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§ 127
Dnr 2021-00083
Ombudgetering och resultatfonder bokslut 2020
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige förändrar resultatfonderna med en total summa av 84 494 000
kronor. Resultatfonderna uppgår efter förändring till 459 120 000 kronor.
Kommunfullmäktige ombudgeterar 5 325 000 kronor till nämnderna. Finansiering
sker från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda medel med 3 000 000 kronor
samt med 2 325 000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda medel.
Kommunfullmäktige godkänner en total investeringsvolym på 1 363 417 000 kronor
för 2021.
Av investeringsvolymen består 1 011 069 000 kronor av beslutad kommunbudget
2021 och resterande består av ombudgeteringar från 2020 med 352 348 000 kronor.
Kommunfullmäktige godkänner ombudget investeringar från 2020 till år 2022 med
39 919 000 kronor.
Investeringsvolymen finansieras inom ramen för kommunfullmäktiges beslut med
begränsningen om att den totala låneskulden inte överstiger totalbeloppet om
2 665 000 000 kronor år 2021, (KF § 67).
Sammanfattning av ärendet
I samband med genomgången av bokslutet för 2020 har det framställts önskemål från
nämnder och styrelser om att överskott i driftbudgeten och investeringsbudgeten ska
få disponeras 2021 eller tillföras till resultatfonden.
Beslut om hur resultatfonderna ska justeras utifrån nämndernas resultat och de
gällande reglerna för resultatfonder fattas i samband med bokslutet. Reglerna för hur
resultatfonder ska hanteras är beslutade i budgeten.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-25
Ombudgeteringar investeringar 2020
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller
det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

6 (30)

2021-03-30

§ 128
Dnr 2021-00290
Finansiering för Nyföretagarcentrum Halland 2021–2022
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beviljar ett utökat bidrag för 2021 till Nyföretagarcentrum Halland
med 10 procent, vilket innebär ett bidrag om 126 500 kronor. Utökningen finansieras
inom ram.
Kommunstyrelsen beviljar för 2022 ett utökat bidrag till Nyföretagarcentrum Halland
med ytterligare 10 procent, vilket innebär ett bidrag om 139 150 kronor. Bidraget ska
inarbetas i kommunstyrelsens budget för 2022.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att årligen besluta om bidrag till
Nyföretagarcentrum Halland, upp till ett belopp om fyra prisbasbelopp per år.
Uppdraget ska föras in i kommunstyrelsens delegeringsförteckning.
Sammanfattning av ärendet
Nyföretagarcentrum bedriver rådgivning till nystartade företag och har bedrivit
verksamhet i Halland sedan 1993. Utöver rådgivningsverksamheten, medverkar
Nyföretagarcentrum även i insatser som stimulerar nyföretagande eller påverkar
organisationers syn på nyföretagande.
Nyföretagarcentrum finansieras i dag dels av stöd från samarbetspartners i
näringslivet, dels av stöd från de halländska kommunerna. Kungsbackas del av stödet
var 115 000 kronor 2020. Därutöver får Nyföretagarcentrum intäkter i form av
uppdrag och projekt som varierar över tid. Rådgivare från Nyföretagarcentrum
Halland är stationerade på Kompetenscentrum på Södra Torggatan i Kungsbacka
varje tisdag.
Under 2020 präglades Nyföretagarcentrums verksamhet av pandemin. Verksamheten
tappade en del privata partners som prioriterat annat under pandemin. Därför söker
Nyföretagarcentrum nu ökat stöd från kommunerna i Halland.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
Ansökan om finansiering 2021–2022 från Nyföretagarcentrum Halland
Översiktsrapport för Kungsbacka Januari–November 2020
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S), Fredrik Hansson (C) och Monica Neptun (L) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag till beslut.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

7 (30)

