KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2022-02-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde tisdagen den 1 mars 2022 kl. 08.30
Kungsbackarummet, Storgatan 37

Ärende

Beteckning

Val av justerare
1.

Fördelning av skolmiljarden
2022

Förslag

Fredrik Hansson
2022-00142

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fördelar Kungsbacka kommuns
andel av skolmiljarden 2022 med 9 905 581 kronor
till nämnden för Förskola & Grundskola och 3 879
326 kronor till nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad.
Kommunfullmäktige beslutar att eventuell utökning av
bidraget under 2022 fördelas enligt samma
fördelningsgrund.

2.

Ansökan om kommunal borgen
från IFK Fjärås

2021-01002

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår ansökan om kommunal
borgen för IFK Fjärås.

3.

Utdelning ur Arvid och Hildur
Anderssons donationsfond 2021
(Vård & Omsorg)

2021-01237

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att inte fördela årets
utdelningsbara medel om 7 962 kronor ur Arvid och
Hildur Anderssons donation, utan låta medlen kvarstå
till nästa år och att låta utdelningen hanteras av
nämnden för Individ & Familjeomsorg från och med år
2022.

4.

Utdelning ur Arvid och Hildur
Anderssons donationsfond 2021
(Individ & Familjeomsorg)

2021-01255

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar om utdelning av 5 000
kronor ur Arvid och Hildur Anderssons fond för 2021,
enligt nämnden för Individ och Familjeomsorgs
förslag.

Andrea Egerlundh
Kommunledningskontoret
0300–83 42 72
andrea.egerlundh@kungsbacka.se

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

Beteckning

Förslag

5.

Utdelning av medel ur Stiftelsen
Adolf och Hélene Hasselgrens
Minnesfond

2021-01127

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar utdelning ur Stiftelsen
Adolf Hasselgrens och hans maka Hélene Hasselgrens
Minnesfond till en summa av 848 500 kronor för inköp
och installation av skulpturen "Change of directions"
av konstnären Maria Miesenberger i parkstråket vid
badhuset.

6.

Rapport från nämnden för
2022-00120
Gymnasium & Arbetsmarknad av
ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen, SoL, fjärde
kvartalet 2021

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f §
socialtjänstlagen, till protokollet.

7.

Svar på motion från Agneta
Ernegård (-) om digital "Fixare"
för 65+ samt de med
funktionsnedsättning

2021-00501

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med
hänvisning till att resurser och arbetssätt för att stödja
de som står utanför det digitala samhället redan finns
och är under fortsatt utveckling, bland annat genom det
kommunövergripande arbetet benämnt Mera digital.

8.

Remittering av motion från
Torbjörn Andersson (SD) om
klassisk arkitektur i centrala
Kungsbacka

2021-01200

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen
till byggnadsnämnden och nämnden för Kultur &
Fritid för yttrande.

9.

Remittering av motion från Maria 2022-00065
Losman (MP) om havet, skolmat
och näringslivsutveckling i
Kungsbacka

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen
till nämnden för Service, nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad och nämnden för Förskola &
Grundskola för yttrande.

10. Remittering av motion från
2022-00083
Roger Larsson (KB) om
fullvaccinering inom Kungsbacka
kommuns verksamheter

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen
till Kommunstyrelsens förvaltning för beredning.

11. Remittering av motion från
Agnetha Ernegård (-) om
lägenheter till studenter och
anställda i Vård & Omsorgs
boenden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen
till nämnden för Service, nämnden för Vård & Omsorg
och Eksta Bostads AB för yttrande.

2022-00096
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Ärende

Beteckning

Förslag

12. Remittering av motion från
2022-00140
Magdalena Sundqvist (S) m.fl.
om att minska avgaser och buller
med avgiftsfri och fossilfri
busslinje

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen
till Kommunstyrelsens förvaltning för beredning.

13. Remittering av motion från
Roger Larsson (KB) om flytt av
Kungsbacka Sjukhus

2022-00141

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen
till Kommunstyrelsens förvaltning för beredning.

14. Ansökan om planbesked inom
Frillesås-Rya 2:11

2021-01225

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen
avser att pröva den begärda åtgärden genom en
detaljplan för bostads- och centrumändamål inom
Frillesås-Rya 2:11.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att
ta fram en projektbeställning för upprättande av
detaljplan för bostads- och centrumändamål inom
Frillesås-Rya 2:11 i Frillesås och inkluderas i det
kommande detaljplanearbetet för Frillesås-Rya 2:35
m.fl.

15. Godkännande av köpekontrakt
för försäljning av fastigheten
Algusered 1:134

2020-00381

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt,
undertecknat av köparen 27 januari 2022,
innebärande att kommunens fastighet Algusered
1:134 säljs till köparen för en köpeskilling om
14 100 000 kronor.
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande
samt kommundirektören, eller deras respektive
ersättare, att för kommunens räkning underteckna
samtliga i ärendet nödvändiga handlingar.

16. Information om lokalisering av
ny förskola i Gräskärr norra
Klockan 08.50-09.10
Maria Malone,
Susanne Calming,
Christina Wenander,
Ida Lennartsson

2021-00701

-
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Ärende

17. Dialog om HR-frågor: Nyckeltal
– så blev det 2021 samt planen
framåt (från årshjul)

Beteckning

Förslag

2022-00145

-

2020-00547

-

2022-00014

-

Klockan 09.15-09.45
Jesper Edlind
18. Avstämning om Kungsbacka
Arena
Klockan 10.00-10.30
Sven-Erik Bergström,
Lena Melvinsdotter
19. Information från ledamöter och
förvaltning

Lisa Andersson
ordförande

Andrea Egerlundh
kommunsekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-02-07
Diarienummer

KS 2022-00142

Fördelning av skolmiljarden 2022
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fördelar Kungsbacka kommuns andel av skolmiljarden 2022 med 9 905 581
kronor till nämnden för Förskola & Grundskola och 3 879 326 kronor till nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad.
Kommunfullmäktige beslutar att eventuell utökning av bidraget under 2022 fördelas enligt samma
fördelningsgrund.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1,4 miljarder kronor
under 2022 genom den så kallade skolmiljarden. Förstärkningen sker för att möta utmaningen som
covid-19-pandemin inneburit. Statsbidraget betalas ut till samtliga kommuner i landet och fördelas
proportionellt av Skolverket utifrån antalet barn och unga i åldrarna 6–19 år.
Bidraget klassificeras som ett generellt statsbidrag i redovisningen. Kungsbacka kommun har två
nämnder med ansvar för skolfrågorna, därav bör beslut om fördelning av bidraget fattas av
kommunfullmäktige.
I Kungsbacka kommun hanteras de generella statsbidragen på ett centralt ansvar i redovisningen och
utgör därefter grund för ramtilldelning till nämnderna. Hanteringen av skolmiljarden följer av
kommunens beslutade ekonomistyrningsprinciper. Följden av beslutet är att intäkterna år 2022 i form
av generella statsbidrag höjs, samt att berörda nämnder erhåller motsvarande ramökning. Budgeterat
resultat påverkas inte. Det är sedan upp till respektive nämnd att fördela medel till de fristående
huvudmännen utifrån samma principer som till den egna verksamheten.
Kungsbacka kommuns del av bidraget uppgår till 13 784 907 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-07
Skolverkets beslut om utbetalning av tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022, Dnr 2022:89,
2022-02-02
Skolverkets beslutsbilaga avseende fördelning av tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022, Dnr
2022:89, 2022-02-02
Fördelning ålderskategorier Kungsbacka kommun
Kommunledningskontoret
Erik Stenkil
0300 83 81 10
Specialist ekonomi
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Kommunfullmäktige 2021-09-07, § 119
Kommunfullmäktige 2021-04-13, § 64
Beslutet skickas till
Nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad,
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi
Beskrivning av ärendet
Under 2021 beslutade regeringen om ett utökat stöd till skolväsendet genom statsbidraget
Skolmiljarden. Kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun har vid två tillfällen under 2021 beslutat
om fördelningen. Dels den 13 april 2021, dels den 7 september 2021. Som grund för beslutet låg
Skolverkets föreslagna fördelning utifrån antalet barn- och unga i åldrarna 6–19 år.
I regleringsbrev till Skolverket, daterat 2021-12-16, har regeringen beslutat att tilldela medel även för
budgetår 2022. Enligt Skolverkets regleringsbrev 2022, punkt 6 under övriga villkor i anslagspost
1:5.3 framgår att Skolverket ska betala ut högst 1,4 miljarder kronor till landets kommuner i syfte att
bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och
hälsa till följd av covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i
åldern 6–19 år i kommunen. Bidraget fördelas under 2022 och ska användas till insatser i kommunal
och enskild verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Skolverket har använt
den vid beslutstillfället senast tillgängliga befolkningsstatistiken från Statistiska centralbyrån. För
skolmiljarden innebar det befolkningsstatistik per november 2021.
Kommunledningskontoret föreslår att det utökade bidraget fördelas utifrån samma grunder som
använts vid fördelning till kommunerna. Detta innebär att bidraget fördelas med 9 905 581 kronor till
nämnden för Förskola & Grundskola samt 3 879 326 kronor till nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad.

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

Beslut
2022-02-02
Dnr 2022:89

Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 ”skolmiljarden”

Beslut om utbetalning
Skolverket beslutar om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022.

Skälen för beslutet
Beslutet om fördelning och utbetalning fattas utifrån Skolverkets regleringsbrev
2022, punkt 6 under övriga villkor i anslagspost 1:5:3. Där framgår att Skolverket
ska betala ut högst 1 400 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra
till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers
kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Medel ska fördelas
proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel
ska fördelas under 2022 och ska användas till insatser i kommunal och enskild
verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen.

Fördelning av medel
1 400 000 000 kronor har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i
åldern 6–19 år i kommunen enligt bilaga 2.

Utbetalningsplan
Medlen betalas ut vid två tillfällen under 2022. Hälften av medlen betalas ut i nära
anslutning till detta beslut. Resterande betalas ut i augusti. Utbetalningarna har
meddelandetexten ”skolmiljarden.2022.u1.”, respektive ”skolmiljarden.2022.u2.”.
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Skolverket

Beslut
Dnr 2022:89

På Skolverkets vägnar

Jonas Krantz
Avdelningschef

Johanna Freed
Enhetschef

Handlingen är beslutad i Skolverkets
elektroniska ärende- och
dokumenthanteringssystem av:
Johanna Freed (Enhetschef) den 202202-02
Jonas Krantz (Avdelningschef) den
2022-02-02.

Detta beslut har fattats av Jonas Krantz, avdelningschef samt Johanna Freed,
enhetschef. I ärendets slutliga handläggning har även Katarina Bech och Peter
Jansson deltagit.
Bilagor

1. Beräkning
2. Fördelat belopp per kommun
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Beslutsbilaga 2
sid. 1 (7)

2022-02-02 Dnr: 2022:89

Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022
Skolverket har beräknat bidrag per kommun enligt nedan

Huvudmannens namn
ALE KOMMUN
ALINGSÅS KOMMUN
ALVESTA KOMMUN
ANEBY KOMMUN
ARBOGA KOMMUN
ARJEPLOGS KOMMUN
ARVIDSJAURS KOMMUN
ARVIKA KOMMUN
ASKERSUNDS KOMMUN
AVESTA KOMMUN
BENGTSFORS KOMMUN
BERGS KOMMUN
BJURHOLMS KOMMUN
BJUVS KOMMUN
BODENS KOMMUN
BOLLEBYGDS KOMMUN
BOLLNÄS KOMMUN
BORGHOLMS KOMMUN
BORLÄNGE KOMMUN
BORÅS KOMMUN
BOTKYRKA KOMMUN
BOXHOLMS KOMMUN
BROMÖLLA KOMMUN
BRÄCKE KOMMUN
BURLÖVS KOMMUN
BÅSTADS KOMMUN
DALS-EDS KOMMUN
DANDERYDS KOMMUN
DEGERFORS KOMMUN
DOROTEA KOMMUN
EDA KOMMUN
EKERÖ KOMMUN
EKSJÖ KOMMUN
EMMABODA KOMMUN
ENKÖPINGS KOMMUN
ESKILSTUNA KOMMUN
ESLÖVS KOMMUN
ESSUNGA KOMMUN
FAGERSTA KOMMUN
FALKENBERGS KOMMUN
FALKÖPINGS KOMMUN
FALU KOMMUN
FILIPSTADS KOMMUN

Organisationsnummer
2120001439
2120001553
2120000639
2120000498
2120002122
2120002668
2120002650
2120001892
2120001983
2120002262
2120001470
2120002502
2120002833
2120001041
2120002767
2120002973
2120002361
2120000795
2120002239
2120001561
2120002882
2120000407
2120000894
2120002460
2120001025
2120000944
2120001413
2120000126
2120001934
2120002809
2120001769
2120000050
2120000589
2120000738
2120000282
2120000357
2120001173
2120002916
2120002106
2120001231
2120001744
2120002221
2120001876

Statsbidrag
4 965 439 kr
5 911 198 kr
3 037 200 kr
928 623 kr
1 758 508 kr
288 053 kr
701 771 kr
3 161 234 kr
1 358 662 kr
2 826 669 kr
1 099 169 kr
874 766 kr
282 341 kr
2 377 046 kr
3 333 413 kr
1 476 167 kr
3 417 462 kr
1 089 377 kr
7 447 750 kr
15 768 635 kr
14 753 515 kr
662 603 kr
1 787 884 kr
726 252 kr
2 909 902 kr
1 804 205 kr
600 586 kr
5 928 334 kr
1 148 946 kr
280 708 kr
1 025 728 kr
5 239 619 kr
2 338 693 kr
1 214 227 kr
6 591 753 kr
15 363 892 kr
5 142 514 kr
762 156 kr
1 875 198 kr
6 120 913 kr
4 719 003 kr
8 182 162 kr
1 285 220 kr

Beslutsbilaga 2
sid. 2 (7)

2022-02-02 Dnr: 2022:89

Huvudmannens namn
FINSPÅNGS KOMMUN
FLENS KOMMUN
FORSHAGA KOMMUN
FÄRGELANDA KOMMUN
GAGNEFS KOMMUN
GISLAVEDS KOMMUN
GNESTA KOMMUN
GNOSJÖ KOMMUN
GRUMS KOMMUN
GRÄSTORPS KOMMUN
GULLSPÅNGS KOMMUN
GÄLLIVARE KOMMUN
GÄVLE KOMMUN
GÖTEBORGS KOMMUN
GÖTENE KOMMUN
HABO KOMMUN
HAGFORS KOMMUN
HALLSBERGS KOMMUN
HALLSTAHAMMARS KOMMUN
HALMSTADS KOMMUN
HAMMARÖ KOMMUN
HANINGE KOMMUN
HAPARANDA KOMMUN
HEBY KOMMUN
HEDEMORA KOMMUN
HELSINGBORGS KOMMUN
HERRLJUNGA KOMMUN
HJO KOMMUN
HOFORS KOMMUN
HUDDINGE KOMMUN
HUDIKSVALLS KOMMUN
HULTSFREDS KOMMUN
HYLTE KOMMUN
HÅBO KOMMUN
HÄLLEFORS KOMMUN
HÄRJEDALENS KOMMUN
HÄRNÖSANDS KOMMUN
HÄRRYDA KOMMUN
HÄSSLEHOLMS KOMMUN
HÖGANÄS KOMMUN
HÖGSBY KOMMUN
HÖRBY KOMMUN
HÖÖRS KOMMUN
JOKKMOKKS KOMMUN
JÄRFÄLLA KOMMUN
JÖNKÖPINGS KOMMUN
KALIX KOMMUN
KALMARS KOMMUN
KARLSBORGS KOMMUN

Organisationsnummer
2120000423
2120000332
2120001819
2120001421
2120002155
2120000514
2120002965
2120000506
2120001827
2120001595
2120001637
2120002726
2120002338
2120001355
2120001652
2120001611
2120001884
2120001926
2120002064
2120001215
2120001793
2120000084
2120002775
2120002049
2120002254
2120001157
2120001520
2120001728
2120002296
2120000068
2120002379
2120000712
2120001207
2120000241
2120001942
2120002510
2120002403
2120001264
2120000985
2120001165
2120000688
2120001108
2120001116
2120002676
2120000043
2120000530
2120002692
2120000746
2120001629

Statsbidrag
2 807 085 kr
2 144 482 kr
1 624 682 kr
836 413 kr
1 466 375 kr
4 343 637 kr
1 625 498 kr
1 375 798 kr
1 104 066 kr
701 771 kr
585 081 kr
1 949 455 kr
13 690 250 kr
70 709 972 kr
1 778 092 kr
2 278 308 kr
1 214 227 kr
2 218 739 kr
2 238 324 kr
13 956 270 kr
2 722 219 kr
13 860 796 kr
1 217 491 kr
1 825 421 kr
1 953 535 kr
20 295 875 kr
1 226 468 kr
1 171 795 kr
1 154 658 kr
18 079 583 kr
4 954 831 kr
1 828 685 kr
1 565 113 kr
3 527 624 kr
828 253 kr
1 073 873 kr
3 306 485 kr
6 748 427 kr
6 882 253 kr
3 864 637 kr
753 180 kr
2 032 688 kr
2 452 935 kr
486 344 kr
11 990 495 kr
19 373 780 kr
1 778 908 kr
9 305 812 kr
794 797 kr

Beslutsbilaga 2
sid. 3 (7)

2022-02-02 Dnr: 2022:89

Huvudmannens namn
KARLSHAMNS KOMMUN
KARLSKOGA KOMMUN
KARLSKRONA KOMMUN
KARLSTADS KOMMUN
KATRINEHOLMS KOMMUN
KILS KOMMUN
KINDA KOMMUN
KIRUNA KOMMUN
KLIPPANS KOMMUN
KNIVSTA KOMMUN
KRAMFORS KOMMUN
KRISTIANSTADS KOMMUN
KRISTINEHAMNS KOMMUN
KROKOMS KOMMUN
KUMLA KOMMUN
KUNGSBACKA KOMMUN
KUNGSÖRS KOMMUN
KUNGÄLVS KOMMUN
KÄVLINGE KOMMUN
KÖPINGS KOMMUN
LAHOLMS KOMMUN
LANDSKRONA KOMMUN
LAXÅ KOMMUN
LEKEBERGS KOMMUN
LEKSANDS KOMMUN
LERUMS KOMMUN
LESSEBO KOMMUN
LIDINGÖ KOMMUN
LIDKÖPINGS KOMMUN
LILLA EDETS KOMMUN
LINDESBERGS KOMMUN
LINKÖPINGS KOMMUN
LJUNGBY KOMMUN
LJUSDALS KOMMUN
LJUSNARSBERGS KOMMUN
LOMMA KOMMUN
LUDVIKA KOMMUN
LULEÅ KOMMUN
LUNDS KOMMUN
LYCKSELE KOMMUN
LYSEKILS KOMMUN
MALMÖ KOMMUN
MALUNG-SÄLENS KOMMUN
MALÅ KOMMUN
MARIESTADS KOMMUN
MARKARYDS KOMMUN
MARKS KOMMUN
MELLERUDS KOMMUN
MJÖLBY KOMMUN

