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§ 182 Dnr 2020-00928 

Kommunbudget 2022, Plan 2023-2024 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunbudget 2022, plan 2023–2024 daterad 7 maj 2021, nedan kallad 

budgetdokumentet, fastställs. 

Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden fastställs. 

Resultat- och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat 2022 på 201 

miljoner kronor.  

Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på 5 319,4 

miljoner kronor 2022 som fördelas i enlighet med budgetdokumentet, varav 

kommunrevisionens ram är 3,154 miljoner kronor.  

Medel för oförutsedda driftmedel budgeteras till 20 miljoner kronor och fördelas med 

10 miljoner till kommunfullmäktige, 6 miljoner till kommunstyrelsen och 4 miljoner 

till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Investeringsvolymen inklusive exploateringar 2022 fastställs till 912,3 miljoner 

kronor netto och fördelas enligt budgetdokumentet. 

Utlåning av medel till den avgiftsfinansierade verksamheten Vatten och avlopp, 

Kungsbacka bredband och Avfall och återvinning fastställs till 266,1 miljoner kronor 

2022. (beloppet motsvarar den avgiftsfinansierade verksamhetens 

investeringsbehov). 

Lokalplanen som är en del av investeringsvolymen fastställs i enlighet med 

budgetdokumentet. 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs. 

Skattesatsen för 2021 fastställs oförändrat till 21,33 procent. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt 

nyupplåna vid behov, dock inom ett totalbelopp på 2 904,3 miljoner kronor 2022. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslutar under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan 

att Ekonomichefen eller dennes ersättare får i delegation att omsätta befintliga lån 

vid förfall samt uppta nya lån till ett totalbelopp av 240 miljoner kronor, dock får den 

totala låneskulden inte överstiga totalbeloppet 2 904,3 miljoner kronor. 

Kommundirektören samt ekonomichefen eller deras respektive ersättare, utses att var 

för sig för kommunens räkning underteckna lånereverser.  

Deltar inte i beslut 

Eva Borg (S) deltar inte i beslutet. 
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Sammanfattning av ärendet 

Kommunbudget 2022, Plan 2023–2024 innehåller förslag till kommunövergripande 

mål med tillhörande fokusområden, mål för god ekonomisk hushållning skattesats, 

resultat och balansräkning, nämndernas ramar, investeringar, exploateringar, 

lokalplan samt ekonomistyrprinciper. 

Budgeten visar för 2022 ett överskott på 201 miljoner kronor, för 2023 ett överskott 

på 211,4 miljoner kronor, för 2024 ett överskott på 204 miljoner kronor och för 2025 

ett överskott på 244 miljoner kronor. 

Skattemedelsberäkningar är gjorda utifrån de beräkningar som Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKR) lämnat i Cirkulär 2021:20. 

Budgetramarna till nämnderna 2022 är uppräknade med 1,5 procent, internränta för 

nämnderna är 1,25 procent. Några nämnder har erhållit extra tilldelning beroende på 

att befolkningsprognosen visar att deras målgrupper ökar samt på grund av ökade 

skötselytor. För åren 2023 och 2024 är ramarna uppräknade med 1,5 procent. 

Under 2022 uppgår resultatets andel av skatter och statsbidrag till 3,6 procent. Under 

åren 2023–2024 beräknas resultatet bli lite mer positivt och beräkningarna utgår från 

att det ekonomiska läget ska stabilisera sig. Låneskulden ökar under planperioden till 

3 919,3 miljoner kronor och skulden vid årsskiftet 2020/2021 var 1 561,3 miljoner 

kronor. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-07 

Kommunbudget 2022, Plan 2023–2024 

Ärendets behandling på sammanträdet 

Eva Borg (S) meddelar att hon till kommunstyrelsens sammanträde kommer att 

återkomma med ett förslag till skuggbudget. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 

kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 183 Dnr 2021-00447 

Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet i Halland 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet i Halland 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Jäv 

Eva Borg (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet i Halland är en fristående juridisk organisation med 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Halland samt Kungsbacka, Varberg, 

Falkenberg, Hylte, Halmstad och Laholms kommuner som medlemmar. Förbundet 

har till uppgift att ge lokala aktörer möjlighet att utveckla samverkan inom 

rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i 

behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.   