2021-03-30

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller
det.
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§ 129
Dnr 2020-00093
Antagande av reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige flyttar ansvaret för planbesked som inte är av stor vikt eller
principiell betydelse från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen.
Byggnadsnämndens reglemente uppdateras i enlighet med beslutet.
Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen, daterat 2021-03-01,
med den ändringen att femte strecksatsen i andra stycket i reglementets § 1 ska ha
följande lydelse:
 Uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och
kommunalförbund.
Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige 2018-03-06, § 39,
upphör samtidigt att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 har aktualiserat behovet av en
översyn av kommunstyrelsens reglemente. Syftet är att säkerställa att reglementet
följer kommunallagens krav och kommunalrättslig praxis samtidigt som det tydliggör
vedertagen praxis inom Kungsbacka kommun. Avsikten är också att ge reglementet
en mer logisk struktur, ett modernare språk och förtydliga kommunstyrelsens
uppdrag och verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01
Reglemente för kommunstyrelsen, daterat 2021-03-01
Ändringsregister, 2021-03-01
Byggnadsnämnden 2021-02-24, § 39
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-01
Byggnadsnämndens yttrande, 2021-02-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01, § 352
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-17
Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige 2018-03-06, § 39
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar att femte strecksatsen i andra stycket i reglementets § 1 ska ha
följande lydelse:
 Uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och
kommunalförbund.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

9 (30)

2021-03-30

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunledningskontorets förslag och Eva Borgs (S) yrkande.
Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag och Eva Borgs (S) yrkande
mot varandra, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Eva Borgs (S)
yrkande.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

10 (30)

