sådan.
Samtliga berörda nämnder ser det som positivt att inom ramen för en familjecentral
samla all sådan verksamhet och kompetens som riktar sig till barn och familjer. Att
få till tidiga och samordnade insatser för barn och deras familjer är mycket viktigt
och familjecentralen skulle kunna vara en utmärkt verksamhet där personal med
olika professioner samverkar och erbjuder stöd utifrån barns och familjers behov.
Utifrån denna inställning har det i tjänstepersonsorganisationen sedan 2015 pågått
arbete för att utreda möjligheterna med och förutsättningarna för en eller flera
familjecentraler i Kungsbacka. Med tanke på detta förefaller det inte nödvändigt med
ytterligare utredningar utan Kungsbacka kommun är positiv till att starta ett sådant
arbete inom ordinarie budgetram. Nästa steg för berörda nämnder är att utveckla sin
dialog med berörda nämnder inom Region Halland i denna fråga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 314
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-20
Nämnden för Förskola & Grundskola 2020-05-13, § 38
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2020-05-07
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-04-16, § 49
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2020-04-03
Nämnden för Kultur & Fritid, 2020-03-19, § 13
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2020-03-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-13, § 11
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Kommunfullmäktige 2019-12-10, § 203
Motion från Maj-Britt Rane-Andersson (S) m.fl., 2019-11-25
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S), Niklas Mattsson (KD) och Magdalena Sundqvist (S) yrkar bifall till
motionen.
Kristina Karlsson (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 proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva
Borgs (S) m.fl. yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Protokollsanteckning
Marie Wadström (KD) stödjer Niklas Mattssons (KD) yrkande.
Lars Eriksson (S) stödjer Eva Borgs (S) yrkande.
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§ 284
Dnr 2020-01051
Initiativ från Carita Boulwén (SD) om att uppgradera Ciceron
Beslut
Kommunstyrelsen avslår initiativet.
Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Carita Boulwén (SD) väcker vid sammanträdet ett initiativ om att
uppgradera kommunens ärendehanteringssystem Ciceron. Förslagsställaren menar att
de förtroendevaldas arbete skulle förenklas om samtliga förtroendevalda fick tillgång
till samtliga nämnders handlingar i Ciceron samt om möjligheten att ladda ner
handlingarna lokalt infördes.
Med anledning av ovanstående yrkar förslagsställaren att kommunstyrelsen ger
uppdrag till kommundirektören att se över möjligheten att uppgradera Ciceron så att
alla nämnders, inklusive kommunstyrelsens arbetsutskotts, handlingar finns
tillgängliga för samtliga ledamöter, samt att ge kommundirektören i uppdrag att se
över möjligheten att uppgradera Ciceron så att handlingarna kan laddas ner lokalt.
Beslutsunderlag
Initiativ från Carita Boulwén (SD) om att uppgradera Ciceron, 2020-11-24
Förslag till beslut på sammanträdet
Carita Boulwén (SD) och Eva Borg (S) yrkar bifall till initiativet.
Ulrika Landergren (L), Lisa Andersson (M) och Kristina Karlsson (C) yrkar avslag
på initiativet.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande och Ulrika Landergrens (L) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer proposition på Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande och Ulrika
Landergrens (L) m.fl. yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen
godkänner:
Ja-röst innebär att avslå initiativet.
Nej-röst innebär att bifalla initiativet.
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Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 10 ja-röster 4 nej-röster och 1 som
avstår, beslutar att avslå initiativet.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Thure Sandén (M)

Ja-röst

X

Kalle Påsse Sundvall (M)

X

Marianne Pleijel (M)

X

Peter Söderberg (M)

X

Maria Gathendahl (M)

X

Fredrik Hansson (C)

X

Kristina Karlsson (C)

X

Ulrika Landergren (L)

X

Nej-röst

Niklas Mattsson (KD)

Justerare
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X

Eva Borg (S)

X

Magdalena Sundqvist (S)

X

Carita Boulwén (SD)

X

Susanne Andersson (SD)

X

Maria Losman (MP)

X

Lisa Andersson (M)

X

Expedierat/bestyrkt

53 (57)

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

54 (57)

Datum

2020-11-24

§ 285
Dnr 2020-01061
Initiativ från Lisa Andersson (M) m.fl. om extraordinära satsningar med
anledning av covid-19
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att 10 miljoner kronor avsätts kommuncentralt 2021
för att stimulera och underlätta nämndernas arbete med aktiviteter i syfte att
minimera Coronapandemins påverkan psykiskt och trygghetsmässigt hos våra
invånare, samt att arbeta brottsförebyggande. Detta finansieras genom den ökning av
de generella statsbidrag som kommunerna erhåller under 2021 under förutsättning att
beslut om dessa statsbidrag fattas av Riksdagen i höstbudgeten.
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram underlag på de områden som är mest
prioriterade med samband till pandemin, samt utarbeta hur fördelningen till olika
”Coronaprojekt” ska ske.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om fördelningen till de olika
Coronaprojekten.
Sammanfattning av ärendet
Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C), Ulrika Landergren (L) och Niklas
Mattsson (KD) väcker vid sammanträdet ett initiativ om extraordinära satsningar
med anledning av covid-19.
Förslagsställarna menar att besöksrestriktionerna som rekommenderas kan leda till
ökad ensamhet bland invånarna. Härmed finns det också en risk att den psykiska
hälsan försämras om dessa restriktioner blir långvariga och ovisshet och ensamhet
kan försämra tryggheten samt att våld i nära relationer tenderar att öka vid sådana
situationer. Det kan dessutom vara svårare att nå ut till de som behöver kommunens
stöd.
Förslagsställarna vill därför att kommunen avsätter 10 miljoner kronor för
prioriterade och speciella behov. Dessa medel ska finansieras genom ökade
statsbidrag 2021. Alliansen, som står bakom initiativet, anser att den enskildes
välmående och trygghet och ett arbete att gå till, är en förutsättning för en stabil
samhällsutveckling.
För att stimulera och underlätta nämndernas arbete med aktiviteter i syfte att
minimera Corona pandemins påverkan psykiskt och trygghetsmässigt hos våra
invånare, samt att arbeta brottsförebyggande föreslås att 10 miljoner kronor avsätts
för projekt under 2021. Förslagsställarna vill att kommundirektören tar fram underlag
på de områden som är mest prioriterade och som har ett tydligt samband med
pandemin samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om fördelningen till de
olika Coronaprojekten.
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Beslutsunderlag
Initiativ från Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C), Ulrika Landergren (L) och
Niklas Mattsson (KD) om extraordinära satsningar med anledning av covid-19,
2020-11-24
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulrika Landergren (L), Fredrik Hansson (C), Niklas Mattsson (KD), Lisa Andersson
(M) och Peter Söderberg (M) yrkar bifall till initiativet.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
Ulrika Landergrens (L) m.fl. yrkande om bifall till initiativet.
Ordföranden ställer proposition på Ulrika Landergrens (L) m.fl. yrkande om bifall till
initiativet, och finner att kommunstyrelsen bifaller initiativet.
Protokollsanteckning
Stephan Philipson (M) stödjer Lisa Anderssons (M) yrkande.
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§ 286
Dnr 2020-01062
Initiativ från Carita Boulwén (SD) om sommarlovskort 2021
Beslut
Kommunstyrelsen avslår initiativet.
Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Carita Boulwén (SD) väcker vid sammanträdet ett initiativ om att erbjuda
alla elever från årskurs 6 till årskurs 2 i gymnasiet möjlighet att erhålla ett
sommarlovskort för 2021 i enlighet med det som erbjöds 2018.
Förslagsställaren menar att ett sommarlovskort skulle ge skolungdomarna större
möjlighet till ett aktivt sommarlov och dessutom vara nyttigt för skolungdomarna,
både ur självständighets- och miljösynpunkt, då de själva kan ta sig dit de ska med
kollektivtrafiken.
Carita Boulwén (SD) yrkar därför att kommunstyrelsen beslutar att erbjuda alla
elever från årskurs 6 till årskurs 2 i gymnasiet möjlighet att erhålla ett
sommarlovskort för 2021 i enlighet med det som erbjöds 2018, samt att
kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att inför upprättande av
förvaltningsbudget göra de nödvändiga prioriteringar som krävs för att
sommarlovskort för 2021 ska rymmas inom samhällsbyggnadskontorets tilldelade
ram.
Beslutsunderlag
Initiativ från Carita Boulwén (SD) om sommarlovskort 2021, 2020-11-24
Förslag till beslut på sammanträdet
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) yrkar bifall till initiativet.
Lisa Andersson (M), Niklas Mattsson (KD) och Ulrika Landergren (L) yrkar avslag
på initiativet.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande om att bifalla initiativet och Lisa
Anderssons (M) m.fl. yrkande om att avslå initiativet.
Ordföranden ställer proposition på Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande och Lisa
Anderssons (M) m.fl. yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller Lisa
Anderssons (M) m.fl. yrkande.
Omröstning begärs och verkställs.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-11-24

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen
godkänner:
Ja-röst innebär att avslå initiativet.
Nej-röst innebär att bifalla initiativet.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 10 ja-röster 2 nej-röster och 3 som
avstår, beslutar att avslå initiativet.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Thure Sandén (M)

Ja-röst

X

Kalle Påsse Sundvall (M)

X

Marianne Pleijel (M)

X

Peter Söderberg (M)

X

Maria Gathendahl (M)

X

Fredrik Hansson (C)

X

Kristina Karlsson (C)

X

Ulrika Landergren (L)

X

Niklas Mattsson (KD)

X

Nej-röst

Eva Borg (S)

X

Magdalena Sundqvist (S)

X

Carita Boulwén (SD)

X

Susanne Andersson (SD)

X

Maria Losman (MP)
Lisa Andersson (M)

Justerare

Avstår från att rösta

X
X

Expedierat/bestyrkt
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Från:
@outlook.com>
Skickat: den 9 december 2020 12:13
Till: Kommun <kommun@kungsbacka.se>
Ämne: Re: Fördelat ärende från Kungsbacka direkt [2020KC115262]
Hej,
Jag önskar få ett överklagat beslut och att vid myndighetens prövning att det i beslutet
motiveras särskilt, varför högsta förvaltningsdomstolens dom i RÅ 1998 ref 44 om loggar inte
är tillämpliga på de efterfrågade loggarna.
Vidare anger ni inte i detta besked om ni prövat dels att få ut dem med stöd av 2 kap. 6 §
andra stycket TF eller för den delen i 2 kap 10 § andra stycket TF.

Mvh

Hämta Outlook för iOS
Från: Kommun <kommun@kungsbacka.se>
Skickat: Wednesday, December 9, 2020 11:25:09 AM
Ämne: Sv: Fördelat ärende från Kungsbacka direkt [2020KC115262]
Hej,
Din begäran har inkommit till kommunledningskontoret.
Den typ av loggar som anges i begäran är inte allmänna handlingar och ska därför inte
lämnas ut. Sådana loggar utgör underlag till bland annat närvarolista och beslutsyrkanden,
som går att ta del av via det upprättade protokollet från sammanträdet. Loggarna i sig har
inte expedierats eller på annat sätt upprättats.
Om du önskar få ett formellt avslagsbeslut som kan överklagas vill vi att du meddelar detta.
Hälsningar
Kristian Egstedt
Registrator
______________________
Kungsbacka kommun
Kommunledningskontoret
0300‐83 43 19

1

kristian.egstedt@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se
www.facebook.com/kungsbackakommun
Värna om miljön! Behöver du skriva ut det här meddelandet?

Från: info@kungsbacka.se <info@kungsbacka.se>
Skickat: den 7 december 2020 08:48
Till: Kommun <kommun@kungsbacka.se>
Ämne: Fördelat ärende från Kungsbacka direkt [2020KC115262]

Hej!
Här kommer ett meddelande som inkommit via Kungsbacka direkt. Om det finns
tillhörande handlingar är de bifogade i detta mail.
Meddelandenummer: 2020KC115262
Reg.datum: 2020‐12‐04 22:37:34
Innehåll
Begäran om allmänna handlingar, kommunstyrelsen
Hej,
Önskar få ut de loggar som kommunen har/för vid ett teamsmöte. Särskilt vill jag få
ut loggar på när ledamöterna har anslutit till mötet, samt när någon loggats ut/blivit
utslängd.
Mötet som avses är Kommunstyrelsens i Kungsbacka kommun digitala
sammanträde, 2020‐11‐24,
Jag vill också ta del av möteskonversation som har förts i chattfunktionen under
mötet.
Med vänlig hälsning

-

Kundens namn:
Kundens adress:
Kundens telefonnummer:
Kundens e‐
@outlook.com
Fastighetsbeteckning: :
Var vänlig svara kunden och hantera frågan eller handlingen enligt förvaltningens
rutin för diarieföring. Kungsbacka direkt överlämnar och stänger härmed
2

meddelandet.
Med vänlig hälsning
Camilla Gerdgren
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:
@outlook.com>
Skickat: den 4 december 2020 22:37
Till: info@kungsbacka.se <info@kungsbacka.se>
Ämne: Begäran om allmänna handlingar, kommunstyrelsen
Hej,

Önskar få ut de loggar som kommunen har/för vid ett teamsmöte. Särskilt vill jag få
ut loggar på när ledamöterna har anslutit till mötet, samt när någon loggats ut/blivit
utslängd.

Mötet som avses är Kommunstyrelsens i Kungsbacka kommun digitala
sammanträde, 2020‐11‐24,

Jag vill också ta del av möteskonversation som har förts i chattfunktionen under
mötet.

Med vänlig hälsning

3

-
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-11
Diarienummer

0

KS 2021-00479 Kungsbacka

Yttrande över laglighetsprövning av godkännande av överenskommelse om
fastighetsreglering för del av Åsa 5:246 och Åsa 4:143 med Eksta Bostads AB
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande över laglighetsprövning av godkännande av överenskommelse om
fastighetsreglering för del av Åsa 5:246 och Åsa 4:143 med Eksta Bostads AB, daterat 2021-05-11,
och översänder det till förvaltningsrätten i Göteborg.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige godkände den 9 mars 2021 överenskommelse om fastighetsreglering för del av
Åsa 5:246 och Åsa 4:143 med Eksta Bostads AB för genomförande av detaljplan för bostäder samt
gång- och cykelväg inom Åsa 4:144 m.fl.
Beslutet har överklagats genom laglighetsprövning. Förvaltningsrätten har förelagt kommunen att
senast den 31 maj 2021 skriftligen bemöta det som står i överklagandet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-11
Yttrande med bilaga, 2021-05-11
Överklagandeskrift med bilagor, 2021-04-16
Kommunfullmäktige 2021-03-09, § 26
Beslutet skickas till
Förvaltningsrätten i Göteborg
Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

1 (1)
Kungsbacka kommun
Lisa Carlsson

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

YTTRANDE
Kommunstyrelsen
Datum

Till

2021-05-11

Förvaltningsrätten i Göteborg, avdelning 3
forvaltningsrattenigoteborg@dom.se

Diarienummer

0

Kungsbacka

KS 2021-00479

Ert målnummer

4338-21

./. Kungsbacka kommun ang. laglighetsprövning enligt
kommunallagen
Kungsbacka kommun, Kommunen, får härmed yttra sig enligt förvaltningsrättens föreläggande den 16
april 2021. Kommunen önskar att få yttra sig inför målets slutliga avgörande, för det fall ytterligare
skriftväxling sker eller det annars krävs för målets utredning.
Inställning
Kommunens inställning är att beslutet har tillkommit i laga ordning och att det inte strider mot lag eller
annan författning. Överklagandet ska därför ogillas.
Grunder
Ärendet
1.
Eksta Bostads AB, Eksta, är kommunens helägda bostadsbolag enligt lagen (2010:879) om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, allmännyttelagen. De allmännyttiga
bostadsbolagen ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer, kommunen kan inte
utan vidare stödja bolaget ekonomiskt, bolaget är undantaget från reglerna om att kommunens
näringsverksamhet ska bedriva utan vinstsyfte samt omfattas inte av självkostnadsprincipen.1
2.

Eksta äger fastigheterna Åsa 4:144 och 4:161, som ingår i den detaljplan som fullmäktige antog
den 9 mars 2021, § 27. Under arbetet med att utarbeta detaljplan och genomförande av denna
framkom möjligheter att genom fastighetsreglering överföra mark från kommunens fastigheter
Åsa 5:246 och Åsa 4:143 till Ekstas ovannämnda fastigheter.

3.

Kommunstyrelsens förvaltning tog inför diskussionerna med Eksta fram en värdering, bilaga
till överklagandet. Värderingen är underlag för kommunens tjänstemän för att bedöma om en
marköverlåtelse uppfyller kommunallagens och statsstödslagens på att sälja mark till
marknadsmässigt pris. Det följer även av kommunens riktlinjer för markanvisningar och
exploateringsavtal2 att kommunen vid direktanvisning ska göra en värdering av fastigheten för
att säkerställa en marknadsmässig prisnivå.

1
2

Allmännyttelagen 2 §
riktlinjer-for-markanvisningar-och-exploateringsavtal-rev-2018-02-07.pdf (kungsbacka.se)
Kommunstyrelsen
kommun@kungsbacka.se
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
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4.

Frågan om det i framtiden skulle uppstå myndighetskrav som innebär en alltför kostsam
marksanering hanterades i fullmäktiges beslut genom att Eksta får möjlighet att återkomma till
fullmäktige med förfrågan om att få möjlighet att avyttra fastigheten till exploatör som kan
bygga bostadsrätter.

Klagandens invändning
5.
Klaganden vänder sig, som överklagandet får förstås, dels mot felaktigheter i beredningen av
ärendet (inte tillkommit i laga ordning), dels mot att Kommunen genom överenskommelsen om
fastighetsreglering skulle ha överlåtit mark till ett för högt värde (strider mot lag eller annan
författning).
Eventuella felaktigheter i beredning av ärendet inför beslut i kommunfullmäktige
6.
Beredningskravet i kommunallagen3, KL, avser reglerna om att ett ärende som ska behandlas
av fullmäktige ska beredas, antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller
av en fullmäktigeberedning,
7.

Det finns däremot inga bestämmelser i kommunallagen som reglerar vilken utredning som ska
finnas med vid fullmäktiges behandling och beslut i ett ärende. Kommunallagens regler om
beredning tar inte sikte på innehållet och kvaliteten i beredningen, utan på att ärende blir
allsidigt belyst. Beredning och utredning sammanblandas ofta, men är olika begrepp.

8.

Det finns inte heller inte några bestämmelser i arbetsordningen4 för kommunfullmäktige i
Kungsbacka kommun om utredningsunderlag eller att utredningsunderlag ska finnas med vid
kommunfullmäktiges ärendebehandling.

9.

Hur beredning av fullmäktigeärenden ska ske avgörs av kommunstyrelsen, om inte
kommunfullmäktige beslutar annat5.

10.

Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden bör finnas
tillgängliga för varje ledamot och ersättare före sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken
omfattning övriga handlingar ska göras tillgängliga för ledamöter och ersättare före
sammanträdet.6

11.

När det gäller att kartunderlaget skulle vara felaktigt redovisat hänvisar kommunen till
beslutsunderlaget i fullmäktiges protokoll - Överenskommelse om fastighetsreglering,
undertecknad 2021-01-21, bilaga. Det framgår av fastighetsregleringen att den avser hela skifte
3 om cirka 4 000 kvadratmeter, som består av både mark för bostadsändamål och för allmän
plats gång cykelväg, enligt punkt 2.1. Marken för bostadsändamål utgör 1 345 kvadratmeter,
vilket också utgör det huvudsakliga underlaget för värderingen av marken. Mark för allmän

3

KL 5 kap 26-28 §§
Arbetsordning för kommunfullmäktige (kungsbacka.se)
5 Arbetsordningen 5 §
6 Arbetsordningen 7 §
4

KUNGSBACKA KOMMUN
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plats är normalt sett inte en större del av markvärden och i detta fall tillkommer eventuella
kostnader för marksanering.
12.