Revisionsberättelse ska lämnas till förbundsmedlemmarna i enlighet med lagen om 

finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och medlemmarna ska 

pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. 

Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet i Halland har beslutats av dess 

styrelse. 

Av revisionsberättelsen framgår att styrelsen i Samordningsförbundet Halland 

bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. 

Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 

årsredovisningen upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal 

redovisning och god redovisningssed.  

Revisorerna bedömer även att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 

finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Revisorerna i Samordningsförbundet i Halland tillstyrker att styrelsen och dess 

ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-16 

Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet i Halland, antagen 2021-04-08 

Revisionsberättelse KPMG daterad 2021-04-06 

Revisionsberättelse, revisor Region Halland daterad 2021-03-26 
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Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 

kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 184 Dnr 2020-00619 

Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om policy för erbjudande av 
modersmålsundervisning  

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det inte behövs något 

kompletterande, normerande styrdokument eftersom det finns lagstiftning på 

området.  

Sammanfattning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) föreslår i motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 8 

september 2020, att, utifrån i motionen angivna tio punkter, fastställa en policy för 

modersmålsundervisning i Kungsbacka kommun. 

1978 var det 8 procent av skoleleverna som hade annat hemspråk än svenska. År 

2019 var andelen 30 procent. 283 000 elever var läsåret 2017/18 berättigade till 

modersmålsundervisning i grundskolan och motsvarande skolformer. Cirka 168 000 

elever deltog i modersmålsundervisningen.  

Modersmålsundervisningen regleras i skollagen (2010:800) och skolförordningen 

(2011:85). 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-04-11 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads protokoll 2021-01-20, § 4 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse 2020-12-07 

Nämnden för Förskola & Grundskolas protokoll 2020-12-16, § 134 

Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse 2020-11-22 

Motion från Carita Boulwén (SD) om policy för erbjudande om 

modersmålsundervisning 2020-07-30 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 

kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 185 Dnr 2021-00457 

Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om villkor för gravida 
kvinnor med Kungsbacka kommun som arbetsgivare 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunstyrelsens 

förvaltning för besvarande. 

Sammanfattning av ärendet 

Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om villkor för gravida kvinnor 

med Kungsbacka kommun som arbetsgivare. 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 april 2021 att skicka motionen till 

kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige, 2021-04-13, § 63 

Motion från Roger Larsson (KB), 2021-04-08 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 

kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens förvaltning, kanslienheten 
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§ 186 Dnr 2021-00421 

Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om Alléskolan 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunstyrelsens 

förvaltning för besvarande. 

Sammanfattning av ärendet 

Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att utreda Alléskolans framtid. 

Motionären vill att kommunen omgående tillsätter en arbetsgrupp som skyndsamt 

under projektnamnet "Kulturhuset Alle'' arbetar fram svar på ett antal frågor 

kopplade till Alléskolans framtid. 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 april 2021 att skicka motionen till 

kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige, 2021-04-13, § 62 

Motion från Roger Larsson (KB), 2021-03-29 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 

kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens förvaltning, kanslienheten 
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§ 187 Dnr 2021-00402 

Remittering av motion från Maj-Britt Rane-Andersson (S) om att 
möjliggöra sjukvård på våra vård- och omsorgsboenden 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Vård & 

Omsorg för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Maj-Britt Rane-Andersson (S) har inkommit med en motion om att möjliggöra 

sjukvård på våra vård- och omsorgsboenden. 