Organisationsnummer
2120000845
2120001991
2120000829
2120001850
2120000340
2120001751
2120000399
2120002783
2120000928
2120003013
2120002429
2120000951
2120001868
2120002478
2120001975
2120001256
2120002056
2120001371
2120001058
2120002114
2120001223
2120001140
2120001918
2120002981
2120002163
2120001447
2120000613
2120000191
2120001694
2120001496
2120002015
2120000449
2120000670
2120002320
2120001959
2120001066
2120002270
2120002742
2120001132
2120002635
2120001389
2120001124
2120002148
2120002866
2120001686
2120000654
2120001504
2120001488
2120000480

Statsbidrag
4 171 458 kr
3 892 382 kr
9 121 393 kr
11 678 778 kr
4 753 276 kr
1 660 586 kr
1 277 060 kr
2 800 557 kr
2 307 685 kr
3 524 360 kr
2 115 922 kr
11 878 701 kr
2 955 599 kr
2 465 991 kr
3 351 365 kr
13 784 907 kr
1 223 203 kr
6 751 691 kr
5 406 086 kr
3 490 087 kr
3 390 534 kr
6 362 453 kr
669 947 kr
1 280 324 kr
1 966 591 kr
7 433 878 kr
1 302 357 kr
7 681 130 kr
5 317 141 kr
1 902 126 kr
3 084 529 kr
22 056 015 kr
3 685 115 kr
2 356 645 kr
474 104 kr
4 543 560 kr
3 439 495 kr
9 649 353 kr
16 844 956 kr
1 595 305 kr
1 650 794 kr
44 466 179 kr
1 166 899 kr
390 054 kr
3 072 289 kr
1 364 374 kr
4 882 206 kr
1 181 587 kr
3 863 005 kr

Beslutsbilaga 2
sid. 4 (7)

2022-02-02 Dnr: 2022:89

Huvudmannens namn
MORA KOMMUN
MOTALA KOMMUN
MULLSJÖ KOMMUN
MUNKEDALS KOMMUN
MUNKFORS KOMMUN
MÖLNDALS KOMMUN
MÖNSTERÅS KOMMUN
MÖRBYLÅNGA KOMMUN
NACKA KOMMUN
NORA KOMMUN
NORBERGS KOMMUN
NORDANSTIGS KOMMUN
NORDMALINGS KOMMUN
NORRKÖPINGS KOMMUN
NORRTÄLJE KOMMUN
NORSJÖ KOMMUN
NYBRO KOMMUN
NYKVARNS KOMMUN
NYKÖPINGS KOMMUN
NYNÄSHAMNS KOMMUN
NÄSSJÖ KOMMUN
OCKELBO KOMMUN
OLOFSTRÖMS KOMMUN
ORSA KOMMUN
ORUSTS KOMMUN
OSBY KOMMUN
OSKARSHAMNS KOMMUN
OVANÅKERS KOMMUN
OXELÖSUNDS KOMMUN
PAJALA KOMMUN
PARTILLE KOMMUN
PERSTORPS KOMMUN
PITEÅ KOMMUN
RAGUNDA KOMMUN
REGION GOTLAND
ROBERTSFORS KOMMUN
RONNEBY KOMMUN
RÄTTVIKS KOMMUN
SALA KOMMUN
SALEMS KOMMUN
SANDVIKENS KOMMUN
SIGTUNA KOMMUN
SIMRISHAMNS KOMMUN
SJÖBO KOMMUN
SKARA KOMMUN
SKELLEFTEÅ KOMMUN
SKINNSKATTEBERGS KOMMUN
SKURUPS KOMMUN
SKÖVDE KOMMUN

Organisationsnummer
2120002213
2120002817
2120001603
2120001330
2120001801
2120001363
2120000720
2120000704
2120000167
2120002007
2120002072
2120002312
2120002536
2120000456
2120000217
2120002858
2120000753
2120002999
2120002940
2120000233
2120000548
2120002288
2120000811
2120002189
2120001314
2120000902
2120000761
2120002304
2120000324
2120002718
2120001272
2120000910
2120002759
2120002452
2120000803
2120002551
2120000837
2120002171
2120002098
2120002874
2120002346
2120000225
2120000969
2120001090
2120001702
2120002643
2120002023
2120001082
2120001710

Statsbidrag
2 577 785 kr
5 860 605 kr
1 082 849 kr
1 366 006 kr
434 935 kr
9 918 638 kr
1 667 931 kr
2 106 946 kr
17 315 795 kr
1 400 278 kr
707 483 kr
1 231 364 kr
860 894 kr
19 923 773 kr
7 547 304 kr
512 456 kr
2 603 897 kr
1 923 343 kr
7 912 878 kr
3 849 133 kr
4 499 496 kr
703 403 kr
1 600 201 kr
785 004 kr
1 765 036 kr
1 813 997 kr
3 565 977 kr
1 436 183 kr
1 499 016 kr
678 107 kr
6 201 699 kr
1 121 202 kr
5 392 214 kr
629 146 kr
7 445 302 kr
878 030 kr
4 029 472 kr
1 207 699 kr
3 036 384 kr
3 012 720 kr
5 183 314 kr
7 640 329 kr
2 012 288 kr
2 495 368 kr
2 496 184 kr
9 453 510 kr
516 536 kr
2 260 356 kr
7 315 556 kr

Beslutsbilaga 2
sid. 5 (7)

2022-02-02 Dnr: 2022:89

Huvudmannens namn
SMEDJEBACKENS KOMMUN
SOLLEFTEÅ KOMMUN
SOLLENTUNA KOMMUN
SOLNA KOMMUN
SORSELE KOMMUN
SOTENÄS KOMMUN
STAFFANSTORPS KOMMUN
STENUNGSUNDS KOMMUN
STOCKHOLMS KOMMUN
STORFORS KOMMUN
STORUMANS KOMMUN
STRÄNGNÄS KOMMUN
STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSUNDS KOMMUN
SUNDBYBERGS KOMMUN
SUNDSVALLS KOMMUN
SUNNE KOMMUN
SURAHAMMARS KOMMUN
SVALÖVS KOMMUN
SVEDALA KOMMUN
SVENLJUNGA KOMMUN
SÄFFLE KOMMUN
SÄTERS KOMMUN
SÄVSJÖ KOMMUN
SÖDERHAMNS KOMMUN
SÖDERKÖPINGS KOMMUN
SÖDERTÄLJE KOMMUN
SÖLVESBORGS KOMMUN
TANUMS KOMMUN
TIBRO KOMMUN
TIDAHOLMS KOMMUN
TIERPS KOMMUN
TIMRÅ KOMMUN
TINGSRYDS KOMMUN
TJÖRNS KOMMUN
TOMELILLA KOMMUN
TORSBY KOMMUN
TORSÅS KOMMUN
TRANEMO KOMMUN
TRANÅS KOMMUN
TRELLEBORGS KOMMUN
TROLLHÄTTANS KOMMUN
TROSA KOMMUN
TYRESÖ KOMMUN
TÄBY KOMMUN
TÖREBODA KOMMUN
UDDEVALLA KOMMUN
ULRICEHAMNS KOMMUN
UMEÅ KOMMUN

Organisationsnummer
2120002205
2120002437
2120000134
2120000183
2120002585
2120001322
2120001017
2120001298
2120000142
2120001785
2120002577
2120000365
2120001405
2120002486
2120000175
2120002411
2120001843
2120002031
2120000993
2120001074
2120001512
2120001900
2120002247
2120000563
2120002353
2120000464
2120000159
2120000852
2120001348
2120001660
2120001736
2120000266
2120002395
2120000621
2120001306
2120000886
2120001777
2120000696
2120001462
2120000597
2120001199
2120001546
2120002957
2120000092
2120000118
2120001678
2120001397
2120001579
2120002627

Statsbidrag
1 332 549 kr
2 284 836 kr
12 241 827 kr
7 904 718 kr
260 308 kr
842 125 kr
4 427 686 kr
4 112 705 kr
116 923 235 kr
470 839 kr
655 258 kr
5 553 784 kr
1 734 844 kr
1 329 285 kr
5 993 615 kr
13 265 107 kr
1 583 065 kr
1 367 638 kr
2 095 521 kr
3 892 382 kr
1 409 254 kr
1 902 126 kr
1 418 231 kr
1 711 179 kr
3 162 866 kr
2 072 673 kr
14 287 571 kr
2 199 971 kr
1 529 208 kr
1 476 983 kr
1 647 530 kr
2 816 061 kr
2 358 278 kr
1 502 280 kr
2 040 032 kr
1 766 668 kr
1 218 307 kr
895 166 kr
1 592 041 kr
2 548 409 kr
6 252 291 kr
8 292 324 kr
2 030 240 kr
7 946 334 kr
11 981 518 kr
1 144 050 kr
7 845 965 kr
3 282 004 kr
16 638 505 kr

Beslutsbilaga 2
sid. 6 (7)

2022-02-02 Dnr: 2022:89

Huvudmannens namn
UPPLANDS VÄSBY KOMMUN
UPPLANDS-BRO KOMMUN
UPPSALA KOMMUN
UPPVIDINGE KOMMUN
VADSTENA KOMMUN
VAGGERYDS KOMMUN
VALDEMARSVIKS KOMMUN
VALLENTUNA KOMMUN
VANSBRO KOMMUN
VARA KOMMUN
VARBERGS KOMMUN
VAXHOLMS KOMMUN
VELLINGE KOMMUN
VETLANDA KOMMUN
VILHELMINA KOMMUN
VIMMERBY KOMMUN
VINDELNS KOMMUN
VINGÅKERS KOMMUN
VÅRGÅRDA KOMMUN
VÄNERSBORGS KOMMUN
VÄNNÄS KOMMUN
VÄRMDÖ KOMMUN
VÄRNAMO KOMMUN
VÄSTERVIKS KOMMUN
VÄSTERÅS KOMMUN
VÄXJÖ KOMMUN
YDRE KOMMUN
YSTADS KOMMUN
ÅMÅLS KOMMUN
ÅNGE KOMMUN
ÅRE KOMMUN
ÅRJÄNGS KOMMUN
ÅSELE KOMMUN
ÅSTORPS KOMMUN
ÅTVIDABERGS KOMMUN
ÄLMHULTS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVKARLEBY KOMMUN
ÄLVSBYNS KOMMUN
ÄNGELHOLMS KOMMUN
ÖCKERÖ KOMMUN
ÖDESHÖGS KOMMUN
ÖREBRO KOMMUN
ÖRKELLJUNGA KOMMUN
ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN
ÖSTERSUNDS KOMMUN
ÖSTERÅKERS KOMMUN
ÖSTHAMMARS KOMMUN
ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

Organisationsnummer
2120000019
2120000100
2120003005
2120000605
2120002825
2120000522
2120000431
2120000027
2120002130
2120002924
2120001249
2120002908
2120001033
2120000571
2120002601
2120000787
2120002544
2120000308
2120001454
2120001538
2120002841
2120000035
2120000555
2120000779
2120002080
2120000662
2120000381
2120001181
2120001587
2120002387
2120002494
2120001835
2120002791
2120000936
2120000415
2120000647
2120002197
2120000258
2120002734
2120000977
2120001280
2120000373
2120001967
2120000878
2120002445
2120002528
2120002890
2120000290
2120000860

Statsbidrag
6 863 485 kr
4 789 996 kr
30 700 040 kr
1 259 924 kr
811 117 kr
2 151 010 kr
855 998 kr
5 793 692 kr
849 470 kr
2 123 266 kr
8 843 133 kr
1 990 256 kr
5 904 670 kr
3 829 549 kr
819 277 kr
1 981 280 kr
727 068 kr
1 223 203 kr
1 738 108 kr
5 404 454 kr
1 312 965 kr
7 263 331 kr
4 820 189 kr
4 433 398 kr
21 264 482 kr
13 308 356 kr
429 223 kr
3 854 845 kr
1 619 786 kr
1 072 241 kr
1 612 442 kr
1 232 996 kr
317 429 kr
2 670 810 kr
1 435 367 kr
2 702 635 kr
879 662 kr
1 305 621 kr
974 320 kr
5 766 764 kr
1 819 709 kr
651 994 kr
21 393 412 kr
1 416 599 kr
7 459 991 kr
8 466 135 kr
7 486 103 kr
2 742 620 kr
2 230 979 kr

Beslutsbilaga 2
sid. 7 (7)

2022-02-02 Dnr: 2022:89

Huvudmannens namn

Organisationsnummer

ÖVERKALIX KOMMUN
ÖVERTORNEÅ KOMMUN

Statsbidrag

2120002684
2120002700

Totalt
Kontroll av att beslutsbilagan överensstämmer med databas
och andra kontroller enligt rutinbeskrivningen är gjord av

308 453 kr
413 719 kr

1 400 000 000 kr

Katarina Bech

Fördelning av utökad skolmiljard utifrån ålderskategorier i Kungsbacka kommun
1384

Kungsbacka

6 år
7 år
8 år
9 år
10 år
11 år
12 år
13 år
14 år
15 år
16 år
17 år
18 år
19 år
Total

2021M11
1 099
1 138
1 114
1 187
1 225
1 282
1 316
1 244
1 249
1 285
1 247
1 214
1 181
1 112
16 893

Beviljat bidrag
FG
9 905 581
GA
3 879 326
Summa
13 784 907

12 139

71,86%

4 754

28,14%

kommun

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Datum

1 (2)

2021-09-07

§ 119
Dnr 2021-00745
Fördelning av utökade statsbidrag från Skolverket till skolväsendet
2021 "skolmiljarden"
Beslut
Kommunfullmäktige fördelar Kungsbacka kommuns tillkommande del av
skolmiljarden med 1 760 546 kronor till nämnden för Förskola & Grundskola och
706 207 kronor till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.
Reservation
Ulrika Landergren (L), Peder Kirsten (L), Monica Neptun (L), Jan Eric Knutas (L),
Elin Hysén (L) och Madelene Höök (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för
egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av pågående pandemi beslutade regeringen under våren 2021 att
förstärka skolväsendet med 1 miljard kronor 2021 genom den så kallade
skolmiljarden som betalades ut till samtliga kommuner i landet. Kommunfullmäktige
beslutade vid sitt sammanträde den 13 april 2021 om fördelning av Kungsbackas del
av bidraget. Bidraget fördelades proportionellt utifrån antalet barn och unga i
åldrarna 6-19 år.
Regeringen har efter detta beslutat att utöka satsningen med ytterligare 250 miljoner
kronor för 2021. Kungsbackas andel uppgår till 2 466 753 kronor. Det är upp till
varje kommun att bestämma hur medlen ska användas, men bidragen till de enskilda
huvudmännen i kommunen ska ges utifrån samma grunder.
Aktuellt statsbidrag ska i externredovisningen redovisas som ett generellt statsbidrag.
I Kungsbacka kommun hanteras de generella statsbidragen centralt på finans och
utgör därefter grund för ramtilldelning till nämnderna. Denna hantering följer av
kommunens beslutade ekonomistyrningsprinciper. Följden av beslutet är att
intäkterna år 2021 i form av generella statsbidrag höjs samt att berörda nämnder
erhåller motsvarande ramökning. Årets budgeterade resultat påverkas således inte av
beslutet. Det är sedan upp till respektive nämnd att fördela medel till de fristående
huvudmännen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-08-24, § 222
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-17, § 266
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-03
Skolverkets beslut om utbetalning av utökad tillfällig förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2021, Dnr 2021:1390, 2021-06-30
Skolverkets beslutsbilaga avseende fördelning av tillfällig förstärkning av statligt
stöd till skolväsendet 2021, Dnr 2021:1390, 2021-06-30
Fördelning av bidrag utifrån ålderskategorier i Kungsbacka kommun
Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Kommunfullmäktige

Datum

2 (2)

2021-09-07

Kommunfullmäktige 2021-04-13, § 64
Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tolinsson (S) och Niklas Mattsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Elin Hysén (L) yrkar att fördelningen av Kungsbacka kommuns tillkommande del av
skolmiljarden ändras till 50 procent till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
och 50 procent till nämnden för Förskola & Grundskola.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag och Elin Hyséns (L) yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Elin Hyséns (L) yrkande mot
varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad,
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Datum

1 (3)

2021-04-13

§ 64
Dnr 2021-00306
Fördelning av statsbidrag från Skolverket till skolväsendet 2021
"skolmiljarden"
Beslut
Kommunfullmäktige fördelar Kungsbacka kommuns andel av skolmiljarden med
7 169 477 kronor till nämnden för Förskola & Grundskola och 2 745 920 kronor till
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.
Sammanfattning av ärendet
Med bakgrund i pågående pandemi har regeringen beslutat att förstärka det statliga
stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor år 2021. Syftet med tillskottet är att
bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och
elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Tillskottet är tillfälligt och
går under benämningen ”skolmiljarden”.
Statsbidraget fördelas till kommunerna proportionellt utifrån antalet barn och unga i
åldrarna 6-19 år. Skolorna behöver inte ansöka om pengarna. De betalas ut till alla
kommuner. Hälften av stödet betalas ut under februari månad och hälften under juni
månad. Det är upp till varje kommun att bestämma hur medlen ska användas, men
bidragen till de enskilda huvudmännen i kommunen ska ges utifrån samma grunder.
Kungsbacka kommuns del av det tillfälliga statsbidraget uppgår till 9 915 397
kronor, varav hälften har betalats ut under februari. Statsbidraget berör nämnden för
Förskola & Grundskola samt nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-03-23, § 96
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-16, § 112
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-08
Skolverkets beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
”skolmiljarden” inklusive beslutsbilaga med fördelning per kommun, dnr 2021:283
Fördelning av bidrag utifrån ålderskategorier i Kungsbacka kommun
Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tolinsson (S), Axel Storckenfeldt (M) och Carita Boulwén (SD) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Elin Hysén (L), Anders Eriksson (C) och Jan Eric Knutas (L) yrkar att Kungsbacka
kommuns andel av skolmiljarden ska fördelas med 50 procent till nämnden för
Förskola & Grundskola och 50 procent till nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Kommunfullmäktige

Datum

2 (3)

2021-04-13

Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag och Elin Hyséns (L) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Elin Hyséns (L) m.fl. yrkande
mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och verkställs.
Ordförande redovisar följande propositionsordning som kommunfullmäktige
godkänner:
Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst innebär att bifalla Elin Hyséns (L) m.fl. yrkande.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 44 ja-röster mot 15 nej-röster och 2
frånvarande, beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ledamöter
Lisa Andersson
Eva Borg
Carita Boulwén
Fredrik Hansson
Andreas Johansson
Ulrika Landergren
Christian Johansson
Johan Tolinsson
Stefan Jägnert
Niklas Mattsson
Kristina Karlsson
Maria Gathendahl
Maria Losman
Peder Kirsten
Magdalena Sundqvist
Roger Larsson
Tommy Bech
Marianne Pleijel
Bengt Alderin
Maria Rasmussen
Filip Berndtsson
Lars Eriksson
Susanne Andersson
Kalle Påsse Sundvall
Henrik Arnesson
Marie Wadström
Monica Neptun
Stephan Philipson
Elisabeth Lyckevall
Roger Krantz
Thure Sandén
Anders Eriksson
Hravn Forsne
Kent Stenhammar
Jan Eric Knutas
Clas Rosander
Charlotte Wallenstein
Torbjörn Andersson
Agnetha Ernegård
Justerare