Kommunen anser sammanfattningsvis att det inte förekommit några procedur- eller
handläggningsfel och att beslutet tillkommit i laga ordning.

Överlåtelse av mark till påstått för högt värde
13.
Det strider inte mot lag eller annan författning att genom fastighetsreglering överlåta mark till
ett högt värde. Kommunen är dessutom förhindrad, se punkt 1 ovan, att lämna Eksta villkor
som inte är marknadsmässiga. Ett upphävande av beslutet på de grunder som klaganden anför
skulle tvärtom strida mot lag eller annan författning.
14.

Frågan om Eksta skulle ha förvärvat markområdena till för bolaget oförmånliga villkor är inte
en fråga som förvaltningsrätten kan pröva genom laglighetsprövning av kommunens beslut.

Kungsbacka som ovan

______________________

______________________

Bilaga: Överenskommelse om fastighetsreglering, undertecknad 2021-01-21

Mellan Kungsbacka kommun (212000-1256), nedan kallad Kommunen, såsom ägare av
fastigheten Kungsbacka Åsa 5 :246 och Åsa 4: 143 och å andra sidan Eksta Bostadsaktiebolag
(556497-8293), Box 10400, 434 24 Kungsbacka nedan kallad Eksta, såsom ägare av fastigheten
Kungsbacka Åsa 4:161 och Åsa 4: 144 träffas härmed följande

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

1.

Bakgrund och syfte

1.1

Kommunen har tagit fram förslag till detaljplan för bostäder samt gång- och cykelväg
inom Åsa 4: 144 m fl, Detaljplanen. Förslaget har varit utställt för samråd mellan 201804-17 och 2018-05-18. Granskning genomfördes mellan 2018-1-27 och 2019-01-02 .

1.2

Syftet med denna överenskommelse är att överföra mark som enligt Detaljplanen utgör
kvartersmark för bostadsändamål, från kommunens fastighet till Fastighetsägarens
fastighet. Åtgärden är ett led i genomförandet av Detaljplanen.

2.

Fastighets reglering

2.1

Fastighetsreglering ska genomföras så att del av Kommunens fastighet Åsa 5 :246, hela
skifte 3, överförs till Fastighetsägarens fastighet Åsa 4: 161 . Området ska användas för
bostadsändamål och allmän platsmark gång- och cykelväg och är markerat med blått på
katta, bilaga A .

2.2

Fastighetsregleringen skall -genomföras så att ett område (A) om sammanlagt ca 220
kvadratmeter av Kommunens fastigheter Åsa 5:246 och Åsa 4:143 överförs till
Fastighetsägarens fastighet Åsa 4: 144, markerat med rosa på ka1ta, bilaga B.

2.3

Kommunen garanterar att marken på tillträdesdagen inte är belastad av andra
inskrivningar, inteckningar och andra belastningar än de som redovisas på aktuellt
utdrag från fastighetsregistret samt de avtalsservitut som biläggs som kopia till detta
avtal för belysning, VA-ledningar och bredband.

2.4

Fastighetsägaren är införstådd med de begränsningar i markområdets användning som
servituten medför, såsom till exempel förbud mot att uppföra byggnad eller anläggning
inom servitutsområdet.

3.

Jämkning av gränser

3 .1

Paiterna accepterar att utan ytterligare vederlag finna sig i sådana mindre jämkningar
beträffande gränser, areal, särskilda rättigheter och dylikt, som inte strider mot vad som
varit avsett vid tillkomsten av denna överenskommelse och som vid
lantmäteriförrättningen bedöms erforderliga för att åstadkomma en ändamålsenlig
fastighetsindelning.

4.

Tillträde

4.1

Formellt tillträde sker när fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft.
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5.

Ersättning

5.1

Fastighetsägaren betalar TREMILJONERSJUHUNDRAFYRTIONTUSEN (3 740 000)
KRONOR i ersättning till Kommunen för den areal som överförs från Åsa 5:246>3 till
fastigheten Åsa 4: 161 . Ersättningen betalas senast 3 0 dagar efter det att
fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft.

5 .2

Parterna vill att lantmäteriet ska värdera ersättningen för den areal som överförs från
Åsa 5 :246 och Åsa 4: 143 om ca 220 kvm till fastigheten Åsa 4: 144, område A på
kartbilaga B. Ersättningen betalas senast 30 dagar efter det att
fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft

5.3

Ersättningen inbetalas på Kommunens bankgirokonto nummer 426-4610, märk
inbetalningen med 9904 Åsa 5:246. Om betalning sker därefter betalas ränta enligt 6 §
räntelagen från sista betalningsdag tills betalning sker.

6.

Lantmäteriförrättning

6.1

Kommunen ska ansöka om lantmäteriförrättning för genomförandet av denna
överenskommelse. Fastighetsägaren biträder härmed ansökan. Förrättningskostnaderna
skall betalas av Fastighetsägaren. En extra aktkopia ska tillsändas Kommunen på
Fastighetsägarens bekostnad.

6.2

Om Fastighetsägaren, innan förrättningen vunnit laga kraft överlåter sin fastighet,
omnämnd i denna överenskommelse, är denne skyldig att underrätta förvärvaren om
överenskommelsens innehåll och att den är gällande mot förvärvaren.

7.

Övrigt

7 .1

Fastighetsägaren är medveten om att den del av Åsa 5 :246 som överförs till Åsa 4: 141
innehåller markförorening som måste saneras, vilket Fastighetsägaren ansvarar för samt
bekostar. Fastighetsägaren ställer med det inga ekonomiska anspråk mot Kommunen
som tidigare fastighetsägare av del av Åsa 5:246, med anledning av
markföroreningarna.

7.2

Fastighetsägaren är medveten om att tre avtalsservitut för belysning, VA-ledningar samt
bredband belastar det aktuella området av Åsa 5 :246, Åsa 4: 118 och Åsa 4: 143.
Servituten är till förmån för Kommunens fastighet Stadshuset 1 och är ännu inte
inskrivna i fastighetsregistret. Andra servitut och rättigheter som belastar området
framgår av fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Parterna har inte träffat någon överenskommelse eller åtagit sig någon förpliktelse
utöver vad som ovan angetts.
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Detta avtal är upprättat i tre likalydande exemplar varav pa1terna tagit ett vardera samt ett som
bifogas ansökan om lantmäteriförrättning.

Kungsbacka 2021- för Kungsbacka kommun

Kungsbacka 2021 I-! f
för Eksta Bostadsaktiebolag

Lisa Andersson
Kommunstyrelsens Ordförande

Malin Aronsson
Kommundirektör
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Bilaga A

4(5)

Bilaga B

4:144

4:144
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I GÖTEBORG

Aktbilaga 8
Mål nr. 4338-21
Avd. 3

FÖRELÄGGANDE
2021-04-16

Kungsbacka kommun

§26

Parter:
./. Kungsbacka kommun
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen
Domstolen har fått in handlingar i målet. Handlingarna följer med detta brev.
Lämna ett yttrande till domstolen

Ni ska lämna in ett skriftligt yttrande där ni bemöter det som står i handlingarna.
Domstolen måste ha yttrandet senast den 30 april 2021. När tiden har gått ut kan
domstolen komma att avgöra målet, även om något svar inte kommit in.
När ni skickar in yttrandet

Uppge namn, målnummer 4338-21 och mobilnummer eller annat telefonnummer ni kan nås
på. Lämna också e-postadress, så att vi kan skicka handlingar i målet via e-post.
Skicka gärna in handlingarna med e-post, helst i PDF-format. De behöver då inte lämnas på
annat sätt. För högre säkerhet än vanlig e-post, använd www.domstol.se/kontaktformular.
Har ni frågor?

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 031-732 70 00.
Gunilla Falk
Bifogade handlingar: aktbilaga 1

Dok.Id 765346

Sida 1 (av 1)
Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.
Besöksadress
Sten Sturegatan 14
Telefon
031 - 732 70 00

Öppettider
måndag–fredag
08:00–16:00

Postadress
Box 53197
400 15 Göteborg

E-post
forvaltningsrattenigoteborg@dom.se
Webbplats
www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se

Registrator Förvaltningsrätten i Göteborg - FGO
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Kategorier:

04-08

gmail.com>
den 8 april 2021 22:08
FÖRVALTNINGSRÄTTEN
Registrator Förvaltningsrätten i Göteborg - FGO
I GÖTEBORG
Överklagan av Kungsbacka Kommunfullmäktiges beslut § 26 sammanträde
Avd. 3
2021-03-09
INKOM:
2021-04-09
Värdeutlåtande vinstdelning Åsa (3).pdf; Granskningsutlåtande Åsa
4 144
m.fl.
MÅLNR: 4338-21
(2).pdf
AKTBIL: 1
Maria; Nya mål

TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG.

ÅSA 2021-

Undertecknad överklagar Kungsbacka Kommunfullmäktiges beslut § 26 sammanträde 2021-03-09
med följande motiveringar:
!/ Värderingsintyget, se nedan, har ett utförande datum 2018-03-18. Värderingen har inte
någon uppgift att den värderade marken har en kraftig miljöbelastning.
2/ Miljöbelastningen påtalas vid samrådet, se nedan, den 2019-02-18 av Miljö o Hälsans
tjänstemän och även Länsstyrelsen. Således närmare ett år EFTER värderingen.
3/ Värderingsintyget är inte redovisat i arbetshandlingarna till Kommunfullmäktige 2021-03-09.
Ett brist som strider mot beredningskravet i Kommunallagen och Kungsbacka Kommuns
arbetsordning.
4/ Felaktigt redovisat kartunderlag i Fullmäktiges arbetshandlingar, se nedan. Den övre kartan
visar det aktuella marken som försäljs av kommunen på 1345 kvm. Finns redovisad i
värderingsintyget. Den nedre kartan i Fullmäktiges handlingar visar en "blåmärkt" yta som
uppfattas av ledamöter som den yta som köps av Eksta. Den markens yta är på cirka 4.000
kvm.
Tills sist vill jag påpeka att den stora köpesumman, som ägaren, Kungsbacka Kommun, kräver av
Eksta Bostads AB med kommande stora saneringskostnader för med sig att bolaget, troligen
tvingas sälja sitt byggprojekt. Det kommer att bebyggas med bostadsrätter av privat
byggföretag. Ägardirektivet till Eksta Bostads AB är att de skall bygga hyresrätter.
Mot bakgrunden av ovan anförda yrkar jag att Förvaltningsrätten gör en laghetsprövning av
Kungsbacka Kommunfullmäktiges bestut i § 26 2021. Beslut har inte tillkommit i laga ordning
och strider mot mot lag eller annan författning enligt min uppfattning.
Karta i väderingsintyget
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1. Sammanfattning
Fastighetskoll Väst AB har av Kungsbacka Kommun genom Susanne Calming fått i
uppdrag att bedöma ersättningslikviden för ett område av Åsa 5:246 som skall
överföras till Åsa 4:161.
Åsa är ett samhälle som är beläget mellan E6.an och havet ca 2 mil söder om
Kungsbacka. Området ligger i nordöstra delen av samhället ca 500 m från centrala
Åsa, se karta och översiktskarta bilaga 1 och 4.
Området är under planläggning och den kommande detaljplanen kommer ange
mark för bostadsändamål för värderingsobjektet. Tanken är att området skall
bebyggas med bostadsrätter. Området som skall överföras uppgår till ca 1345 kvm
och utgör del av den gamla banvallen som går genom Åsa.
Enligt uppdraget skall värdebedömningen/ersättningslikviden beräknas för
området med beaktande av att bostäder byggs i form av bostadsrätt.
Ersättningslikviden för del av Åsa 5:246 bedöms avrundat till:
Tremiljoner sjuhundra fyrtiotusen konor (3 740 000 kr)
eller
Tvåtusen sjuhundraåttio kronor/kvadratmeter (2780 kr/kvm).
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2. Uppdragsbeskrivning
2.1 Värderingsobjekt
Del av Åsa 5:246. Se bifogad karta bilaga 1 och detaljplanekarta, bilaga 5.

2.2 Uppdragsgivare
Kungsbacka kommun, genom Susanne Calming.

2.3 Ägandeförhållande
Ägare till värderingsobjektet (del av Åsa 5:246) är Kungsbacka kommun. se utdrag
ur fastighetsregistret, bilaga 2.

2.4 Syfte
Detta värdeutlåtande syftar till att bedöma ersättningslikviden för
värderingsobjektet inför förhandling mellan fastighetsägaren och exploatör om
överlåtelse.

2.5 Värdetidpunkt
Värdetidpunkt är mars månad 2018.

2.6 Förutsättningar
Värderingsmannen ansvarar inte för eventuella felaktigheter i sakuppgifter oavsett
om dessa är lämnade av uppdragsgivaren, fastighetsägaren, olika myndigheter eller
är hämtade från offentliga register. Fastighetsbeskrivningen avser att ge en
översiktlig information om aktuell fastighet. Besiktningen på plats syftar endast till
att ge ett underlag för bedömningen av marknadsvärdet. Värdeutlåtandet fritar inte
en eventuell köpare från dennes undersökningsplikt eller en säljare från dennes
upplysningsplikt enligt 4 kap 19 § jordabalken (JB).
Villkor för värdeutlåtande framgår av bilaga 9.

3 Besiktning och värderingsunderlag
3.1 Sakuppgifter och källor
Värdebedömningen grundar sig på följande material och uppgifter:









Karta över aktuellt område, bilaga 1.
Fastighetsinformation, bilaga 2
Foto, bilaga 3
Översiktskarta, bilaga 4
Planförslag, bilaga 5
Ortsprismaterial, bilaga 6
Exploateringskalkyl, bilaga 7
Skatteverkets riktvärde 8
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3.2 Besiktning
Fastigheten besiktigades den 20 februari av undertecknad, se foto bilaga 3.

4 Beskrivning
4.1 Tomt och Läge
Värderingsobjektet är beläget i nordöstra delen av Åsa samhälle. Åsa bedöms vara
en attraktiv ort med närhet till havet och med pendeltågsstation som underlättar
arbetspendling norrut mot Kungsbacka och Göteborg samt söderut till bl.a.
Halmstad och Malmö. Området ligger i ett villaområde ca 500 m norr om centrala
Åsa. Området som enligt uppgift uppgår till 1345 kvm, utgörs av del av gamla
banvallen som löper genom Åsa är tänkt att överföras till Åsa 4:161 för att kunna
bilda en bostadsfastighet för flerbostadshus enligt planförslag, se bilaga 5.
Hela planområdet som är tänkt för exploatering uppgår enligt uppgift till 5325 kvm
och är delvis bevuxet med sly. Södra delen sluttar åt väster medan den norra delen
är plan, se foto bilaga 3.
Området bedöms som lättexploaterat med hänsyn till terräng och möjlighet till
kommunikationer. Området bedöms också ha ett för orten bra marknadsläge för
bostäder med hänsyn till dess läge i befintligt bostadsområde med närhet till service
m.m.

4.2 Byggnad
Området är idag obebyggt.

4.3 Planförhållande m.m.
Området är under planläggning där tänkt detaljplan anger bostadsändamål. Enligt
detaljplanen tolkas den maximala byggrätten för området uppgå till ca 3700 kvm
BTA.

4.4 Servitut, nyttjanderätter och inskrivningar
Värderingsobjektet utgörs av del av fastigheten Åsa 5:246. Fastigheten är en stor
kommunal fastighet som berörs av en rad rättigheter och servitut. Det förutsätts att
dessa rättigheter beaktas i planarbetet varvid ingen av rättigheterna bedöms
påverka marknadsvärdet.

4.5 Taxeringsinformation
Åsa 5:246 utgörs av flera olika taxeringsenheter. Taxeringsvärdet för fastigheten
bedöms inte relevant för det aktuella området. Istället har skatteverkets
riktvärdesangivelse använts för att erhålla relevanta taxeringsuppgifter. Området
ligger i ett riktvärdesområde som anger taxeringsvärdet 1700 kr/kvm BTA för
bostäder, se bilaga 8.
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5 Värderingsmetoder
5.1 Allmänt
För att bestämma marknadsvärdet söks det mest sannolika pris som skulle betalas
vid en försäljning på den fria marknaden. Vid bedömning av marknadsvärdet på
byggrätter uttryckt i kr/kvm BTA används i detta fall ortsprismetoden,
avkastningsmetoden i form av en exploateringskalkyl samt en kontroll med stöd av
taxeringsvärdemetoden. För de områden där byggrätten kan bestämmas anges både
ett värde uttryckt kr/kvm BTA och ett totalt marknadsvärde.

5.2 Ortsprismetoden
Ortsprismetoden är en metod för att bedöma marknadsvärdet för värderingsobjektet
med ledning av jämförelser med likartade försålda fastigheter som är belägna i ett
närliggande och likvärdigt marknadsområde. Jämförelsematerialet ska också ha en
aktualitet d.v.s. att de sålda fastigheterna inte ska ha skett för långt tillbaks i tiden.
Vid värderingen med ortsprismetoden kan köpeskilling antigen jämföras direkt eller
genom nyckeltalsjämförelser som ex. köpeskilling/taxeringsvärde(K/T) och
köpeskilling/areal (Kr/kvm).

5.3 Taxeringsvärdemetoden
Vid en bedömning av marknadsvärdet för marken med hjälp av
taxeringsvärdemetoden används det vedertagna uttrycket att taxeringsvärdet skall
motsvara 75 % av marknadsvärdet 2 år före taxeringsåret. I skatteverkets riktvärde
utgår man från en färdig tomt som är ansluten till vatten och avlopp samt är grovt
planerad. I skatteverkets taxeringsmodell görs ingen skillnad på bostadsrätter och
hyresrätter. Således kan man utgå från att alla prisnivåer utgörs av pris/kvm BTA
för bostadsrätter.

5.4 Avkastningsmetoden
Avkastningsmetoden är en metod för att bedöma värdet av fastigheter med
näringsverksamhet. Metoden lämpar sig för exempelvis bebyggda hyres- och
industrifastigheter men även för jord och skogsbruksfastigheter. Den kan även
användas i form av en exploateringskalkyl. Avkastningsmetoden innebär att en
nuvärdeberäkning görs av framtida intäkter och kostnader så att ett
avkastningsvärde erhålls för fastigheten.

6. Värdering
6.1 Allmänt
Det aktuella värderingsobjektet består av mark som enligt förslag till detaljplan
skall bebyggas med bostäder. Upplåtelseformen skall enligt uppdragsgivaren vara
bostadsrätt. Vid bedömning av marknadsvärdet för mark som skall bebyggas för
ovan angivna ändamål bedöms värdet först i ett pris uttryckt i kr/kvm BTA
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(bruttoarea). Därefter omsätts de framräknade värdet på den totala byggrätten som
tillåts på området enligt gällande detaljplan.
Bostäderna skall enligt uppdragsbeskrivningen värderas utifrån upplåtelseformen
bostadsrätt. För att bedöma marknadsvärdet används i huvudsak ortsprismetoden.
Taxeringsvärdemetoden skall normalt sett användas med försiktighet då den oftast
bara ger en grov indikation på värdenivån. Avkastningsvärdet bedöms genom en
s.k. exploateringskalkyl. Kalkylens intäktssida utgörs av projektvärdet efter
färdigställande där värdet bedöms bl.a. med ledning av marknadsmässig indata för
hyror, kostnader för drift- och underhåll och fastighetsskatt samt ett
marknadsmässigt avkastningskrav. Exploateringskostnaderna är schablonmässigt
bedömda med ledning av statistik och erfarenhetstal. Byggrättens marknadsvärde
bedöms genom att avräkna projektrisk och vinst från nettot. Metoden har fördelen
att den efterliknar köpares resonemang inför ett förvärv. Samtidigt är denna typ av
kalkyler mycket känsliga även för förhållandevis små förändringar av indata. Detta
innebär att små fel i uppgifter om exempelvis byggkostnader, avkastningskrav eller
hyresintäkter ger mycket stora skillnader i slutvärde. Avkastningsvärdet och
taxeringsvärdemetoden användes därför endast som ett stöd för att kontrollera
erhållna värden från ortsprismetoden.