2021-03-30

§ 130
Dnr 2019-00903
Förslag till inrättande av pris inom Individ & Familjeomsorg
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige inrättar ett nytt pris inom nämnden för Individ &
Familjeomsorgs verksamhet med namnet Självständigt liv-priset.
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för Självständigt liv-priset, daterade 2021-03-01.
Den årliga prissumman om 10 000 kronor finansieras inom nämnden för Individ &
Familjeomsorgs befintliga budgetram.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har tagit fram ett förslag om instiftande av ett
pris för att uppmuntra nytänkande inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg i
Kungsbacka kommun.
Priset föreslås delas ut till enskild medarbetare eller en grupp av medarbetare som
genom sitt engagemang och nytänkande systematiskt förbättrat förutsättningarna för
att skapa en bra verksamhet för våra brukare och utvecklat arbetet på sin arbetsplats.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01
Riktlinjer för Självständigt liv-priset, 2021-03-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-29, § 259
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2019-11-14, § 153
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2019-09-19, § 108
Riktlinjer för Tänk Nytt-priset, 2019-07-25
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller
det.
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§ 131
Dnr 2020-01183
Utdelning ur Arvid och Hildur Anderssons donationsfond 2020
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att inte fördela årets utdelningsbara medel om 18 500
kronor ur Arvid och Hildur Anderssons donation, utan låta medlen kvarstå till nästa
år.
Kommunstyrelsen konstaterar att det är ett omfattande arbete att ändra i en stiftelses
stadgar och överlämnar till nämnden för Vård & Omsorg att utöka annonseringen
inför ansökningsperioden 2021.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Vård & Omsorg ska varje år ge förslag till kommunstyrelsen om
fördelning av en fjärdedel av de utdelningsbara medlen ur Arvid och Hildur
Anderssons donationsfond. För den del av Arvid och Hildur Anderssons donation
som nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för finns det för 2020, 18 500 kronor att
fördela.
Av de resterande utdelningsbara medlen ska nämnden för Individ & Familjeomsorg
ge förslag om att fördela en fjärdedel och nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad två fjärdedelar.
Nämnden för Vård & Omsorg har till uppgift att föreslå utdelning av medel för vård
av behövande ålderstigna från Släps församling ”i den mån deras behov inte kan
tillgodoses av allmänna medel eller andra bidrag”. Under år 2020 har det inte
inkommit några ansökningar varför nämnden föreslår att inga medel ska delas ut.
Nämnden för Vård & Omsorg lämnar samtidigt ett förslag till kommunstyrelsen om
att närmare undersöka om det går att ändra i stadgarna till fonden så att medlen
lättare kan fördelas till förmån för enskilda.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-25
Nämnden för Vård & Omsorg 2020-12-16, § 118
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-30
Testamente för Arvid och Hildur Andersson, 1961-04-26
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller
det.
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§ 132
Dnr 2021-00025
Redovisning av icke färdigberedda motioner
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och
med 2021-03-10 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 10 mars 2021 innehåller två motioner äldre än ett år.
Svar på dessa motioner beräknas till kvartal tre (Q3) 2021. Redovisningen innehåller
utöver det en motion som väcktes under april månad 2020 och två som väcktes i
september månad 2020. För dessa beräknas svaret också till kvartal tre (Q3) 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
den 10 mars 2021.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-10
Sammanställning, Redovisning av obesvarade motioner, daterad 2021-03-10
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller
det.
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§ 133
Dnr 2021-00296
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om uppställningsplats
för husbilar och husvagnar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motion till nämnden för Kultur & Fritid
respektive nämnden för Teknik för yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om uppställningsplats för husbilar
och husvagnar. Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 9
mars 2021. Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet att remittera motion till
kommunstyrelsen för vidare beredning.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2021-03-09, § 36
Motion från Roger Larsson (KB), 2021-03-02
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller
det.
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§ 134
Dnr 2021-00322
Remittering av motion från Carita Boulwén (SD) om handlingsplan för
suicidprevention
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Kultur &
Fritid, nämnden för Individ & Familjeomsorg, nämnden för Förskola & Grundskola
samt nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad för yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att kommunen ska ta fram en
handlingsplan för suicidprevention. Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges
sammanträde den 9 mars 2021. Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet att
remittera motion till kommunstyrelsen för vidare beredning
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2021-03-09, § 37
Motion från Carita Boulwén (SD), 2021-03-09
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller
det.
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§ 135
Dnr 2020-00841
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om personliga ombud
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till dels att målgruppen för
tjänsten personligt ombud ingår i nämnden för Individ och Familjeomsorgs ansvar
för bistånd till personer med psykiska funktionshinder och dels att överskott från
tidigare år inte kan användas som finansieringsform för driftverksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den
6 oktober 2020 att de personliga ombuden ska bibehållas och att verksamheten ska
finansieras under 2021 med medel från kommunstyrelsens förväntade överskottet på
17 miljoner kronor för år 2020.
Verksamheten med personligt ombud omfattar målgruppen för nämnden för Individ
& Familjeomsorgs grunduppdrag. Nämnden för Individ & Familjeomsorg har under
2020 genomfört en genomlysning av verksamheten med personligt ombud som är en
frivillig och inte lagstyrd tjänst. Tjänsten är tillfällig/kortvarig och i huvudsak till för
klienter utan andra insatser. Antalet klienter som nyttjar tjänsten har över tid minskat
och vid genomlysningen visar det sig att flertalet klienter också har andra insatser.
Nämnden beslutade att avveckla tjänsten vid ingången till 2021 och har sagt upp
avtalet med nämnden för Service som utfört tjänsten. Beslut har också fattats att inte
söka statsbidrag under 2021 då tjänsten personligt ombud inte erbjuds under året.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 303
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-10-15, § 147
Kommunfullmäktige 2020-10-06, § 128
Motion från Roger Larsson (KB) om personliga ombud, 2020-10-04
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-09-17, § 117
Förslag till beslut på sammanträdet
Monica Neptun (L) yrkar att följande stycke ska strykas i beslutsatsen:
 dels att åtgärden bedöms som ineffektiv och att klienterna får sina behov
tillgodosedda genom andra insatser
Eva Borg (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns tre förslag till beslut, det vill
säga kommunledningskontorets förslag, Monica Neptuns (L) yrkande och Eva Borgs
(S) yrkande.
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Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag, Monica Neptuns (L) yrkande
och Eva Borgs (S) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott bifaller Monica Neptuns (L) yrkande.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

17 (30)