Motionären vill att kommunen anställer läkare inom vård och äldreomsorgen när det 

är möjligt samt att vidareutbildning erbjudes till sjuksköterskor och undersköterskor 

på betald arbetstid. 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 april 2021 att skicka motionen till 

kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige, 2021-04-13, § 59 

Motion från Maj-Britt Rane-Andersson (S), 2021-03-25 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 

kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Vård & Omsorg 
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§ 188 Dnr 2021-00430 

Remittering av motion från Eva Borg (S) m.fl. om demokratidagar 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunstyrelsens 

förvaltning för besvarande. 

Sammanfattning av ärendet 

Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Lars Eriksson (S) 

har inkommit med en motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur 

Demokratidagar skulle kunna anordnas årligen i Kungsbacka. 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 april 2021 att skicka motionen till 

kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige, 2021-04-13, § 61 

Motion från Eva Borg (S) m.fl., 2021-04-01 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 

kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens förvaltning, kanslienheten 
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§ 189 Dnr 2021-00407 

Remittering av motion från Eva Borg (S) m.fl. om kompetenslyft för att 
främja kvalitét och trygghet 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunstyrelsens 

förvaltning för besvarande.  

Sammanfattning av ärendet 

Eva Borg (S), Rickard Wäst (S) och Johan Tolinsson (S) har inkommit med en 

motion om kompetenslyft för att främja kvalitét och trygghet. 

Motionärerna vill att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 

hur ett Kompetenslyft skulle kunna utvecklas och implementeras inom Kungsbacka 

kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 april 2021 att skicka motionen till 

kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige, 2021-04-13, § 60 

Motion från Eva Borg (S) m.fl., 2021-03-26 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 

kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens förvaltning, kanslienheten 
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§ 190 Dnr 2020-00941 

Svar på kommunrevisionens granskning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-04-30, och översänder det som sitt 

svar till kommunrevisionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har fått sex rekommendationer och redovisar i svaret vilka 

åtgärder som planeras, när man beräknas vara klar och vem/funktion som ansvarar. 

Åtgärderna är i samtliga fall påbörjade och HR-specialistfunktionen för arbetsmiljö 

har en samordnande roll. Uppföljning av vidtagna åtgärder kommer i flera fall att ske 

genom arbetet med årsredovisningen 2021, som beslutas under våren 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-30 

Yttrande, 2021-04-30 

Kommunrevisionens granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, rapport, 

2021-03-31 

Kommunrevisionens granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, följebrev 

2021-03-31 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 

kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 191 Dnr 2021-00477 

Svar på Hallandstrafikens remiss Kollektivtrafikplan 2022 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-04-23, och översänder det som sitt 

svar till Hallandstrafiken med följande stycke som tillägg: 

Utifrån remissen går det inte läsa ut hur de föreslagna åtgärderna totalt kommer 

påverka resenärer från och till Onsalahalvön. Sträckan Onsala- Kungsbacka är 

ett av kommunens kraftigaste pendelstråk men en väg som inte tål så mycket 

mer biltrafik. Det går inte att utläsa i remissen hur många turer som totalt ska 

dras in mellan Kungsbacka-Onsala ej heller står det i tabellen hur många 

resenärer som påverkas. Kommunen ställer sig negativt till allt för stora 

neddragningar samt ställer sig frågande till varför det inte redovisas i materialet 

hur påverkan av den totala förändringen blir.  

På raden för 731 står se linje 730 men där preciseras inte hur många turer för 

731 som ska dras in, på raden för 734 står det att 731:s lördagstrafik görs om till 

söndag.  När 730 läggs ner innebär att nio turer från Onsala mot Kungsbacka 

försvinner samt sex turer från Kungsbacka-Onsala. 

Helgtrafiken görs på lördagar om till timmestrafik från halvtimmestrafik på både 

731 och 734 det är minst 7 turer i vardera riktningen per linje. Summan som 

presenteras är 140 resenärer men om det är totalt för både 731 och 734 framgår 

ej. 

Gällande antalet resenärer på 730 så undrar kommunen om det gjorts någon 

resevaneundersökning? Enligt pendlingsmönstret är turerna fel lagda och borde 

vara tvärtom än dagsens tidtabell. 