6.2 Ortsprismetoden
Ortsprisundersökning görs av sådana fastigheter som är likvärdiga med
värderingsobjektet med hänsyn till fastighetstyp, storlek och läge och i övrigt ett
liknande marknadsläge. Ortsprismaterialet har också valts med hänsyn till att
överlåtelsen ligger nära i tiden. Det statistiska underlag som tagits fram är
överlåtelse genomförda på obebyggda tomter för flerbostadshus (bostadsrätter).
Tidsintervallet har satts från 2010 fram till värdetidpunkten men för att köpen skall
vara relevanta har de räknats upp med fastighetsprisindex till året för
värdetidpunkten. Sökområdet har begränsats till kommuner i Västra Götaland och
Hallands län som bedöms jämförbara med Åsa beträffande bl.a. prisnivåer,
näringslivs och geografiskt läge. En gallring har gjorts av sådana överlåtelse som
kan antas innehålla ofullständiga uppgifter om pris eller i övrigt vara påverkade av
faktorer som gör dem missvisande.
Analysen gav 23 stycken köp avseende bostadsrätter, se bilaga 6. Priset i BTA
inkluderar kostnader för gatuutbyggnad men är exklusive kostnad för VA. Efter
justeringar och uppräkning bedöms prisnivån för dessa överlåtelser till avrundat
4200 kr/kvm BTA vid värdetidpunkten.
Värderingsobjektet bedöms som något sämre än ortsprismaterialets snitt med
hänsyn till marknadsläget. Sammantaget bedöms värderingsobjektet ha en
marknadsnivå om 4100 kr/kvm BTA för bostadsrätter.
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6.3 Exploateringskalkyl
Med hjälp av exploateringskalkyl har marknadsvärdet för byggrätt avseende
bostadsändamål i form av bostadsrätt beräknats. I exploateringskalkylen bilaga 7,
erhålls ett byggrättsvärde om avrundat 3900 kr/kvm BTA.

6.4 Taxeringsvärdemetoden
Med hjälp av taxeringsvärdemetoden kan marknadsvärdet bedömas dels med hjälp
av att använda markens taxeringsvärde men också genom att använda riktvärdet i
kr/kvm byggrätt som tagits fram i samband med taxeringen.
Taxeringsvärdemetoden bör användas med försiktighet då schablonen 75 % av
marknadsvärdet är ett väldigt grovt nyckeltal. I aktuellt fall används den endast
som en kontrollmetod på att det framtagna värdet är rimligt. Värderingsobjektet har
inte åsatts något eget taxeringsvärde varvid riktvärdena från skatteverket används.
Riktvärdet för bostäder uppgår 2018 till 1700 kr/kvm. Omsatt på
värderingsobjektet ger det ett marknadsvärde om 2266 kr/kvm BTA i 2016 års
nivå. Enligt ovan skall en justering göras för att anpassa värderingsobjektet med
hänsyn till VA, gata och grovplanering samt eventuell prisutveckling fram till
värdetidpunkten. I aktuellt fall bedöms det inte bli några större kostnader för
grovplanering och gata varvid nivån bedöms till 3500 kr/kvm BTA.

6.5 Samlad bedömning
Värdebedömning har gjorts för ändamålen bostad i form av bostadsrätt med stöd av
i första hand ortsprismetoden och i andra hand genom en exploateringskalkyl. En
bedömning har också gjorts med stöd av taxeringsvärdemetoden men denna
bedöms inte relevant på grund av dess grova uppskattning av värdet, varvid den
inte tillmäts någon betydelse. Värdet uttrycks i kr/kvm BTA. I den samlade
bedömningen vägs ortsprismetoden och avkastningsmetoden samman. Med stöd av
ovan bedöms marknadsvärdet till 4000 kr/kvm BTA.

6.6 Vinstdelning
Enligt ovan utgörs värderingsobjektet av områden som skall överföras från en
fastighet till en annan genom fastighetsreglering. Eftersom marken utgörs av
kvartersmark för enskilt ändamål skall värdet bedömas genom s.k. vinstdelning.
Vinstdelning sker antingen genom direkt vinstdelning eller indirekt vinstdelning.
En direkt vinstdelning innebär att vinsten fördelas efter en bestämd
”fördelningsnyckel”, som styr parternas vinstandelar. Då måste man veta hur
mycket den avstående fastigheten minskar i värde och hur mycket den tillträdande
fastigheten ökar i värde, dvs. hur stor värdeökningen (båtnaden) är. I en renodlad
direkt fördelning görs först en fördelning av värdeökningen och sedan en fördelning
av kostnaderna. Båda fördelningarna måste då göras enligt samma
fördelningsnyckel.
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Fördelning efter fastigheternas värdeförändring och likadelning är exempel på en
direkt vinstdelningsmetod.
Fördelning efter fastigheternas värdeförändring brukar främst tillämpas vid
servitutsåtgärder. Likadelning innebär att vinster och kostnader delas lika mellan
parterna.
Indirekt vinstdelning innebär att man inte i detalj behöver bestämma
värdeförändringarna för de berörda fastigheterna.
Det s.k. likvidvärdet (= ersättningen) bestäms i stället enligt en klart uttalad
värderingsprincip, som enligt erfarenhet i normalfallet kan anses tillgodose kravet
på en skälig vinstfördelning mellan de berörda fastighetsägarna. Vid indirekt
vinstfördelning är det alltså själva sättet att bestämma värdet för den mark som
överförs som är avgörande för vinstfördelningen – inte värdena före och efter för
respektive berörd fastighet. De mest typiska indirekta metoder som används i
praktisk tillämpning är den s.k. genomsnittsvärdeprincipen.
Eftersom ersättningen vid en indirekt vinstdelning bestäms utan att fastigheternas
värdeförändringar beräknas, kan det inträffa att slutresultatet för en viss fastighet
blir negativt. I så fall måste en jämkning göras av likviden med stöd av 5 kap. 11 §
FBL.
Genomsnittsvärdeprincipen
Denna indirekta vinstdelningsmetod, som även berörs i förarbetena och som har
slagits fast genom två HD-avgöranden, tillämpas i fråga om s.k. tomtbildning, dvs.
vid fastighetsreglering av mark för enskild bebyggelse och för bildande av
rättigheter för vissa tillbehör till sådan mark. Se vidare längre fram om denna
metod.
Parcellvärdering
Begreppet står för den indirekta värderingsmetodik som används vid omarrondering
och som innebär att värdet av varje berört skifte (parcell) bestäms enligt en
schablonmodell med utgångspunkt i ”normala” överlåtelsepriser för mark av
aktuellt slag.
Klyvning
Vinstdelning ska även göras vid klyvning. Det arbetssätt som brukar tillämpas är
att värdet av klyvningslotterna efter klyvning bestäms, varefter en utjämning sker
enligt andelstalen. Genom ett sådant förfarande blir vinsten indirekt fördelad enligt
andelstalen.
Slutligen finns en mellanvariant som kan kallas ersättning med råge. Detta är en
metodik som ligger mycket nära hur lagtexten i 5 kap. 10 a § FBL är utformad och
som ligger i gränslandet mellan en direkt och en indirekt metod. Denna metodik är
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särskilt vanlig vid s.k. vägförrättningar men tillämpas även vid fastighetsreglering i
olika situationer.
Tomtbildningsfallen
Överföring av mark till bebyggelsefastigheter brukar ibland – något oegentligt –
kallas för tomtbildning. Orsaken till detta är att det ersättningssystem som
tillämpas, den s.k. genomsnittsvärdeprincipen.
Med ”tomt” avses här en fastighet, inom eller utanför detaljplan, vars ändamål är
bebyggelse (byggnader eller anläggningar) och med tomtmark avses mark som ska
ingå i en sådan fastighet eller som ska förvärvas med särskild rätt (t.ex. servitut) för
att komplettera en bebyggelsefastighet.
För fastigheter som är avsedda för bebyggelse (tomtmark) finns sedan länge en väl
etablerad praxis för hur vinstfördelningen ska utföras. Denna praxis, den s.k.
genomsnittsvärdeprincipen kan härledas tillbaka till en HD-dom i ett
expropriationsmål.
Den grundläggande tanken bakom genomsnittsvärdeprincipen är att det är värdet
av själva byggrätten som ska fördelas lika över arealen. Om någon ”tomtdelägare”
gör en investering för att öka tomtens värde utöver det grundläggande
byggrättsvärdet, t.ex. betalar exploateringsavgifter, så behöver denne inte dela med
sig av denna värdeökning till intilliggande fastigheter.
Det marknadsvärde som ska fördelas vid en tillämpning av
genomsnittsvärdeprincipen är alltså råtomtvärdet av den fastighet som ska ny- eller
ombildas. De värdeökningar som följer av att någon av ”tomtdelägarna” investerar i
åtgärder för att förbättra tomten utöver råtomtvärdet tillfaller den som bekostar
åtgärderna.
Marknadsvärdet har enligt ovan bedömts till 4000 kr/kvm BTA. Den totala
byggrätten som uppstår genom detaljplanen och då områdena hamnar inom
samma fastighet bedöms enligt ovan uppgå till 3700 kvm BTA. Totalt
marknadsvärde för fastigheten, d.v.s. byggrättsvärde uppgår till 14 800 000 kr.
Enligt ovan uppgår områdets totala areal till 5325 kvm. Genomsnittsvärdet torde
därmed uppgå till avrundat 2780 kr/kvm.

7. Ersättningsberäkning
Vid bedömning av ersättningslikviderna och marknadsvärdena för
värderingsobjektet används ovan framräknade värdenivåer.
Enligt ovan har det konstaterats att marken som skall överföras utgörs av ett s.k.
tomtbildningsfall där fastighetsregleringen är nödvändig för att tillskapa värdet för
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den blivande fastigheten, varvid det enligt praxis är genomsnittsvärdet rakt av som
skall tillämpas.
Vid tillämpning av denna metod är det byggrättsvärdet som skall vara normgivande
varvid markens genomsnittsvärde utgörs av råtomtsvärdet i kr/kvm tomt. Detta får
anses uppfyllt då den ovan gjorda bedömningen utgått från byggrättsvärdet uttryckt
i kr/kvm BTA som sedan fördelats på arealen.
Ersättning:
Reglering kvartersmark för bostadsrätt
Området som överförs från kommunens fastighet Åsa 5:246 till Åsa 4:161 utgörs av
kvartersmark för bostadsändamål i form av bostadsrätt och anses nödvändig för att
tillskapa värdet av byggrätten på området. Området uppgår enligt uppgift till 1345
kvm. Ersättningslikviden skall utgå med ett genomsnittsvärde ”råtomt” vilken
bedömts till 2780 kr/kvm. Ersättningslikviden skall utgå med ett totalt belopp om
avrundat 3 740 000 kr.
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8. Resultat
Marknadsvärdet för marken på värderingsobjektet skall utgå som en
ersättningslikvid och bedöms med stöd av ortsprismetoden och
avkastningsmetoden samt genom vinstdelning. Ortsprismetoden är enligt praxis
den metod som i första hand skall läggas störst vikt vid om det finns ett tillräc kligt
och bra jämförelsematerial att stödja värdet på. I aktuellt fall bedöms
ortsprismetoden innehålla tillräckligt med köp som får anses relevanta för
ändamålet. Avkastningsmetoden verifierar erhållna värden på ett bra sätt.
Taxeringsvärdemetoden bedöms ge ett för grovt värde för att tillmätas någon
betydelse men indikerar ändå att värdenivån är rimlig.
För att bedöma ersättningslikviden vid överföring av mark mellan två fastigheter
har det s.k. vinstdelningsresonemanget använts. Enligt praxis skall vinstdelningen
göras med stöd av genomsnittsvärdeprincipen.
Ersättningslikviden för del av Åsa 5:246 bedöms avrundat till:

Tremiljoner sjuhundra fyrtiotusen konor (3 740 000 kr)
eller
Tvåtusen sjuhundraåttio kronor/kvadratmeter (2780 kr/kvm).
AUKTOR ISERAD
FASTIGHETSVÄRDERARE

SAM HALLS BYGGARNA
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Rapport
KUNGSBACKA ÅSA 5:246

Status:

Levande

Distrikt:
Ölmevalla
Ajourdatum IM: 2016-06-28
Riksnyckel: 130117737
Internnyckel: 130117737
Ajourdatum FR: 2016-06-29
Lantmäteriförrättning pågår - beslut taget på dagboksnummer 150225 (20180208)

Officiella noteringar

Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Fastighetens andel i samfälligheter är inte utredda

Tidigare beteckning
Upphörde

Beteckning

FRM-akt

1986-10-15

N-ÖLMEVALLA ÅSA 5:246

1384-86/152

Ursprung
Fastighet

ÅSA 5:218 KUNGSBACKA

Avregistrerad till

(Uppgifter saknas)

Adress
Gata/väg

Distrikt

Kommundel

KLÄPPAVÄGEN 10
Populärnamn: LILLA LOKETS FÖRSKOLA
KLÄPPAVÄGEN 12
ÅSA STATIONSVÄG 83

Ölmevalla

ÖLMEVALLA

Ölmevalla
Ölmevalla

ÖLMEVALLA
ÖLMEVALLA

Areal
Totalt/Område

Landareal (Kvm)

Vattenareal (Kvm)

Totalareal (Kvm)

Totalt:

60025

0

60025

Koordinater
Område: 1

Koordinatpar
Lokalt - SWEREF 99 12 00
SWEREF 99 TM
RT90 2,5 G Väst
Ajourhålles i:
Punkttyp:
Referenskarta:
Rikstrianguleringssystem:
Kvalitetsdatum:
Kvalitet:

X-Koord
6359725,4
6360840,2
6365095,4
SWEREF 99 TM
Centralpunkt inom området
-KUNGSBACKA
SWEREF 99 TM
2012-12-14
AKRA

Y-Koord
157280,1
326814,8
1278313,1

X-Koord
6359833,4
6360955,2
6365212,3
SWEREF 99 TM
Centralpunkt inom området
-KUNGSBACKA
SWEREF 99 TM

Y-Koord
157119,4
326659,0
1278158,5

Område: 2

Koordinatpar
Lokalt - SWEREF 99 12 00
SWEREF 99 TM
RT90 2,5 G Väst
Ajourhålles i:
Punkttyp:
Referenskarta:
Rikstrianguleringssystem:
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Kvalitetsdatum:
Kvalitet:
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2007-03-30
AKRA

Område: 3

Koordinatpar
Lokalt - SWEREF 99 12 00
SWEREF 99 TM
RT90 2,5 G Väst
Ajourhålles i:
Punkttyp:
Referenskarta:
Rikstrianguleringssystem:
Kvalitetsdatum:
Kvalitet:

X-Koord
6359509,1
6360618,3
6364871,9
SWEREF 99 TM
Centralpunkt inom området
-KUNGSBACKA
SWEREF 99 TM
2009-12-02
AKRA

Fiske

Y-Koord
157411,9
326936,9
1278432,6

(Uppgifter saknas)

Samfällighet/Gemensamhetsanläggning
Ingår i

ÅSA GA:8 KUNGSBACKA

Samfällighetsförening

(Uppgifter saknas)

Skattetal

(Uppgifter saknas)

Åtgärder
Datum

FRM-akt

Egen aktbeteckning

Littera

Egen aktbeteckning

Littera

2010-08-10
1384-10/125
Åtgärder:
Anläggningsåtgärd
Gäller i fastighet
ÅSA 3:10 KUNGSBACKA
ÅSA 3:14 KUNGSBACKA
ÅSA 3:321 KUNGSBACKA
ÅSA 4:2 KUNGSBACKA
ÅSA 4:3 KUNGSBACKA
ÅSA 4:4 KUNGSBACKA
ÅSA 4:14 KUNGSBACKA
ÅSA 4:118 KUNGSBACKA
ÅSA 4:143 KUNGSBACKA
ÅSA 4:144 KUNGSBACKA
ÅSA 4:146 KUNGSBACKA
ÅSA 4:152 KUNGSBACKA
ÅSA 4:153 KUNGSBACKA
ÅSA 4:159 KUNGSBACKA
ÅSA 5:6 KUNGSBACKA
ÅSA 5:48 KUNGSBACKA
ÅSA 5:53 KUNGSBACKA
ÅSA 5:214 KUNGSBACKA
ÅSA 5:215 KUNGSBACKA
ÅSA 5:219 KUNGSBACKA
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
ÅSA 5:253 KUNGSBACKA
ÅSA 5:284 KUNGSBACKA
ÅSA 5:294 KUNGSBACKA
ÅSA 7:1 KUNGSBACKA
ÅSA GA:8 KUNGSBACKA
ÅSA S:7 KUNGSBACKA
ÅSA S:14 KUNGSBACKA
Datum

FRM-akt

2010-01-05

1384-05/170
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Åtgärder:
Fastighetsreglering
Gäller i fastighet
ÅSA 1:215 KUNGSBACKA
ÅSA 4:142 KUNGSBACKA
ÅSA 4:143 KUNGSBACKA
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
ÅSA S:4 KUNGSBACKA
ÅSA S:7 KUNGSBACKA
ÅSA S:13 KUNGSBACKA
Datum

FRM-akt

Egen aktbeteckning

Littera

Egen aktbeteckning

Littera

Egen aktbeteckning

Littera

Egen aktbeteckning

Littera

Egen aktbeteckning

Littera

2009-10-27
1384-08/166
Åtgärder:
Fastighetsreglering
Gäller i fastighet
RÅGELUND 1:95 KUNGSBACKA
ÅSA 4:10 KUNGSBACKA
ÅSA 4:15 KUNGSBACKA
ÅSA 4:118 KUNGSBACKA
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
ÅSA GA:7 KUNGSBACKA
ÅSA GA:8 KUNGSBACKA
ÖLMEVALLA-BERG 2:4 KUNGSBACKA
Datum

FRM-akt

2009-08-18
1384-09/112
Åtgärder:
Fastighetsreglering
Gäller i fastighet
ÅSA 5:219 KUNGSBACKA
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
Datum

FRM-akt

2007-03-16
1384-05/170
Åtgärder:
Fastighetsreglering
Gäller i fastighet
ÅSA 1:215 KUNGSBACKA
ÅSA 4:142 KUNGSBACKA
ÅSA 4:143 KUNGSBACKA
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
ÅSA S:4 KUNGSBACKA
ÅSA S:7 KUNGSBACKA
ÅSA S:13 KUNGSBACKA
Datum

FRM-akt

1979-08-23
13-ÖLM-2096
Åtgärder:
Fastighetsreglering
Anmärkning: FIG 2,3
Gäller i fastighet
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
ÅSA 5:253 KUNGSBACKA
Datum

FRM-akt

1975-07-18
13-ÖLM-2009
Åtgärder:
Avstyckning
Gäller i fastighet
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA

Avskild mark
Fastighet

Åtgärd

ÅSA 5:294 KUNGSBACKA
ÅSA 5:295 KUNGSBACKA

Rättigheter
Län

FRM-akt

Rättighetstyp

Status

Ändamål

N

1384-09/48.1

Officialservitut

Levande

VÄG
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Aktdetaljer
Åtgärd Datum
Senast ändrad
Under ajourf
AVST 2009-07-14
N
Anmärkning/beskrivning:
RÄTT ATT ANVÄNDA OMRÅDE A FÖR UTFART.
Förmån
ÅSA 5:294 KUNGSBACKA
Last
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
Län

FRM-akt

Rättighetstyp

Page 4 of 14

Karta och status

Status

Ändamål

N
1384-11/38.1
Officialservitut
Levande
VÄG
Aktdetaljer
Åtgärd Datum
Senast ändrad
Under ajourf Karta och status
AVST 2011-05-09
N
Anmärkning/beskrivning:
RÄTT ATT ANLÄGGA, UNDERHÅLLA OCH FÖRNYA 2 STYCKEN UTFARTER FRÅN FASTIGHETEN,
UNGEFÄRLIGT LÄGE SE FÖRRÄTTNINGSKARTAN.
Förmån
ÅSA 5:295 KUNGSBACKA
Last
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
Län