Parti
(M)
(S)
(SD)
(C)
(M)
(L)
(M)
(S)
(SD)
(KD)
(C)
(M)
(MP)
(L)
(S)
(KB)
(SD)
(M)
(C)
(V)
(M)
(S)
(SD)
(M)
(C)
(KD)
(L)
(M)
(S)
(SD)
(M)
(C)
(M)
(S)
(L)
(MP)
(M)
(SD)
(-)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Ja
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Gert Svensson
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Annika Hedman
Axel Storckenfeldt
Sara Heikkinen Breitholtz
Peter Wesley
Peter Söderberg
Kenth Wallin
Kristina Rasmussen
Franklin Eck
Elin Hysén
Rickard Wäst
Heinrich Kaufmann
Per-Axel Carlsson
Tobias Eriksson
Berit Bergström
Maj-Britt Rane-Andersson
Karin Green
Ann-Helene Reimertz
Madelene Höök
Thord Brynielsson
Per Stenberg
Ulrika Högstrand
Anders Ekström

(C)
(M)
(S)
(KD)
(M)
(SD)
(V)
(M)
(L)
(S)
(C)
(M)
(SD)
(M)
(S)
(C)
(M)
(L)
(SD)
(M)
(KD)
(M)

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

X
Britt Tönnberg

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Stefan Vilumsons

SUMMA:

X
X
X
X
44

15

0

2

Beslutet skickas till
Nämnden för Förskola & Grundskola, Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad,
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-02-08
Diarienummer

KS 2021-01002

Ansökan om kommunal borgen från IFK Fjärås

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår ansökan om kommunal borgen för IFK Fjärås.
Sammanfattning av ärendet
IFK Fjärås har ansökt om kommunal borgen som säkerhet för att få ta upp lån för upprustning och
tillbyggnad av sin klubbstuga vid Ögärdets IP. Den ansökta borgenssumman uppgår till 2 miljoner
kronor. Föreningen har tagit fram ett förslag till finansieringsplan på hela projektet som uppskattas till
4 miljoner kronor. Övrig finansiering sker med eget kapital, bidrag och sponsorer.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-08
Ansökan om Kommunalt borgenslån från IFK Fjärås, 2021-10-20
Styrelseprotokoll, 2020-03-10
Policy för borgensåtagande, Kommunfullmäktige 2013-09-10, § 123
Beslutet skickas till
IFK Fjärås
Beskrivning av ärendet
IFK Fjärås har ansökt om kommunal borgen på 2 miljoner kronor. Föreningen har behov att rusta upp
och bygga till sin klubbstuga vid Ögärdets IP som i dag inte håller en önskvärd standard. Klubbstugan
på Ögärdet äger föreningen själv och har ett befintligt arrenderandeavtal med kommunen. Föreningen
har över 800 medlemmar, varav 580 aktiva fotbollsspelare. Föreningen satsar brett på både pojk- och
flickfotboll inom alla årsklasser samt representationslag för både herrar och damer. Därutöver bedrivs
fotbollsskola för barn i åldern 6–7 år.
Föreningen och Fjärås som ort växer och IFK Fjärås behöver därför bygga till för att få fler rum, fler
duschar och en handikapptoalett samt även rusta upp och modernisera befintlig byggnad.
Kommunledningskontoret
Anette Kristensson
Enhetschef Finans
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Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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För att finansiera verksamheten har IFK Fjärås satsat på publika arrangemang såsom midsommarfesten
på Tjolöholm. Föreningen har även många sponsorer som hjälper till och stödjer dem ekonomiskt.
IFK Fjärås har anlitat en arkitekt som tagit fram ett förslag på tillbyggnad som föreningen arbetar med.
En uppskattad kostnad för projektet uppgår till 4 miljoner kronor.
För att finansiera projektet har föreningen tagit fram en finansieringsplan
Finansiering
Eget kapital

1 000 000 kr

Bidrag (Allmänna Arvsfonden, HFF, Jordbruksverket)

500 000 kr

Sponsorer

500 000 kr

Kommunalt borgenslån

2 000 000 kr

Utredning
Kommunledningskontoret har utrett ansökan. Utredningen bygger på reglerna i kommunallagen,
policy för borgensåtagande samt ekonomiska kalkyler från IFK Fjärås.
Policy för borgensåtagande

Av kommunens policy för borgensåtagande antagen av kommunfullmäktige den 10 september 2013.
framgår bland annat följande:
Alla ansökningar om kommunal borgen ska behandlas restriktivt. Borgen ska lämnas om det
är en absolut nödvändighet för genomförande av projekt eller verksamhet som kommunen
värderar som mycket angelägen. Det är möjligt att besluta om borgen till mottagare som inte
är helägda av kommunen, men det ska ske särskilt och med mycket stor restriktivitet.
Lokalsamordning och samutnyttjande

Kungsbacka kommun arbetar aktivt med lokalsamordning och samutnyttjande av kommunens lokaler
för att på ett mer effektivt sätt nyttja befintliga lokaler och därmed minimera kostnaderna.
Förvaltningen för Kultur & Fritid har haft dialog med IFK Fjärås om möjligheter att nyttja
omklädningsrum och lokaler på Fjärås Fritidscenter eller klassrum i någon av skolorna som ligger i
nära anslutning till Ögärdets IP och IFK Fjärås klubbstuga. Till viss del nyttjar föreningen redan i dag
fritidscentrets omklädningsrum.
Arrende

Föreningen har ett arrendeavtal med kommunen. Byggnaden på Ögärdet äger de själva. Vid en
eventuell tillbyggnad behöver arrendeområdet justeras, vilket förutsätter att föreningen först får
bygglov för tillbyggnaden.

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)

Bedömning

Då borgen till andra aktörer utöver de som är helägda av kommunen ska ske med mycket stor
restriktivitet bedömer kommunledningskontoret att ansökan inte ligger i linje med
kommunfullmäktiges vilja i policy för borgensåtagande. Vidare finns det möjlighet för IFK Fjärås att
nyttja omklädningsrum och lokaler på Fjärås Fritidscenter eller klassrum i någon av skolorna som
ligger i nära anslutning till föreningens klubbstuga.
Kommunledningskontorets samlade bedömning är därför att ansökan om kommunal borgen inte bör
beviljas.

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör
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Ansökan om kommunalt borgenslån för IFK Fjärås
IFK Fjärås är en fotbollsförening med en målsättning att erbjuda fotbollsspel som en positiv
och meningsfull sysselsättning för ortens ungdomar. Föreningen har över 800 medlemmar och
är organiserad i tre sektioner: herr-, dam- och ungdomssektion. Därutöver finns tio
kommitteer med olika verksamhetsområden.
Huvuddelen av verksamheten är förlagd till Ögärdets IP vid Fjärås Fritidscenter. Här finns vår
klubbstuga, en gräsplan för 11-mannaspel, en konstgräsplan för 11-mannaspel samt en
konstgräsplan för 7-mannaspel. Intilliggande Fjärås Fritidscenter inrymmer simhall,
idrottshall, gym med mera, vilket är en stor tillgång för föreningen. Utöver ovan nämnda
fotbollsplaner disponerar föreningen även en gräsplan i Gödestad (Lertäppa) som är en liten
9-mannaplan. Där har vi byggt en egen fastighet med 4 omklädningsrum, toaletter,
förrådsutrymmen, kök, altaner m. m.
Totalt i klubben, om man räknar med junior- och seniorspelare, så har vi cirka 580 aktiva
fotbollsspelare. Detta tycker vi är mycket bra i en så liten ort som Fjärås. Det är inte många
fotbollsföreningar iHalland som har större verksamhet.
Föreningen satsar brett på både pojk- och flickfotboll inom alla årsklasser med lag från 8år
och uppåt. IFK Fjärås har representationslag för både herrar och damer. Båda lagen har under
många år tillhört de bästa i norra Halland.
Därutöver bedriver man fotbollsskola för barn i åldern 6-7 år. Målet är att alla som vill, skall
få spela fotboll under kamratliga former.
För att finansiera verksamheten har IFK Fjärås satsat på publika arrangemang. Vår
Midsommarfest på Tjolöholm har under de senaste åren vuxit upp till ett av
Göteborgsregionens mest populära familjemål på midsommar. Därutöver brukar IFK Fjärås
årligen medverka i andra stora publika arrangemang på Tjolöholm.
Föreningen har många sponsorer som hjälper till och stödjer oss ekonomiskt. Många av dessa
är med i vårt unika programblad, ca 80 sidor, som delas ut till 12 000 hushåll en gång per år
innan säsongstart.
Vi behöver rusta upp och bygga till vår klubbstuga på Ögärdet som idag inte håller en
önskvärd standard längre. Föreningen och Fjärås som ort växer så vi behöver bygga till för att
bland annat få fler rum och framför allt flera duschar och en handikapptoalett.
Nedan prioriterade punkter är anledningen till att vi behöver kommunens hjälp:
Ett omklädningsrum till Dam/Flickor.
En handikapptoalett och två toaletter mot utsidan (publik m. m.)
Upprustning och modernisering av befintlig fastighet.
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Öka nyttjandet av klubbstugan ("fritidsgård") som en plats där ungdomarna kan
befinna sig mellan skolan och träningen.
Arbets-, mötes-, och domarrum.
Föreningen växer, antal medlemmar ökar.
Uthyrning till PRO, studiecirklar och andra idrottsföreningar m. m.
Orten Fjärås växer.
För att kunna genomföra detta behöver vi en kommunal borgen för att kunna gå till banken.
Fastigheten på Ögärdet äger föreningen sj ä1v och har ett befintligt arrenderande avtal med
kommunen.
Vi har anlitat en arkitekt som hjälpt oss att ta fram ett förslag som vi arbetar vidare med och
för att finansiera detta har vi kommit fram till följande:
Kostnad för tillbyggnad/renovering:

4 miljoner

Eget kapital:
Sponsorer:
Bidrag (Allmänna Arvsfonden, HFF,
Jordbruksverket)
Kommunalt borgenslån:

1 miljoner
500 000 kr
500 000 kr
2 miljoner

Hoppas att kommunen kan bistå IFK Fjärås med detta så att vi kan bli ännu bättre på att
erbjuda våra ungdomar en rolig och utvecklande sysselsättning framåtgent.
Med vänlig hälsning

Styrelseordförande IFK Fjärås
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Protokoll styrelsemöte IFK Fjärås 10 Mars 2020
Närvarande:
samt
undertecknad.
Ej närvarande: -.

1.
2.
3.
4.

Ordförande Niklas Nedrén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Till sekreterare valdes Lennart Skarlöv.
Till justerare valdes Stefan Samuelsson.
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 5a
Herrsektionen

Kommentarer

Ansvarig:

Senior:
 4 matcher har spelats och 4 segrar! Viktigast är att dom flesta i
truppen fått känna på matchspel.
 Skador! Andreas Berg = Höftböjarmuskeln. Nolan Price
Johansson= knä. Ludwig Frivold= baksida lår. Lucas
Wenneberg= rygg. Lucas Bramfors= fot.
 David Fridolfsson ny målvakt tillkommit i truppen. Jacob
Allansson -01 uppflyttad från Jr.
 Ung och träningsvillig grupp! Nyförvärv diskuteras allmänt.
 Träningsläger Danmark i April.
 Tränare Torbjörn tror hårt på truppen men trycker på att
tålamod är viktigt och att det kommer vara lite upp/ner med
så många unga spelare i truppen.
Junior:
• 3 matcher spelade med blandade resultat. Enbart fokus på att
komma igång och hitta känslan i både spelet och i gruppen!
• Skador! - 01 Lucas Elmore= knä. -03 Marius Solem= knä. -04
Theo Andersson = fingerfraktur.
• Ca: 50 spelare i gång på träningar. Mkt bra naturligtvis men det
skapar viss problematik. Utmaningen blir hur planer och ledare
ska räcka till för allt och alla. Vi måste lösa något bra!
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Övrigt:
• Lite omstruktureringar i herrsektionen. Nya in är
samt
som gör comeback i AU.
Totalt är vi i dagsläget 11 personer i sektionen. 1-3 av dessa
kommer kliva av under eller efter säsongen 2020. Diskussioner
förs med dessa personer.
•
kommer att vara ansvarig/ kontaktperson för
hemmamatcher herr år.
•
ansvarar för sociala medier i år.
• Tränare
skriver matchreferatet på hemsida efter
matcher.
•
ser över och blir ansvarig för
tränarutbildningar för våra tränare.
•
är ansvarig och kontaktperson från herr ang
gemensam inköpt kamera dam/herr.

§ 5b
Damsektion

Kommentarer

Ansvarig:

Senior:
 Spelartruppen börjar bli klar. Dock återstår en lucka på
målvaktsfronten att fylla.
 Andra träningsmatchen gick betydligt bättre och vanns med
3-0 mot Lilla Träslöv som också ska spela i div.2.
 Årets första tävlingsmatch spelades mot Himledalen i DM i
söndags. Vinst med 5-0.
 Miniläger Falkenberg 21-22 mars. Fokus på lagbygget. Helgen
avslutas med DM-match mot Falkenberg.
Junior:
 Två tuffa träningsmatcher spelade där motståndarna varit för
bra och vi har därför inte riktigt klarat av att hantera vårt
passningsspel och därmed fått inkassera två stora förluster.
 Dock, i tredje träningsmatchen i lördags blev det vinst borta
mot Varbergs BOIS med 5-1!
 Har anmält sig till seriespel i div.3 men för få lag där gjorde att
man flyttades till div.5 och serien innehåller istället 13 lag och
därmed kommer man spela hela 24 omgångar denna säsong.
C-laget:
 Har förlängt sitt träningsuppehåll och börjar träna igen när
intresset stiger framåt våren.
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§ 5c
Ungdomssektion
Ansvarig:

Kommentarer
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Den ordförandelösa grupp –f.k.a. AU-ungdom –som skall leda
Ungdomssektionen 2020 möttes 4/3 för att försöka se över
planering, underlag, uppgifter mm samt efter bästa förmåga
fördela de ansvarsområden som identifierats. AU-medlemmar
inkl ansvarsområden nedan i denna rapport.
De dokument som Johanna på ett förtjänstfullt sätt
sammanställt och lagt upp på Sharepoint började gås igenom
och uppdateras. Primärt de som som avser aktiviteter i närtid
(ansvar för bollbod, faddrar, matcharrangemang, ordning på
lertäppa, fixardag mm).
Sportrådet har haft sitt första möte 17/2 där det främst
diskuterades samarbetet mellan de olika lagen, lån av spelare
mm, uppdatering av spelarutvecklingsplan/”Den röda tråden”
samt hur de olika lagen anmält sig för divisionsspel under 2020.
Nästa möte är planerat till 16/3 (blir ev 11/3 för att samordna
möten inom U-sekt) där former för och syfte med sportrådet
står på agendan tillsammans med hantering av nya spelare
som kanske både tillhör de äldre grupperna och har en
språkbarriär att överbrygga.
AU Ungdom består just nu av följande personer (inkl
ansvarsområden).
Sekreterare, Information/hemsida och intern
admin – kontaktperson kansliet
. Primär deltagare i
Styrelsens möten.
Kontakt/deltagande i sportråd.
Hälsocertifiering, utbildningar.
Ekonomi.
Dokumentansvarig.
Material och utrustning. Lertäppa (kontaktperson
inom mot lagen, kontroll och uppföljning att det sköts, mm).
Beställning av mat mm inför arrangemang.
Sammanhållande för allehanda praktiska arbeten.
Vi har några prospekt på ytterligare personer som skulle vara
bra att växla in under året. Detta är en viktig fråga då vi inte
bara saknar ordförande utan även då några av ovanstående
sannolikt fasar ut sig efter detta året.
Kommande möten är Ungdomsledarmöte 11/3 och ”AUmöte” 4/5.
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§ 5d Kansli
Ansvarig:

§ 6. Ekonomi
Ansvarig:

§ 7. AP-Listan

Kommentarer
 Nu är det verkligen fullt upp!

jobbar på med det vanliga och dessutom tar
programbladet mycket tid. Det märks att säsongen börjar rulla
igång och det är kul.

jobbar på som vanligt.
försöker få bättre
och bättre koll på vad
gör och på så sätt förbereda för
att han slutar.
 Jag kommer att be
jobba två extra kvällar när jag är på
semester i mitten av april.

Kommentarer

sköter denna punkt till dess vi har en kassör på
plats. Ingen info på detta mötet.
Kommentarer

Ansvarig:
t

a) Idrotts- och Hälsocertifiering:
Uppdatering av Röda Tråden påbörjat. Kommer att
genomföras under året.
b) Arrangemangskommittén: Niklas skall på möte med
fredag 13/3 angående avtal för midsommar 2020. A
följer med.
c) GDPR:
är ansvarig för denna punkt och
informerar löpande. Sektionerna har börjat att spara info i
molnet.
d) Marknadskommitté: Grafisk profil på gång,
jobbar med
detta. Vi behöver bli bättre på att använda sociala medier.
e) Sponsorkommitté: Arbetet pågår med programbladet. Det
behövs mer folk i gruppen. Medlemmar nu är
&

Hans

f)

Niklas

g) Klubbstugan: Nästa steg är att göra ett förarbete för att lämna
in en ansökan till kommunen om en borgensansökan och
bygglov. Styrelsen ger
i uppdrag att genomföra de
förarbetet och därefter ansöka om både bygglov och
borgensansökan.
bokar in ett projektmöte med
och

Sofia

Bidragsansökan: Nästa tillfälle att söka är 15/3.
Lite ont om ideér för tillfället.

h) Fotbollsveckan:
skall ha ett till 31/3.
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Niklas

i)

Årsplan:
tar med den på varje månadsmöte för att
uppdateras kontinuerligt.

Övriga frågor:
















8.
9.
10.

Lilla boden på parkeringen, skall den till Lertäppa? Annars vill
skruva
ner den.
kollar med Ungdoms-AU.
Tryck av kläder. Vi funderar på hur vi hanterar detta framöver.
Ljudanläggning i Bygdegården: Vem står för den? Den må ha varit dyr men
upplevs inte motsvara behovet vid större publik. Hur göra något åt det?
kollar med
Fotbollsskolan: Har de senaste åren i princip organiserats av
/
vilka nu avser lämna detta. Vem tar över? Inte uppenbart att det är upp till
bara ungdom att organisera och driva det. Kräver mycket tid/många dagar
då fotbollsskolan är igång. Ungdoms-AU har som ansvar att starta upp och
driva det.
Vårt trådlösa bredband laggar nåt bedrövligt. Varför är det så?
kollar på
vad det kostar att höja hastigheten.
Användning av A-plan år 2020? Vi får använda den lika mycket som förra
året, dvs 20 tim/vecka.
Arvode till våra egna busschaufförer under 2020. Herr- och Damsektionen
pratar ihop sig om detta.
Intersport borde inte skicka fakturor på saker som är restade. Kan man göra
något åt detta? Svar har kommit från Intersport, inga fakturor skall skickas ut
om vi inte fått material.
Projektgrupp klubbstugan:
Projektgrupp klädleverantör:
(
frågar
från Dam.
Datum för årets IFK förening, prisutdelning. Vi föreslår 7/6.
Strategidag 14/3: få anmälda, påminnelse via mail, Facebook och på
ungdomssektionens möte imorgon.
Föreningslägret i Ulricehamn: Med tanke på situationen angående Corona
och eventuellt ställa in lägret så följer lägerkommittén utvecklingen i samhället
dagligen men har ännu inte kommit till beslutet att ställa in.