2021-03-30

§ 136
Dnr 2020-00839
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om Jyckens Hunddagis
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning dels till att kommunen inte har
rätt att ge enskilda näringsidkare/ekonomiska föreningar omfattande ekonomiskt
bidrag, dels att ansvaret för sysselsättning/arbetsträning för personer i yrkesverksam
ålder med psykiskt funktionshinder ligger hos nämnden för Individ & Familjeomsorg
och dels att överskott från tidigare år inte kan användas som finansieringsform för
driftverksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den
5 maj 2020 att Jyckens hunddagis verksamhet ska bibehållas och att verksamheten
ska finansieras under 2021 med medel från kommunstyrelsens förväntade överskott
på 17 miljoner för år 2020.
Jyckens Hunddagis Kungsbacka är en ekonomisk förening som driver ett hunddagis.
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och sociala
gemenskap. Sedan närmare 25 år har föreningen haft ett samarbete med kommunen
och andra myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen. Över tid har såväl
ekonomiska och personella förutsättningar som lagstiftning ändrats, vilket inte längre
möjliggör ett samarbete enligt den ursprungliga intentionen. Den ekonomiska
föreningen/kooperationen har de senare åren tappat drivkraft och haft svårt att
rekrytera resurser i tillräcklig omfattning (kompetens och arbetskraft) med följd att
kommunen successivt har tagit ett större ansvar för verksamheten med risk för
otydliga roller och oklar ansvarsfördelning.
Vidare anger kommunallagens 2 kap. 8 § att individuellt inriktat stöd till enskilda
näringsidkare endast kan ges om det finns synnerliga skäl till det. Kommunen kan
däremot köpa tjänster eller varor och ge skäligt betalt, men det förutsätter en stabil
affärspartner och följsamhet till regelverken för upphandling/inköp.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutade den 11 juni 2020 efter en översyn
av Jyckens hunddagis verksamhet att avveckla det ekonomiska stödet till
verksamheten inom årets slut 2020.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 304
Kommunfullmäktige 2020-10-05, § 130
Motion från Roger Larsson (KB) om Jyckens Hunddagis, 2020-10-06
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-06-11, § 90

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

18 (30)

2021-03-30

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller
det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

19 (30)

2021-03-30

§ 137
Dnr 2021-00122
Svar på Finansdepartementets remiss över utredningen Ökat skydd och
stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-03-10, med den ändringen att följande
stycke läggs till i sammanfattande inställning:
 För att minimera risken för skuldsättning till följd av för stort spelande borde
det inte vara tillåtet med spel på faktura eller på olika krediter. Om man
dessutom reglerar lånemarknaden genom att försvåra eller omöjliggöra
snabba lån ger det stor effekt för personer i riskgruppen. Dessa snabblån har
ofta skyhög ränta och ges även till personer med betalningsanmärkningar.
Har personen ett spelproblem är risken oerhört stor att personen spelar ännu
mer för att kunna betala igen lånen.
Kommunstyrelsen översänder yttrandet som sitt svar till Finansdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Regeringskansliet har översänt utredningen Ökat skydd och stärkt reglering på den
omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:77) för yttrande. Spellagen (2018:1138)
reglerar spelmarknaden och innehåller dessutom skyddsregler som i första hand
syftar till att skydda den yngre generationen från spelproblematik, men också
befolkningen generellt. För att tillhandahålla spel enligt denna lag krävs licens. Med
spel avses lotteri, vadhållning, kombinationsspel och pyramidspel. Med onlinespel
avses spel som tillhandahålls genom användning av elektroniska
kommunikationsmedel och som spelas av en spelare och den som tillhandahåller
spelet eller av flera spelare. Spelproblem kan få konsekvenser för särskilt hälsan och
ekonomin och kan dessutom som följd få sociala konsekvenser.
Omsorgsplikten i spellagen anger att licenshavaren ska säkerställa att sociala och
hälsomässiga hänsyn iakttas i spelverksamheten för att skydda spelare mot överdrivet
spelande och hjälpa dem att minska sitt spelande. Utredningen föreslår bland annat
ytterligare reglering av marknadsföringen av spel med begränsning av reklam i
särskilt påträngande medier, till exempel tv-kanaler och videodelningsplattformar.
Dessutom behövs en ökad tydlighet beträffande licenshavares omsorgplikt som
innebär att licenshavaren ska säkerställa att sociala och hälsomässiga hänsyn iakttas i
spelverksamheten för att skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa dem att
minska sitt spelande.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-10
Yttrande 2021-03-10
Förvaltningen för Service, ekonomisk rådgivning meddelande 2021-02-08
Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:77)
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

20 (30)