FRM-akt

Rättighetstyp

Status

Ändamål

N
13-IM2-86/25538.1
Avtalsservitut
Levande
KRAFTLEDNING MM
Aktdetaljer
Åtgärd
Datum
Senast ändrad
Under ajourf Karta och status
2011-05-09
N
Utredning: Härskande eller tjänande enhet är inte utredd för rättigheten
Anmärkning/beskrivning:
KRAFTLEDNING MM
Förmån
YNGERED 1:33 FALKENBERG
Last
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
ÅSA 5:295 KUNGSBACKA
Hänvisning
Löpnr FRM-akt
Åtgärd
Datum
Hänvisningstyp
1
1384-05/170
FRGL
2007-03-16 Berörkrets ändrad
2
1384-11/38
AVST
2011-05-09 Berörkrets ändrad
3
86/25538
1986-11-21 Identisk/lika med avtalsservitut i Inskrivningsdelen
Län

FRM-akt

Rättighetstyp

Status

Ändamål

N
13-IM2-86/25542.1
Avtalsservitut
Levande
KRAFTLEDNING MM
Aktdetaljer
Åtgärd
Datum
Senast ändrad
Under ajourf Karta och status
2011-05-09
N
Utredning: Härskande eller tjänande enhet är inte utredd för rättigheten
Anmärkning/beskrivning:
KRAFTLEDNING MM
Förmån
YNGERED 1:33 FALKENBERG
Last
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
ÅSA 5:295 KUNGSBACKA
Hänvisning
Löpnr FRM-akt
Åtgärd
Datum
Hänvisningstyp
1
1384-11/38
AVST
2011-05-09 Berörkrets ändrad
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2

86/25542

Län

FRM-akt
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1986-11-21
Rättighetstyp

Identisk/lika med avtalsservitut i Inskrivningsdelen
Status

Ändamål

N
13-IM2-86/31784.1
Avtalsservitut
Levande
KRAFTLEDNING MM
Aktdetaljer
Åtgärd
Datum
Senast ändrad
Under ajourf Karta och status
N
Utredning: Härskande eller tjänande enhet är inte utredd för rättigheten
Anmärkning/beskrivning:
KRAFTLEDNING MM
Förmån
YNGERED 1:33 FALKENBERG
Last
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
Hänvisning
Löpnr FRM-akt
Åtgärd
Datum
Hänvisningstyp
1
86/31784
1986-12-29 Identisk/lika med avtalsservitut i Inskrivningsdelen
Län

FRM-akt

Rättighetstyp

Status

Ändamål

N
13-ÖLM-2096.1
Officialservitut
Levande
AVLOPPSLEDNING
Aktdetaljer
Åtgärd
Datum
Senast ändrad
Under ajourf Karta och status
N
Utredning: Härskande eller tjänande enhet är inte utredd för rättigheten
Förmån
ÅSA 5:253 KUNGSBACKA
Last
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
Län

FRM-akt

Rättighetstyp

N
D201600289268:1.1
Avtalsservitut
Aktdetaljer
Åtgärd Datum
Senast ändrad
Under ajourf
2016-06-21
N
Anmärkning/beskrivning:
KRAFTLEDNING
Förmån
HAMMERÖ 14:3 KUNGSBACKA
Last
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA

Status

Ändamål

Levande

KRAFTLEDNING

Karta och status

Planer, bestämmelser och fornlämningar
Planer
Byggnadsplan: ÅSA 4:192 MFL

FRM-akt:
Beslutsdatum:
Senast ajourförd:
Berör
Inom planområdet:

13-ÖLM-2092
1978-09-07
2010-06-30
ÅSA 3:10 KUNGSBACKA
ÅSA 3:14 KUNGSBACKA
ÅSA 4:4 KUNGSBACKA
ÅSA 4:14 KUNGSBACKA
ÅSA 4:118 KUNGSBACKA
ÅSA 4:142 KUNGSBACKA
ÅSA 4:144 KUNGSBACKA
ÅSA 4:146 KUNGSBACKA
ÅSA 4:148 KUNGSBACKA
ÅSA 4:152 KUNGSBACKA
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ÅSA 5:219 KUNGSBACKA
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
ÅSA 5:253 KUNGSBACKA
Annan myndighetsinformation
Akt:
Myndighet:
Akt:
Myndighet:
Hänvisningar
Hänvisning
Ändrar
Ändrad av
Ändrad av
Ändrad av
Ändrad av
Ändrad av
Kommunspecifika uppgifter
Plannummer
Ö58

ÖLM-6/13
13LM
Ö58
1384
Akt
13-ÖLM-1006
1384-P92/16
1384-P05/4
1384-P05/41
1384-P07/22
1384-P10/9

Beslutsdatum för hänvisat planbeslut
1951-12-12
1992-02-06
2005-01-13
2005-11-10
2007-02-08
2010-02-09

Byggnadsplan: ÅSA

FRM-akt:
13-ÖLM-1006
Beslutsdatum:
1951-12-12
Senast ajourförd:
2017-11-02
Berör
Berörkretsen innehåller 571 berörda fastigheter. Klicka här för att visa alla.
Annan myndighetsinformation
Akt:
ÖLM-6
Myndighet:
13LM
Akt:
Ö22
Myndighet:
1384
Hänvisningar
Hänvisning
Akt
Upphäver
13-ÖLM-305
Upphäver
13-ÖLM-307
Upphäver
13-ÖLM-370
Ändrar
13-ÖLM-481
Upphäver
13-ÖLM-555
Upphäver
13-ÖLM-582
Ändrad av
13-ÖLM-1148
Ändrad av
13-ÖLM-1168
Ändrad av
13-ÖLM-1278
Ändrad av
13-ÖLM-1329
Ändrad av
13-ÖLM-1963
Ändrad av
13-ÖLM-1987
Ändrad av
13-ÖLM-2007
Ändrad av
13-ÖLM-2036
Ändrad av
13-ÖLM-2092
Ändrad av
13-ÖLM-2166
Ändrad av
1384-P86/34
Ändrad av
1384-P90/23
Ändrad av
1384-P92/15
Ändrad av
1384-P94/11
Ändrad av
1384-P95/15
Ändrad av
1384-P95/19
Ändrad av
1384-P96/12
Ändrad av
1384-P96/13
Ändrad av
1384-P96/20
Ändrad av
1384-P98/8

Beslutsdatum för hänvisat planbeslut
1935-04-11
1935-06-25
1936-04-20
1939-06-15
1943-05-21
1945-02-27
1954-08-21
1955-02-07
1957-02-16
1957-12-30
1973-08-22
1974-06-14
1975-04-03
1975-11-14
1978-09-07
1982-12-07
1986-11-04
1990-06-07
1992-02-06
1994-06-16
1995-09-07
1995-09-14
1996-04-25
1996-04-25
1996-07-04
1998-03-05
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Ändrad av
Ändrad av
Ändrad av
Ändrad av
Ändrad av
Ändrad av
Ändrad av
Ändrad av
Ändrad av
Ändrad av
Ändrad av
Ändrad av
Ändrad av
Ändrad av
Kommunspecifika uppgifter
Plannummer
Ö22

1384-P01/8
1384-P02/34
1384-P04/9
1384-P05/8
1384-P05/41
1384-P07/22
1384-P07/42
1384-P08/1
1384-P08/21
1384-P10/9
1384-P10/12
1384-P11/9
1384-P11/15
1384-P2017/15
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2001-06-14
2002-11-07
2004-04-01
2005-02-03
2005-11-10
2007-02-08
2007-06-07
2007-12-06
2008-04-03
2010-02-09
2010-03-04
2011-04-07
2011-05-05
2017-09-07

Detaljplan: ÅSA 4:143,1:215 MM

FRM-akt:
Beslutsdatum:
Laga kraft:
Genomförandetid:
Senast ajourförd:
Berör
Inom planområdet:

Annan myndighetsinformation
Akt:
Myndighet:
Hänvisningar
Hänvisning
Ändrar
Ändrar
Ändrar
Ändrar
Ändrar
Ändrar
Ändrad av
Ändrad av
Kommunspecifika uppgifter
Plannummer
ÖP85

1384-P05/41
2005-11-10
2006-05-16
2006-05-17 till 2016-05-16
2010-06-30
ÅSA 1:215 KUNGSBACKA
ÅSA 4:14 KUNGSBACKA
ÅSA 4:118 KUNGSBACKA
ÅSA 4:142 KUNGSBACKA
ÅSA 4:143 KUNGSBACKA
ÅSA 4:144 KUNGSBACKA
ÅSA 4:161 KUNGSBACKA
ÅSA 5:219 KUNGSBACKA
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
ÅSA 5:248 KUNGSBACKA
ÅSA S:1 KUNGSBACKA
ÅSA S:7 KUNGSBACKA
ÅSA S:13 KUNGSBACKA
ÅSA S:14 KUNGSBACKA
ÖP85
1384
Akt
13-ÖLM-1006
13-ÖLM-1963
13-ÖLM-1987
13-ÖLM-2092
1384-P92/16
1384-P95/19
1384-P07/22
1384-P10/9

Beslutsdatum för hänvisat planbeslut
1951-12-12
1973-08-22
1974-06-14
1978-09-07
1992-02-06
1995-09-14
2007-02-08
2010-02-09

Detaljplan: ÅSA 4:142 DEL AV M.FL.

FRM-akt:
Beslutsdatum:
Genomförandetid:
Senast ajourförd:

1384-P92/16
1992-02-06
1992-03-06 till 2007-03-05
2006-10-13
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Berör
Inom planområdet:

Annan myndighetsinformation
Akt:
Myndighet:
Hänvisningar
Hänvisning
Ändrar
Ändrar
Ändrad av
Ändrad av
Kommunspecifika uppgifter
Plannummer
Ö58A
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ÅSA 1:215 KUNGSBACKA
ÅSA 2:4 KUNGSBACKA
ÅSA 5:219 KUNGSBACKA
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
ÅSA S:7 KUNGSBACKA
Ö58A
1384
Akt
13-ÖLM-1963
13-ÖLM-2092
1384-P05/4
1384-P05/41

Beslutsdatum för hänvisat planbeslut
1973-08-22
1978-09-07
2005-01-13
2005-11-10

Ändring av DP: ÅSA(DEL AV Ö22), ÅSA 3:50, DEL AV(Ö25), ÅSA STN.SAMHÄLLE(Ö26)

FRM-akt:
1384-P95/19
Beslutsdatum:
1995-09-14
Laga kraft:
1995-10-13
Genomförandetid:
1995-10-14 till 2000-10-13
Senast ajourförd:
2017-11-02
Berör
Berörkretsen innehåller 465 berörda fastigheter. Klicka här för att visa alla.
Annan myndighetsinformation
Akt:
ÖP22,ÖP25,ÖP26
Myndighet:
1384
Hänvisningar
Hänvisning
Akt
Ändrar
13-ÖLM-1006
Ändrar
13-ÖLM-1148
Ändrar
13-ÖLM-1168
Ändrad av
1384-P96/20
Ändrad av
1384-P98/8
Ändrad av
1384-P01/8
Ändrad av
1384-P02/34
Ändrad av
1384-P04/9
Ändrad av
1384-P05/41
Ändrad av
1384-P07/22
Ändrad av
1384-P08/21
Ändrad av
1384-P11/9
Ändrad av
1384-P11/15
Ändrad av
1384-P2017/15
Kommunspecifika uppgifter
Plannummer
ÖP22,ÖP25,ÖP26

Beslutsdatum för hänvisat planbeslut
1951-12-12
1954-08-21
1955-02-07
1996-07-04
1998-03-05
2001-06-14
2002-11-07
2004-04-01
2005-11-10
2007-02-08
2008-04-03
2011-04-07
2011-05-05
2017-09-07

Övriga bestämmelser och utredningar
Vägplan: VÄG 912, DELEN VÄG 939-KLÄPPA

FRM-akt:
Status:
Beslutsdatum:
Gäller till:
Senast ajourförd:
Berör
Inom planområdet:

1384-P06/12
Avregistrerad
2006-02-16
2011-12-31
2012-04-24
KLÄPPA 2:2 KUNGSBACKA
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KLÄPPA S:2 KUNGSBACKA
ÅSA 1:16 KUNGSBACKA
ÅSA 1:17 KUNGSBACKA
ÅSA 1:18 KUNGSBACKA
ÅSA 1:21 KUNGSBACKA
ÅSA 1:89 KUNGSBACKA
ÅSA 1:91 KUNGSBACKA
ÅSA 1:185 KUNGSBACKA
ÅSA 2:6 KUNGSBACKA
ÅSA 2:11 KUNGSBACKA
ÅSA 2:172 KUNGSBACKA
ÅSA 3:10 KUNGSBACKA
ÅSA 3:11 KUNGSBACKA
ÅSA 3:14 KUNGSBACKA
ÅSA 5:219 KUNGSBACKA
ÅSA 5:246 KUNGSBACKA
ÅSA S:14 KUNGSBACKA

Taxering
Årtal/Taxår 2018/2017
Taxeringsenhet: 166153-6

Uppgiftsår:
2013
Skattemynd/kontor:
1433
Areal i kvm:
3000
Taxeringsvärde tkr:
Typkod:
821 Specialenhet, reningsanläggning
Beskrivning:
Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet
Industritillbehör:
Uppgift saknas
Enhet:
Normal enhet (utan samtaxering)
Taxerad ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
(FB)
434 81 KUNGSBACKA
Ägandetyp:
Andel: 1/1
Värderingsenheter
(Uppgifter saknas)
Taxeringsenhet: 714695-7

Uppgiftsår:
2015
Skattemynd/kontor:
1433
Areal i kvm:
49488
Taxeringsvärde tkr:
Typkod:
825 Specialenhet, skolbyggnad
Beskrivning:
Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet
Industritillbehör:
Uppgift saknas
Enhet:
Normal enhet (utan samtaxering)
Taxerad ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
(FB)
434 81 KUNGSBACKA
Ägandetyp:
Andel: 1/1
Värderingsenheter
(Uppgifter saknas)
Taxeringsenhet: 714696-7

Uppgiftsår:
2013
Skattemynd/kontor:
1433
Areal i kvm:
7537
Taxeringsvärde tkr:
Typkod:
499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
Beskrivning:
Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet
Industritillbehör:
Industritillbehör saknas
Enhet:
Normal enhet (utan samtaxering)
Taxerad ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
(FB)
434 81 KUNGSBACKA
Ägandetyp:
Andel: 1/1
Värderingsenheter
(Uppgifter saknas)
Årtal/Taxår 2017/2016
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Taxeringsenhet: 166153-6

Uppgiftsår:
2013
Skattemynd/kontor:
1433
Areal i kvm:
3000
Taxeringsvärde tkr:
Typkod:
821 Specialenhet, reningsanläggning
Beskrivning:
Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet
Industritillbehör:
Uppgift saknas
Enhet:
Normal enhet (utan samtaxering)
Taxerad ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
(FB)
434 81 KUNGSBACKA
Ägandetyp:
Andel: 1/1
Värderingsenheter
(Uppgifter saknas)
Taxeringsenhet: 714695-7

Uppgiftsår:
2015
Skattemynd/kontor:
1433
Areal i kvm:
49488
Taxeringsvärde tkr:
Typkod:
825 Specialenhet, skolbyggnad
Beskrivning:
Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet
Industritillbehör:
Uppgift saknas
Enhet:
Normal enhet (utan samtaxering)
Taxerad ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
(FB)
434 81 KUNGSBACKA
Ägandetyp:
Andel: 1/1
Värderingsenheter
(Uppgifter saknas)
Taxeringsenhet: 714696-7

Uppgiftsår:
2013
Skattemynd/kontor:
1433
Areal i kvm:
7537
Taxeringsvärde tkr:
Typkod:
499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
Beskrivning:
Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet
Industritillbehör:
Industritillbehör saknas
Enhet:
Normal enhet (utan samtaxering)
Taxerad ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
(FB)
434 81 KUNGSBACKA
Ägandetyp:
Andel: 1/1
Värderingsenheter
(Uppgifter saknas)
Årtal/Taxår 2016/2015
Taxeringsenhet: 166153-6

Uppgiftsår:
2013
Skattemynd/kontor:
1433
Areal i kvm:
3000
Taxeringsvärde tkr:
Typkod:
821 Specialenhet, reningsanläggning
Beskrivning:
Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet
Industritillbehör:
Uppgift saknas
Enhet:
Normal enhet (utan samtaxering)
Taxerad ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
(FB)
434 81 KUNGSBACKA
Ägandetyp:
Första gången en ägare finns
Andel: 1/1
inom en fastighet
Värderingsenheter
(Uppgifter saknas)
Taxeringsenhet: 714695-7

Uppgiftsår:
Taxeringsvärde tkr:
Typkod:
Beskrivning:
Industritillbehör:

2015

Skattemynd/kontor:

1433

Areal i kvm:

49488

825 Specialenhet, skolbyggnad
Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet
Uppgift saknas
Enhet:
Normal enhet (utan samtaxering)
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Taxerad ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
Ägandetyp:

Första gången en ägare finns
inom en fastighet
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(FB)
434 81 KUNGSBACKA
Andel: 1/1

Värderingsenheter
(Uppgifter saknas)
Taxeringsenhet: 714696-7

Uppgiftsår:
2013
Skattemynd/kontor:
1433
Areal i kvm:
7537
Taxeringsvärde tkr:
Typkod:
499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
Beskrivning:
Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet
Industritillbehör:
Industritillbehör saknas
Enhet:
Normal enhet (utan samtaxering)
Taxerad ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
(FB)
434 81 KUNGSBACKA
Ägandetyp:
Första gången en ägare finns
Andel: 1/1
inom en fastighet
Värderingsenheter
(Uppgifter saknas)
Årtal/Taxår 2015/2014
Taxeringsenhet: 166153-6

Uppgiftsår:
2013
Skattemynd/kontor:
1433
Areal i kvm:
3000
Taxeringsvärde tkr:
Typkod:
821 Specialenhet, reningsanläggning
Beskrivning:
Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet
Industritillbehör:
Uppgift saknas
Enhet:
Normal enhet (utan samtaxering)
Taxerad ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
(FB)
434 81 KUNGSBACKA
Juridisk form:
Primärkommuner, borgerliga
Ägandetyp:
Första gången en ägare finns
Andel: 1/1
inom en fastighet
Värderingsenheter
(Uppgifter saknas)
Taxeringsenhet: 714695-7

Uppgiftsår:
2014
Skattemynd/kontor:
1433
Areal i kvm:
49488
Taxeringsvärde tkr: 340
Typkod:
110 Lantbruksenhet, obebyggd
Beskrivning:
Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet
Industritillbehör:
Uppgift saknas
Enhet:
Normal enhet (utan samtaxering)
Taxerad ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
(FB)
434 81 KUNGSBACKA
Juridisk form:
Primärkommuner, borgerliga
Ägandetyp:
Första gången en ägare finns
Andel: 1/1
inom en fastighet
Värderingsenheter
Typ: 00 Total för taxeringsenhet av typ lantbruk
Areal övrig mark (ha):
Typ: 15 Åkermark
Åker areal (ha):
Brukningsvärde:
Dränering:
Samfälld mark:
Riktvärdeområde:

VE id: 00
2
Markvärde (tkr): 340
4
Normalt
Tillfredställande/Självdränerad
Nej
13003
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Basvärde före justering (tkr):
Basvärde före korrigering (tkr):
Basvärde (tkr):
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340
320
Uppgift saknas

Taxeringsenhet: 714696-7

Uppgiftsår:
2013
Skattemynd/kontor:
1433
Areal i kvm:
7537
Taxeringsvärde tkr:
Typkod:
499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
Beskrivning:
Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet
Industritillbehör:
Industritillbehör saknas
Enhet:
Normal enhet (utan samtaxering)
Taxerad ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
(FB)
434 81 KUNGSBACKA
Juridisk form:
Primärkommuner, borgerliga
Ägandetyp:
Första gången en ägare finns
Andel: 1/1
inom en fastighet
Värderingsenheter
(Uppgifter saknas)
Årtal/Taxår 2014/2013
Taxeringsenhet: 166153-6