Utvärdering av möte: Bra möte. Tack
tar fikat till nästa möte.
Nästa möte: 2020-04-15, kl 18.00.
Ordföranden avslutade mötet.
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Vid protokollet__________________________________

Justeras________________________________________

Justeras________________________________________
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Policy för
borgensåtagande
1. Syfte

Syftet med borgensåtagandet skall vara att stödja verksamhet, som inte bedrivs
av kommunen själv, men som ur kommunalpolitisk synpunkt anses angelägen
och ligger inom ramen för kommunens befogenheter. Det ändamål som
åtagandet gynnar skall sammanfalla med kommunens egna syften och
intressen.
För kommunens egna bolag skall borgenslån prioriteras före lån mot pantbrev.
2. Omfattning och ändamål

Alla ansökningar om kommunal borgen ska behandlas restriktivt. Borgen ska
lämnas om det är en absolut nödvändighet för genomförandet av de projekt
eller den verksamhet som kommunen värderar som mycket angelägen.
2.1 Gäldenärer
Helägda bolag och stiftelser
Borgen lämnas till kommunens helägda bolag och stiftelser för lån till:
• Bostäder för uthyrning
• Lokaler för uthyrning
• Andra ändamål, som sammanfaller med bolagens verksamhet enligt
bolagsordningen eller ägardirektiv.
Borgen avseende bostäder- och lokaler för uthyrning kan avse lån under såväl
byggnadstiden som vid slutlig finansiering.

Kommunala sammanslutningar
Borgen kan lämnas till regionala bolag eller motsvarande samarbetsformer,
som bildats av delägarkommunerna/medlemskommunema för att bedriva
sådan verksamhet, som kommunerna annars skulle ha utfört och som ingår
i dess verksamhet enligt bolagsordning eller motsvarande. Borgensåtagandet
kan avse såväl investering som pensionsåtaganden mot anställda. En
förutsättning är att Kungsbacka kommun ingår i sammanslutningen.
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Policy
Företag och organisationer som bedriver verksamhet som ryms inom den
kommunla kompetensen
Borgen kan efter prövning och i ett uppstartsskede, lämnas till investeringar
eller som säkerhet vid hyra av lokal. Individuellt riktat stöd till enskilda
näringsidkare får dock endast lämnas om det föreligger synnerliga skäl, samt
om stödet står i rimlig proportion till den nytta kommunen erhåller av
verksamheten. Hänsyn skall tas till kommande lagstiftning om ”Olagligt
statsstöd” som föreslås gälla från l juli 2013.
Föreningar och övriga
Kommunfullmäktige beslutar särskilt och med mycket stor restriktivitet om
borgen till mottagare som inte är helägda av kommunen. Stor vikt tas till att
ändamålet är av stort kommunalt och allmännyttigt intresse.
2.2 Borgen för egna hem och småhus
Ny borgen lämnas inte för egna hem och småhus. Omskrivning av befintlig
borgen för egna hem och småhus lämnas endast om den som övertar lånet är
gift/sambo eller barn till den som tidigare haft lånet och om den som övertar
lånet bedöms ha en sådan ekonomi att kommunens risk inte ökar.
3. Villkor och säkerheter

3.1 Säkerheter
Om borgensåtagande ingås bör kommunen ha pantbrev för hela borgensbeloppet i fast egendom, Eksta bostads AB och stiftelsen Tjolöholm
undantagna. Den fasta egendomen skall vara åsatt ett aktuellt marknadsvärde
och pantbrev ska ligga inom 90 % av detta. Belåning av fastighet eller annan
fast egendom får inte ske mot ytterligare säkerhet i panträtt utan kommunens
godkännande.
Fastigheten eller anläggningen som ska finansieras med borgenslånet ska vara
betryggande försäkrad. Kommunen ska, under hela borgensåtagandets
giltighetstid, hållas underrättad om att försäkringen gäller.

Egna bolag och stiftelser
En ökning av pantsättningen av befintliga tillgångar till externa långivare får
inte ske utan kommunfullmäktiges tillåtelse.
Övriga
För att skydda kommunen mot oönskad riskexponering ska en riskanalys
upprättas innan borgensbeslut fattas sker.
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Riskanalysen bör innehålla följande;
• En bedömning av låntagarens kreditvärdighet.
• En bedömning av låneobjektets investerings- och driftkalkyler ska i
förekommande fall genomföras före beslut.
• En bedömning skall ske av hur kommunen kan begränsa
risktagandet genom exempelvis pantförskrivning, delat åtagande, krav
på försäkring, erhållandet av annan säkerhet, etc.
• Insyn i låntagarens verksamhet.
4. Beslut

Formalia
Beslutet om kommunal borgen ska tydligt ange borgens omfattning avseende;
•Beloppsgräns, maximigräns
•I beslut om borgen, till annan än kommunalt bolag, skall även
storleken på den årliga amorteringen av lånet och storleken på
eventuell avgift anges.
•Vem som undertecknar beslutet-om inte detta framgår på annat håll.

Ramborgen för Eksta Bostads AB
För ramborgen som lämnas till Eksta Bostads AB skall följande beslutsformulering användas:
•Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen
för Eksta Bostads ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om xxx kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Ramborgen till Eksta förnyas varje år och anpassas till den nivå som gäller vid
varje årsskifte.
5. Avgift

För kommunens helägda bolag eller helägda stiftelser, utgår en marknadsmässig årlig borgensavgift på utnyttjad borgen, baserad på bolagets/stiftelsens
bedömda villkor att erhålla krediter i marknaden utan kommunal borgen.
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Genom särskilt beslut av Kommunfullmäktige kan annan avgift eller
undantag för avgift medges. Avgiften beräknas och debiteras årsvis i
efterskott.
Kommunen kan även för andra än de helägda bolagen ta ut en borgensavgift
som ett sätt att reducera kreditrisk och administrativa kostnader. Detta sker
efter beslut i varje enskilt ärende.
6. Redovisning och administration

Borgensåtaganden administreras av kommunstyrelsens förvaltning.
För löpande omsättning av lån med kommunal borgen äger firmatecknarna
rätt att underteckna nya reverser.
I årsredovisningen skall kommunstyrelsen till fullmäktige redovisa
kommunens samlade borgensåtaganden, de infriade borgensförpliktelserna
samt en analys och riskbedömning av kommunens borgensåtaganden.
7. Regressrätt

I de fall kommunen har infriat ett borgensåtagande skall kommunens
möjlighet att utnyttja sin regressrätt alltid utnyttjas.

Beslutad av: Kommunfullmäktige i protokoll KF § 123/13
Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun • 434 81 Kungsbacka • 0300-83 40 00
info@kungsbacka.se • www.kungsbacka.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-01-17
Diarienummer

KS 2021-01237

Utdelning ur Arvid och Hildur Anderssons donationsfond 2021 (Vård & Omsorg)

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att inte fördela årets utdelningsbara medel om 7 962 kronor ur Arvid och
Hildur Anderssons donation, utan låta medlen kvarstå till nästa år och att låta utdelningen hanteras av
nämnden för Individ & Familjeomsorg från och med år 2022.
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 donation. Av de resterande
utdelningsbara medlen ska nämnden för Individ & Familjeomsorg ge förslag om att fördela en
fjärdedel och nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad två fjärdedelar. För den del av Arvid och
Hildur Anderssons donation som nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för, finns det för 2021,
7 962 kronor att fördela. Det har inkommit en ansökan, men sökanden uppfyller inte kriterierna för
utdelning ur stiftelsen eftersom personen inte bor i Släps församling samt att behovet skulle kunna
tillgodoses genom allmänna medel eller andra bidrag.
Under ansökningsperioden har förvaltningen för Vård & Omsorg enligt kommunstyrelsens beslut den
20 april 2021 utökat annonseringen samt kontaktat verksamhetschefer för förvaltningens verksamheter
inom aktuellt geografiskt område. Trots detta har inga berättigade sökanden inkommit med
ansökningar. Därför föreslås att medlen kvarstår till nästa år och att nämnden för Individ &
Familjeomsorg tar över uppdraget att dela ut Vård & Omsorgs fjärdedel från och med 2022. Nämnden
för Individ & Familjeomsorg har accepterat att även dela ut denna del och i testamentet uttrycks inget
som hindrar en sådan överflyttning.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-17
Nämnden för Vård & Omsorg 2021-12-15, § 118
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-01

Kommunledningskontoret
Eva Böhnke
Kommunledningssekreterare

1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Beslutet skickas till
Nämnden för Vård & Omsorg, nämnden för Individ & Familjeomsorg

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Vård & Omsorg

Datum

1 (2)

2021-12-15

§ 118
Dnr 2021-00315
Fördelning av medel ur Arvid och Hildur Anderssons donation 2021
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta att inte
fördela årets utdelningsbara medel om 7962 kronor ur Arvid och Hildur Anderssons
donation, utan låta medlen kvarstå till nästa år.
Sammanfattning av ärendet
Den 26 april 1961 författade Arvid och Hildur Andersson ett testamente. I
testamentet framgår det att det är deras yttersta vilja att det ska bildas en fond utav
det som kvarstår av deras kvarlåtenskap och att fonden ska heta ”Arvid och Hildur
Anderssons fond”, där den årliga avkastningen ska användas till ”Utbildning av
ungdom och vård av behövande ålderstigna, sjuka och invalidiserade personer från
Släps församling i den mån deras behov inte kan tillgodoses av allmänna medel eller
andra bidrag”.
Nämnden för Vård & Omsorg ska varje år ge förslag åt kommunstyrelsen att besluta
om att fördela en fjärdedel av de utdelningsbara medlen ur Arvid och Hildur
Anderssons donation. Av de resterande utdelningsbara medlen ska nämnden för
Individ & Familjeomsorg ge förslag om att fördela en fjärdedel och nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad två fjärdedelar.
För den del av Arvid och Hildur Anderssons donation som nämnden för Vård &
Omsorg ansvarar för så finns det för 2021 7962 kronor att fördela. Det har inkommit
en ansökan men som inte uppfyller kriterierna för utdelning ur stiftelsen.
Anledningen är för att personen inte bor i Släps församling samt att behovet skulle
kunna tillgodoses genom allmänna medel eller andra bidrag. Därför föreslås att
medlen kvarstår till nästa år för fördelning.
Under ansökningsperioden har förvaltningen för Vård & Omsorg enligt
kommunstyrelsens beslut den 20 april 2021 utökat annonseringen genom att
förvaltningen har informerat om att det är möjligt att ansöka om pengar ur stiftelsen
på både Kungsbacka kommuns intranät ”Insidan” och Kungsbacka kommuns
hemsida och TV-skärmar i verksamhetens lokaler. Även texten om Arvid och Hildur
Anderssons donation har uppdaterats på hemsidan. Det har också skickats ut ett mejl
till verksamhetscheferna och de biträdande verksamhetscheferna för både Vård &
Omsorgsboende och Kvarboende, enhetscheferna vid Sandlyckan och Särö vård- och
omsorgsboende samt Kullavik och Vallda hemtjänst. Men också till driftansvarig och
kvalitet- och omsorgshandledare vid Blåvingevägens vård- och omsorgsboende.
Mejlet har även skickats till verksamhetschefen för Myndighet, de två
enhetscheferna, metodhandledarna, avgiftshandläggarna och till representanterna och
ersättarna vid Forum Pensionärsorganisationer samt Särö pastorat. Det pågår också
ett arbete med att digitalisera ansökningsprocessen och skapa en e-tjänst så att
ansökan kan göras direkt via Kungsbacka kommuns hemsida genom ett formulär.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Vård & Omsorg

Datum

2 (2)

2021-12-15

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-01
Beslutsgång
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-11-01
Diarienummer

VO 2021-00315

Fördelning av medel ur Arvid och Hildur Anderssons donation 2021

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta att inte fördela årets
utdelningsbara medel om 7962 kronor ur Arvid och Hildur Anderssons donation, utan låta medlen
kvarstå till nästa år.
Sammanfattning av ärendet
Den 26 april 1961 författade Arvid och Hildur Andersson ett testamente. I testamentet framgår det att
det är deras yttersta vilja att det ska bildas en fond utav det som kvarstår av deras kvarlåtenskap och att
fonden ska heta ”Arvid och Hildur Anderssons fond”, där den årliga avkastningen ska användas till
”Utbildning av ungdom och vård av behövande ålderstigna, sjuka och invalidiserade personer från
Släps församling i den mån deras behov inte kan tillgodoses av allmänna medel eller andra bidrag”.
Nämnden för Vård & Omsorg ska varje år ge förslag åt kommunstyrelsen att besluta om att fördela en
fjärdedel av de utdelningsbara medlen ur Arvid och Hildur Anderssons donation. Av de resterande
utdelningsbara medlen ska nämnden för Individ & Familjeomsorg ge förslag om att fördela en
fjärdedel och nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad två fjärdedelar.
För den del av Arvid och Hildur Anderssons donation som nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för
så finns det för 2021 7962 kronor att fördela. Det har inkommit en ansökan men som inte uppfyller
kriterierna för utdelning ur stiftelsen. Anledningen är för att personen inte bor i Släps församling samt
att behovet skulle kunna tillgodoses genom allmänna medel eller andra bidrag. Därför föreslås att
medlen kvarstår till nästa år för fördelning.
Under ansökningsperioden har förvaltningen för Vård & Omsorg enligt kommunstyrelsens beslut den
20 april 2021 utökat annonseringen genom att förvaltningen har informerat om att det är möjligt att
ansöka om pengar ur stiftelsen på både Kungsbacka kommuns intranät ”Insidan” och Kungsbacka
kommuns hemsida och TV-skärmar i verksamhetens lokaler. Även texten om Arvid och Hildur
Anderssons donation har uppdaterats på hemsidan. Det har också skickats ut ett mejl till
verksamhetscheferna och de biträdande verksamhetscheferna för både Vård & Omsorgsboende och
Kvarboende, enhetscheferna vid Sandlyckan och Särö vård- och omsorgsboende samt Kullavik och
Förvaltningen för Vård & Omsorg
Cecilia Wahlgren
Registrator

1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Vallda hemtjänst. Men också till driftansvarig och kvalitet- och omsorgshandledare vid
Blåvingevägens vård- och omsorgsboende. Mejlet har även skickats till verksamhetschefen för
Myndighet, de två enhetscheferna, metodhandledarna, avgiftshandläggarna och till representanterna
och ersättarna vid Forum Pensionärsorganisationer samt Särö pastorat. Det pågår också ett arbete med
att digitalisera ansökningsprocessen och skapa en e-tjänst så att ansökan kan göras direkt via
Kungsbacka kommuns hemsida genom ett formulär.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-01
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Karl Lundgren

Cecilia Wahlgren

Tillförordnad förvaltningschef

Registrator

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-01-17
Diarienummer

KS 2021-01255

Utdelning ur Arvid och Hildur Anderssons donationsfond 2021 (Individ &
Familjeomsorg)

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar om utdelning av 5 000 kronor ur Arvid och Hildur Anderssons fond för
2021, enligt nämnden för Individ och Familjeomsorgs förslag.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Individ och Familjeomsorg ska ge förslag åt kommunstyrelsen om fördelning av en
fjärdedel av de utdelningsbara medlen ur Arvid och Hildur Anderssons fond. Av de resterande
utdelningsbara medlen ska nämnden för Vård & Omsorg ge förslag om att fördela en fjärdedel och
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad två fjärdedelar. För den del av Arvid och Hildur
Anderssons donation som nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar för kvarstår det för år 2021
5 406 kronor att fördela. Medlen ska enligt stiftelsen stadgar utbetalas för
vård av behövande åldersstigna, sjuka och invalidiserade personer från Släps församling i
den mån deras behov icke kan tillgodoses av allmänna medel eller andra bidrag.

En ansökan har inkommit till Nämnden för Individ & Familjeomsorg där den sökanden uppfyller
kriterierna för att få medel ur stiftelsen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-17
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2021-12-16, § 198
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg tjänsteskrivelse, 2021-10-31
Sammanställning över inkomna ansökningar, 2021-10-31
Beslutet skickas till
Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Kommunledningskontoret
Eva Böhnke
Kommunledningssekreterare

1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Datum

1 (1)

2021-12-16

§ 198
Dnr 2021-00168
Utdelning ur Stiftelsen Arvid och Hildur Andersson donationsfond 2021
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs förslag till beslut till
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar om utdelning ur Arvid och Hildur Anderssons fond för
2021, enligt Nämnden för Individ och Familjeomsorgs förslag.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Individ och Familjeomsorg ska ge förslag åt kommunstyrelsen att
besluta om utbetalning ur Arvid och Hildur Anderssons fond. Pengarna ska utbetalas
för ” vård av sjuka och invalidiserade personer från Släps församling i den mån deras
behov icke kan tillgodoses av allmänna medel eller andra bidrag”.
En ansökan har inkommit till förvaltningen för Individ och Familjeomsorg varav den
sökanden uppfyller kriterierna för att få medel ur stiftelsen.
Beslutsunderlag
Se, jämte sammanställning, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-31, där det
föreslås följande: Kommunstyrelsen beslutar om utdelning ur Arvid och Hildur
Anderssons fond för 2021, enligt Nämnden för Individ och Familjeomsorgs förslag.
Beslutsgång
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden följande:
Kommunstyrelsen beslutar om utdelning ur Arvid och Hildur Anderssons fond för
2021, enligt Nämnden för Individ och Familjeomsorgs förslag.
Förslaget antas.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-10-31
Diarienummer

IF 2021-00168

Förslag på fördelning ur Arvid och Hildur Anderssons donationsfond 2021
Nämnden för Individ och Familjeomsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar om utdelning ur Arvid och Hildur Anderssons fond för 2021, enligt
Nämnden för Individ och Familjeomsorgs förslag.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Individ och Familjeomsorg ska ge förslag åt kommunstyrelsen att besluta om utbetalning
ur Arvid och Hildur Anderssons fond. Pengarna ska utbetalas för ” vård av sjuka och invalidiserade
personer från Släps församling i den mån deras behov icke kan tillgodoses av allmänna medel eller
andra bidrag”.
En ansökan har inkommit till förvaltningen för Individ och Familjeomsorg varav den sökanden
uppfyller kriterierna för att få medel ur stiftelsen, se sammanställning över inkomna ansökningar.
Beslutsunderlag
Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-10-31.
Bilaga: Sammanställning över inkomna ansökningar, 2021-10-31
Inkommen ansökningshandling
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

1 (1)
Erika Sköld
0300-838978
Registrator

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

Datum

2021-10-31
Diarienummer

IF 2021-00168

Sammanställning över inkomna ansökningar om medel
Arvid och Hildur Andersson donationsfond - 2021
Nr.

Initialer

Bedöms
uppfylla
kriteriet
ålderstigen,
sjuk och
invalidiserad

Bedöms
uppfylla
kriteriet från
Släps
församling

Bedöms uppfylla
ändamålet vård

Förslag till beslut

2

JP - 1973

Ja

Ja

Ja

Sökande bedöms uppfylla
kriterierna för utdelning. Förslag
är utdelning av medel till
sökande.