Kommunen vill även påpeka att det saknas uppgifter om hur många resenärer 

som påverkas vid neddragningarna av turer på linjen 720. 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Hallandstrafikens 

Kollektivtrafikplan 2022 med utblick 2023–2024. Kollektivtrafikplanen utgår från 

fastställda mål och principer i det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Utifrån 

de strategiska val och prioriteringar som finns i programmet arbetar Hallandstrafiken 

årligen fram en kollektivtrafikplan för de kommande tre åren. Kollektivtrafikplanens 

syfte är att beskriva hur Hallandstrafiken omsätter målen i 

trafikförsörjningsprogrammet i verksamheten, exempelvis genom trafikförändringar. 

I kollektivtrafikplanen görs också en uppföljning på utvecklingen för ett antal utvalda 

nyckeltal framförallt kopplat till marknadsandel, resande, nöjdhet och miljö. 

Framtagandet av kollektivtrafikplanen sker i dialog med kommunerna i länet. 

Årets utgåva av kollektivtrafikplanen färgas tydligt av pågående pandemi. Pandemin 

har kraftigt påverkat Hallandstrafikens verksamhet i form av minskat resande med 

tillhörande intäkter. Samtidigt har Hallandstrafiken upprätthållit kollektivtrafiken 

under hela pandemin utifrån dess grundläggande samhällsfunktion för resa till skola 
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eller arbetet utan risk för trängsel och ökad smittspridning. Enligt förslag föreslås 

under 2022 ett minskat trafikutbud om 17,0 miljoner kronor netto. 

Verksamheten föreslås därmed påbörja sin anpassning till nytt prognostiserat 

normalläge efter pandemin med lägre resande med tillhörande lägre intäkter. 

Justeringar i trafikutbudet beaktar verksamhetens huvudsakliga uppdrag i form av 

arbets- och studiependling samt annat vardagsresande. När kollektivtrafikplanen 

skickas ut på remiss är de ekonomiska förutsättningarna för 2022 inte fastställda där 

ett starkt beroende finns till Region Hallands budgetprocess. 

För Kungsbacka kommuns del innebär det reducering av befintlig kollektivtrafik 

men remissförslaget innebär också ett förslag på fler tågstopp vid Åsa station med 

Öresundståg under helgerna. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-23 

Yttrande, 2021-04-23 

Remiss kollektivtrafikplan 2022 med utblick 2023-2024 för Hallandstrafiken, 2021-

04-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att följande text läggs till 

samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande: 

Utifrån remissen går det inte läsa ut hur de föreslagna åtgärderna totalt kommer 

påverka resenärer från och till Onsalahalvön. Sträckan Onsala- Kungsbacka är 

ett av kommunens kraftigaste pendelstråk men en väg som inte tål så mycket 

mer biltrafik. Det går inte att utläsa i remissen hur många turer som totalt ska 

dras in mellan Kungsbacka-Onsala ej heller står det i tabellen hur många 

resenärer som påverkas. Kommunen ställer sig negativt till allt för stora 

neddragningar samt ställer sig frågande till varför det inte redovisas i materialet 

hur påverkan av den totala förändringen blir.  

På raden för 731 står se linje 730 men där preciseras inte hur många turer för 

731 som ska dras in, på raden för 734 står det att 731:s lördagstrafik görs om till 

söndag.  När 730 läggs ner innebär att nio turer från Onsala mot Kungsbacka 

försvinner samt sex turer från Kungsbacka-Onsala. 

Helgtrafiken görs på lördagar om till timmestrafik från halvtimmestrafik på både 

731 och 734 det är minst 7 turer i vardera riktningen per linje. Summan som 

presenteras är 140 resenärer men om det är totalt för både 731 och 734 framgår 

ej. 

Gällande antalet resenärer på 730 så undrar kommunen om det gjorts någon 

resevaneundersökning? Enligt pendlingsmönstret är turerna fel lagda och borde 

vara tvärtom än dagsens tidtabell. 