Uppgiftsår:
2013
Skattemynd/kontor:
1433
Areal i kvm:
3000
Taxeringsvärde tkr:
Typkod:
821 Specialenhet, reningsanläggning
Beskrivning:
Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet
Industritillbehör:
Uppgift saknas
Enhet:
Normal enhet (utan samtaxering)
Taxerad ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
(FB)
434 81 KUNGSBACKA
Juridisk form:
Primärkommuner, borgerliga
Ägandetyp:
Första gången en ägare finns
Andel: 1/1
inom en fastighet
Värderingsenheter
(Uppgifter saknas)
Taxeringsenhet: 714695-7

Uppgiftsår:
2011
Skattemynd/kontor:
1433
Areal i kvm:
49488
Taxeringsvärde tkr: 286
Typkod:
110 Lantbruksenhet, obebyggd
Beskrivning:
Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet
Industritillbehör:
Uppgift saknas
Enhet:
Normal enhet (utan samtaxering)
Taxerad ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
(FB)
434 81 KUNGSBACKA
Juridisk form:
Primärkommuner, borgerliga
Ägandetyp:
Första gången en ägare finns
Andel: 1/1
inom en fastighet
Värderingsenheter
Typ: 00 Total för taxeringsenhet av typ lantbruk
Areal övrig mark (ha):
Typ: 15 Åkermark
Åker areal (ha):
Brukningsvärde:
Dränering:
Samfälld mark:
Riktvärdeområde:
Basvärde före justering (tkr):
Basvärde före korrigering (tkr):
Basvärde (tkr):

VE id: 00
1
Markvärde (tkr): 286
4
Normalt
Tillfredställande/Självdränerad
Nej
13003
286
280
Uppgift saknas

VE id: 300478352

Taxeringsenhet: 714696-7

http://web075.kba.local/FBWebb/Fir/FirReport/FastighetReport.aspx

2018-02-20

Fastighetsrapport: KUNGSBACKA ÅSA 5:246

Page 13 of 14

Uppgiftsår:
2013
Skattemynd/kontor:
1433
Areal i kvm:
7537
Taxeringsvärde tkr:
Typkod:
499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
Beskrivning:
Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet
Industritillbehör:
Industritillbehör saknas
Enhet:
Normal enhet (utan samtaxering)
Taxerad ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
(FB)
434 81 KUNGSBACKA
Juridisk form:
Primärkommuner, borgerliga
Ägandetyp:
Första gången en ägare finns
Andel: 1/1
inom en fastighet
Värderingsenheter
(Uppgifter saknas)

Lagfaren ägare
212000-1256 KUNGSBACKA KOMMUN
Namn enligt lagfart:
Dagboksnummer:
Köp(även transportköp)
Andel:

(FB)

434 81 KUNGSBACKA
KUNGSBACKA KOMMUN
75/2011
Inskrivningsdatum:
1973-12-15
Ingen köpeskilling redovisad.
1/1

Tomträttsinnehavare

(Uppgifter saknas)

Tidigare ägare

(Uppgifter saknas)

Tomträttsupplåtelse

(Uppgifter saknas)

1975-10-01

Inskrivningar
Akt

Inskrivningsdatum

Beslut

86/25542
1986-11-21
Typ:
Avtalsservitut
Företrädesordning: 1
Ändamål:
KRAFTLEDNING MM

Beviljad

Akt

Beslut

Inskrivningsdatum

86/31784
1986-12-29
Typ:
Avtalsservitut
Företrädesordning: 2
Ändamål:
KRAFTLEDNING MM

Beviljad

Akt

Beslut

Inskrivningsdatum

86/25538
1986-11-21
Typ:
Avtalsservitut
Företrädesordning: 3
Ändamål:
KRAFTLEDNING MM

Beviljad

Akt

Inskrivningsdatum

Beslut

2016-06-21

Beviljad

Typ:
Avtalsservitut
Företrädesordning: 4
Ändamål:
Kraftledning

Anteckningar

(Uppgifter saknas)

Noteringar (kommunspecifika)

(Uppgifter saknas)

Område

(Uppgifter saknas)
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Byggnader
Husnr

Byggnadstyp

1Samhällsfunktion
Adress
Gata/väg
KLÄPPAVÄGEN 10
Populärnamn: LILLA LOKETS FÖRSKOLA
Alternativnamn
(Uppgifter saknas)
Husnr

Byggnadstyp

2
Komplementbyggnad
Adress
(Uppgifter saknas)
Alternativnamn
(Uppgifter saknas)
Husnr

Byggnadstyp

3Komplementbyggnad
Adress
(Uppgifter saknas)
Alternativnamn
(Uppgifter saknas)
Husnr

Byggnadstyp

4
Komplementbyggnad
Adress
(Uppgifter saknas)
Alternativnamn
(Uppgifter saknas)
Husnr

Byggnadstyp

5Komplementbyggnad
Adress
(Uppgifter saknas)
Alternativnamn
(Uppgifter saknas)
Husnr

Byggnadstyp

6
Komplementbyggnad
Adress
(Uppgifter saknas)
Alternativnamn
(Uppgifter saknas)
Husnr

Byggnadstyp

7Samhällsfunktion
Adress
Gata/väg
KLÄPPAVÄGEN 12
Alternativnamn
(Uppgifter saknas)
Husnr

Byggnadstyp

8Komplementbyggnad
Adress
(Uppgifter saknas)
Alternativnamn
(Uppgifter saknas)

Byggnadsstatus

Senaste ajourföring

Gällande

20121019
Kommundel
ÖLMEVALLA

Byggnadsstatus

Senaste ajourföring

Gällande

20110325

Byggnadsstatus

Senaste ajourföring

Avregistrerad

20170830

Byggnadsstatus

Senaste ajourföring

Gällande

20110325

Byggnadsstatus

Senaste ajourföring

Gällande

20121019

Byggnadsstatus

Senaste ajourföring

Gällande

20141211

Byggnadsstatus

Senaste ajourföring

Gällande

20141211
Kommundel
ÖLMEVALLA

Byggnadsstatus

Senaste ajourföring

Gällande

20170830

- - - Listan slut - - -
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Ortspriser

Kommun

Område

Ändamål

Datum

Kungälv
Göteborg
Halmstad
Partille
Borås
Göteborg
Orust
Varberg
Uddevalla
Halmstad
Lerum
Göteborg
Kungsbacka
Kungsbacka
Kungälv
Borås
Göteborg
Kungälv
Härryda
Göteborg
Halmstad
Borås
Kungsbacka

Ytterby centrum
Järnbrott
Centralt
Sävdelaen
Centralt
Järnbrott
Flatön
Sörse
Norra hamnen
Frösakull
Centralt
Brottkärr
Björkris
Björkris
Koön
Centralt
Nya Hovås
Centrum
Mölnlycke
Tuve (Hornbach)
Frösakull
Brämhult
Anneberg

Bostadsrätter
Bostadsrätter
Bostadsrätter
Bostadrätter 55+
Bostadsrätter
Bostadsrätter
Bostadsrätt
Bostadsrätt
Bostadsrätt
Bostadsrätter
Bostäder
Bostadsrätter
Bostadsrätter/radhus
Bostadsrätter/radhus
Bostadsrätter
Bostadsrätter
Bostadsrätter
Bostadsrätter
Bostadsrätter
Bostadsrätt
Bostadsrätter
Bostadsrätter
Bostadsrätter

Justerat värde 2018

feb‐11
maj‐11
jun‐11
mar‐12
mar‐12
maj‐12
maj‐12
jul‐12
sep‐12
jun‐13
aug‐13
sep‐13
okt‐13
okt‐13
okt‐13
maj‐14
aug‐14
sep‐14
feb‐15
maj‐15
dec‐15
sep‐17
dec‐17

2598
5127
3519
6003
2719
3262
3715
2719
2895
3785
3028
5677
5224
5224
3154
2699
5864
5250
3374
4161
3374
2500
5400

Justerat värde 2018
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Exploateringskalkyl

Exploateringskalkyl
Bostadsrätter i Åsa
Beräkning av intäkter
Netto kr/kvm BOA
Omräkningstal
Netto
Beräkning av Kostnader
Exploateringsavtal, marksanering, rivning m.m. (kr/kvm BTA)
Markkostnader, anläggningar inom kvartersmark (kr/kvm BTA)
Byggkostnader (kr/kvm BTA)
Övriga kostnader (kr/kvm BTA)
Summa kostnader:

36000
1,28
28125
0
1000
22500
0
23500

Riskfaktor/Vinst

694

Byggrättsvärde

3931
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Skatteverkets riktvärdeskarta
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, DTZ Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, upprättat av
Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. Villkoren
gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande värderingsuppdrag inom
Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande;
1 Värdeutlåtandets omfattning
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast
egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet.
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till
värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnadstillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad
som framgår av utlåtandet.
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från
Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig,
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighetsägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet
inte är föremål för tvist i något avseende.
2 Förutsättningar för värdeutlåtande
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits
genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk
Standard”.
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra
nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga
myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet.
3 Miljöfrågor
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller
byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig
belastning.

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren
inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av
sanering eller att det föreligger någon annan form av
miljömässig belastning.
4 Besiktning, tekniskt skick
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv)
som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderingsobjektet förutsätts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället.
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara
förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden,
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella
kunskaper för att upptäcka.
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller
elektriska komponenter.
5 Ansvar
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värderingen).
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingstidpunkten.
6 Värdeutlåtandets aktualitet
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets
marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlåtandet.
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som
redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida
kassaflödes- och värdeutveckling.
7 Värdeutlåtandets användande
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör
uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte
som anges i utlåtandet.
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar
värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1.
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller
uppgifter i detta.
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller
refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt
utlåtandet skall återges.
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Datum

2019-02-18
Dnr

PL/2016:12
Detaljplan för bostäder samt gång- och cykelväg inom Åsa 4:144 m.fl. i Åsa
Genomförande
Byggnadsnämnden beslöt den 2018-11-15§ 302 att genomföra granskning för
detaljplaneförslaget. Detaljplaneförslaget har sänts till berörda myndigheter, nämnder, föreningar
och sakägare för yttrande. Granskningstiden har löpt under tiden 2018-11-27 till 2019-01-02 och
har varit tillgängligt i Stadshuset i Kungsbacka samt på kommunens hemsida.
Planförslaget syftar till att möjliggöra:
• Attraktivt och tryggt stråk mellan stationen, centrum och stranden
– genom att anlägga gång- och cykelbana på banvallen
• Förtätning i centrum genom att komplettera med flerbostadshus för bättre underlag
– till kollektivtrafik, kommersiell och offentlig service
• Lyfta karaktären på Åsa Stationsväg genom hänsyn till kulturmiljö och möjlighet till utveckling.
– rätt markanvändning så även den kulturhistoriska delen kan utvecklas
– flerbostadshus i 2 vån närmast kulturmiljön och 4 våningar mot berget
Sammanfattning
Under granskningstiden inkom 14 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak trafikföring,
markmiljö och byggnadernas höjd i den östra delen av planområdet.
Framförda synpunkter har besvarats, vissa har kunnat beaktas genom mindre ändringar i
planhandlingarna.
Inkomna synpunkter och förvaltningens kommentarer
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Samtliga synpunkter finns
tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret. Länsstyrelsens yttrande bifogas.

Samhällsbyggnadskontoret
Elin Kajander
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Statliga och regionala myndigheter
1. Länsstyrelsen
Länsstyrelsens yttrande som kan aktualisera prövning.
Länsstyrelsen menar att området för befintlig planbestämmelse rörande avhjälpning av
markföroreningar ska utökas och gälla inom hela planområdet.
Kommentar: Kommunen har adderat en generell bestämmelse på plankartan: Startbesked får
endast ges under förutsättning att markens lämplighet för användningen har
säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller
säkerhetsåtgärd har vidtagits. PBL (2010:900) 4kap 14§
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver införa en planbestämmelse i plankartan som
säkerställer att riktvärdena för trafikbuller klaras vid nybyggnation.
Kommentar: Kommunen har lagt till en bestämmelse på plankartan: För bostäder upp till 35
kvm är riktvärdet 65 dBA vid fasad, för bostäder större än 35 kvm är riktvärdet 60
dBA vid fasad. Om buller från spårtrafik och vägar ändå överskrider den
ekvivalenta ljudnivån som anges ovan vid en bostadsbyggnads fasad, bör minst
hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad, och minst hälften av bostadsrummen
vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl.
22.00 och 06.00 vid fasad. Förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader.
Länsstyrelsen anser att kommunen måste säkerställa i plankartan att bullernivåerna från industrin
norr om planområdet klaras vid nybyggnation. Ett planerat bostadsområde klassas som zon B
enligt Boverkets vägledning.
Kommentar: Kommunen har lagt till en bestämmelse på plankartan: f4 – Minst hälften av
bostadsrummen ska orienteras mot ljuddämpad sida.
Länsstyrelsen råd om tillämpning av PBL och miljöbalken.
Länsstyrelsen menar att kommunen behöver visa att rådighet över den mark som behövs för
dagvattenhantering finns.
Kommentar: Fastighetsägaren ska uträtta sina egna anläggningar och har då rådighet över
anläggningen och marken. Fastighetsägaren ska rena och fördröja dagvatten på
kvartersmark. Förbindelsepunkt kommer upprättas till det kommunala
dagvattennätet. Dagvattenutredningen har föreslagit hur dagvattenhanteringen ska
ske, dessa ytor har dock inte låsts i plan.
Länsstyrelsen menar att om luftledningar kommer att finnas i planområdet behöver eventuell
påverkan från elektromagnetiska fält kring luftledningar i området redovisas.
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Kommentar: En dialog har förts med ledningsägaren. Befintlig luftledning i området är en
likströmsledning vilka inte ger upphov till elektromagnetiska fält.
Länsstyrelsen tycker att det är positivt att kommunen har för avsikt att skydda byggnader genom
rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser. Rivningsförbud bör dock redovisas som ett r i
planbestämmelserna istället för q.
Kommentar: Bestämmelser är ändrad och har nu beteckningen r.
Under planarbetet har en arkeologisk utredning tagits fram, inför planerad byggnation är det
motiverat med arkeologisk förundersökning enligt 2 kap 12-13 § KML. Ansökan om tillstånd
ställs till Länsstyrelsen.
Kommentar:

Länsstyrelsen har i utlåtandet Förnyad bedömning av resultat arkeologisk
utredning enligt 2 kap 11 § Kulturmiljölagen (1988:950) inom Åsa 4:2 och 5:246
inför detaljplaneläggning, Åsa samhälle, Ölmevalla socken, Kungsbacka
kommun, Hallands län. daterar 2018-09-28, meddelat att de efter
undersökningsrapportens inkommande har gjort bedömningen att fornlämningens
kunskapspotential nu är uttömd och att det ut en arkeologisk synpunkt inte finns
några hinder till att berört område tas i anspråk för avsett ändamål. Utlåtandet
finns som en bilaga till detaljplanen.

Länsstyrelsen anser att våningsantal istället bör regleras med planbestämmelser avseende hur hög
en byggnad kan bli. Varsamhets- eller utformningsbestämmelser kan istället användas utöver
bestämmelse om höjd.
Kommentar:

Kommunen har som komplement till bestämmelsen om våningsantal reglerat
detaljplanen med nockhöjd och bedömer att det går att använda bestämmelsen
om våningsantal när den kombineras med nockhöjd. Syftet med att bibehålla
våningsantalet är att göra detaljplanen mer tillgänglig och lättolkad för
allmänheten.

2. Lantmäteriet
Lantmäteriet har noterat att kommunen inte tagit hänsyn till tidigare yttrande angående boverkets
rekommendationer om att inte använda våningsantal som planbestämmelse.
Kommentar:

Se svar på Länsstyrelsen yttrande.

3. Räddningstjänsten
Räddningstjänsten noterar att synpunkter från samrådsyttrande har införts i planbeskrivningen
och har ingenting att erinra mot beslut om detaljplan.
Kommentar:

Noteras.
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Sakägare
4. Ellevio
I samrådsredogörelsen har kommunen beaktat Ellevios synpunkter vid samrådet. I övrigt har
Ellevio inget att erinra mot det upprättade planförslaget.
Kommentar:

Noteras.