1 (1)
Erika Sköld
0300-838978
Registrator

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

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-12-02
Diarienummer

KS 2021-01127

Utdelning av medel ur Stiftelsen Adolf Hasselgrens och hans maka Hélene
Hasselgrens Minnesfond
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar utdelning ur Stiftelsen Adolf Hasselgrens och hans maka Hélene
Hasselgrens Minnesfond till en summa av 848 500 kronor för inköp och installation av skulpturen
”Change of directions” av konstnären Maria Miesenberger i parkstråket vid badhuset.
Sammanfattning av ärendet
Enligt reglerna för Stiftelsen borgmästare Adolf Hasselgrens och hans maka Hélene Hasselgrens
minnesfond ska avkastningen användas till inköp av något konstverk, antingen för prydande av någon
offentlig plats i Kungsbacka eller för prydande av någon kommunal byggnad.
I testamentet anges att avkastningen ska kapitaliseras under de första fem eller tio åren. Detta har lett
till en senare missuppfattning att utdelning endast får ske vart femte år. Senaste gången
kommunfullmäktige fattade beslut angående utdelning ur stiftelsen var den 6 februari 2018 då det
beslutades att skjuta upp utdelning för att senare bekosta inköp av konstverk till projektet Väster om ån
som då ännu inte var färdigställt. Projektet pågår fortfarande och nämnden för Kultur & Fritid kan
inkomma med förslag till inköp av konstverk då det är färdigställt.
Utdelningsbara medel uppgår för närvarande till 2 267 347 kronor.
Medel avseende konstgestaltning till parkstråket vid badhuset ska användas till inköp och installation
av skulpturen ”Change of directions” av konstnären Maria Miesenberger.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-02
Kultur & Fritid beslut, 2021-10-21 § 52
Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-09-06
Offert ”Change of Directions”, 2021-09-03
Beslutet skickas till
Nämnden för Kultur & Fritid, Kommunledningskontoret: Ekonomi
Kommunledningskontoret
Eva Böhnke
Kommunledningssekreterare

1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur & Fritid

Datum

2021-10-21

§ 52
Dnr 2021-00117
Utdelning ur Hasselgrenska fonden
Beslut
Nämnden för Kultur & Fritid föreslår att utdelning ur Stiftelsen Adolf och Hélene
Hasselgrens Minnesfond till en summa av 848 500 kr beviljas. Utdelningen ska
bekosta inköp och installation av skulpturen ”Change of directions” av konstnären
Maria Miesenberger i parkstråket vid badhuset.
Sammanfattning av ärendet
Enligt reglerna för Stiftelsen borgmästare Adolf Hasselgrens och hans maka Hélene
Hasselgrens minnesfond ska avkastningen användas för stadens förskönande.
Medel avseende konstgestaltning till parkstråket vid badhuset skall användas till
inköp och installation av skulpturen ”Change of directions” av konstnären Maria
Miesenberger.
Beslutsunderlag
Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-09-06
Offert ”Change of Directions”, 2021-09-03
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens förvaltning för beredning till Kommunfullmäktige

Justerare

Expedierat/bestyrkt

1 (1)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-09-06
Diarienummer

KFT/2021:00117

Utdelning av medel ur Stiftelsen Adolf och Hélene Hasselgrens minnesfond
Förslag till beslut för fastställande i Kommunfullmäktige
Nämnden för Kultur & Fritid föreslår att utdelning ur Stiftelsen Adolf och Hélene Hasselgrens
Minnesfond till en summa av 848 500 kr beviljas. Utdelningen ska bekosta inköp och installation av
skulpturen ”Change of directions” av konstnären Maria Miesenberger i parkstråket vid badhuset.
Sammanfattning av ärendet
Enligt reglerna för Stiftelsen borgmästare Adolf Hasselgrens och hans maka Hélene Hasselgrens
minnesfond ska avkastningen användas för stadens förskönande.
Medel avseende konstgestaltning till parkstråket vid badhuset skall användas till inköp och installation
av skulpturen ”Change of directions” av konstnären Maria Miesenberger.
Beslutsunderlag
Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-09-06
Offert ”Change of Directions”, 2021-09-03
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens förvaltning för beredning till Kommunfullmäktige

Ulrika Granfors
Förvaltningschef

Kultur & Fritid
Ulrika Granfors
0300-83 40 98
ulrika.granfors@kungsbacka.se

1 (1)

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

Miesenberger Enterprise AB
Org.nr. 556688-5835

1(2)

Repslagargatan 8, 3 tr
S-118 46 Stockholm
SWEDEN
+46-737226044
maria.miesenberger@gmail.com
Kungsbacka Kommun
Kultur och Fritid
Andrej Green

Stockholm 3 september 2021
Offert avseende skulptur av konstnär
Kungsbacka, Kungsbacka Kommun:

till Idrottsparken

Skulptur i patinerad brons:
Change of Direction, 2015 (mått ca. 90x60x70 cm)
576.000:- exkl. moms
Platsspecifik ställningen till skulpturinstallationen tillverkas i samarbete med PAB, Patric and
Brother AB, Tjörn, som även ombesörjer transport av ställning och verk till platsen och
genomför montage på plats.
Transport av verket från konstnärens lager Stockholm till Tjörn.

5.000:- exkl. moms

6-8 meter hög ställning av 100x100 mm galvade stålrör, 20 mm platta 750x750 mm.

avgår (ingår i konstverket)

42.000:- exkl. moms
17.000:- exkl. moms
25.000:- exkl. moms

Definitiv höjd på ställning bestäms i samråd mellan konstnär och kommun efter möte på
plats i Kungsbacka.
Transport och montage på betongplatta.
Försäkring för Gestaltningsuppdrag, Gefverts.

15.000:- exkl. moms
5.000:- exkl. moms

Planering, ritningar, upphandling (3 dagar)
Projektering (inkl. 2 dagar på plats), övervakning av produktion och installation (3 dagar)
(beräknat enligt KRO rekommendation)
46.800:- exkl. moms

2(2)
Resor (2 resor), övriga oförutsedda kostnader

6.000:- exkl. moms

Summa:
Moms 25%:

678.800:- exkl. moms
169.700:-

Totalsumma:

848.500:- inkl. moms

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Datum

1 (1)

2022-01-19

§ 10
Dnr 2021-00091
Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen, SoL fjärde kvartalet 2021
Beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport 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
(SoL) 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
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-12-23
Sammanställning av ej verkställda beslut, fjärde kvartalet 2021

Beslutsgång
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens förtroendevalda revisorer

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-12-23
Diarienummer

GA 2021-00091

Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL,
fjärde kvartalet 2021
Förslag till beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport 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 (SoL) 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
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-12-23
Sammanställning av ej verkställda beslut, fjärde kvartalet 2021
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens förtroendevalda revisorer
Beskrivning av ärendet
Sammanställning av tredje kvartalet 2020 för ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering
enligt 16 kap 6 f§, socialtjänstlagen, SoL, visar att inga ej verkställda beslut är inrapporterade.
Karin Zetterman
Verksamhetschef Kompetenscentrum
1 (1)
Markus Ternblad
0300 83 41 66
Utvecklingsledare

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

2021

Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal
1

Totalt antal
personer
med särskilt
boendebeslut
som inte har
verkställts
inom 3
månader
Antal
personer
som har
väntat på
boende 3 - 6
månader
Antal
personer
som har
väntat på
boende 6 - 9
månader
Antal
personer
som har
väntat på
boende 9 -12
månader.
Antal
personer
som har
väntat på
boende > 12
månader

2

3

4

0

0

0

0

0

Antal
personer
som tackat
nej till
erbjudande

0

Antal
Ej fått något
personer
erbjudande
som tackat
nej till
fler
erbjudanden

0

0

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-02-03
Diarienummer

KS 2021-00501

Svar på motion från Agneta Ernegård (-) om Digital "Fixare" för 65+ samt de med
funktionsnedsättning
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att resurser och arbetssätt för att
stödja de som står utanför det digitala samhället redan finns och är under fortsatt utveckling, bland
annat genom det kommunövergripande arbetet benämnt Mera digital.
Sammanfattning av ärendet
Agneta Ernegård (-) har i en motion som anmäldes till kommunfullmäktige den 4 maj 2021 föreslagit
att kommunen inrättar en tjänst som digital fixare för målgruppen 65+ samt för personer med
funktionsnedsättning. Motionären framhåller att det i Kungsbacka kommuns handlingsplan Ett
smartare Kungsbacka finns ett antal områden som kommunen vill utveckla med hjälp av digital
teknik, bland annat välfärdsteknik och digital samhällsbyggnadsprocess, men att handlingsplanen inte
beskriver hur kommuninvånarna ska använda de digitala tjänsterna. Den digitala fixaren ska kunna
vara behjälplig vid användandet av olika digitala tjänster.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-03
Nämnden för Kultur & Fritid, 2021-10-21, § 57
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-10-04
Nämnden för Vård & Omsorg 2021-10-20, § 93
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-27
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2021-10-14, § 157
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-09, § 228
Kommunfullmäktige 2021-05-04, § 87
Motion från Agnetha Ernegård (-) om att tillsätta digital fixare för 65+ samt de med
funktionsnedsättning, 2021-04-19

Kungsbacka kommun
Ewa Ahlberg
0730304442
Utvecklare IT

1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
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Beskrivning av ärendet
Agneta Ernegård (-) har i en motion som anmäldes till kommunfullmäktige den 4 maj 2021 föreslagit
att kommunen inrättar en tjänst som digital fixare för målgruppen 65+ samt för personer med
funktionsnedsättning.
Kommunstyrelsen anser att förslaget i grunden är bra, då behovet av ett digitalt stöd för flera
målgrupper bedöms vara stort. Frågan behöver dock ses över ur helhetsperspektivet Ett Kungsbacka
och bedöms därför vara en del av den samlade utvecklingen för att öka den digitala delaktigheten hos
kommuninvånarna. Kommunledningskontoret bedömer även att utvecklingen behöver hållas samman
övergripande i kommunen för att nå alla kommuninvånare på ett likvärdigt sätt. Kommunen har redan
påbörjade utvecklingsarbete i syfte att minimera det digitala utanförskapet hos kommuninvånarna.
Det pågår i dag ett större kommunövergripande arbete benämnt Mera Digital som syftar till att stödja
personer som står utanför det digitala samhället, motsvarande det behov som beskrivs i motionen. Det
handlar dels om en fysisk plats på kulturhuset Fyren som är öppen för besökare för att ge hjälp, stöd
och inspiration inom det digitala området. Kopplat till denna verksamhet kommer det också finnas
volontärer som kan arbeta uppsökande för att nå samtliga målgrupper som behöver stöd.
Under pandemin ställde enheten Senior i Kungsbacka om från träffpunktsverksamhet till att i stället
stödja främst riskgrupper med frivilliginsatser. En digital fixare arbetade uppsökande i seniorers hem
med exempelvis internetuppkoppling, bank-ID, hjälp att beställa mat och mediciner. Sedan tidigare har
även Sveriges alla folkbibliotek uppdraget att höja den digitala kunskapen i samhället, något som
genomförs på närbiblioteken och Fyrens bibliotek där man kan få stöd både i grupp och som enskild
individ av särskilt utbildade IT-bibliotekarier. Efter det särskilda ekonomiska stöd som
kommunstyrelsen tilldelade Kultur & Fritid har bibliotekens verksamhet och Senior i Kungsbacka
gjort gemensam satsning inom detta område.
För att verksamheten ska kunna bli mer storskalig bygger konceptet på att både medarbetare i
kommunen och kunniga invånare i olika åldrar ska kunna lära, hjälpa och inspirera de som behöver
stöd. Mera digital har redan en omfattande programverksamhet i gång och verksamheten planeras att
fortsätta även framöver.
Med bakgrund till det arbete som redan genomförs bedömer kommunledningskontoret att kommunen
redan arbetar på det sätt som motionären önskar. En intensifiering av arbetet är också inplanerad då
verksamheten likt motionären ser ett stort behov av stöd i syfte att motverka digitalt utanförskap.

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur & Fritid

Datum

1 (2)

2021-10-21

§ 57
Dnr 2021-00132
Begäran om yttrande - Motion om digital fixare (2021-00501)
Beslut
Nämnden för Kultur & Fritid föreslår att motionen avslås med hänvisning till att
resurser och arbetssätt för att stödja de som står utanför det digitala samhället redan
finns och är under fortsatt utveckling. Det är ett angeläget behov som behöver
tillgodoses med olika metoder.
Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslår Agnetha Ernegård att kommunen inrättar en digital fixare för att
stödja personer som står utanför det digitala samhället. Exempel på arbetsuppgifter
kan vara att berätta hur man genomför videosamtal, använder Vårdguiden eller olika
appar såsom mobilt Bank-ID etc.
Under corona ställde enheten Senior i Kungsbacka om från träffpunktsverksamhet
till att istället stödja främst riskgrupper med frivilliginsatser. Ganska snart började de
rikta in sig mot just de tjänster som föreslås i motionen dvs digitalt fix för seniorer.
En digital fixare arbetade uppsökande i seniorers hem med t ex internetuppkoppling,
bank-ID, hjälp att beställa mat och mediciner etc. Sedan tidigare har även Sveriges
alla folkbibliotek uppdraget att höja den digitala kunskapen i samhället, något som
genomförs på närbiblioteken och Fyrens bibliotek där man kan få stöd både i grupp
och som enskild individ av särskilt utbildade IT-bibliotekarier. Efter det särskilda
ekonomiska stöd som Kommunstyrelsen tilldelade Kultur &Fritid har bibliotekens
verksamhet och Senior i Kungsbacka gjort gemensam satsning inom detta område.
För att verksamheten ska kunna fortsätta även utan särskilt ekonomiskt stöd pågår ett
större kommunövergripande arbete benämnt Mera Digital. Det syftar till att flera
förvaltningar satsar än mer kraftfullt på att höjda digitala nyfikenheten och
kunskapen och att invånare lär invånare som komplement till kommunala digitala
värdar som fixarna bytte namn till för att inte sammanblandas med de fixare som
arbetar med brand- och fallprevention för seniorer. Mera Digital kommer ha en
fysisk plats på Fyren dit man kan gå för att få hjälp men även bestå av volontärer
som kan arbeta uppsökande. Träffpunkterna som återigen öppnat är ytterligare
exempel på platser där kunskapsöverföring pågår. För att verksamheten ska kunna bli
mer storskalig har vi byggt konceptet på inte bara kommunalt anställd personal utan
även att kunniga invånare i olika åldrar inspirerar och lär de som behöver stöd. Mera
digital har redan en omfattande programverksamhet igång.
Utifrån den satsning som pågår och planeras att fortsätta även framöver är
intentionen i motionen redan uppfylld. Arbetet planeras att intensifieras än mer då vi
ser ett stort behov av det i likhet med motionens författare.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-10-04
Begäran om yttrande, 2021-06-15
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Kultur & Fritid

Datum

2021-10-21

KS § 228 – Beslut, 2021-06-15
KS § 87 – Beslut, 2021-06-15

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens förvaltning

Justerare

Expedierat/bestyrkt

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-10-04
Diarienummer

KFT 2021-00132

Begäran om yttrande – Motion om att inrätta digital fixare

Beslut i nämnden för Kultur & Fritid
Nämnden för Kultur & Fritid föreslår att motionen avslås med hänvisning till att resurser och arbetssätt
för att stödja de som står utanför det digitala samhället redan finns och är under fortsatt utveckling. Det
är ett angeläget behov som behöver tillgodoses med olika metoder.
Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslår Agnetha Ernegård att kommunen inrättar en digital fixare för att stödja personer
som står utanför det digitala samhället.
Under corona ställde enheten Senior i Kungsbacka om från träffpunktsverksamhet till att istället stödja
främst riskgrupper med just de tjänster som föreslås i motionen. En digital fixare arbetade uppsökande
i seniorers hem med t ex internetuppkoppling, bank-ID, hjälp att beställa mat och mediciner etc. Sedan
tidigare har även Sveriges alla folkbibliotek uppdraget att höja den digitala kunskapen i samhället. För
att verksamheten ska kunna fortsätta även utan det särskilda ekonomiska stödet som Kommunstyrelsen
delade ut pga corona pågår ett större kommunövergripande arbete benämnt Mera Digital. Det syftar till
att invånare lär invånare som komplement till kommunala digitala värdar. För att verksamheten ska
kunna bli mer storskalig har vi byggt konceptet på inte bara kommunalt anställd personal utan även att
kunniga invånare i olika åldrar inspirerar och lär de som behöver stöd.
Utifrån den satsning som pågår och planeras att fortsätta även framöver är intentionen i motionen
redan uppfylld och planeras att byggas ut än mer.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-10-04
Begäran om yttrande, 2021-06-15
KS § 228 – Beslut, 2021-06-15
KS § 87 – Beslut, 2021-06-15
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens förvaltning
Förvaltningen för Kultur & Fritid
Ulrika Granfors
0300-834098
förvaltningschef
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Kungsbacka kommun
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Beskrivning av ärendet
I en motion föreslår Agnetha Ernegård att kommunen inrättar en digital fixare för att stödja personer
som står utanför det digitala samhället. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att berätta hur man
genomför videosamtal, använder Vårdguiden eller olika appar såsom mobilt Bank-ID etc.
Under corona ställde enheten Senior i Kungsbacka om från träffpunktsverksamhet till att istället stödja
främst riskgrupper med frivilliginsatser. Ganska snart började de rikta in sig mot just de tjänster som
föreslås i motionen dvs digitalt fix för seniorer. En digital fixare arbetade uppsökande i seniorers hem
med t ex internetuppkoppling, bank-ID, hjälp att beställa mat och mediciner etc. Sedan tidigare har
även Sveriges alla folkbibliotek uppdraget att höja den digitala kunskapen i samhället, något som
genomförs på närbiblioteken och Fyrens bibliotek där man kan få stöd både i grupp och som enskild
individ av särskilt utbildade IT-bibliotekarier. Efter det särskilda ekonomiska stöd som
Kommunstyrelsen tilldelade Kultur &Fritid har bibliotekens verksamhet och Senior i Kungsbacka
gjort gemensam satsning inom detta område.
För att verksamheten ska kunna fortsätta även utan särskilt ekonomiskt stöd pågår ett större
kommunövergripande arbete benämnt Mera Digital. Det syftar till att flera förvaltningar satsar än mer
kraftfullt på att höjda digitala nyfikenheten och kunskapen och att invånare lär invånare som
komplement till kommunala digitala värdar som fixarna bytte namn till för att inte sammanblandas
med de fixare som arbetar med brand- och fallprevention för seniorer. Mera Digital kommer ha en
fysisk plats på Fyren dit man kan gå för att få hjälp men även bestå av volontärer som kan arbeta
uppsökande. Träffpunkterna som återigen öppnat är ytterligare exempel på platser där
kunskapsöverföring pågår. För att verksamheten ska kunna bli mer storskalig har vi byggt konceptet på
inte bara kommunalt anställd personal utan även att kunniga invånare i olika åldrar inspirerar och lär
de som behöver stöd. Mera digital har redan en omfattande programverksamhet igång.
Utifrån den satsning som pågår och planeras att fortsätta även framöver är intentionen i motionen
redan uppfylld. Arbetet planeras att intensifieras än mer då vi ser ett stort behov av det i likhet med
motionens författare.