2021-03-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisa Andersson (M) yrkar att följande stycke läggs till i sammanfattande inställning i
yttrandet:
 För att minimera risken för skuldsättning till följd av för stort spelande borde
det inte vara tillåtet med spel på faktura eller på olika krediter. Om man
dessutom reglerar lånemarknaden genom att försvåra eller omöjliggöra
snabba lån ger det stor effekt för personer i riskgruppen. Dessa snabblån har
ofta skyhög ränta och ges även till personer med betalningsanmärkningar.
Har personen ett spelproblem är risken oerhört stor att personen spelar ännu
mer för att kunna betala igen lånen.
Fredrik Hansson (C), Monica Neptun (L), Thure Sandén (M) och Eva Borg (S) yrkar
bifall till Lisa Anderssons (M) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunledningskontorets förslag med eget yrkande, och att kommunstyrelsens
arbetsutskott bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

21 (30)

2021-03-30

§ 138
Dnr 2020-00966
Svar på HaVs remiss över förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för
havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022–2027 och tillhörande
miljökonsekvensutredning
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-02-28, men den ändringen att sista
stycket i yttrandet stryks.
Kommunstyrelsen översänder yttrandet som sitt svar till Havs- och
vattenmyndigheten.
Sammanfattning av ärendet
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har remitterat förslag på uppdaterat
åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022–2027. Enligt HaV
innehåller åtgärdsprogrammet de insatser som behövs för att miljökvalitetsnormerna
ska kunna följas för att på sikt uppnå god miljöstatus i de svenska delarna av
Nordsjön och Östersjön. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön riktas till myndigheter
och kommuner.
Åtgärderna som föreslås är framför allt riktade till centrala myndigheter och
länsstyrelserna. Kommunen är genom samverkan med andra instanser deltagande i
ett antal åtgärdsförslag och föreslås genom riktad åtgärd att agera genom kommunala
avfallsplaner för minskad uppkomst av marint skräp.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-26
Yttrande, 2021-02-28
Missiv, remiss gällande uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön,
2020-11-01
Marin strategi för Nordsjön och Östersjön, samråd om uppdaterat åtgärdsprogram för
havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022–2027 enligt havsmiljöförordningen,
2020-11-01
Miljökonsekvensbeskrivning av uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön,
2020-09-15
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Hansson (C) yrkar att sista stycket i yttrandet stryks.
Lisa Andersson (M) och Monica Neptun (L) yrkar bifall till Fredrik Hanssons (C)
yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga samhällsbyggnadskontorets förslag och Fredrik Hanssons (C) m.fl. yrkande.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

22 (30)

2021-03-30

Ordföranden ställer samhällsbyggnadskontorets förslag och Fredrik Hanssons (C)
m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller
Fredrik Hanssons (C) m.fl. yrkande.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

23 (30)

2021-03-30

§ 139
Dnr 2020-01084
Svar på Vattenmyndigheten i Västerhavets enkät om förvaltningsplan
för Västerhavet
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar enkätsvar daterat 2021-03-09 och översänder det som sitt
svar till Vattenmyndigheten i Västerhavet vattendistrikt.
Sammanfattning av ärendet
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har upprättat förslag till
förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer och förslag till åtgärdsprogram
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2021–2027 för
Västerhavets vattendistrikt.
Alla länder i Europa arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, som
styrs av ramdirektivet för vatten. Direktivet har införts i svensk lagstiftning via
miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen och innebär att det behövs en
helhetssyn i arbetet med att bevara och förbättra situationen i sjöar, vattendrag, kustoch grundvatten.
Utpekade så kallade vattenförekomster omfattas av förslag på miljökvalitetsnormer
som anger vilken kvalitet, vattnet ska ha vid en viss tidpunkt och utgör därmed
utgångspunkten för de föreslagna åtgärderna i åtgärdsprogrammet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01
Vattenmyndigheternas samråd, enkätfrågor, 2021-03-23
Enkätsvar, 2021-03-09
https://www.vattenmyndigheterna.se/samrad (samtliga handlingar nedan finns att ta
del av via länken)
Förslag till förvaltningsplan för vatten 2021–2027
Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 2021–2027
Förslag till åtgärdsprogram 2021–2027
Förslag till miljökonsekvensbeskrivning åtgärdsprogram 2021–2027
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
samhällsbyggnadskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller
det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