5. BRF Gästgiveriet i Åsa
Brf Gästgiveriet i Åsa anser att trafikföringen kring planområdet måste ses över och att vägen
från Åsa stationsväg mot rondellen på Varbergsvägen, som föreslås i planprogrammet, behöver
genomföras för att trafikföringen kring planområdet ska bli fungerande. De menar att kopplingen
och dess utformning är avgörande för hur trafiken genom planområdet ska lösas och att detta
borde utredas och tas med i planarbetet. Därutöver menar bostadsrättsföreningen att
genomfartstrafiken bör flyttas från Åsa stationsväg till den planerade gång- och cykelvägen
genom planområdet, vilket de också yttrade sig om i samrådsskedet.
Kommentar: Kommunen vidhåller sitt svar från samrådsredogörelsen där det förtydligas att
gång- och cykelvägen inte är aktuell för biltrafik då kommunen ser risker med att
det kan generera i ett ökat flöde då dragningen kan upplevas som en genväg. I
frågan om kopplingen mellan Åsa stationsväg och rondellen på Varbergsvägen
menar kommunen att detta är en fråga som kommer utredas inom ramen för senare
detaljplan. Kommunen har fört en dialog med BRF Gästgiveriet genom ordförande
och vice ordförande under ett möte den 5/12 2018. Under mötet förtydligades
kommunens åsikter om att denna fråga kommer utredas i nästa detaljplan och att
den inte i nuläget är aktuell då området inte ligger inom detaljplanens gränser.
6. Fastighetsägare till Åsa 4:14, Åsa 4:148, Åsa 4:158 och Åsa 4:111
Fastighetsägarna anser att kommunen inte har tagit hänsyn till den kulturhistoriska miljön genom
anpassning av planerad bebyggelse. De anser att bebyggelsen i den östra delen av planområdet
ska anpassas till kulturmiljön enligt skala, volym, placering och gestaltning. Kommunen har i
granskningshandlingarnas planbeskrivning förklarat att bebyggelsen på östra sida anses avskilt
från kulturmiljön och att utformningen av denna kan förhålla sig friare, det håller inte
fastighetsägarna med om. De anser även att om byggnationen på östra sidan byggs enligt
förslaget kommer det bedöva den nuvarande kulturhistoriska bebyggelsen och dominera
landskapsbilden.
Kommentar: Kommunens bedömning är att hänsyn har tagits till den kulturhistoriska miljön
genom att i västra delen av planområdet ha en hög ambitionsnivå för att bevara
befintlig bebyggelse och dess närmiljö. Befintlig bebyggelse i västra delen har
värden som i planen har skyddats genom rivningsförbud och
bevarandeföreskrifter, ny bebyggelse har i västra delen reglerats med nockhöjd för
att inte avsevärt påverka kulturmiljön. Kommunens bedömning kvarstår att
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bebyggelsen på östra sidan är mer avskild från kulturmiljön. Bedömningen är att
kulturmiljön och ny bebyggelse på västra sidan ligger längs med samma väg, Åsa
stationsväg. Bebyggelsen på östra sidan avskiljs i och med gång- och cykelvägen
och är dessutom belägen längs med annan väg, Övre villavägen.
Fastighetsägarna menar att de planerat antalet bilparkeringar är en felberäkning och kommer leda
till att bilar felparkeras längs med gatorna.
Kommentar: Kommunens bedömning är att föreslaget parkeringstal är rimligt. I
trafikutredningen har parkeringstalet tagits fram baserat på områdets lokalisering
och vilken typ av bostäder som planeras. I lokaliseringen har områdets närhet till
kollektivtrafik, centrum och olika servicefunktioner räknats in. Därefter har ett
parkeringstal tagits fram. Som tidigare diskuterat är kommunens intention att inte
uppmuntra till ett omotiverat användande av bil, därav kan ett mindre antal
parkeringsplatser byggas i ett första skede för att sedan bygga ut fler platser efter
behov.
Fastighetsägarna menar att åsikter i samrådsskedet inte har besvarats korrekt. Yttrandet rör att
boende på Ekholms väg har framfört ett förslag om att stänga Åsa stationsväg för genomfart vid
90-graderskurvan.
Kommentar: För att kunna stänga av en befintlig genomfartsgata krävs det ytor för vändplats på
båda sidorna om avgränsningen för att skapa tillkomst för exempelvis
renhållningsfordon. I korsningen Åsa stationsväg/Kläppavägen är kommunens
bedömning att dessa ytor inte finns tillgängliga. Det är väghållaren som initierar en
eventuell avstängning, kommunen är inte väghållare då det är enskilt
huvudmannaskap på allmän plats i Åsa.
7. Fastighetsägare till Åsa 4: 14
Fastighetsägare anser att i förhållande till planens lokalisering och bostadstyp är behovet av
parkeringsplatser större än det p-tal som använts i planförslaget. Fastighetsägarna anser att
felberäkningen kommer leda till att fler ställer sig längst med gatorna.
Kommentar: Se svar på yttrandet från Fastighetsägare till Åsa 4:14, Åsa 4:148, Åsa 4:158 och
Åsa 4:111.
Fastighetsägarna poängterar att bullermätningen vid närliggande Återvinningscentral som
utfördes av Tyréns AB varit undermålig. De menar att utredningen ej tagit hänsyn till de buller
som orsakas vid byte av avfallcontainers och när föremål slängs i de tomma behållarna.
Kommentar: Kommunen bedömer att utredningen är genomförd enligt den metodik som
används för verksamhetsbuller. Metodiken möjliggör att det går att beräkna olika
scenarier utifrån ett mättillfälle och på så sätt räkna fram bullervärden vid olika
tillfällen, beroende på besöksfrekvens eller liknande. Den nya bebyggelsen närmst
återvinningscentralen, som detaljplanen möjliggör för, ska anpassas med hälften
av bostadsrummen vända mot en ljuddämpad sida för att minska bullerpåverkan,
detta har reglerats med en planbestämmelse i plankartan.
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Fastighetsägarna betonar att planområdet bör ändras till kommunalt huvudmannaskap för allmän
plats. De menar att exploateringen av Åsa tätort ändrar områdets karaktär vilket går emot PBLs
avsikter om enskilt huvudmannaskap.
Kommentar: Som beskrivet i planbeskrivningens kapitel om huvudmannaskap har Kungsbacka
kommun en något säregen uppbyggnad med en liten centralort i förhållande till det
höga invånarantalet. Detta har sin förklaring i att kommunens västra delar under
åren exploaterats med omfattande fritidsbebyggelse. I takt med att utbyggnad av
kommunala vatten- och avloppsledningar genomförts har dock planerna successivt
ändrats för att medge permanentboende. Med hänsyn till det stora antalet gällande
planer inom områdena har kommunen inte bedömt det som realistiskt att vare sig
ur allmänt eller enskilt intresse påbörja en planeringsprocess i syfte att ta över
huvudmannaskapet för allmänna platser. Mot bakgrund av de befintliga
planförhållandena gör kommunen bedömningen att det finns särskilda skäl enligt
plan- och bygglagen kap 4 §7 att annan än kommunen kan vara huvudman för de
allmänna platserna även i de nya planerna som upprättas inom de aktuella
kommundelarna.
Fastighetsägarna påpekar att flerbostadshusen bör anpassas till befintlig bebyggelsestruktur vad
gäller kulturmiljö, skal, volym och placering för att inte ändra områdets karaktär.
Kommentar: Kommunens bedömning är att hänsyn har tagits till den kulturhistoriska miljön
genom att i västra delen av planområdet ha en hög ambitionsnivå för att bevara
befintlig bebyggelse och dess närmiljö. Befintlig bebyggelse i västra delen har
värden som i planen har skyddats genom rivningsförbud och
bevarandeföreskrifter, ny bebyggelse i västra delen har reglerats med nockhöjd för
att inte avsevärt påverka kulturmiljön. Kommunens bedömning kvarstår att
bebyggelsen på östra sidan är mer avskild från kulturmiljön. Bedömningen är att
kulturmiljön och ny bebyggelse på västra sidan ligger längs med samma väg, Åsa
stationsväg. Bebyggelsen på östra sidan avskiljs i och med gång- och cykelvägen
och är dessutom belägen längs med annan väg, Övre villavägen.
Föreningar och organisationer
8. Ölmevalla Hembygdsgille
Ölmevalla Hembygdsgille menar att gestaltningen av bebyggelsen på östra sidan inte är utformad
i samklang med den kulturhistoriska miljön. De anser att ny planerad bebyggelse bättre ska
utformas för att stämma överens med befintlig bebyggelse i den kulturhistoriska miljön och att
förtätning ska ske med bebyggelse som är variationsrik i sina nockhöjder utifrån befintlig skala,
utformas med hållbara material, med färgskala enligt halländsk kulturmiljö samt sten och
gruslagda gårdsmiljöer.
Kommentar: Kommunens bedömning är att hänsyn har tagits till den kulturhistoriska miljön
genom att i västra delen av planområdet ha en hög ambitionsnivå för att bevara
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befintlig bebyggelse och dess närmiljö. Befintlig bebyggelse i västra delen har
värden som i planen har skyddats genom rivningsförbud och
bevarandeföreskrifter, ny bebyggelse i västar delen har reglerats med nockhöjd för
att inte avsevärt påverka kulturmiljön. Kommunens bedömning kvarstår att
bebyggelsen på östra sidan är mer avskild från kulturmiljön. Bedömningen är att
kulturmiljön och ny bebyggelse på västra sidan ligger längs med samma väg, Åsa
stationsväg. Bebyggelsen på östra sidan avskiljs i och med gång- och cykelvägen
och är dessutom belägen längs med annan väg, Övre villavägen.
9. Skolledningen Åsa Gårds pedagogiska
Skolledningen vill uppmärksamma kommunen över att tidigt i processen tänka på infrastrukturen
i och kring skolområdet med tanke på skolbarn/elevers väg till och från skolan så att den blir
trygg och säker. Det gäller så väl gång- som cykelväg.
Kommentar: Noteras.
Kommunala förvaltningar och nämnder
10. Nämnden för Kultur & Turism
Nämnden har inget att erinra mot förslag till detaljplan, Länsstyrelsen påpekande i sitt
samrådsyttrande att rivningsförbud bör anges som ”r” och inte ”q” kan vara bra att följa.
Kommentar: Noteras, ”r” byts ut mot ”q” på plankartan.
11. Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd
Miljö och Hälsoskydds tidigare bedömning kvarstår, att riktvärdet för KM (Naturvårdsverkets
generella riktvärden för känslig markanvändning) ska tillämpas för hela planområdet, det vill
säga inte bara för tidigare handelsträdgård som kommer att bli kvartersmark för bostäder. Även
den tidigare banvallen som skär tvärs igenom aktuellt planområde, och som ska omvandlas till
gång/cykel-bana bör saneras så att halter underskrider KM.
Kommentar: En kompletterande miljöteknisk utredning har tagits fram och bilagts handlingarna
(Norconsult, 2019). En administrativ bestämmelse som gäller för hela planområdet
har lagts till med specifikationen - Startbesked får endast ges under förutsättning
att markens lämplighet för användningen har säkerställts genom att en
markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits,
enligt 4 kap. 14 § punkt 4 plan- och bygglagen.
I samband med framtida schaktarbeten bör kompletterande provtagning ske för att fastställa
avgränsning i sid- och djupled. Schakt av förorenad jord är anmälningspliktig verksamhet och
anmälan ska inlämnas och godkännas av Miljö & Hälsoskydd innan saneringsarbeten kan
påbörjas.
Kommentar: Noteras.
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Miljö & Hälsoskydd menar att det i planskedet är viktigt att göra plats för de
dagvattenanläggningar som planeras att anläggas. Miljö & Hälsoskydd skulle gärna se att delar
av den planerade parkeringsytan fick bestämmelsen n1 – Marken får inte hårdgöras. Fördröjning i
form av genomsläppliga parkeringsytor samt gröna tak ses som positivt.
Kommentar: Dagvattenutredningen har visat lämpliga platser för dagvattenhantering inom
planområdet, dessa områden har inte låsts i plan. Fastighetsägaren behöver i
genomförandet av detaljplanen visa att dagvatten går att hantera inom fastigheten.
Användningen n1 är lagd på de ytor som är nödvändiga för att klara
dagvattenhanteringen.
Miljö & Hälsoskydd menar att riktlinjerna i utförd verksamhetsbullerutredning ska följas. De
noterar att plankartan inte innehåller några riktvärden för buller och menar att det är viktigt att det
i plan säkerställs att riktvärden understigs vid nybyggnation.
Kommentar: Kommunen har lagt till en bestämmelse på plankartan om att f4 - Minst hälften av
bostadsrummen i varje bostad ska orienteras mot ljuddämpad sida.
12. Förvaltningen för Teknik
Förvaltningen har varit delaktiga i planprocessen och har således inget att erinra mot förslaget.
Kommentar: Noteras
Övriga
13. Hallandstrafiken
Hallandstrafiken har inga synpunkter på planförslaget.
Kommentar: Noteras.
7. Privatperson
Personen uttrycker att hen blir upprörd och ledsen när hen ser planen. Åsa är ingen stad utan ett
litet samhälle där inga höghus hör hemma. Om det ska byggas något bör det vara i gammaldags
stil och max två våningar högt. Förslaget kommunen presenterar ser ut om det skulle vara en
förort till Stockholm.
Kommentar: Noteras.
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Ändringar
Plankarta
•

Förteckningen för planbestämmelsen angående rivningsförbud har bytts från ”q” till ”r”.

•

Acceptabla nivåer för trafikbuller och verksamhetsbuller har reglerats genom
bestämmelsen f3: Minst hälften av bostadsrummen i varje bostad ska orienteras mot
ljuddämpad sida

•

Planbestämmelsen a har tagits bort och en generell bestämmelse som gäller för hela
planområdet har lagt till. Startbesked får endast ges under förutsättning att markens
lämplighet för användningen har säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts
eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits, enligt 4 kap. 14 § punkt 4 plan- och
bygglagen.

•

Alla byggrätter inom planområdet har fått en reglering om maximal nockhöjd.

•

Bestämmelsen p1 – Huvudbyggnad ska placeras minst 2 meter från tomten har ändrats till
p1 – Huvudbyggnad ska placeras minst 2 meter från fastighetsgräns

•

Bestämmelsen parkering – Parkering ska anordnas har ändrats till parkering – Parkering
får anordnas

•

Bestämmelsen v – Suterrängvång ska anordnas utöver högsta våningsantal har ändrats
till v – Suterrängvåning får anordnas utöver högsta våningsantal.

•

Bestämmelsen l – Markreservat för luftledningar har ändrats till L – Markreservat för
luftledningar.

•

Nockhöjd har utökats från 10 meter till 10,5 meter i nordöstra delen för att möjliggöra för
angiven taklutning.

•

Maximal byggnadsarea har utökats i nordöstra delen av planområdet för att möjliggöra för
inglasade balkonger.

Planbeskrivning
•

Åtgärderna vid sanering av förorenad mark har förtydligats.

Jenny Olsson

Elin Kajander

Verksamhetschef Plan

Planarkitekt
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LÄNSSTYRELSEN
Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
samhallsbyggnadskontoret
@kungsbacka.se

HALLANDS LÄN

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Åsa 4:144,
Kungsbacka kommun
Ärendet
Planområdet är cirka 2 hektar stort och ligger norra delen av centrala Åsa.
Syftet med detaljplanen är att utveckla ett attraktivt stråk mellan Åsa station, centrum
och stranden Vita sand genom att anlägga en gång- och cykelväg på den tidigare
banvallen. Syftet är även en förtätning i centrum genom att planlägga för
centrumändamål och bostadsändamål. Karaktären på Åsa stationsväg ska lyftas genom
hänsyn till kulturmiljö och möjlighet till utveckling. Detaljplanen möjliggör för
flerbostadshus i 2 våningar närmast de kulturmiljövärden som finns i planområdet
respektive flerbostadshus i 4 våningar i öster.
Gällande regleringar
Området omfattas av fördjupningen av översiktsplanen för Åsa, FÖP Åsa, där
centrumområdet är utpekat som ett utbyggnadsområde. Översiktsplanen har fyra
huvudprinciper. Det ska skapas ett attraktivt stråk mellan Vita sand, centrum och Åsa
station. Åsa ska ha en mångfald utav bostäder och företag. Åsa ska locka året om och
orten ska gå från bilberoende till hållbara resor. I översiktsplanen anges riktlinjer för
centrum. Banvallen ska utvecklas för bostäder, Åsa stationsväg ska inte bli en bakgata,
vid detaljplaneläggning ska hänsyn tas till kulturhistorisk värdefull bebyggelse och
centrum ska kompletteras med handel, verksamheter och bostadshus. Detaljplanen
överensstämmer med översiktsplanen. Planområdet omfattas av tre gällande
detaljplaner samt en fastighet i den södra delen som inte är planlagd.
Planförslaget berörs av riksintresse enligt MB 4 kap 2§ och 4§.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § planoch bygglagen (PBL) och nu kända förhållanden att ett antagande av en
detaljplan enligt förslaget kan komma att prövas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar att:
- det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet
Förorenat område
I planbeskrivningen sägs att för den före detta handelsträdgården rekommenderas
sanering av det ytliga lagret av mulljord inom det verksamhetsområde där det bedrivits
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odling. I detaljplanen finns ett mindre område i detaljplanens nordvästra hörn med
beteckningen a. I plankartan står följande planbestämmelse för område med
beteckningen a:
Utökad lovplikt, markens lämplighet för bostäder ska säkerställas och bygglov får inte
ges förrän markföroreningar har avhjälpts” - PBL (2010_900) 4kap 15§.
Länsstyrelsen anser att det område som har beteckningen a på plankartan är för litet i
förhållande till det område inom handelsträdgården där halterna över nivån för känslig
markanvändning (KM-MKM) redovisas i planbeskrivningen, figur 4 på sid 8.
Området längs den f.d. banvallen kommer inte att saneras. I planbeskrivningen sägs
att: Området runt banvallen ges i planförslaget användningen Gång- och Cykelväg.
Avsikten är att de delar som enlig förorenad markundersökning innehåller
föroreningar inte ska ingå som kvartersmark för bostäder. Området ska kunna ligga
kvar som det gör utan att större ingrepp behöver göras.
Länsstyrelsen anser att följande planbestämmelse bör införas i detaljplanen och gälla
hela planområdet:
Bygglov (eller startbesked) får endast ges under förutsättning att markens lämplighet
för bebyggande har säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts eller en
skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten, enligt 4 kap. 14 § punkt 4 planoch bygglagen.
Trafikbuller
I samrådsredogörelsen har kommunen svarat följande angående trafikbuller:
”Kommunen bedömer att en bullerberäkning av trafikbullernivån inte är nödvändig.
Det låga antalet om 500 fordon/dygn och Åsa Stationsvägs hastighetsbegränsning som
gångfartsområde innebär att nivåerna ligger under behovet för utförande av en
bullernivåberäkning, enligt boverkets rekommendationer.”
Länsstyrelsens synpunkter från samrådet kvarstår:
Kommunen har inte tagit fram någon trafikbullerutredning för de planerade
bostäderna.
I 3 § förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader sägs att för
bostäder upp till 35 kvm är riktvärdet 65 dBA vid fasad. För bostäder större än 35
kvm är riktvärdet 60 dBA vid fasad. Om buller från spårtrafik och vägar ändå
överskrider den ekvivalenta ljudnivån som anges ovan vid en bostadsbyggnads fasad,
bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad, och minst hälften av bostadsrummen
vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00
och 06.00 vid fasad, enligt förordningen (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader. Detta bör säkerställas i planen.
Kommunen behöver säkerställa att riktvärdena för trafikbuller klaras genom att införa
en planbestämmelse i plankartan avseende detta.

Page 2 of 5

LÄNSSTYRELSEN

GRANSKNINGSYTTRANDE 3(4)
2018-12-28

402-8163-18

Verksamhetsbuller
Kommunen har tagit fram en utredning av verksamhetsbuller vid de planerade
verksamheterna, Tyréns 2018-10-08. I den sägs följande:
Ljudet från en återvinningscentral innehåller mycket slag och dunsar vilket medför att
ett strängare riktvärde än vad som är normalfallet tillämpas enligt Boverkets
vägledning. För kvällar och helger då återvinningscentralen är öppen gäller därmed
enligt Boverket, högst 40 dBA ekvivalent ljudnivå. Beräkningarna visar att ekvivalenta
ljudnivåer på ca 47 dBA uppträder som mest vid det närmaste huset för den planerade
bebyggelsen utan några bullerdämpande åtgärder. För att uppfylla riktvärden enligt
ovan är en möjlighet att man bygger enligt vad Boverket kallar zon B vilket innebär
att minst hälften av bostadsrummen är vända mot en tyst sida. Ett annan möjlig åtgärd
är att placera en bullerskärm vid återvinningscentralens tomtgräns med en skärmhöjd
på ca 3,5 m. Beräkningar visar att riktvärden för zon A med skärpning på 5 dBA kan
klaras med denna åtgärd. Det medför att bostäder kan planeras fritt i området.
I planbeskrivningen sägs följande:
Vid nybyggnation ska därför byggnaderna anpassas för Zon B vilket innebär att
bostäder accepteras under förutsättning att det finns tillgång till en ljuddämpad sida
och att byggnaderna bulleranpassas. Byggnaden närmast verksamheten bör placeras
med en långsida mot verksamheten för att skärma övriga delar av området och minst
hälften av bostadsrummen inom varje lägenhet ska vara vända mot den ljuddämpade
sidan. Det innebär då oftast genomgående lägenheter. Även uteplatser ska förläggas
på den ljuddämpade sidan.
Länsstyrelsens synpunkter från samrådet kvarstår eftersom de skyddsåtgärder som
redovisas i planbeskrivningen inte har säkerställts i planen.
Enligt 29 kap. 4 § andra stycket miljöbalken gäller att:
I fråga om ett villkor eller en bestämmelse om buller (bullervillkor) som har angetts i
ett sådant tillstånd eller beslut som avses i första stycket 2 ska det förhållandet att en
bostadsbyggnad är utsatt för omgivningsbuller i strid med bullervillkoret inte anses
utgöra ett brott mot villkoret, om
1. byggnaden ingår i ett område med detaljplan eller omfattas av ett bygglov enligt
plan- och bygglagen (2010:900),
2. det i planbeskrivningen till planen eller i lovet har angetts beräknade bullervärden
och omgivningsbullret inte överskrider dessa värden, och
3. beräkningen av bullervärdena har gjorts med hänsyn till intresset att förebygga
olägenhet för människors hälsa.
Boverkets vägledning Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och
bygglovsprövning av bostäder, rapport 2015:21 kan användas vid planläggning och
byggande av bostäder i områden som är utsatta för buller från befintliga industrier och
annan liknande verksamhet såsom hamnverksamhet. I vägledningen ges förslag till
vilka ljudnivåer utomhus som bör föranleda kompensationsåtgärder som en
ljuddämpad sida och annan bulleranpassning av byggnaderna.