Ulrika Granfors
Förvaltningschef

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Vård & Omsorg

Datum

1 (1)

2021-10-20

§ 93
Dnr 2021-00218
Remiss: Motion - Digital "Fixare" för 65+ samt de med
funktionsnedsättning
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att arbete
redan pågår för att på olika sätt hjälpa kommuninvånarna att nyttja digitala tjänster.
Jäv
Hanna Schölander (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Agneta Ernegård (-) har i en motion som anmäldes till kommunfullmäktige den 4
maj 2021 föreslagit att kommunen inrättar en tjänst som digital fixare för
målgruppen 65+ samt för personer med funktionsnedsättning. Motionären framhåller
att det i Kungsbacka kommuns handlingsplan "Ett smartare Kungsbacka" finns ett
antal områden som kommunen vill utveckla med hjälp av digital teknik, bland annat
välfärdsteknik och digital samhällsbyggnadsprocess, men att handlingsplanen inte
beskriver hur kommuninvånarna ska använda de digitala tjänsterna. Den digitala
fixaren ska kunna vara behjälplig vid användandet av olika digitala tjänster.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till nämnden för Vård &
Omsorg, nämnden för Individ & Familjeomsorg och nämnden för Kultur & Fritid för
yttrande. Yttrandet ska vara kommunstyrelsens förvaltning tillhanda senast 29
oktober 2021.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-27
Motion från Agnetha Ernegård (-) om att tillsätta digital fixare för 65+ samt de med
funktionsnedsättning, 2021-04-19
Beslutsgång
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-09-27
Diarienummer

VO 2021-00218

Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om digital "Fixare" för 65+ samt de med
funktionsnedsättning

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att arbete redan pågår för att
på olika sätt hjälpa kommuninvånarna att nyttja digitala tjänster.
Sammanfattning av ärendet
Agneta Ernegård (-) har i en motion som anmäldes till kommunfullmäktige den 4 maj 2021 föreslagit
att kommunen inrättar en tjänst som digital fixare för målgruppen 65+ samt för personer med
funktionsnedsättning. Motionären framhåller att det i Kungsbacka kommuns handlingsplan "Ett
smartare Kungsbacka" finns ett antal områden som kommunen vill utveckla med hjälp av digital
teknik, bland annat välfärdsteknik och digital samhällsbyggnadsprocess, men att handlingsplanen inte
beskriver hur kommuninvånarna ska använda de digitala tjänsterna. Den digitala fixaren ska kunna
vara behjälplig vid användandet av olika digitala tjänster. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade
motionen till nämnden för Vård & Omsorg, nämnden för Individ & Familjeomsorg och nämnden för
Kultur & Fritid för yttrande. Yttrandet ska vara kommunstyrelsens förvaltning tillhanda senast 29
oktober 2021.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-27
Motion från Agnetha Ernegård (-) om att tillsätta digital fixare för 65+ samt de med
funktionsnedsättning. 2021-04-19
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Förvaltningen för Vård & Omsorg
Pia Berglund
Verksamhetschef
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Beskrivning av ärendet
Den ökade digitaliseringen gör att de som aldrig eller sällan använder internet riskerar att bli mer
isolerade och hamna i digitalt utanförskap. För den som inte hänger med eller behärskar tekniken kan
det skapa stora bekymmer. Det digitala utanförskapet för nämndens målgrupper har blivit mycket
tydligt under pandemin, inte minst det sociala utanförskapet. Sveriges digitala mognad är allmän hög,
så även bland äldre. Det är dock skillnad på att nyttja och själv kunna installera applikationer och
hantera autentiseringsfrågor, något som på sikt är krav för att kunna nyttja till exempel kommunens
digitala tjänster.
Förvaltningen anser att förslaget i grunden är bra, då behovet av ett digitalt stöd för nämndens
målgrupper bedöms vara stort. Förslaget behöver dock ses över ur helhetsperspektivet ”Ett
Kungsbacka” och bedöms därför snarare vara en del av den samlade utvecklingen för att öka den
digitala delaktigheten hos kommuninvånarna. Utvecklingen bedöms även behöva hållas samman
övergripande i kommunen för att nå alla kommuninvånare på ett likvärdigt sätt.
Kommunen har redan påbörjade utvecklingsarbete i syfte att minimera det digitala utanförskapet hos
kommuninvånarna. Under pandemin har till exempel förvaltningen för Kultur & Fritid haft en tjänst
för en digital värd som till exempel har hjälpt till att lära ut hur målgruppen seniorer kan beställa mat
på nätet, skapa konto på sociala medier, ladda ner en e-bok och så vidare.
Nu öppnar träffpunkterna åter upp och verksamheterna kommer erbjuda digital hjälp för mobil, laptop
och iPad i nära anslutning till en träffpunkt med utlåning av surfplattor till målgruppen seniorer.
Förvaltningen för Kultur & Fritid bedriver även ett projekt under hösten 2021 med en medarbetare
som kommer följa med bokbil/bokbuss runt i kommunen för utlåning av iPad samt digital
handledning.
Förvaltningen för Kultur & Fritid har, i samarbete med kommunledningskontoret, även ett långsiktigt
övergripande uppdrag som heter ”Mera digital Kungsbacka”, som syftar till att öka
kommuninvånarnas digitala delaktighet samt minska deras digitala utanförskap. Arbetet ska vara
förvaltningsövergripande med fokus på ”Ett Kungsbacka”. Därtill har förvaltningen för Kultur & Fritid
även sedan något år tillbaka ett pågående riktat digitalt stöd (Digital värd) till seniorer.
Sammanfattningsvis anser förvaltningen för Vård & Omsorg att förslaget att införa en digital fixare i
grunden är bra, då behovet av ett digitalt stöd för nämndens målgrupper bedöms vara stort. Förslaget
behöver dock ses över ur ett helhetsperspektiv (Ett Kungsbacka) och förvaltningen anser att
utvecklingen behöver samordnas och styras centralt i kommunen för att nå alla invånare på ett
likvärdigt sätt.
Karl Lundgren

Pia Berglund

Tillförordnad förvaltningschef

Verksamhetschef
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§ 157
Dnr 2021-00190
Remittering av motion från Agnetha Ernegård (-) om digital "Fixare" för
65+ samt för dem med funktionsnedsättning
Beslut
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs förslag till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen anser motionen besvarad med hänvisning till att Nämnden för
Individ & Familjeomsorg ansvarar för att erbjuda stöd och hjälp till personer med
funktionsnedsättning och det uppdraget fullföljs. Funktionsnedsatta personers
individuella behov är utgångspunkten för de insatser som ges av Nämnden för
Individ & Familjeomsorg med inriktningen att tillförsäkra goda levnadsvillkor och
ett självständigt liv.
Sammanfattning av ärendet
Agnetha Ernegård (-) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om att
tillsätta digital fixare för 65+ samt för dem med funktionsnedsättning.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till nämnderna för Individ &
Familjeomsorg, Vård & Omsorg samt Kultur & Fritid för yttrande.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar för yttrande avseende den målgrupp
som i motionen benämns som funktionshindrade som omfattas av lagen om särskilt
stöd till funktionshindrade (LSS).
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har tagit ställning till vad förslaget om
Digital fixare innebär för individer med funktionsnedsättning samt i vad mån
förslaget faller inom nämndens ansvarsområde. Nämnden har också undersökt vad
kommunen redan idag planerar för i syfte att öka invånares digitala delaktighet.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har enligt reglementet ett särskilt ansvar för
att erbjuda individer med funktionsnedsättning insatser, stöd och hjälp i deras
livsföring när det inte tillgodoses på annat sätt. Den enskilde ska genom insatserna
tillförsäkras goda levnadsvillkor och stärka förmågan att leva ett självständigt liv.
Insatserna ska anpassas till den enskildes individuella behov.
Förslaget att tillsätta digitala fixare skulle troligen kunna tillgodose vissa behov hos
några av de individer med funktionsnedsättningar som nämnden ger insatser, men
långt ifrån alla. För att säkerställa att den enskildes eventuella behov av stöd, för att
minska digitalt utanförskap tillgodoses så måste insatserna utgå utifrån den enskilde
brukarens sammantagna behov av stöd. Detta stöd ska utformas individuellt och ges
som en del i det övriga stöd som ges för individens livsföring.
Ett arbete för ökad digitalisering och tillgänglighet för invånare bedrivs för
närvarande i ett flerårigt kommungemensamt projekt. Projektet heter Mera digital
och leds i samverkan mellan Kommunledningskontoret, Kultur & Fritid samt
Förskole- & Grundskoleförvaltningen. Ett stort förberedande arbete har gjorts för att
undersöka invånargruppers olika behov av stöd för ökad delaktighet och för att
motverka digitalt utanförskap. Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har i
Justerare
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forts. § 157
september 2021 påbörjat en dialog med projektet Mera Digital i syfte att undersöka
lämpliga former för samarbete.
Såsom förslaget om Digital fixare är framställt i motionen så gör nämnden för
Individ & Familjeomsorg bedömningen att förslaget motsvaras till stora delar av vad
som ingår i projektet Mera Digital och när det gäller individer med
funktionsnedsättning som omfattas av LSS fullföljer nämnden sitt uppdrag att
tillgodose individens behov av stöd för goda levnadsvillkor.
Beslutsunderlag
Se, jämte motion från Agneta Ernegård (-), förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-0923, där det föreslås nämnden att föreslå kommunstyrelsen följande:
Kommunstyrelsen anser motionen besvarad med hänvisning till att Nämnden för
Individ & Familjeomsorg ansvarar för att erbjuda stöd och hjälp till personer med
funktionsnedsättning och det uppdraget fullföljs. Funktionsnedsatta personers
individuella behov är utgångspunkten för de insatser som ges av Nämnden för
Individ & Familjeomsorg med inriktningen att tillförsäkra goda levnadsvillkor och
ett självständigt liv.
Motion från Agneta Ernegård (-) om Digital fixare för 65+ samt de med
funktionsnedsättning, 2021-04-19
Kommunfullmäktige, § 87, 2021-05-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 228, 2021-05-01
Beslutsgång
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att föreslå kommunstyrelsen
att anse motionen besvarad med hänvisning till att Nämnden för Individ &
Familjeomsorg ansvarar för att erbjuda stöd och hjälp till personer med
funktionsnedsättning och det uppdraget fullföljs. Funktionsnedsatta personers
individuella behov är utgångspunkten för de insatser som ges av Nämnden för
Individ & Familjeomsorg med inriktningen att tillförsäkra goda levnadsvillkor och
ett självständigt liv.
Förslaget antas.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare
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YTTRANDE
Nämnd
Datum

2021-09-23
Diarienummer

IF 2021-00190

Yttrande över kommunstyrelsens arbetsutskotts remiss (KS 2021-00501)
- Motion om digital fixare för 65+ samt för dem med funktionsnedsättning.
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen anser motionen besvarad med hänvisning till att Nämnden för Individ &
Familjeomsorg ansvarar för att erbjuda stöd och hjälp till personer med funktionsnedsättning och det
uppdraget fullföljs. Funktionsnedsatta personers individuella behov är utgångspunkten för de insatser
som ges av Nämnden för Individ & Familjeomsorg med inriktningen att tillförsäkra goda
levnadsvillkor och ett självständigt liv.
Sammanfattning av ärendet
Agnetha Ernegård (-) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om att tillsätta digital
fixare för 65+ samt för dem med funktionsnedsättning. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till
nämnderna för Individ & Familjeomsorg, Vård & Omsorg samt Kultur & Fritid för yttrande.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar för yttrande avseende den målgrupp som i motionen
benämns som funktionshindrade som omfattas av lagen om särskilt stöd till funktionshindrade (LSS).
Nämnden har tagit ställning till vad förslaget om Digital fixare innebär för individer med
funktionsnedsättning samt i vad mån förslaget faller inom nämndens ansvarsområde. Nämnden har
också undersökt vad kommunen redan idag planerar för i syfte att öka invånares digitala delaktighet.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har enligt reglementet ett särskilt ansvar för att erbjuda
individer med funktionsnedsättning insatser, stöd och hjälp i deras livsföring när det inte tillgodoses på
annat sätt. Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor och stärka förmågan att
leva ett självständigt liv. Insatserna ska anpassas till den enskildes individuella behov.
Förslaget att tillsätta digitala fixare skulle troligen kunna tillgodose vissa behov hos några av de
individer med funktionsnedsättningar som nämnden ger insatser, men långt ifrån alla. För att
säkerställa att den enskildes eventuella behov av stöd, för att minska digitalt utanförskap tillgodoses så
måste insatserna utgå utifrån den enskilde brukarens sammantagna behov av stöd. Detta stöd ska
utformas individuellt och ges som en del i det övriga stöd som ges för individens livsföring.
Ett arbete för ökad digitalisering och tillgänglighet för invånare bedrivs för närvarande i ett flerårigt
kommungemensamt projekt. Projektet heter Mera digital och leds i samverkan mellan
Kommunledningskontoret, Kultur & Fritid samt Förskole- & Grundskoleförvaltningen. Ett stort
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förberedande arbete har gjorts för att undersöka invånargruppers olika behov av stöd för ökad
delaktighet och för att motverka digitalt utanförskap. Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har i
september 2021 påbörjat en dialog med projektet Mera Digital i syfte att undersöka lämpliga former
för samarbete.
Såsom förslaget om Digital fixare är framställt i motionen så gör nämnden för Individ &
Familjeomsorg bedömningen att förslaget motsvaras till stora delar av vad som ingår i projektet Mera
Digital och när det gäller individer med funktionsnedsättning som omfattas av LSS fullföljer nämnden
sitt uppdrag att tillgodose individens behov av stöd för goda levnadsvillkor.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-23
Kommunfullmäktige, 202100501-KF-§ 87
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 202100501-KSAU -§ 228
Motion från Agneta Ernegård (-) om Digital fixare för 65+ samt de med funktionsnedsättning, 202104-19
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beskrivning av ärendet
I motionen framhålls att det i Kungsbacka kommuns handlingsplan "Ett smartare Kungsbacka" finns
ett antal områden som kommunen vill utveckla med hjälp av digital teknik, bland annat välfärdsteknik
och digital samhällsbyggnadsprocess, men att handlingsplanen inte beskriver hur kommuninvånarna
ska använda alla dessa hjälpmedel. Därför bör det tillsättas en digital fixare för målgruppen 65+ samt
för dem med funktionsnedsättning. Den digitala fixaren ska kunna vara behjälplig vid användandet av
bland annat dessa digitala tjänster. Enligt motionen föreslås en digital fixare exempelvis hjälpa till med
rådgivning för hur man kopplar videosamtal, tar del av Vårdguiden, installation av Apple-tv eller
liknande, inlägg av appar såsom bank-id i mobil, datorn eller padda samt rådgivning för sociala
aktiviteter såsom spel.
Behov av digitalt stöd för individer med funktionsnedsättning som omfattas av lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Det finns hos många individer med funktionsnedsättning som har ett behov av stöd för att minska
digitalt utanförskap och öka delaktigheten i den digitala utvecklingen i samhället. Detta styrks inte
minst av uttalanden från några brukarorganisationer i Kungsbacka som fått frågan med anledning av
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detta yttrande. Behoven av stöd varierar dock mycket beroende på allt ifrån personlighet, typ och grad
av funktionsnedsättning samt sådant som praktiska och ekonomiska förutsättningar till att
överhuvudtaget ha möjlighet att använda digitala verktyg.
För individer med funktionsnedsättning som omfattas av LSS så är det inte tillräckligt att utformandet
av stödet är generellt utan det måste, med kunskap och omtanke utformas utifrån den enskildes behov
och specifika förutsättningar.
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs ansvar för funktionsnedsatta som omfattas av LSS
Enligt reglementet ansvarar nämnden för Individ & Familjeomsorg för insatser enligt lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatserna ska ges till personer som har rätt till dessa,
förutsatt att de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Den
enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska anpassas till
mottagarens individuella behov samt stärka förmågan att leva ett självständigt liv.
Enligt LSS så ska verksamheten främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet
för de personer som omfattas av lagen. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som
andra.
Nämndens mål med anknytning till motionen
 Nyttja digitaliseringens möjligheter för att öka jämlikhet och självständighet för de vi är till för.
 Vi har nöjda och delaktiga brukare som får rätt insats på rätt nivå.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har ett ansvar för att planera och utveckla verksamheten för
individer med funktionsnedsättning. Detta görs i enlighet med nämndens mål för verksamheten genom
olika aktiviteter som beskrivs i respektive enhets genomförandeplaner.
Hur verksamheten inom Individ & Familjeomsorg utvecklar stöd kring digitalisering idag
Inom en verksamhet för sysselsättning som heter Regnbågen och har ca 50 deltagare har en aktivitet
skapats utifrån deltagarnas önskemål. Det är en grupp individer som med personalstöd regelbundet
samlas och har en datagrupp. Där kan deltagarna hjälpa och stödja varandra att använda dator. Det kan
handla om hur man sätter på en dator, laddar ner en app eller skriver en text i Word.
Individ & Familjeomsorg deltar i AllAgeHub, en samverkansplattform för forskning, utveckling och
innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett
funktionsnedsättning och ålder kan leva självständiga och trygga liv. Inom ramen för AllAgeHub
deltar Hede gruppbostad där några av de boende ska få testa och använda digitala hjälpmedel för
välfärdsteknik.
Digga-team är ett arbetssätt som består av representanter från olika enheter, inom samma verksamhet.
Uppdraget för teamet är att omvärldsbevaka, utveckla kompetens, arbetssätt och att vara ambassadörer
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på sina enheter på ett sätt som gynnar innovation och utveckling av digital välfärdsteknik för den
enskilde brukarens självständighet.
Enheten för Ekonomi och Utveckling har i september 2021 påbörjat en dialog med projektet Mera
Digital i syfte att undersöka lämpliga former för samarbete. Ett centralt fokus för hela projektet är att
möta invånares verkliga behov inom digital kompetens. Se beskrivning nedan.
Mera Digital ett kommungemensamt projekt
Ett arbete för ökad digitalisering och tillgänglighet för invånare bedrivs för närvarande i ett flerårigt
kommungemensamt projekt, beställt av Bibliotekschefen på förvaltningen för Kultur & Fritid.
Projektet heter Mera digital och leds i samverkan mellan Kommunledningskontoret, Kultur & Fritid
samt Förskole- & Grundskoleförvaltningen. Ett stort förberedande arbete har gjorts för att undersöka
invånargruppers olika behov av stöd för ökad delaktighet och för att motverka digitalt utanförskap.
Projektet har arbetat fram en bred plattform för, var och hur, olika typer av digitalt stöd ska utformas
och ges. Syftet med Mera digital är ett långsiktigt arbete för Ett Kungsbacka där vi möter invånarnas
behov inom digital kompetens, arbetar tillsammans för att öka den digitala delaktigheten samt för att
minska ett digitalt utanförskap.
Projektets uppdrag kan sammanfattningsvis sägas vara att skapa förutsättningar för ökad digital
kompetens, minskat digitalt utanförskap och ökad delaktighet och medskapande hos invånare i
Kungsbacka kommun. Det är planerat att göras genom att öka förståelse, kunskap och användning av
digitala möjligheter genom att projektet skapar och erbjuder ett brett och varierat utbud av tjänster.
Som exempel kan nämnas utvecklandet av ett Lärcenter och Mobila tjänster. Besökare på biblioteket,
Fyren kommer att kunna ta del av inspiration, vägledning, stöd, coachning, lån av iPad etc i syfte att
kunna börja testa och använda digitala verktyg. Denna tjänst ska successivt göras tillgänglig för fler
invånargrupper genom att exempelvis spridas via bokbussen eller genom besök i kommunens olika
boenden. Utvecklingen av Mera digital förutsätter samverkan mellan förvaltningar som Ett
Kungsbacka. Projektet har därför, nyligen bjudit in fler av kommunens förvaltningar för att skapa ett
nätverk och utveckla samarbete inom ramen för Mera digital och i linje med Ett Kungsbacka.