24 (30)

2021-03-30

§ 140
Dnr 2021-00172
Svar på Finansdepartementets remiss över hemställan från Region
Halland och Hallands läns kommuner gällande ansvar för regional
fysisk planering
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar yttrande över hemställan från Region Halland och
Hallands läns kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering,
Fi2019/01983, daterat 2021-03-18 och översänder det som sitt svar till
Finansdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Region Halland söker med stöd av de sex medlemskommunerna om att bli
regionplaneorgan, en begäran att omfattas av bestämmelser som gäller enligt 7 kap.
plan- och bygglagen (2010:900).
Kungsbacka kommun har vid Kommun- och Regionledningsforum (KRF) den 2
september 2020 ställt sig positiv till hemställan. Region Halland har efter beslut vid
KRF skickat in en ansökan till Finansdepartementet som är den instans som hanterar
den här typen av begäranden. Kungsbacka kommun har nu möjlighet att lämna sina
synpunkter över ansökan.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-18
Yttrande, 2021-03-18
Hemställan från Region Halland och Hallands läns kommuner gällande ansvar för
regional fysisk planering, 2021-02-02
Avsiktsförklaring gällande uppdraget Utökat ansvar för Regional fysisk planering,
2020-09-14
Utdrag ur anteckningar från Kommun- och regionledningsforum – förslag till
avsiktsförklaring, 2020-09-12
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
samhällsbyggnadskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller
det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

25 (30)

2021-03-30

§ 141
Dnr 2020-00174
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta
detaljplan för skolverksamhet och bostäder inom Kyvik 5:333 m.fl.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställningen för upprättande av detaljplan för
skolverksamhet och bostäder inom Kyvik 5:333 m.fl. i Kullavik, daterad 2021-03-10.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan
för skolverksamhet och bostäder inom Kyvik 5:333 m.fl. i Kullavik.
Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämnden lämnade den 21 januari 2020 besked att kommunen avser att
pröva den begärda åtgärden genom en detaljplan inom Kyvik 5:333 m.fl. Ansökan
avsåg en utökad användning inom fastigheterna för att göra det möjligt för befintlig
skolverksamhet att vara kvar. Gällande detaljplan medger användningen bostad.
Projektets syfte är att ta fram en detaljplan. Nyttan med projektet är att låta befintlig
skolverksamhet få fortsätta bedrivas genom att lägga till användningen skola inom
detaljplanen.
Fastigheterna ligger cirka 500 meter öster om Kullaviks centrum. Fastigheterna
Kyvik 5:334 och Kyvik 5:336 omfattas i dag av skolbyggnader och Kyvik 5:333,
Kyvik 5:335 samt del av Kyvik 5:88 som tillhörande skolgårdar. De omfattar en total
yta om cirka 3 500 kvadratmeter och är belägna i ett villaområde. Byggnaderna har i
dag en verksamhet med platser för cirka 60-80 barn i fyra avdelningar. Fastigheterna
har nyttjats som skolverksamhet, i sin nuvarande form, under cirka 15 år vilket har
gjorts möjligt med tillfälliga bygglov. Det tillfälliga bygglovet har förlängts under
två tillfällen och det finns nu inte möjlighet att förlänga det mer.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-10
Projektbeställning, detaljplan för skolverksamhet och bostäder inom Kyvik 5:333
m.fl., 2021-03-10
Översiktskarta över föreslagen planområdesgräns, 2021-03-03
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
samhällsbyggnadskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller
det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

26 (30)