Page 3 of 5

LÄNSSTYRELSEN

GRANSKNINGSYTTRANDE 4(4)
2018-12-28

402-8163-18

I Boverkets vägledning anges vilka ljudnivåer som gör att ett område klassas som zon
A, B eller C. Zon C innebär att bostadsbebyggelse är olämplig ur bullersynpunkt. Ett
planerat bostadsområde klassas som zon B om den högsta ekvivalenta ljudnivå från
industri/annan verksamhet som frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad är högst 60
dBA dagtid vardag måndag-fredag kl. 06-18, högst 50 dBA kl. 22-06 samt högst 55
dBA övrig tid. I zon B bör bostadsbebyggelse kunna accepteras förutsatt att
tillkommande bostadsbebyggelse får tillgång till en ljuddämpad sida och att
byggnaderna bulleranpassas. I zon B bör bostadsbyggnader enligt vägledningen ha en
ljuddämpad sida där ljudnivåerna uppfylls utomhus vid bostadens fasad samt vid en
gemensam eller privat uteplats om en sådan anordnas i anslutning till byggnaden. De
ekvivalenta ljudnivåer från industri/annan verksamhet som inte bör överskridas
utomhus på ljuddämpad sida vid bostadsfasad och uteplats är 45 dBA dagtid kl. 06-18,
45 dBA kvällstid kl. 18-22 samt 40 dBA nattetid kl. 22-06.
Länsstyrelsen anser att det bör säkerställas med planbestämmelser i detaljplanen att
ljudnivåerna från industrier och annan liknande verksamhet, inte överskrider kraven
för zon B enligt Boverkets vägledning, samt att alla bostäder får tillgång till en
ljuddämpad sida och uteplats där ljudnivåerna 45 dBA dagtid kl. 06-18, 45 dBA
kvällstid kl. 18-22 samt 40 dBA nattetid kl. 22-06, inte överskrids. För att
verksamheterna såsom återvinningscentralen, m.fl. inte ska riskera att bryta mot ev.
tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller förelägganden om skyddsåtgärder enligt
miljöbalken, bör det som anges i 29 kap. 4 § andra stycket miljöbalken genomföras i
detaljplanen.
Länsstyrelsen befarar inte att:
- riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas,
- miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas
reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt,
- strandskydd enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med gällande
bestämmelser,
- risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Råd om tillämpningen av PBL och miljöbalken
Dagvatten
Kommunen behöver visa att rådighet över den mark som behövs för
dagvattenhantering finns.
Luftledning
Om luftledningar kommer att finnas i planområdet behöver eventuell påverkan från
elektromagnetiska fält kring luftledningar i området redovisas. Elektromagnetiska fält
i lokaler där människor vistas under en längre tid bör inte vara över 0,4 µT
(mikrotesla).
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Kulturmiljö
Det är positivt att kommunen har för avsikt att skydda byggnader genom
rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser. Rivningsförbud står som q i
planbestämmelserna men borde istället vara r. På sidan 10 i planbeskrivningen, under
stycket Kulturmiljö, benämner man bebyggelseinventeringen som ”Länsstyrelsens
inventering från 2009”. Arbetet med inventeringen var ett samarbete mellan
länsstyrelsen, de halländska kommunerna och Kulturmiljö Halland.
Vid arkeologisk utredning 2017 enligt 2 kap 11 § KML påträffades boplatslämningar
från yngre brons- och äldre järnålder i planområdets sydöstra del (Jfr. 431-3377-16).
Lokalen är registrerad som Raä Ölmevalla 196 i Riksantikvarieämbetets digitala
fornlämningsregister FMIS (http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html).
Inför planerad byggnation är det motiverat med arkeologisk förundersökning enligt 2
kap 12 - 13 §§ KML. Syftet med denna antikvariska insats är att klarlägga
fornlämningens karaktär, omfattning, komplexitet och tidsställning. Ansökan om
tillstånd till arkeologisk förundersökning ställs till länsstyrelsen.
Planbestämmelser
Planbestämmelser om våningsantal bör istället regleras med planbestämmelser
avseende hur hög en byggnad kan bli. Varsamhets- eller
utformningsbestämmelser kan istället användas utöver bestämmelse om höjd om
det är upplevelsen eller utseendet av antal våningar på en byggnad som
eftersträvas.
Hans Bergfast
Ida Cronquist
Detta yttrande har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Datum

1 (2)

2021-03-09

§ 26
Dnr 2019-00032
Överenskommelse om fastighetsreglering för Åsa 4:144 m.fl. samt
förfrågan om möjlighet till alternativ upplåtelseform i samband med
planläggning Åsa 4:144
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om fastighetsreglering för del av
Åsa 5:246 och Åsa 4:143 med Eksta Bostads AB för genomförande av detaljplan för
bostäder samt gång- och cykelväg inom Åsa 4:144 m.fl., undertecknad av Eksta
Bostads AB 2021-01-21.
Kommunfullmäktige godkänner Eksta Bostads AB:s förfrågan om att vid en alltför
kostsam sanering av banvallen få möjlighet att avyttra fastigheten till exploatör som
har inriktningen att bygga bostadsrätter, under förutsättning att Eksta Bostads AB
dessförinnan iakttar kommunfullmäktiges ägardirektiv, punkt 5 om
ställningstagande, godkännande eller samråd.
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören
eller deras respektive ersättare att för kommunens räkning underteckna avtalen samt
övriga nödvändiga handlingar för fastighetsregleringens genomförande.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för bostäder i norra
delen av Åsa centrum, etapp 1, i enlighet med planprogrammet för Åsa som
godkändes av kommunstyrelsen 29 september 2015. Detaljplanens syfte är att
möjliggöra för bostäder i flerbostadshus som upplåts med hyresrätt och som
bostadsrätt. För att kunna genomföra detaljplanen har en överenskommelse om
fastighetsreglering tagits fram mellan parterna. Överenskommelsen om
fastighetsreglering behandlar marköverlåtelsen från kommunens fastighet till
exploatörens fastighet samt ansvar om att söka och bekosta lantmäteriförrättningen.
Eksta Bostads AB även inkommit med en förfrågan om att få möjlighet att nyttja
undantaget i ägardirektivet som gör det möjligt för bolaget att bygga bostadsrätter.
Avsikten är vid en allt för kostsam sanering av banvallen ha möjligheten att sälja Åsa
4:144 till annan aktör som får bygga bostadsrätter, inom ramen för detaljplan för
bostäder samt gång- och cykelväg inom Åsa 4:144 m.fl.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-02-23, § 58
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-02, § 50
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-13
Överenskommelse om fastighetsreglering, undertecknad 2021-01-21
Karta över detaljplaneområdet samt översiktskarta
Förbindelse, undertecknad av Eksta Bostads AB 2021-01-21
Förfrågan om möjlighet till alternativ upplåtelseform i samband med planläggning
Åsa 4:144
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Datum

2021-03-09

Ägardirektiv för Eksta Bostads AB KF § 113/11
Kommunstyrelsen 2015-09-29, § 202
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Eksta Bostads AB, Samhällsbyggnadskontoret

Justerare

Expedierat/bestyrkt

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-20
Diarienummer

0

KS 2021-00472 Kungsbacka

Godkännande av köpeavtal avseende del av Bolsheden 1:2 i Bolshedens
industriområde
Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner köpeavtal mellan kommunen och Sportsfield AB, genom
vilket kommunen överlåter del av fastigheten Bolsheden 1:2, mot en köpeskilling om 7 445 000
kronor, undertecknat av bolaget 2021-04-29.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive ersättare, utses att för
kommunens räkning underteckna avtalet och övriga i ärendet nödvändiga handlingar.
Sammanfattning
En detaljplan för kommunens fastighet Bolsheden 1:2, i Bolshedens industriområde, antogs av
byggnadsnämnden våren 2021 i syfte att möjliggöra utbyggnad av ett nytt verksamhetsområde.
Det Kungsbackabaserade bolaget Sportmanship AB har redan i dag sin verksamhet inom Bolsheden
industriområdet, men har vuxit ur sina lokaler. Bolaget har en stark koppling till platsen och vill
förvärva mark inom den nya detaljplanen för att säkra sin plats i området och dessutom säkerställa att
de möjlighet att växa. Sportmanship AB har gått samman med Next Step Group AB och bildat bolaget
Sportsfield AB som vill förvärva del av fastigheten Bolsheden 1:2.
Köpeavtalet reglerar överlåtelse av en del av fastigheten Bolsheden 1:2 samt fördelning av ansvar för
utförande och kostnader med mera. Markområdet är cirka 6 250 kvadratmeter stort och ska avstyckas
till en separat fastighet. Köpeskillingen om 7 445 000 kronor är beräknad utifrån en värdering som
utförts av en auktoriserad fastighetsvärderare. Bolaget förbinder sig att söka bygglov inom nio
månader samt att påbörja byggnationen inom nio månader från det att bygglov meddelats.
Äganderätten till fastigheten övergår när arbete med bottenplattan påbörjats och köpeskillingen betalts.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-20
Köpeavtal mellan kommunen och Sportsfield AB, undertecknat av Sportsfield AB, 2021-04-29
Översiktskarta

1 (2)
Kungsbacka kommun
Lisa Carlsson

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

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Beslutet skickas till
Sportsfield AB

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällbyggnadschef
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KÖPEAVTAL
Bolshedens industriområde

Säljare:

Kungsbacka kommun (212000-1256), nedan kallad Kommunen, ägare till
fastigheten Kungsbacka Bolsheden 1:2

Köpare:

Sportsfield AB (559307-6754) c/o Next step Group AB Björklundabacken
10,436 57 Hovås, nedan kallat Köparen
Kommunen och Köparen kallas nedan gemensamt för Parterna.

Fastighet:

Del av Bolsheden 1:2, Tomt B, nedan kallad Fastigheten

1.

Bakgrund

1.1

Detta avtal avser överlåtelse av mark inom detaljplan för Detaljplan för verksamheter
inom Bolsheden 1:2 i Kullavik, nedan kallad Detaljplanen. Del av Bolsheden 1:2 ska
enligt Detaljplanen utgöra kvartersmark avsedd för industri, kontor- och
verksamhetsändamål.

1.2

Sportmanship är idag etablerade inom Bolshedens industriområde och hyr
kontorsplatser norr om planområdet. Sportmanship har växt ur sina lokaler samt
behöver ny typ av lokal för utveckling av sina produkter. Företaget har varit
lokaliserade i Kungsbacka i ca 20 år och är stark förknippade med området.

2.

Överlåtelseförklaring

2.1

Kommunen överlåter härmed till Köparen ett område om ca 6 250 m2, utgörande del av
Bolaheden 1:2, nämnd som Tomt B på den tillhörande kartan, bilaga 1, nedan kallad
Fastigheten på de villkor som anges i detta avtal.

2.2

Arealen om 6 250 m 2 är preliminärt angiven och fastställs slutligt vid kommande
lantmäteriförrättning. Parterna förbinder sig att i samband med förrättningen, utan
särskild kompensation, godta de smärre justeringar av Fastighetens areal som
lantmäterimyndigheten kan komma att påkalla.

2.3

Om skillnaden mellan Fastighetens totala preliminära areal och slutlig areal enligt
förrättningsbeslut, inte överstiger fem procent ska köpet genomföras utan förändring av
köpeskillingen (såsom angiven i punkt 3). Om skillnaden mellan Fastighetens totala
preliminära areal och slutliga areal enligt förrättningsbeslut överstiger fem procent ska
dock köpeskillingen justeras i enlighet med de kvadratmeterpris som framgår i punkt 3
och då för all avvikelse i förhållande till den preliminära arealen om 6 250 m 2 .

3.

Köpeskilling

3 .1

Köpeskillingen för Fastigheten utgör
SJUMILJONERFYRAHUNDRAFYRTIOFEMTUSEN (7 445 000) KRONOR.
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3 .2

Ovan angiven köpeskilling är som utgångspunkt fast, Köpeskillingen ska dock justeras
om Fastighetens totala slutliga areal avviker från den preliminärt angivna på sätt som
framgår av punkt 2 ska köpeskillingen korrigeras med 1190kr/kvm.

4.

Köpeskillingens erläggande

4.1

Den ovan angivna Köpeskillingen ska betalas av Köparen enligt följande:
a)

Handpenning 744 500 kronor, motsvarande 10 % av Köpeskillingen betalas inom
30 dagar efter det att detta avtal godkänts av kommunstyrelsen, genom beslut som
vunnit laga kraft.

b)

Slutlikvid 6 700 500 kr, motsvarande återstående del av Köpeskillingen, betalas när
avstyckning av Fastigheten har genomförts och registrerats samt byggnationen har
påbörjats. Byggnationen anses påbörjad när Köparen påbörjat byggnadsarbeten av
väsentlig grad, så som arbete med bottenplattan, se punkt 23 nedan.

4.2

Köpeskillingen inbetalas på Kommunens bankgirokonto nummer 426-4610, märk
inbetalningen med ansvar 9904 och Bolsheden 1:2 som referens.

4.3

Kommunen ska på dagen för Köparens erläggande av Köpeskillingen bekräfta
mottagandet av Köpeskillingen genom utfärdande av köpebrev.

4.4

Om Köparen inte betalar Köpeskillingen i enlighet med vad som föreskrivs ovan har
Kommunen rätt att häva köpet eller kräva fullgörande av betalningen. Ska betalningen
fullgöras är Köparen skyldig att betala dröjsmålsränta enligt lag, för tiden från den dag
då betalning rätteligen skulle ha skett till dess betalning sker.

5.

Tillträdesdag

5 .1

Tillträde sker den dag då Köpeskillingen har erlagts och Kommunen har utfärdat
köpebrev i enlighet med punkt 4 ovan, i avtalet kallad Tillträdesdagen.

6

Äganderättens övergång

6.1

Parterna är överens om att äganderätten till Fastigheten övergår först på Tillträdesdagen.

7.

Överlämnande av handlingar

7 .1

Kommunen ska på Tillträdesdagen överlämna de handlingar avseende Fastigheten som
kan vara av betydelse för Köparen, så som ägare till Fastigheten, och som Kommunen
innehar.

8.

Lagfartskostnad och övriga avgifter

8.1

Med köpet förenade lagfarts- och inteckningskostnader, såsom stämpelskatt m.m,
betalas av Köparen.

8.2

Avgifter för bygglov, nybyggnadskarta, tillstånd för verksamhet med mera, betalas av
Köparen. Samtliga avgifter för anslutning av el, tele, bredband, vatten- och avloppsnät
för den planerade bebyggelsen betalas av Köparen till respektive huvudman enligt vid
anslutningstillfället gällande taxa.
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9.

Inteckningar, servitut och nyttjanderätter

9 .1

Kommunen garanterar att det per Tillträdesdagen inte förekommer andra inteckningar,
servitut, nyttjanderätter (inklusive hyresrätter eller arrenden) eller inskränkande
belastningar på Fastigheten än vad som framgår av fastighetsregistret. Kommunen
garanterar att ingen sådan information undanhålls Köparen.

9.2

I samband med projektering och utbyggnad av den nya gatan kommer det att utredas var
elledningar, elskåp, belysningsstolpar och fiberkablar ska förläggas (i gatumark eller vid
sidan om gatan).

9 .3

Bolaget medger att elledningar, elskåp, belysningsstolpar och fiberkablar vid behov får
anläggas inom Fastigheten, utmed östra gränsen, i direkt anslutning till gatan. Bolaget
medger upplåtelse av servitut till förmån för respektive ledningsägare, utan krav på
ersättning.

10.

Fördelning av inkomster och utgifter

10.1

För Fastigheten utgående periodiska avgifter samt all avkastning av Fastigheten betalas
respektive uppbärs av Kommunen i den mån de belöper på tiden före Tillträdesdagen
och av Köparen i den mån de belöper på tiden därefter.

10.2

Ägare till Fastigheten den 1 januari inkomståret ska betala fastighetsskatten för hela
kalenderåret. Kostnaden för fastighetsskatt ska fördelas så att Köparen till Kommunen
betalar den andel som belöper på tiden efter Tillträdesdagen.

10.3

Eftersom taxeringsvärdet för Fastigheten ännu inte har fastställts är fastighetsskatten för
innevarande inkomstår denna dag inte känd för Kommunen. Så snart taxeringsvärdet
har fastställts kommer Kommunen att fakturera Köparen dennes andel av fastighetsskatten.

11.

Fastighetens skick

11.1

Kommunen garanterar att Kommunen på Tillträdesdagen är ägare till Fastigheten samt
att Fastigheten inte besväras av servitut, nyttjanderätter, anteckningar eller andra
belastningar utöver eventuella servitut för ledningar enligt punkt 9 ovan. Vid
Tillträdesdagen garanterar Kommunen att Fastigheten är fri från penninginteckningar
och att Fastigheten inte är föremål för tvist.

11.2

Fastigheten, som .är obebyggd, överlåts i befintligt skick och Köparen har informerats
om Detaljplanens innehåll. Köparen godtar Fastigheten i det skick den befinner sig vid
Tillträdesdagen. Den av Parterna överenskomna Köpeskillingen enligt punkt 3 har
bestämts med hänsyn taget till innehållet i och betydelsen av stycket nedan.

11.3

Utöver vad som uttryckligen garanteras i detta avtal friskriver Köparen Kommunen från
allt ansvar för samtliga eventuella fel och/eller brister i Fastigheten, såvitt det avser dess
fysiska och rättsliga egenskaper som fastighetsägarens möjlighet att råda över
Fastigheten. Köparen avstår från alla anspråk mot Kommunen på grund av fel eller
brister i Fastigheten.

11.4

Köparen har rätt att undersöka Fastigheten i enlighet med vad som sägs i punkt 14.

12.

Förorenad mark

12.1

Detaljplanen anger markanvändningen till industri, kontor- och verksamhetsändamål.
Kravet på markens renhet för sådant ändamål är att den uppfyller riktvärdena för mindre
Sign
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känslig markanvändning (MKM). Kommunen har inte någon kännedom om, eller
misstänker, att den överlåtna marken innehåller miljöfarligt avfall eller på annat sätt är
förorenad.
12.2

Köparen ansvarar för och bekostar eventuella provtagningar och miljötekniska
markmiljöundersökningar inom Fastigheten. Köparen upplyses om att byggande samt
markarbeten i förorenade områden är anmälningspliktiga, anmälan om efterbehandling
ska i sådant fall inlämnas till förvaltningen för Miljö och Hälsoskydd. Eventuell
återanvändning av uppschaktade massor ska ske i samråd med förvaltningen för Miljö
och Hälsoskydd samt Samhällsbyggnadskontoret, även återanvändning av schaktmassor
är normalt anmälningspliktigt.

12.3

Vidare svarar Köparen för erforderliga myndighetskontakter, anmälningar och
ansökningar för den händelse att vissa massor är förorenade samt att kopior av samtliga
handlingar beträffande ärendet tillsänds samhällsbyggnadskontoret.

12.4

Köparen ansvarar för all hantering av schaktmassor med halter under riktvärdena för
MKM. Skulle eventuella nya provtagningar visa att Fastigheten är förorenad med halter
som överskrider riktvärdena för MKM, och det är uppenbart att föroreningen tillkommit
före Köparens tillträde till Fastigheten, enligt detta avtal, svarar Kommunen för
merkostnaden för den marksanering och eventuellt annat avhjälpande som
tillsynsmyndighet beslutar om. Merkostnaden motsvarar den kostnad som Köparen
erhåller utöver hantering av schaktmassor med halter som underskrider riktvärdena för
MKM och som ändå krävs för projektets genomförande. I merkostnaden ingår inte
ersättning för eventuell utebliven affärsvinst.

12.5

För den händelse förorenade massor med halter som överskrider riktvärdena för MKM
påträffas ska Köparen, efter anmälan till förvaltningen för Miljö och Hälsoskydd,
snarast kalla samhällsbyggnadskontoret till en avstämning och därefter få skriftligt
klartecken innan eventuella åtgärder vidtas. Köparen ska skriftligen meddela
samhällsbyggnadskontoret innan åtgärderna påbörjas. Vidare ska Köparen skriftligen
ställa ersättningsanspråk till Kommunen senast 3 månader, efter det att åtgärderna
slutförts, annars är möjligheten till ersättning förverkad.

13.

Geoteknik

13 .1

Köparen ska själv svara för grundundersökningar i sådan omfattning att det kan
konstateras att marken är lämplig för planerad bebyggelse samt för de grundförstärkningsåtgärder som erfordras för byggnationen inom Fastigheten.

14.

Undersökning av Fastigheten

14.1

Köparen har före Tillträdesdagen rätt att genomföra en s.k. Due Diligence och teknisk
undersökning, inklusive miljöundersökning och geoteknisk undersökning, av
Fastigheten. Om nämnda undersökningar inte utvisar ett resultat som enligt Köparens
bedömning är godtagbart, har Köparen rätt att häva köpet, se punkt 24.