Torun Ljungman
Utvecklingsledare

Karin Martinsson
Förvaltningschef
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§ 228
Dnr 2021-00501
Remittering av motion från Agnetha Ernegård (-) om digital "Fixare" för
65+ samt för dem med funktionsnedsättning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Vård &
Omsorg, nämnden för Individ & Familjeomsorg samt nämnden för Kultur & Fritid
för yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att tillsätta digital fixare för
65+ samt för dem med funktionsnedsättning. Motionären framhåller att det i
Kungsbacka kommuns handlingsplan "Ett smartare Kungsbacka" finns ett antal
områden som kommunen vill utveckla med hjälp av digital teknik, bland annat
välfärdsteknik och digital samhällsbyggnadsprocess, men att handlingsplanen inte
beskriver hur kommuninvånarna ska använda alla dessa hjälpmedel. Motionären vill
därför att det ska tillsättas en digital fixare för målgruppen 65+ samt för dem med
funktionsnedsättning. Den digitala fixaren ska kunna vara behjälplig vid användandet
av bland annat dessa digitala tjänster.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige, 2021-05-04, § 87
Motion från Agnetha Ernegård (-) om att tillsätta digital fixare för 65+ samt de med
funktionsnedsättning, 2021-04-19
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, nämnden för Individ & Familjeomsorg, nämnden för
Kultur & Fritid
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2021-05-04

§ 87
Dnr 2021-00501
Anmälan av motion från Agnetha Ernegård (-) om att tillsätta digital
fixare för 65+ samt de med funktionsnedsättning
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att tillsätta digital fixare för
65+ samt de med funktionsnedsättning. Motionären framhåller att det i Kungsbacka
kommuns handlingsplan "Ett smartare Kungsbacka" finns ett antal områden som
kommunen vill utveckla med hjälp av digital teknik, bland annat välfärdsteknik och
digital samhällsbyggnadsprocess, men att handlingsplanen inte beskriver hur
kommuninvånarna ska använda alla dessa hjälpmedel. Motionären vill därför att det
ska tillsättas en digital fixare för målgruppen 65+ samt de med funktionsnedsättning
som kan vara behjälplig vid användandet av bland annat dessa digitala tjänster.
Beslutsunderlag
Motion från Agnetha Ernegård (-) om att tillsätta digital fixare för 65+ samt de med
funktionsnedsättning
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Motion Digital "Fixare" för 65+samt de med funktionsnedsättning
Kungsbackas handlingsplan "Ett smartare Kungsbacka" beskrivs de fyra områden man vill
utveckla med hjälp av digital teknik under åren 2020 till 2022:
•Välfärdsteknik för självständighet
Välfärdsteknik handlar om att använda digital teknik för att bibehålla eller öka trygghet,
aktivitet, delaktighet eller självständighet för personer med funktionsvariationer och äldre.
•Digitala samhällskanaler
För att lyckas i vår utveckling av digitala kanaler i Kungsbacka kommun behöver vi vara
öppna, medvetna och genomtänkta i vår kommunikation och i de lösningar som vi väljer att
satsa på. Vi vill erbjuda olika former av digitala kanaler för information, dialog och
medskapande för de vi är till för.
•Digital samhällsbyggnadsprocess
Genom att satsa på en effektiv sammanhållen digital service i samhällsbyggnadsprocess i
Kungsbacka kommun vill vi underlätta vardagen för dem vi är till för samt hushålla med
kommunens resurser och bidra till en öppen, effektiv och enkel förvaltning.
•Effektiva arbetssätt
Kungsbacka kommun vill vi underlätta för våra medarbetare att arbeta smartare i den
digitala arbetsmiljön i syfte att känna sig trygga och leverera mer nytta för dem vi är till för.
För att möjliggöra effektiva arbetssätt och processer behöver vi det digitala stödet.
Digital strategi som vägledning
vårt arbete med digitalisering utgår vi från vårdigitala strategi. Vi ser digitalisering som en
ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska
lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt.

ovan skriver man inget om våra kommuninvånare som skall använda alla dessa hjälpmedel.
Hur de skall få hjälp och ta del av all digitalisering? Man skriver bara om hur kommunen mer
o mer kommer att digitaliseras. Samt ett digitaliseringen kommer att underlätta för
kommunens medarbetare.
För att de som behöver denna hjälp föreslår jag att kommunen inrättar en tjänst =Digital
fixare, för målgruppen 65+ samt de med funktionsnedsättning.
Givetvis skall denna "fixartjänst" vara kostnadsfri.
En digital fixare kan vara till hjälp med;
•

Rådgivning om hur man kopplar upp sig till videosamtal via dator för att nå sina nära
och kära via tex Skype

•

Rådgivning om digitala samhällstjänster tex Vårdguiden

•

Installation av Appel-fiv eller liknande

•

Inlägg av appar tex. bank-id i mobiUdator/padda

•

Rådgivning om appar för sociala aktiviteter tex, spel

Undertecknad föreslår kommunfullmäktige snarast besluta
• att Kungsbacka kommun omgående tillsätter en eller ännu bättre flera
"Digitala fixare" med uppdrag enligg ovan, detta för att bistå de sore är
65+ e11er har
•

hemtjänstinsatser

• eller omfattas av LSS
Detta för att göra digitaliseringen som sker alltmer i vår kommun men även i övriga landefi
lättare aft nå och ta del av.
Då först kan vi börja tänka på
Ett smartare Kungsbacka

Agnetha Ernegår

-)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Datum

1 (1)

2022-02-08

§ 12
Dnr 2021-01200
Anmälan av motion från Torbjörn Andersson (SD) om klassisk
arkitektur i centrala Kungsbacka
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Andersson (SD) har inkommit med en motion om att kommunen vid
nybyggnation i de centrala delarna av Kungsbacka aktivt ska arbeta för och särskilt
beakta och främja en mer klassisk arkitektur.
Beslutsunderlag
Motion från Torbjörn Andersson (SD) om klassisk arkitektur i centrala Kungsbacka,
2021-12-07
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Datum

1 (1)

2022-02-08

§ 13
Dnr 2022-00065
Anmälan av motion från Maria Losman (MP) om havet, skolmat och
näringslivsutveckling i Kungsbacka
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion om att kommunen ska verka för
att främja etablering av en långsiktigt ekosystemanpassad vattenbruksnäring i
kommunen. Motionären vill att kommunen aktivt ska söka efter företag som vill
utveckla lokal mat från havet och erbjuda sig att vara test-kund för sådana produkter
i måltidsverksamheten samt uppmuntra anbudsgivare att erbjuda kommunen sådan
mat när den finns kommersiellt tillgänglig och blivit uppskattad av matgäster.
Beslutsunderlag
Motion från Maria Losman (MP) om havet, skolmat och näringslivsutveckling i
Kungsbacka, 2022-01-13
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Motion från Miljöpartiet om

Havet, skolmat och näringslivsutveckling i Kungsbacka
Jordens yta består av cirka en tredjedel land och resten vatten. Den mesta mat vi människor
äter är producerad på land. Bara ungefär 2% kommer från havet i form av fisk, ryggradslösa
djur och alger. Samtidigt har vi problem med utfiskning av de arter vi vant oss vid att äta och
en pågående klimatförändring som förändrar förutsättningarna för livet i haven.
Kungsbacka är en kustkommun med behov av företagande lokalt för att minska pendling till
arbetsplatser utanför kommunen.
Kungsbacka arbetar redan med hållbarhetsfrågor kring skolmaten. Bland annat ska fisk vara
hållbarhetscertifierad enligt MSC – Marine Stewardship Council och måltiderna ska ha lågt
klimatavtryck. Men havet innehåller mycket mer än fisk och exklusiva skaldjur, som har
potential att vara god, klimatsmart och spännande mat. Projekt ”Scary Seafood” i Västra
Götaland har identifierat flera sådana ryggradslösa djur och alger.
Som allt nytt kan det kännas ovant. Restauranger kan experimentera med menyer, och det
kan också kommunens kök. Dels måltidsverksamheten i sig, men också kopplat till
undervisningen.
Den här näringslivsutvecklingen behöver ske i samarbete med forskning så att uttagen ur
havet sker inom ekosystemens gränser. Det är också väsentligt att lokala aktörer,
yrkesfisket, fritidsfisket, båtägare, friluftsmänniskor, naturvårdare med flera får chans att
mötas och föra dialog om hur alla de värden som havet bidrar med kan brukas på ett klokt
och ekosystemanpassat sätt.
Kommunen kan också ställa upp som testkund för havsprodukter. Det kan göras på flera
sätt, t ex i upphandlingar under direktupphandlingsgränsen eller i utvecklingsprojekt.
Miljöpartiet ser goda möjligheter med havsmat, i samarbete med forskning så att skördar
från havet inte utarmar den biologiska mångfalden. Kommunen har en roll att spela för
näringslivsutveckling både för matproducenter och turism, och vi föreslår därför;
-

Att kommunen verkar för att främja etablering av en långsiktigt ekosystemanpassad
vattenbruksnäring i kommunen.
Att kommunen aktivt söker efter företag som vill utveckla lokal mat från havet.
Att kommunen erbjuder sig att vara test-kund för sådana produkter i
måltidsverksamheten.
Att kommunen uppmuntrar anbudsgivare att erbjuda kommunen sådan mat när den
finns kommersiellt tillgänglig och blivit uppskattad av matgäster.

2022-01-13
Maria Losman, Clas Rosander, Elisabeth Sahlsten, Jan Riise
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Kommunfullmäktige
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1 (1)
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§ 14
Dnr 2022-00083
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om fullvaccinering inom
Kungsbacka kommuns verksamheter
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att kommunen ska informera
om att det är kommunens önskan att alla inom Kungsbacka kommuns verksamheter
som kan vaccineras, ska göra det full ut, framför allt inom omsorg, skola och
förskola. Vidare vill motionären att kommunen ska planera sin verksamhet så att
ingen ovaccinerad medarbetare inom omsorgsverksamheten har direktkontakt med
ovaccinerad eller skör kund samt att kommunen vid nyanställningar har som krav att
den sökande ska vara fullvaccinerad.
Beslutsunderlag
Motion från Roger Larsson (KB) om fullvaccinering inom Kungsbacka kommuns
verksamheter, 2022-01-18
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Kungsbackabarna
Motion till Kommunfullmäktige iKungsbacka

Fullvaccinering inom Kungsbacka kommuns
verksamheter.
Skälet til l detta är att partiet Kungsbackaborn~ vill, så långt som
det är möjligt, skydda sköra och speciellt utsatta personer:
kunder, elever, medborgare och medarbetare. Motionen avser
redan anställda samt vid nyanställning.
Kungsbacka kommun har ett ansvar enligt arbetsmiljölagen. Vi
skall vidta alla försiktighetsåtgärder som behövs för att
förebygga så att anställda inte utsätts för ohälsa eller olycksfall.
Partiet Kungsb~~kaborn~~ värnarom kommunens anställda och
dess invånare. Även om vaccinering inte ger ett 100% skydd så
minskar riskerna för och effekten av, eventuell smitta. Jämfört
med ovaccinerad så minskar risken betyd I igt vad det gä I ler
smittspridning inom omsorg, skola, förskola och övrig
kommunal verksamhet. För att uppnå så hög vaccineringsgrad
som möjligt vil l partiet Kungsbackaborn~, att kommunen skall
verka för fullvaccinering. Undantagna från målet att vara
fullvaccinerad är de som av medicinska skäl ej kan/skall
vaccinera sig.
Detta bör gälla alla i kommunens verksamheter
Kungsbacka kommun är en kommun där medarbetarna
samverkar över verksamhetsgränserna. Detta innebär att även
om medarbetare inte har direkt kontakt med sköra personer så
har man det indirekt. Av den anledningen anser partiet
Ku ngsbacka borna att det ä r mycket viktigt att vädjan om
fullvaccinering skall gälla alla våra anställda och politiker inom
Kungsbacka kommuns samtliga verksamhetsområden samt att
det är ett krav vid nyanställning.

Kungsbackaborna
Kungsbackaborna yrkar därför:
1. att vi i nformera r om vårönskan att al la inom Kungsbacka
kom mu ns verksa m heter, som ka n vacci Heras, gör det fu I It ut.
Framför allt de inom omsorg, skola och förskola
2. att vi pla Hera r vå r verksa m het så att ingen ovaccinerad
medarbetare inom omsorgsverksamheten har direktkontakt
med ovaccinerad eller skör kund.
3. att vi vid nya nstä I I n i ng ha r som krav att den sökande ska I I va ra
fu I Ivacci nerad.
Kungsbacka 2022-01-18

Roger Larsson (Kb)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
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§ 15
Dnr 2022-00096
Anmälan av motion från Agnetha Ernegård (-) om lägenheter till
studenter och anställda i Vård & Omsorgs boenden
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att ge berörda nämnder i
uppdrag att hyra ut de omsorgslägenheter som är under uppförande inom Björkris
vård- och omsorgboende, om de inte behövs till omsorgsboende, som
studentlägenheter samt till de som arbetar inom omsorgen i kommunen. Motionären
vill att lägenheterna i första hand skulle hyras ut till blivande
undersköterskor/vårdpersonal till en rimlig kostnad under utbildningen samt att de
som hyr dessa lägenheter också ska erbjudas arbete inom Vård & Omsorgs
verksamhet i kommunen.
Beslutsunderlag
Motion från Agnetha Ernegård (-) om lägenheter till studenter och anställda i Vård &
Omsorgs boenden, 2022-01-24
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Kommer dessa lä~er~heter att fyllas av hyresgästyr r~~ biståndsbedömning?
Om inte kommer nedan en motion med förslag på "nytänk".
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Undertecknad föreslår Kommunfullmäktige snarast besluta;
• Att ge i uppdrag ti~~ berörda nämnd/er~ att
omsorgslägenheterna som är under uppförande i Björkris
Vård &Omsorgsboende och om de inte behövs till
omsorgsboende, hyrs ut som studentlägenheter samt till de
som arbetar inom omsorgen i kommunen.
(De boende/studenterna i dessa lägenheter nyttjar de
"allmänna" kök som redan är finplanerade på varje våning,
på varje plan finns det flera kök rnp~anerade viket gör att
lägenheterna inte behöver egna "kök").
Dessutom finns det redan på varje plan planerade
gemensamhetsutrymmen mm.
• Att lägenheterna i första hand skulle hyras ut till blivande
undersköterskor/vårdpersonal till en rimlig kostnad under
utbildningen.
• De som hyr dessa lägenheter ska~~ också erb1udas arbete
inom Vård & Omsorg i kommunen.
När/om kön tilti omsorgsboende ev. kommer att ha behov av dessa {ägenheter,
finns de redan och inga större ombyggnationer behövs för att "återställa"
lägenheterna till omsorgsboende.

Kungsbacka 2022-01-24

~' Agne a Ernegård (-)
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§ 16
Dnr 2022-00140
Anmälan av motion från Magdalena Sundqvist (S) m.fl. om att minska
avgaser och buller med avgiftsfri och fossilfri busslinje
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Magdalena Sundqvist (S) och Johan Tolinsson (S) har inkommit med en motion om
att utreda förutsättningarna för en avgiftsfri och fossilfri busslinje med täta turer i
centrala Kungsbacka i syfte att minska trafikflödena till förmån för gående, cyklister
och bättre närmiljö.
Beslutsunderlag
Motion från Magdalena Sundqvist (S) m.fl. om att minska avgaser och buller med
avgiftsfri och fossilfri busslinje, 2022-01-24
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

•a

Socialdemokraterna
Kungsbacka 2022-01-24

Motion till Kungsbacka kommunfullmäktige:
~.

Minska avgaser och buller med avgiftsfri och fossilfri
busslinje
Trafiksituationen iKungsbacka centrum har länge varit ansträngd. Staden och kommunen växer och det ökade trafikflödet är nu ett stort trafik-, buller- och avgasproblem.
`'
Med flera nya parkeringshus i centrala stadsdelarna, Parkeringshus Linden och Parkeringshus Valand samt vid Aranäsgymnasiet bidrar kommunen till att bekvämt och
hållbart röra sig i stadskärnan. Det som saknas är en avgiftsfri buss, självklart fossilfri, med täta turer i ringlinje som knyter ihop stadskärnan och transporterar människor mellan de vanligaste besökspunkterna Kulturhuset Fyren, Kungsbacka torg,
Kungsmässan och Hede m.fl. och parkeringshusen.
Minskad biltrafik gynnar också förutsättningarna för gående och cyklister samt ger
en bättre närmiljö i kvarteret Aranäs, Söderstaden, Innerstaden, kvarteret Valand och
de kommande områdena kring Alleskolan och Stenhuggeriet.

Vi föreslår:
att

Kungsbacka Kommun utreder förutsättningarna för en avgiftsfri och fossilfri
busslinga med täta turer i centrala Kungsbacka i syfte att minska trafikflödena
till förmån för gående, cyklister och bättre närmiljö.

a dalena Sundqvist (s)
Ledamot Fullmäktige

Johan Tolinsson (s)
Ledamot Fullmäktige

KUNGSBAG~CA ~COMMUfV
Kungsbacka direkt
Kommunens kundcenter

?~i~? ~(l?- 0 3

Kungsbacka Socialdemokratiska Arbetarekommun, Verkstadsgatan 14, 43442 Kungsbacka
kbasoc.nu
Tel: 073 811 98 00
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§ 17
Dnr 2022-00141
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om flytt av Kungsbacka
Sjukhus
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om flytt av Kungsbacka Sjukhus.
Motionären vill att kommunen omgående ska kontakta Region Halland och be dem
att i första hand kontakta Aranäs fastigheter för att diskutera frågan om möjligheten
att bygga ett sjukhus på del av fastigheten Varla 9:55 (Kungsgärdet/Apotekarängen),
samt efterhöra om de är intresserade av att förändra och utveckla Tölöberg 2
(nuvarande sjukhusfastigheten). Vidare vill motionären att Region Halland, vid
negativt svar från Aranäs fastigheter, undersöker möjligheten att anlägga ett nytt
sjukhus på annan lämplig plats i centralorten.
Beslutsunderlag
Motion från Roger Larsson (KB) om flytt av Kungsbacka Sjukhus, 2022-02-04
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Kungsbackaborna

Kommunfullmäktige

Zo22-oz-o4

Motion om flytt av Kungsbacka Sjukhus
Av ett reportage i lokaltidningen Norra Halland framgår det att Region Halland
utreder Kungsbacka sjukhus framtid. En framtid där sjukhuset måste byggas om
för att anpassas till dagens teknik och vissa delar rivas för att ge plats för
kommande verksamheter.
reportaget kan man läsa "sjukhuset i Kungsbacka haren del från 1930-talet
som behöver rivas och paviljonger för Hörselmottagningen och Syncentralen
vars bygglov löper ut redan 2023. Även merparten av resterande lokaler är
föråldrade, ventilation och takhöjder är till exempel inte anpassade för nya
teknikinstallationer och det är svårt att bygga om när stommarna i de olika
husen hindrar nya nödvändiga planlösningar. När regionens
fastighetsförvaltning gjort en initial kartläggning av sjukhusbyggnaderna är det
bara ambulansintaget på sjukhuset som förväntas fungera femton år till utan
upprustning.
För det första är en del av sjukhuset i mindre bra skick, sedan är det trångt på
sjukhuset och paviljonger behöver ersättas. Regionen vill kunna utvidga och ha
fler saker i Kungsbacka och då behövs ändamålsenliga lokaler.
Regionens politier har precis gett klartecken till en förstudie för 1,5 miljoner
som skall klargöra vilka åtgärder som behövs."
Av ovanstående framgår att det inte blir en enkel resa att göra och sannolikt
blir funktionaliteten, efter färdigställandet, inte optimal. Att den sedan inte blir
kostnadseffektiv och skall ske parallellt med pågående sjukhusverksamhet gör
inte saken bättre. Utöver allt detta så kan vän av ordning ställa sig frågan: om vi
skulle bygga ett sjukhus idag skul le det bli på den plats som det ligger nu.
Sannolikt inte pga. att området är svårtillgängligt och ligger ocentralt. Partiet
Kungsbackaborna vill att kommunen omgående kontaktar Region Halland,
innan man lägger ner en massa arbete på att undersöka om ombyggnaden och
ställer frågan om de inte skall bygga ett helt nytt och effektivt sjukhus med en
mer central placering.