2021-03-30

§ 142
Dnr 2020-01060
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta
detaljplan för bostäder och utbildningslokaler inom del av Tölö 6:4 m.fl.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för bostäder och
utbildningslokaler på del av Tölö 6:4 m.fl. inom Kungsbacka stad i Kungsbacka,
daterad 2021-03-10.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan
för bostäder och utbildningslokaler på del av Tölö 6:4 m.fl. inom Kungsbacka stad i
Kungsbacka.
Sammanfattning av ärendet
Planområdet ligger i Tölö ängar, öster om Hedeleden. Uppdraget innebär att ta fram
en detaljplan för att pröva möjligheten att bygga bostäder och utbildningslokaler.
Detta stämmer överens med kommunens översiktsplan (ÖP 06), fördjupad
översiktsplan för Kungsbacka stad (Föp09) och planprogrammet.
Kommunstyrelsen godkände ett planprogram för nordöstra Kungsbacka stad den 24
september 2019. Planprogrammet omfattar förutom Tölö ängar och området för
denna detaljplan även Voxlöv, Hede station och Hedeleden. I planprogrammet finns
en ungefärlig etappindelning av programområdet inför fortsatt planering. Detta
område ingår i första etappen. I samband med att planprogrammet togs fram
förvärvade kommunen fastigheten Voxlöv 5:3 med syftet att ha mark för skola och
förskola.
I planprogrammet beskrivs hela Tölö ängar etapp 3 med förskola/skola och cirka 400
bostäder. I denna detaljplan ingår förskola/skola inklusive idrottshall och de bostäder
som har samma tillfart som skolan, det vill säga cirka 100 bostäder. Planeringen av
övriga Tölö ängar etapp 3 påbörjas senare.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-10
Projektbeställning Tölö 6:4 2021-03-10
Översiktskarta Tölö 6:4 2021-03-10
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
samhällsbyggnadskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller
det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

27 (30)

2021-03-30

§ 143
Dnr 2019-00803
Godkännande av avtal om lägenhetsarrende för parkeringsplats på
fastigheten Skårby 12:1
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner avtal om lägenhetsarrende på fastigheten Skårby 12:1,
undertecknat av Eksta Bostads AB 2021-02-24.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive
ersättare utses att för kommunens räkning underteckna avtalet samt i ärendet
nödvändiga handlingar.
Sammanfattning av ärendet
Arrendeavtalet ger Eksta Bostads AB rätt att anlägga, bibehålla och underhålla en
parkeringsplats på fastigheten Kungsbacka Skårby 12:1. Parkeringsplatsen ska
rymma cirka 100 bilar och ska vara till för personal och besökare till vård- och
omsorgsboendet. Ytan som behöver tas i anspråk för parkeringsplatsen är cirka 3 000
kvadratmeter.
Under avtalstiden ska Eksta Bostads AB svara för underhållet av det upplåtna
området. Vid arrendeavtalets upphörande ansvarar Eksta Bostads AB för borttagande
av bilar, planterad växtlighet och övriga anläggningar. Arrendeavtalet är inte förenat
med något besittningsskydd.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-02
Avtal om lägenhetsarrende på fastigheten Skårby 12:1, undertecknat av Eksta Bostad
AB 2021-02-24
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
samhällsbyggnadskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller
det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

28 (30)

2021-03-30

§ 144
Dnr 2021-00380
Avstämning kring erhållna statsbidrag
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar de statsbidrag för
särskilda satsningar på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd med mera till hälso- och
sjukvårdspersonal med anledning av spridning av covid-19 som regeringen beslutade
om i november 2020 och som betalades ut till Kungsbacka kommun den 14
december 2020.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

29 (30)

2021-03-30

§ 145
Dnr 2021-00204
Information om utvecklingsprojektet Vi är Kungsbacka
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar arbetet med
platsvarumärket Kungsbacka.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

30 (30)

2021-03-30

§ 146
Dnr 2021-00014
Information från ledamöter och förvaltning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Malin Aronsson informerar om avvecklingsplan för vaccineringen
som genomförs i kommunens regi, nedstängning av verksamheter inom Förskola &
Grundskola och hur det arbetet samordnas med smittskyddet samt att personal från
förvaltningen för Kultur & Fritid inom kort kommer flytta från lokalerna i
Kulturhuset Fyren till stadshusets lokaler.
Samhällbyggnadschef Emma Kjernald informerar om samordningen kring
näringslivsfrågor och om kommande workshop för näringslivsfrågor där bygg- och
miljöförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret och näringslivsenheten medverkar.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
bifaller det.
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