Kommunen vill även påpeka att det saknas uppgifter om hur många resenärer 

som påverkas vid neddragningarna av turer på linjen 720. 
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Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 

samhällsbyggnadskontorets med ordförandens (M) tillägg. Ordföranden (M) prövar 

förslaget inklusive eget tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 192 Dnr 2021-00165 

Svar på Länsstyrelsen i Västra Götalands läns remiss över Regional 
vattenförsörjningsplan för dricksvatten 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-02-18, och översänder som sitt svar 

till Länsstyrelsen i Västra Götaland.  

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har utarbetat ett förslag till vattenförsörjningsplan. 

Planens syfte är att säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för att täcka 

dricksvattenbehovet till och med år 2100. I planen beskrivs vilka av länets 

vattenresurser som är viktiga för framtida dricksvattenförsörjning samt vilka åtgärder 

som behövs för att öka eller bibehålla robustheten i vattenförsörjningen. 

Robust vattenförsörjning innebär att vattenkvaliteten är god och att det finns balans 

mellan vattentillgång och vattenbehov. Tillgång och vattenbehov varierar inom länet. 

Idag är vattentillgången begränsad främst vid kusten. Vattenbehovet är störst i 

Göteborgsregionen och i länets andra större tätorter. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-18 

Yttrande, 2021-02-18 

Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götalands län 

Bilagor: Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 

samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 193 Dnr 2020-00919 

Ansökan om planbesked för bostäder inom Torred 1:14 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda 

åtgärden genom vidare planförfarande. 

Beslutsmotivering 

Området som ansökan avser ligger enligt kommunens översiktsplan utanför 

utvecklingsområde och därför inom ett område där kommunen inte planerar aktivt 

för utveckling av bostäder och samhällsservice. 

Sammanfattning av ärendet 

Ägaren till fastigheten Torred 1:14 har den 20 oktober 2020 via ombud ansökt om 

planbesked för att, genom en ny detaljplan, göra möjligt för uppförandet av cirka 70 

bostäder i form av radhus och parhus.  

Fastigheten är i dag obebyggd och består av vägområde, skog och slätter. Fastigheten 

omfattas inte av någon detaljplan. Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ligger den 

aktuella fastigheten i ett område där kommunen inte aktivt planerar för utveckling av 

fler bostäder och samhällsservice. Fastigheten ligger inom ett så kallat 

utredningsområde som i en framtid eventuellt skulle kunna innefattas i ett 

utvecklingsområde och därav bli aktuellt för utveckling.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-21 

Karta, Torred 1:14, 2020-11-24 

Ansökan om planbesked, 2020-10-20 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 

samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 194 Dnr 2021-00499 

Ansökan om planbesked för Kungsbacka 4:69 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda 

åtgärden genom en detaljplan inom Kungsbacka 4:69. 

Kommunstyrelsen överlämnar åt byggnadsnämnden att inkludera Kungsbacka 4:69 i 

pågående detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 

4:52 och 4:66 i Kungsbacka stad med syftet att möjliggöra för handel och service 

inom fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66, enligt kommunstyrelsens beslut 2021-

02-23 §47. 

Beslutsmotivering 

Förfrågan innebär att möjliggöra för utökning av handel, kontor och 

serviceverksamhet i södra Inlagsområdet och stämmer överens med kommunens 

fördjupade översiktsplan för Kungsbacka stad (FÖP 09), varför kommunen ställer sig 

positiv till förfrågan.  

En omvandling av södra Inlagsområdet från logistik, industri och annan ytkrävande 

verksamhet, till handel och service är lämpligt med hänsyn till att handelsplatsen i 

södra Inlag med Coop, Willys med flera redan är etablerad intill aktuella fastigheter. 

Söder om fastigheten pågår ett detaljplanarbete för handel och service inom 

Kungsbacka 4:56 och 4:66. Att samla och komplettera Inlags handelsområde med 

ytterligare handel och service bedömer kommunen som en bra utveckling av 

området. Handelsplatsen i södra Inlag ska ses som ett komplement till centrala 

Kungsbacka och handelsplatsen Borgås i norra Kungsbacka. 