Partiet Kungsbackaborna önskar att Region Halland kontaktar Fastighetsbolaget
ARANÄS och efterhör om de är intresserade av frågan. De skulle tillsammans
med Region Halland kunna finna former för att utveckla en del av fastigheten
Varla 9:55 (Kungsgärdet/Apotekarängen) till ett centralt fungerande sjukhus.

Vidare så skulle ARANÄS kunna utveckla Tölöberg 2 (nuvarande
sjukhusfastigheten) till att bli ett fantastiskt område för olika boendeformer
(villor, lägenheter, äldreboenden,,,,,)

Kungsbackaborna (Kb) önskar att Region Halland bygger ett helt nytt sjukhus i
Kungsbacka och föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar:
- att kommunen omgående kontaktar Region Halland och ber dom i första hand
Kontakta Aranäs fastigheter för att diskutera frågan om möjligheten att bygga
ett sjukhus på del av fastigheten Varla 9:55 (Kungsgärdet/Apotekarängen),
samt efterhöra om de är intresserade av att förändra och utveckla Tölöberg 2
(nuvarande sjukhusfastigheten)
- att, Region Halland vid negativt svar från Aranäs fastigheter, undersöker
möjligheten att anlägga ett nytt sjukhus på annan lämplig plats i centralorten.

i'

Roger Larsson
Kungsbackaborna (Kb)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-02-16
Diarienummer

KS 2021-01225

Planbesked för Frillesås-Rya 2:11 i Frillesås

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda åtgärden genom en
detaljplan för bostads- och centrumändamål inom Frillesås-Rya 2:11
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning för upprättande
av detaljplan för bostads- och centrumändamål inom Frillesås-Rya 2:11 i Frillesås och inkluderas i det
kommande detaljplanearbetet för Frillesås-Rya 2:35 m.fl.
Beslutsmotivering
Förfrågan innebär att möjliggöra för en större exploatering med efterfrågade bostadstyper i form av
flerbostadshus och centrumlokal inom utvecklingsområdet för Frillesås, vilket överensstämmer med
Kungsbackas översiktsplan, varför kommunen ställer sig positiv till förfrågan.
Fastigheten och förfrågan uppfyller översiktsplanens och visionens målsättningar om närhet till
kollektivtrafik och service.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Frillesås-Rya 2:11 har den 13 december 2021 via ombud ansökt om planbesked
för att genom en ny detaljplan möjliggöra för uppförandet av cirka 30 bostäder i flerbostadshus och
centrumlokaler i byggnader om tre till fyra våningar i centrala Frillesås.
Enligt Kungsbackas översiktsplan ingår det aktuella området i utvecklingsorten Frillesås. Fastigheten
ligger vid korsningen mellan Gamla Göteborgsvägen och Frillesåsvägen i centrala Frillesås, men
omfattas inte av detaljplan. Närmaste busshållplats ligger strax norr om fastigheten på
Göteborgsvägen.
I dag finns en villa med trädgård samt verksamhetsbyggnad inom fastigheten. Norr om fastigheten
ligger det en handelsträdgård och i öster gränsar fastigheten till en större villafastighet samt en teknisk
anläggning. Fastigheten omfattar en yta på cirka 2 600 kvadratmeter och angörs från Frillesåsvägen.
I augusti 2020 beslutade kommunstyrelsen att kommunen har för avsikt att ändra detaljplanen för den
intilliggande handelsträdgården, fastigheten Frillesås-Rya 2:35 m.fl. Arbetet innebär att ändra befintlig
Kungsbacka kommun
Maria Malone
0300-834041
Senior Planarkitekt
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detaljplan från handelsträdgård till bostäder och centrumverksamheter. Kommunen bedömer att
detaljplanarbetet inom Frillesås-Rya 2:11 med fördel kan samordnas med Frillesås-Rya 2:35 m.fl.
Antalet bostäder som ryms inom Frillesås 2:11 ska utredas under detaljplanearbetet. Kopplingar
mellan fastigheten och Frillesås-Rya 2:35 m.fl. är viktiga och områdena kan med fördel samplaneras.
Områdets närhet till Göteborgsvägen gör att det är bullerutsatt, vilket måste utredas och tas hänsyn till
i planarbetet. Denna sträcka av Göteborgsvägen har även en funktion som sekundärled för farligt gods,
vilket måste beaktas i planarbetet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-16
Karta, Frillesås-Rya 2:11, 2022-02-16
Ansökan om planbesked, 2021-12-13
Kommunstyrelsen 2020-08-25, § 174
Beslutet skickas till
Sökande

Malin Aronsson
Kommundirektör

Emma Kjernald
Samhällsbyggnadschef
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2020-08-25

§ 174
Dnr 2020-00335
Ansökan om planbesked för Frillesås-Rya 2:35 m.fl.
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda
åtgärden genom en detaljplan inom Frillesås-Rya 2:35 m.fl.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning
för upprättande av en detaljplan för Frillesås-Rya 2:35 m.fl. i Frillesås, Kungsbacka
kommun.
Beslutsmotivering
Fastigheten är belägen centralt i Frillesås och dess placering bedöms fördelaktig för
utveckling av bostäder och centrumverksamhet. Kommunen bedömer därmed att
fastigheten är lämplig att exploatera.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Frillesås-Rya 2:35 samt Frillesås-Rya 2:127 har den 17 april
2020 ansökt om planbesked för att genom detaljplaneläggning möjliggöra
byggnation av cirka 300 bostäder.
Fastigheten Frillesås-Rya 2:35 är belägen inom detaljplan LFP37 som vann laga kraft
den 3 maj 1995. Den aktuella fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark
för handelsträdgård. Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella
området i utvecklingsområdet för Frillesås.
Området som ansökan avser omfattas i dag av en handelsträdgård samt ett
bostadshus. Fastigheten är belägen i Frillesås centrum strax öster om Kung Frilles
torg.
Fastigheterna omfattas av riksintresse för högexploaterad kust samt riksintresse för
rörligt friluftsliv. Inom dessa områden gäller dels att natur- och kulturvärden inte
påtagligt får skadas, särskilda regler för fritidsbebyggelse och vissa typer av
industrianläggningar, dels att turismens och friluftslivets intressen särskilt ska
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp
i miljön.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-18, § 230
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-07-29
Karta, Frillesås-Rya 2:35 m.fl., 2020-06-09
Ansökan om planbesked, 2020-04-17

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

2 (1)

2020-08-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar att projektbeställningen kompletteras med en skrivning om att det
ska vara 50 procent hyresrätter.
Maria Losman (MP) och Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkande.
Ulrika Landergren (L), Fredrik Hansson (C), Lisa Andersson (M) och Peter
Söderberg (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 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.
Beslutet skickas till
Sökande

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-02-03
Diarienummer

KS 2020-00381

Godkännande av köpekontrakt för försäljning av fastigheten Algusered 1:134

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt, undertecknat av köparen 27 januari 2022, innebärande att
kommunens fastighet Algusered 1:134 säljs till köparen för en köpeskilling om 14 100 000 kronor.
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören, eller deras respektive
ersättare, att för kommunens räkning underteckna samtliga i ärendet nödvändiga handlingar.
Sammanfattning av ärendet
På fastigheten Algusered 1:134 (före detta Ekenässkolan) har det tidigare bedrivits skolverksamhet
som numera har upphört, vilket medfört att byggnaderna sedan en tid har varit tomställda.
Kommunstyrelsen gav den 20 oktober 2020 kommundirektören i uppdrag att inleda försäljning av
fastigheten.
Fastigheten har varit annonserad på mäklarens hemsida och via tjänsten Hemnet med ett utgångspris
om 10 000 000 kronor. Totalt deltog ett 50-tal intressenter på de visningstillfällen som anordnades av
mäklaren. Av intressenterna har sammanlagt sex budgivare deltagit i budgivningen, som slutade på
14 100 000 kronor.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-03
Köpekontrakt, undertecknat av köparen 2022-01-27
Översiktskarta
Kommunstyrelsen 2020-10-20, § 235
Nämnden för Service 2020-04-29, § 41
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2020-04-16
Beslutet skickas till
Köparen, Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret
Johan Gerremo
0300-834076
Verksamhetschef
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Beskrivning av ärendet
Ärendet avser försäljning av kommunens fastighet Algusered 1:134 (före detta Ekenässkolan).
Byggnaderna har använts som evakueringsbyggnader, senast vid uppbyggnaden av nya Furulidskolan.
Lokalerna har varit tomställda en tid utan att Service fastigheter har kunnat identifiera en ny hyresgäst
till lokalerna, varför fastigheten återlämnades till kommunstyrelsen den 29 april 2020 för vidare
bedömning. Samhällsbyggnadskontoret gjorde bedömningen att det är lämpligt att avyttra fastigheten
då det saknas behov av lokalerna enligt lokalplanen de kommande fem åren och
Samhällsbyggnadskontoret såg ingen annan lämplig användning av fastigheten för kommunen.
Kommunstyrelsen beslutade den 20 oktober 2020 om uppdrag att sälja den aktuella fastigheten med
hjälp av fastighetsmäklare på en öppen marknad.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och i ett område där restriktivitet råder till
nybyggnation enligt gällande översiktsplan. I en byggnadsinventering som utfördes av Länsstyrelsen i
Hallands län, Kulturmiljö Halland och Kungsbacka kommun bedömdes Ekenässkolan ha ett
kulturhistoriskt värde. Byggnaden fick en klassificering B, vilket innebär ett objektsvärde med
regionalt intresse. Byggnaden har ett relativt högt kulturhistoriskt värde och där ändringar måste
anpassas till husets karaktär beträffande form, material och stil.
Försäljning har skett via mäklare och fastigheten har under cirka fyra veckor varit annonserad på
mäklarens hemsida och via tjänsten Hemnet med ett utgångspris om 10 000 000 kronor. Totalt deltog
ett 50-tal intressenter på de visningstillfällen som anordnades av mäklaren. Av intressenterna har
sammanlagt sex budgivare deltagit i budgivningen, som slutade på 14 100 000 kronor.
Eftersom budgivning skett på öppna marknaden finns ingen anledning att göra någon ytterligare
värdering utöver samhällsbyggnadskontorets bedömning att det är ett bra pris för fastigheten som kan
accepteras.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

__.._ HusmanHagberg®
Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:
a.
b.
c.
d.

om avlämnats personligen/bud: vid överlämnandet
om avsänt med brev: vid mottagandet
om avsänt med e-post: vid avsändandet
om avsänt med rekommenderat brev: tre arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran

§ 17 Information om

Köparen är införstådd med processen att göra fastighetsaffär med Kungsbacka kommun.
Detta avtal kommer att tas upp för beslut om godkännande i kommunstyrelsens
arbetsutskott. Under förutsättning att avtalet godkänns, kommer representanter utses att för
kommunens räkning underteckna avtalet. Undertecknande för kommunens räkning sker när
beslut om godkännande av avtalet vunnit laga kraft, vilket förväntas ske inom 4 veckor från
beslutet. Köparen är medveten om att ett för båda parter bindande avtal föreligger först då
båda parter undertecknat. Efter att försäljningen vunnit laga kraft överlämnar säljaren
omgående dock senast 5 arbetsdagar avtalet till ansvarig mäklare.

Handlingar

Köparen har tidigare fått, tagit del av och är
införstådd med:

avtal ingånget
med
Kungsbacka
kommun

• Kopia tomtkarta
• Energideklaration
• Info, Undersökningsplikt & felansvar
Följande bilagor tillhör köpekontraktet:

Bilagor

· •
•
•
•
•
•

Depositionsavtal
Utdrag ur Lantmäteriets fastighetsregister
Objektsbeskrivning
Förhandsbesked
Registreringsbevis
Dokument som visar att undertecknad från kommunen har rätt att teckna åt Kungsbacka
kommun.

Parterna har, genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del av och godkänt innehållet.
Undertecknande

Av detta köpekontrakt har tre likalydande exemplar upprättats, varav säljare och köpare tagit
var sitt samt ett utgör mäklarens arkivexemplar.
Säljare

Köpare

Kungsbacka den _____ 2022

Kungsbacka den L1'januari 2022

För KUNGSBACKA KOMMUN
Johan Gerremo

F&��B
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Underskrifter

Säljare

Köpare

Kungsbacka den 21 januari 2022

Kungsbacka den

För KUNGSBACKA KOMMUN
Johan Gerremo

För Björk Markinvest i Göteborg AB
Stefan Björk

Underskrift
fastighetsmäklare

Härmed åtar jag mig detta uppdrag.
Kungsbacka den 21 januari 2022
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Kommunstyrelsen

Datum

1 (1)

2020-10-20

§ 235
Dnr 2020-00381
Uppdrag om att försälja fastigheten Algusered 1:134
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att inleda försäljning av
fastigheten Algusered 1:134.
Kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören, eller deras respektive
ersättare, utses att för kommunens räkning underteckna nödvändiga handlingar i
ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Den 29 april 2020 återlämnade nämnden för Service fastigheten Ekenässkolan,
belägen inom fastigheten Algusered 1:134 till samhällsbyggnadskontoret för vidare
bedömning.
Byggnaderna har använts som evakueringsbyggnad, senast vid uppbyggnad av nya
Furulidskolan, men hade vid återlämnandet varit tomställda en tid utan att Service
fastigheter har kunnat identifiera en ny hyresgäst till lokalerna.
Samhällsbyggnadskontoret har bedömt att det är lämpligt att avyttra fastigheten
eftersom det saknas behov av lokalerna enligt lokalplanen de kommande fem åren
samt eftersom samhällsbyggnadskontoret inte ser någon annan lämplig användning
av fastigheten för kommunen.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och i ett område där restriktivitet
råder till nybyggnation enligt gällande översiktsplan (ÖP06).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-29, § 262
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-26
Fastighetsinformation Algusered 1:134, 2020-09-09
Karta, 2020-08-27
Nämnden för Service 2020-04-29, § 41
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2020-04-16
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
Samhällsbyggnadskontoret

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Service

Datum

1 (1)

2020-04-29

§ 41
Dnr 2020-00112
Återlämning av Skolbyggnad i Särö, ALGUSERED 1:134, till
Kommunledningskontoret
Beslut
Nämnden för Service återlämnar byggnaden på fastigheten ALGUSERED 1:134 till
Kommunledningskontoret för vidare avgörande om eventuell avyttring eller fortsatt
förvaltning.

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsytan har totalt 5st byggnader.
2st är skolbyggnader.
2st är komplementbyggnader som används som förråd.
1st är distributionsbyggnad avsett för VA-pump.
Lokalerna har senast använts som skola under uppbyggnad av nya Furulidskolan.
Efter färdigställandet av den nya Furulidskolan lämnades Algusered 1:134 tillbaka av
hyrande förvaltning under kvartal 3 2018. Service har utrett om andra kommunala
behov kan tillgodoses i lokalen vilket inte kunnat matchas.
Inga av de inlämnade lokalbehoven till den 5-åriga lokalplanen matchar byggnadens
förutsättningar.
Fastighetens två huvudbyggnader har ett byggnadsår från 1945 med en bruksarea på
701 kvm, Fastigheten ligger avskilt, men nära väg och transportmöjlighet.
De två huvudbyggnaderna har ett stort underhållsbehov. Enbart utvändigt
byggnadsunderhåll uppskattas till 4 mkr den närmsta 2-årsperioden. Då lokalerna ej
är i det skick som kommunens verksamheter kräver samt att underhållsbehovet är
stort är rekommendationen att avyttra fastigheten.
Nämnden för Service bedömer att kommunalt behov av fastigheten inte finns i den
5-åriga lokalplan som presenteras under 2020.
Nämnden för Service återlämnar därför fastigheten till Kommunledningskontoret för
bedömning av:
1) Avyttrande av fastigheten.
2) Fortsatt förvaltande för att finna extern hyresgäst.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-04-16
Diarienummer

SE 2020-00112

Återlämning av Skolbyggnad i Särö, ALGUSERED 1:134, till Kommunledningskontoret
Förslag till beslut
Nämnden för Service återlämnar byggnaden på fastigheten ALGUSERED 1:134 till
Kommunledningskontoret för vidare avgörande om eventuell avyttring eller fortsatt förvaltning.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsytan har totalt 5st byggnader.
2st är skolbyggnader.
2st är komplementbyggnader som används som förråd.
1st är distributionsbyggnad avsett för VA-pump.
Lokalerna har senast använts som skola under uppbyggnad av nya Furulidskolan.
Efter färdigställandet av den nya Furulidskolan lämnades Algusered 1:134 tillbaka av hyrande
förvaltning under kvartal 3 2018. Service har utrett om andra kommunala behov kan tillgodoses i
lokalen vilket inte kunnat matchas.
Inga av de inlämnade lokalbehoven till den 5-åriga lokalplanen matchar byggnadens förutsättningar.
Fastighetens två huvudbyggnader har ett byggnadsår från 1945 med en bruksarea på 701 kvm,
Fastigheten ligger avskilt, men nära väg och transportmöjlighet.
De två huvudbyggnaderna har ett stort underhållsbehov. Enbart utvändigt byggnadsunderhåll
uppskattas till 4 mkr den närmsta 2-års perioden. Då lokalerna ej är i det skick som kommunens
verksamheter kräver samt att underhållsbehovet är stort är rekommendationen att avyttra fastigheten.
Nämnden för Service bedömer att kommunalt behov av fastigheten inte finns i den 5-åriga lokalplan
som presenteras under 2020.

Service - Fastigheter
Johan Burman
0300-83 79 10
johan.burman@kungsbacka.se
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Nämnden för Service återlämnar därför fastigheten till Kommunledningskontoret för bedömning av:
1) Avyttrande av fastigheten.
2) Fortsatt förvaltande för att finna extern hyresgäst.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse,2020-03-23
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Lovisa Eld

Johan Burman

Förvaltningschef

Verksamhetschef Service Fastighet