14.2

Köparen ges vidare rätt att, på egen risk, fysiskt tillträda Fastigheten före
Tillträdesdagen för att genomföra ovan angivna undersökningar samt att utföra de
åtgärder som erfordras för framtagande av underlag för erhållande av bygglov. Om
avtalet inte blir giltigt ska Köparen i möjligaste mån återställa marken till ursprungligt
skick.
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15.

Exploateringskostnader

15 .1

Kommunen iordningställer gata och naturmark inom allmän plats i enlighet med
Detaljplanen.

15 .2

I Köpeskillingen ingår ersättning för plankostnader, kommunens administrativa
kostnader samt gatukostnadsersättning.
Köparen skall bekosta alla byggnader inom Fastigheten samt erforderliga anläggningar
såsom körytor, parkeringsplatser enligt gällande parkeringsnorm, ledningar,
anläggningar för fördröjning av dagvatten m.m.

15.3

15 .4

Köparen ska bekosta samtliga utredningar som kan komma att krävas inför
byggnationen, såsom till exempel utredningar avseende buller, vibrationer, geoteknik
och dagvatten.

16.

Gatukostnader

16.1

Genom erläggande av ovannämnda köpeskilling ska Köparen och framtida ägare av
Fastigheten anses ha fullgjort sina skyldigheter vad avser gatukostnadsbidrag enligt den
detaljplan som ligger till grund för detta avtal.

17.

Vatten och avlopp

17 .1

Köparen ska till Kommunen betala anläggningsavgift för vatten och avlopp enligt vid
varje debiteringstillfälle gällande taxa för Kommunen allmänna vatten- och
avloppsanläggning. Kommunen garanterar ej anslutningsmöjlighet för sprinklersystem.
För eventuell extra sprinklerservis utgår särskild avgift.

18.

Avledande av dagvatten, ytvattenavrinning

18.1

Köparen ska på egen bekostnad vidta tillräckliga åtgärder för avledande av dagvatten
från Fastigheten, så att granne ej besväras av detsamma.

18.2

Köparen ska eftersträva fördröjning av dagvatten, exempelvis med genomsläppliga
beläggningar och möjlighet för dagvatten från tak och asfaltytor att översila grönytor.
Köparen är skyldig att på egen bekostnad ordna fördröjning av dagvatten inom
Fastigheten med 10 mm för varje m 2 hårdgjord yta. Innan dagvatten från körytor och
parkeringsytor avleds till allmän dagvattenanläggning ska vattnet renas med
oljeavskiljare samt därefter fördröjas. Utformningen görs i samråd med förvaltningen
för Miljö och Hälsoskydd.

18.3

Sprinkleranläggning ska anordnas och bekostas av Köparen i enlighet med Kungsbacka
kommuns dokument "Riktlinjer för sprinkleranläggningar", daterad 2014-02-03.

18.4

Köparen ska även bekosta eventuellt erforderliga anordningar för mottagande av
ytvatten från angränsande allmän plats och ej planlagd naturmark. Kommunen ansvarar
inte för skada förorsakad av eventuell ytvattenavrinning från nämnda område, under
förutsättning att Kommunen inte vidtagit sådana åtgärder att väsentligt ökade
olägenheter ifråga om ytvattnets avrinning uppstått för Köparen

19.

Hägnad och mur

19.1

Kommunen är ej skyldig att delta i kostnaden för anordnande och underhåll av hägnad
eller mur i Fastighetens gränser.
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20.

Slänt

20.1

Kommunen medges rätt att i samband med utbyggnad av gata och annan allmän
platsmark, gränsande till Fastigheten, anordna och bibehålla för ändamålet erforderlig
slänt på Fastigheten.

21.

Framkomlighet under byggtiden

21.1

Trafiken på angränsande gator och gångvägar samt till angränsande befintlig bebyggelse ska kunna ske på ett tillfredsställande sätt under byggnadstiden. Inskränkningar i
befintlig standard får göras endast efter samråd med Kommunens förvaltning för
Teknik.

22.

Mark utanför exploateringsområdet

22.1

Kommunens mark utanför Fastigheten får inte utan särskilt avtal med Kommunens
förvaltning för Teknik nyttjas för slänter, utfyllnad eller som upplags- och
uppställningsplats.

22.2

Besiktning av befintliga gator, ge-vägar, ledningar, grönytor m.m. ska påkallas hos
Kommunens tekniska förvaltning före arbetenas igångsättning. Om detta ej iakttas ska
Köparen till Kommunen erlägga ett vitesbelopp på 20 000 kronor.

22.3

Skador på mark eller anläggningar utanför Fastigheten ska ersättas av Köparen i den
mån skadan uppkommit till följd av Köparen eller deras entreprenörers verksamhet
inom Fastigheten.

22.4

Utan Kommunens medgivande äger Köparen ej rätt att utföra schaktningsarbeten eller
dylikt utanför Fastigheten. Det åligger Köparen att rensa ovan nämnda ytor från lerspill
och dylikt som uppkommer vid transporter till och från Fastigheten

23.

Uppförande av byggnader för verksamhet

23 .1

Syftet med denna marköverlåtelse är att Fastigheten ska användas för kontor- och
verksamhetsändamål för Köparens verksamhet. Verksamhetens art ska överensstämma
med Detaljplanens bestämmelser och bygglov ska sökas hos byggnadsnämnden.
Köparen svarar för ansökan om eventuella tillstånd för verksamheten.

23 .2

Köparens planerade byggnad ska i all väsentlighet utföras enligt framtagna
förslagsritningar, bilaga 2. Avvikelser från dessa, innan ansökan om bygglov, får
endast ske i samråd med Kommunen.

23 .3

Köparen förbinder sig att, för den planerade byggnaden, söka bygglov inom 9 månader
från den dag detta avtal godkänts av kommunstyrelsens arbetsutskott genom beslut som
vunnit laga kraft.

23 .4

Köparen förbinder sig att bebygga Fastigheten i enlighet med detta avtal och i enlighet
med Detaljplanen samt att påbörja byggnationen, så som arbete med bottenplattan, inom
9 månader från det datum då bygglov beviijats.

23 .5

Bolaget svarar för parkeringsplatser för verksamhetens behov inom sin fastighet på
kvartersmark. Gällande parkeringsnorm för verksamhetslokaler är 5 platser/I 000 m2
BTA.
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23.6

Köparen får inte, utan Kommunens medgivande, överlåta Fastigheten innan
byggnadsskyldigheten i denna punkt fullgjorts såvida överlåtelsen ej sker till annat av
Köparen helägt bolag.

23. 7

Tidsförlängning kan medges av Kommunen om särskilda skäl föreligger. Sådant
önskemål ska skriftligen framföras till Kommunen.

24.

Hävande av köpet
Kommunen har ensidig rätt att häva detta köp
a) om Köparen inte sökt bygglov och påbörjat byggnationen enligt de tidpunkter som
anges i punkt 23. Avtalet upphör då att gälla och erlagd handpenning återbetalas
inte. Bolaget äger inte heller rätt till skadestånd eller annan ersättning från
Kommunen.
Köparen har ensidig rätt att häva detta köp
b)

om bygglov inte medges för den planerade byggnaden, enligt förslagsritningar
bilaga 3, med de revideringar som kan komma att krävas under bygglovsprocessen
för att uppfylla gällande Detaljplan, normer och andra krav. Avtalet upphör då att
gälla och erlagd handpenning återbetalas. Köparen äger i övrigt inte rätt till
skadestånd eller annan ersättning från Kommunen.

c)

om Due Diligence och ev. undersökningar enligt punkt 14 inte utvisar ett resultat
som enligt Köparens bedömning är godtagbart. Avtalet upphör då att gälla och
50% av erlagd handpenning återbetalas. Köparen äger i övrigt inte rätt till
skadestånd eller annan ersättning från Kommunen.

25.

Bygglovavgift

25 .1

Köparen ska till Kommunen betala bygglovavgift enligt vid varje debiteringstillfälle
gällande taxa för Byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet.

26.

Fastighets bildning

26.1

Fastigheten ska genom fastighetsbildningsförrättning bildas som en ny registerfastighet
på grundval av bestämmelserna i detta avtal och Detaljplanen. Kommunen ansöker om
avstyckning hor lantmäterimyndigheten och står för förrättningskostnadema samt en
extra aktkopia till Köparen.

26.2

Kommunen ombesörjer och bekostar vidare ett värdeintyg för Fastigheten vilket ska
kunna användas för ansökan om lagfart.

27.

4 kap. JB

27.1

För överlåtelsen i detta avtal gäller vad som i 4 kapitletjordabalken eller i annan lag
stadgas om köp av fast egendom.

28.

Överlåtelse av avtal

28.1

Köparen äger ej rätt att, utan kommunens skriftliga medgivande, överlåta detta avtal på
annan.
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29.

Avtalets giltighet

29 .1

Detta avtal är giltigt under förutsättning att avtalet senast 2021-12-3 1 godkänns av
kommunstyrelsens arbetsutskott, genom beslut som vinner laga kraft och undertecknas
av Kommunen.

29 .2

Byggnadsnämnden i Kungsbacka kommun antar Detaljplanen, genom beslut som vinner
laga kraft.

29 .3

Om ovanstående villkor i denna punkt 26 inte är uppfyllda senast vid angiven tidpunkt
förfaller detta avtal med omedelbar verkan och utan rätt för någondera parten att av den
andre utfå skadestånd eller annan ersättning eller ställa ytterligare krav på varandra.

30.

Tvist

30.1

Tvist rörande tolkning av detta avtal ska, om inte annat överenskommes mellan
Parterna, avgöras av allmän domstol.

Detta avtal är upprättat i tre likalydande exemplar varav parterna tagit ett vardera samt
ett avtal som bifogas ansökan om lantmäteriförrättning.
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Uppföljning och prognos för kommunstyrelsen - April 2021
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos per den 30 april 2021
Sammanfattning av ärendet
Det prognosticerade resultatet för kommunstyrelsen ger ett förväntat överskott på 1,2 miljoner kronor.
För innevarande år är det huvudsakligen lägre kostnader för resor och utbildning då dessa mestadels
sker på distans, inget behov av löpande investeringar, avgiften till RSG samt mer intäkter för
detaljplaner som är grunden till överskotten.
Som motvikt har finns fått ett nytt avtal för kommunförsäkringen som resulterat i en högre
försäkringspremie samt fortsatt högre kostnader än budgeterat för mottagande av nyanlända. Möjlighet
finns att vid årets slut reglera eventuellt underskott avseende mottagande av nyanlända mot
resultatfonden för övriga verksamhetskostnader.
Arbetet på förvaltningen präglas fortsatt i stor utsträckning av den pågående pandemin.
Smittspridningen är fortsatt hög och vi lever alla med gällande restriktioner. Som en effekt av
pandemin har distansarbetet ökat markant, vilket i sin tur aktualiserat frågan om fortsatt arbete på
distans även då restriktionerna släpps. Arbete pågår med att ta fram ett gemensamt förhållningssätt för
Kungsbacka kommun i denna, inte helt okomplicerade fråga. Kungsbackas nya digitala översiktsplan
har varit ute på granskning och beräknas bli antagen av kommunfullmäktige till hösten.
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1 Inledning
Sammanfattning
Arbetet på förvaltningen präglas fortsatt i stor utsträckning, likt föregående år, av den pågående pandemin.
Smittspridningen är fortsatt hög och vi lever alla med gällande restriktioner. Detta innebär att vi lägger mycket
tid på samverkan, information och dialog kring frågor kopplade till pandemin, såväl inom organisationen som
med övriga halländska kommuner, Region Halland samt Länsstyrelsen.
Som en effekt av pandemin har distansarbetet ökat markant, både hos oss på kommunstyrelsens förvaltning och i
organisationen som helhet. Detta har i sin tur aktualiserat frågan om fortsatt arbete på distans även då
restriktionerna släpps. Det pågår ett arbete med att ta fram ett gemensamt förhållningssätt för Kungsbacka
kommun i denna, inte helt okomplicerade fråga, innan sommaren. Vi ser dock att detta kommer att förändras
under de kommande åren, inte minst på grund av de tekniska förutsättningarna som utvecklas i snabb takt. En
fråga att ställa sig blir istället vilka typer av arbetsuppgifter som bäst lämpar sig att utföra på distans och när fysisk
närvaro är att föredra.
Kungsbackas nya digitala översiktsplan har varit ute på granskning och beräknas bli antagen av
kommunfullmäktige till hösten. Det pågår arbete med ett antal stora detaljplaner och några av dem är att vi
planlägger för en ny Hedeled, ett nytt verksamhetsområde Frillesås-Rya som vi beräknar antas under slutet av året
och Anneberg Centrum. Planprogrammet kvarteret Ejdern har varit ute på samråd och ska gå upp för beslut under
året. Programmet kommer att binda ihop centrala Kungsbacka och kvarteret Valand med stråk och bostäder, för
en social och trygg stad.
Det prognosticerade resultatet för kommunstyrelsen ger ett förväntat överskott på 1,2 miljoner kronor. För
innevarande år är det huvudsakligen lägre kostnader för resor och utbildning då dessa mestadels sker på distans,
inget behov av löpande investeringar, avgiften till RSG samt mer intäkter för detaljplaner som är grunden till
överskotten. Som motvikt har vi fått ett nytt avtal för kommunförsäkringen som resulterat i en högre
försäkringspremie samt fortsatt högre kostnader än budgeterat för mottagande av nyanlända. Möjlighet finns att
vid årets slut reglera eventuellt underskott avseende mottagande av nyanlända mot resultatfonden för övriga
verksamhetskostnader.
Nämndens kommentarer kring Coronaviruset, Covid-19
Förvaltningen har fortsatt en del insatser och åtgärder igång med anledning av den pågående pandemin.
Förvaltningen håller ihop arbetet med att ta fram de veckovisa lägesbilder som delges Länsstyrelsen. Vidare har
de månatliga pressträffarna med anledningen av pandemin fortsatt under våren.
Av den extra satsning på 10 miljoner kronor, som beslutades av kommunfullmäktige i december 2020 för att
minimera Coronapandemins effekter hos våra invånare, avsattes 500 tusen kronor för att stärka upp och stödja ett
näringsliv som drabbats hårt under pandemin. Vi stödjer besöksnäringen genom att stärka upp
Hemesterkampanjen, kommunikation kring Take away parkeringar i centrum samt bidra till skönt häng i centrum
genom portabla solstolar och kommunikationsinsatser kring det. Planen för kvarvarande medel av satsningen är
att förstärka synligheten av aktiviteter tillsammans med våra matproducenter och restauranger/caféer i centrum i
samband med skördetid samt förstärkta insatser i samband med Jul i Kungsbacka. Vi anpassar oss utefter
restriktioner och näringslivets behov och kan därför komma att justera insatserna över tid.
Med anledning av pandemin befarar stiftelsen Tjolöholm ett stort intäktsbortfall. Stiftelsen arbetar kontinuerligt
med att anpassa verksamheten utifrån de restriktioner som gäller och söker såväl kostnadsbesparande åtgärder
som nya intäktsmöjligheter. Om restriktionerna kvarstår en längre tid befaras stiftelsen ändå gå med underskott
under 2021, i synnerhet om stora intäktsbringande evenemang under hösten inte kan genomföras. Med anledning
av detta har stiftelsen inkommit med en begäran om en garanti på 7 miljoner kronor ifrån huvudmannen, tillika
Kungsbacka kommun. Ärendet behandlades av kommunfullmäktige i mars innevarande år.
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2 Ekonomi
2.1 Apriluppföljning drift
Drift (belopp tkr)
Jan-April
2020
Politik

JanApril
2021

Avvikelse
2020/2021

Helårsprognos
2021

Årsbudget
2021

Budgetavvikelse
2021

Bokslut
2020

-5 012

-5 097

-85

-9 344

-9 344

0

-8 861

-51 524

-43 979

7 545

-130 442

-130 242

-200

-142 577

Kommunstyrelsens
förvaltning
övergripande

-1 570

-3 472

-1 902

-14 916

-15 416

500

-4 823

Kommunledningskontoret

-22 692

-22 169

523

-70 823

-71 323

500

-65 095

-6 326

-9 355

-3 029

-34 667

-35 067

400

-19 987

-16 896

0

16 896

0

0

-52 538

-104 020

-84 072

19 948

-260 192

1 200

-293 881

Kommungemensamt

Samhällsbyggnadskontoret
Buss & färdtjänst
Årets resultat

-261 392

Sammanfattning
Det prognosticerade resultatet för kommunstyrelsen ger en positiv budgetavvikelse på 1,2 mkr. Nedan
kommenteras respektive delområde inom kommunstyrelsens förvaltning.
Politik
Ingen förväntad avvikelse under året.
Kommungemensamt -200 tkr
Avgiften till Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är 400 tkr lägre än budgeterat. Utöver denna kända avvikelse
förväntas även avräkningen vid bokslutet generera en återbetalning av betydande omfattning. (+400 tkr)
De kommungemensamma IT-systemen och -verktygen beräknas kosta något mer än den budgeterade nivån. (-100
tkr)
Mottagande av nyanlända finns med i kommunens ordinarie bostadsplanering men på grund av bostadsbristen
och för att kommunen ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt lag måste kommunen använda kommunala lokaler
till tillfälliga boenden. De kostnader som uppstår vid anpassningar och mellanskillnaden mellan lokalens kostnad
och den hyra som de nyanlända kan betala kan kommunen inte få statlig ersättning för vilket prognosticeras
generera ett budgetunderskott. (-500 tkr)
Kommunstyrelsens förvaltning övergripande +500 tkr
Förvaltningen har inga planerade investeringar under året och har därför ett överskott på kapitalkostnader. (+500
tkr)
Kommunledningskontoret +500 tkr
Vi väntar oss fortsatt lägre kostnader för utbildningar, konferenser, transporter och boende då vi mestadels deltar
digitalt på distans under pandemin och att många digitala utbildningar är kostnadsfria. (+730 tkr).
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Vi har fått ett nytt avtal för kommunförsäkringen vilket resulterat i att försäkringspremien höjts. (-230 tkr)
Samhällsbyggnadskontoret +400 tkr
Som ett resultat av ett fokus på detaljplaner så kommer det bli ett överskott för detaljplaneintäkter. (+170 tkr)
Behovet av konsultutredningar är inte så stort som budgeterats för vilket ytterligare ökar på det förväntade
överskottet. (+230 tkr)

2.2 Apriluppföljning investeringar
Investeringar (belopp tkr)
Bokslut
2020

Utfall JanApr 2021

Helårsprognos
2021

Årsbudget
2021

Avvikelse
2021

Löpande årliga investeringar
Utgifter

0

-620

620

Utgifter

0

-1 380

1 380

Netto

0

-2 000

2 000

Övriga investeringar

Kommentarer
Löpande investeringar, +0,6 mkr
Inga löpande investeringar är planerade under året. (+0,6 mkr)
Övriga investeringar, +1,4 mkr
Vi har en årlig budget på 1 miljon kronor för IT-investeringar. Om en upphandling kommer att utmynna i ett
investeringsbehov vet vi oftast inte förrän en upphandling är klar och tilldelad. För 2021 finns ännu inga kända
poster. (+1,0 mkr)
När det gäller skyltprojektet så ändrades inriktningen under 2019 ifrån nya ortsskyltar till att istället bli en
upprustning av befintlig skyltpark. Projektet har pausats under pandemin. (+0,4 mkr)
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3 Viten och rättstvister
Tvisten avser:

Rättsläge

Fastighetsärende

Huvudförhandling planerad
till 20–21 maj 2021

Tvistigt belopp
(tkr)
10 150

Hanterad
i
redovisni
ngen
Nej

10 150
Kommunen stämdes i februari 2020 vid Varbergs tingsrätt på skadestånd i ett fastighetsärende. Kommunens försäkringsbolag har angett
att ärendet omfattas av kommunens ansvarsförsäkring, vilket innebär att även om rätten dömer till kommunens nackdel bör de
ekonomiska konsekvenserna täckas av försäkringen.
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