Jäv 

Fredrik Hansson (C) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ägaren till fastigheten Kungsbacka 4:69 har den 26 april 2021 ansökt om planbesked 

för handel, kontor och serviceverksamheter inom fastigheterna. Syftet med förfrågan 

är att utveckla fastigheten och öppna mot väster och söder. Den norra byggnaden är 

högre än den södra. 

Fastigheten är centralt placerad längs Hantverksgatan och i närheten till befintligt 

handelsområde. Fastigheten är i dag av industriell karaktär och inom fastigheterna 

bedrivs bland annat besiktning av bilar. Fastigheten omfattas i sin helhet i dag av 

detaljplan K44 (1964-12-13) som medger industri. Tillfarten till området sker via 

Hantverksgatan. Enligt fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad ingår området i 

sin helhet av område för stadsomvandling på lång sikt. 
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Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-27 

Ansökan om planbesked, 2021-04-26 

Karta, Kungsbacka 4:69, 2021-04-27 

Kommunstyrelsen 2021-02-23, §47 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 

samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 195 Dnr 2021-00495 

Omfördelning av budget i lokalplan Gällinge förskola 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för Gällinge förskola med 5 miljoner 

kronor. 

Kommunstyrelsen godkänner att finansiering sker genom att investeringsmedel 

omfördelas från projekt 1404 Parkeringshus kvarter Aranäs.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tog 24 mars 2020 beslut om att starta upp Gällinge förskola enligt 

lokalplan 2021-2025.  

Den nya förskolelokalen, som ska inrymma verksamhet för 40 barn, ska placeras 

inom samma fastighet som befintlig Gällinge förskola. Genom en lokallösning som 

innebär att befintlig byggnad kompletteras med en tillbyggnad kan dessa byggnader 

stödja den nya utökade förskoleverksamheten så att denna kan bedrivas på ett 

kostnadseffektivt sätt.  

I förstudien har flera olika alternativa lösningsförslag studerats för att möjliggöra en 

ändamålsenlig tillbyggnad. Den lokallösning som bäst tar hänsyn till tomtens 

förutsättningar, verksamhetens krav och kräver lägst investering innebär att en av 

kommunen egenägda paviljonger används som en permanent lösning. Paviljongen 

står idag vid Frillesås skolan, men till hösten behöver paviljongen avvecklas från sin 

nuvarande lokalisering och inga andra användningsområden har identifierats än en 

placering vid Gällinge förskola.  

Förutom etablering av paviljongen innebär lokallösningen en utökning av 

mottagningsköket som även får en ny placering, utökning av parkeringsplatser och 

avfallsrum som också kräver en ny placering på tomten. Dessutom krävs utökning av 

utemiljön för barnen och anpassning av paviljongen då denna tidigare har använts för 

skolverksamhet. En länk mellan byggnader behöver också tillskapas för att uppnå en 

god arbetsmiljö för barn och personal. 

Ovanstående innebär att projektet Gällinge förskola behöver utökad 

investeringsbudget med 5 miljoner kronor eftersom delar av åtgärderna inte hade 

identifierats vid tidpunkten för upprättandet av budgeten.  

Finansiering sker inom befintlig investeringsbudget och genom omfördelning av 

budgetmedel från projekt 1404 Parkeringshus kvarter Aranäs lokalplan 2021–2025. 

Ingen utökad upplåning krävs med denna förändring. Den förändrade hyreskostnaden 

som följer av den utökade investeringen finansieras från samma projekt 1404 

Parkeringshus kvarter Aranäs. Prognosen för projekt 1404 Parkeringshus kvarter 

Aranäs som färdigställs i början av maj visar på ett överskott på flera miljoner vilket 

möjliggör omfördelning av medel.  

Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrningsprinciper som ingår som en del i 

beslutad Kommunbudget 2021, plan 2022–2025. ”Investeringsbudget och 
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hyresmedel för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen 

kan justera mellan olika lokalprojekt under året. Projekt som överstiger 15 miljoner 

kronor ska beslutas av kommunstyrelsen” 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-21 

Kommunstyrelsen 2020-03-24 § 66 

Lokalplan 2021, plan 2022-2023 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 

kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 196 Dnr 2021-00496 

Omfördelning av budget i lokalplan Frillesås förskola 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för Frillesås förskola med 8 miljoner 

kronor. 

Kommunstyrelsen godkänner att finansiering sker genom en omfördelning av 

investeringsmedel från projekt 1202 Tillfälliga lokaler.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tog 25 augusti 2020 beslut om att starta upp Frillesås förskola 

enligt lokalplan 2021-2025. Den nya förskolan planeras för 160 barn, 

mottagningskök, utemiljö och parkering och förskolan ska lokaliseras till Bostället i 

Frillesås.  

Av kommunstyrelsens beslut framgår också att byggnaden ska iordningsställas 

genom avrop från Sveriges Kommuner och Regioner och SKL Kommentus 

Inköpscentrals ramavtal avseende förskolor. Ramavtalet omfattar byggnader i fyra 

storlekar och i varje storlekskategori finns det sju leverantörer att välja mellan. 

Ramavtalet omfattar avrop av byggnad och tillhörande grundläggningsarbeten ovan 

mark, men i övrigt tillkommer arbeten för till exempel utemiljö, avfallsrum, 

parkering och infart. 

I samband med detaljplanearbetet och förstudien har av en leverantörerna utsetts som 

potentiell leverantör baserat på utformning av byggnaden. En analys har genomförts 

av de tekniska krav som leverantörens byggnad uppfyller med syftet att ta ställning 

till förekommande avvikelser jämfört med kommunens normala kravnivå. Resultatet 

från analysen visar på att merparten av avvikelserna behöver åtgärdas med hänsyn 

till kommunens ordinarie rutiner för fastighetsförvaltning, lokalens funktionalitet 

samt god och trygg arbetsmiljö för personal och barn. 

Projektledningen har utifrån besked från utvald leverantör gjort en 

kostnadsbedömning för hela projektet vilket omfattar byggnad och 

tilläggsbeställning av tekniska krav, markarbeten, avfallsrum och utemiljö. Denna 

kostnadsbedömning visar på att prognosen överstiger beslutad budget. Avrop från 

ramavtalet behöver göras innan sommaren för att möjliggöra driftstart till 

höstterminen 2023.  

Ovanstående innebär att projektet Frillesås förskola behöver utökad 

investeringsbudget med 8 miljoner kronor. Finansiering sker inom befintlig 

investeringsbudget och genom omfördelning av budgetmedel från projekt 1202, 

Tillfälliga lokaler från lokalplan 2020–2024. Ingen utökad upplåning krävs med 

denna förändring. Den förändrade hyreskostnaden som följer av den utökade 

investeringen finansieras från samma projekt.  

Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrningsprinciper som ingår som en del i 

beslutad Kommunbudget 2021, plan 2022–2025. ”Investeringsbudget och 

hyresmedel för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen 
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kan justera mellan olika lokalprojekt under året. Projekt som överstiger 15 miljoner 

kronor ska beslutas av kommunstyrelsen” 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-21 

Lokalplan 2021, plan 2021–2022 

Kommunstyrelsen 2020-08-25 § 166 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 

kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 197 Dnr 2018-00646 

Godkännande av överenskommelser angående reglering för 
gemensamhetsanläggning och för servitut med Nystad Stadsutveckling 
AB med flera 

 

Ärendet utgår 
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§ 198 Dnr 2021-00367 

Godkännande av förslag till principavtal med Kungsbacka 
Lastbilscentral Fastighets AB avseende detaljplan för verksamheter i 
södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 i Kungsbacka 
stad 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till principavtal mellan kommunen och 

Kungsbacka Lastbilscentral Fastighets AB undertecknat av Kungsbacka 

Lastbilscentral Fastighets AB 2021-04-19. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive 

ersättare utses att för kommunens räkning underteckna avtalet. 

Jäv 

Fredrik Hansson (C) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav 4 mars 2021 samhällsbyggnadskontoret i 

uppdrag att upprätta ny detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna 

Kungsbacka 4:52 och 4:66 i Kungsbacka stad. 

Detaljplanens syfte är att utreda förutsättningarna att inom nämnda fastigheter utreda 

förutsättningarna för handel och andra verksamheter. Inom gällande detaljplan är den 

tillåtna markanvändningen industri.  

Principavtalet reglerar de övergripande förutsättningar och principer som ska gälla 

vid upprättande och genomförande av detaljplanen såsom till exempel utbyggnad av 

allmän plats, ansvars- och kostnadsfördelningar, åtaganden mm. 

Principavtalet kommer att ersättas av exploateringsavtal, som ska undertecknas av 

fastighetsägaren och godkännas av behörig politisk instans, innan detaljplanen kan 

antas. Exploateringsavtalet kommer närmare klargöra parternas ansvar för utförande 

och finansiering samt eventuellt nödvändiga krav på fastighetsbildning för utbyggnad 

av allmän plats. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-21 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-03-04 §73 

Principavtal med Kungsbacka Lastbilscentral Fastighets AB, undertecknat 2021-04-
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-05-11 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 

samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller det. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-05-11 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 199 Dnr 2020-01070 

Information om intern kontroll 2022 för kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om planeringen för arbetet med 

intern kontroll för år 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 

notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-05-11 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 200 Dnr 2021-00160 

Information om arbetet med den digitala transformationen (från årshjul) 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om hur arbetet med den digitala 

transformationen fortskrider. Informationen berör bland annat arbetet med 

välfärdsteknologi och arbetet med att utveckla kommunens digitala samhällskanaler 

såsom webbplatsen, olika E-tjänster och sociala medier. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 

notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-05-11 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 201 Dnr 2020-00164 

Information om uppdrag givna i kommunstyrelsens budget för 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om hur arbetet med att ta fram en 

handlingsplan för näringslivsarbetet fortskrider. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 

notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-05-11 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 202 Dnr 2021-00014 

Information från ledamöter och förvaltning 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommundirektör Malin Aronsson lämnar följande information: 

- Diskussioner pågår med arrangören av Scandinavian Mixed pågår rörande 

samarbete i syfte att marknadsföra Kungsbacka kommun. 

- Sjöbo kommun har kontaktat Kungsbacka kommun och vill göra ett 

studiebesök i syfte att ta del av Kungsbackas arbete med tillitsbaserad 

styrning. Besöket planeras att genomföras digitalt den 9 september. 

- Vid en pågående brandövning i Lindens parkeringshus kan räddningstjänsten 

komma att testa att rökfylla och ventilera ut rök ur parkeringshuset. Övningen 

görs i syfte att samla in kunskap ifall det skulle bli en skarp händelse i 

framtiden. 

- Det pågår arbete med att ta fram ett ramverk för hur återgång till arbete på 

den ordinarie arbetsplatsen ska gå till då restriktionerna lättar. Arbetsutskottet 

kommer att få mer information om detta då ramverket är framtaget. 

Biträdande kommundirektör Anders Johansson lämnarföljande information: 

- Rekryteringen av kommunjurist är klar och den nya kommunjuristen kommer 

att börja sin tjänst i Kungsbacka i augusti. 

- Planeringen av sommaravslutningen på kommunstyrelsens förvaltning pågår 

för fullt och kommer att ske digitalt. 

Ledamoten Thure Sandén (M) informerar om att byggnadsnämnden har tillfälligt 

rekryterat två konsulter i syfte att korta ner handläggningstiderna för 

bygglovsansökningar. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 

notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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