KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2022-06-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde tisdagen den 14 juni 2022 kl. 08:30
Kungsbackarummet, Storgatan 37

Ärende

Beteckning

Förslag

Val av justerare
1.

2.

Rapport från nämnden för
2022-00456
Individ & Familjeomsorg av ej
verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen, SoL och LSS,
kvartal 1 2022

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Revidering av reglemente för
arkivmyndigheten

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

2021-00911

Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden
för Individ & Familjeomsorg enligt 16 kap 6 f §
socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade till protokollet.
Kommunfullmäktige antar Reglemente för
arkivmyndigheten, daterat 2022-05-18.
Reglemente för arkivmyndigheten, antaget av
kommunfullmäktige 2019-04-09, § 45, upphör
samtidigt att gälla.

3.

Godkännande av
projektbeställning samt
överlämnande för att upprätta
detaljplan för skola inom Iserås
19:1 i Onsala

2021-00529

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för
detaljplan för skola inom Iserås 19:1 i Onsala,
daterad 2022-05-17, som ett tillägg till
byggnadsnämndens beslut om att upprätta detaljplan
2017-02-09, § 67.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden
att ta fram förslag till detaljplan för skola inom
Iserås 19:1 i Onsala.

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

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset
www.kungsbacka.se
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4.

Ärende

Beteckning

Förslag

Godkännande av
projektbeställning samt
överlämnande för att upprätta
detaljplan för verksamhet inom
Almedal 1:4 i Frillesås

2020-01007

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för
detaljplan för drivmedelsstation inom fastigheten
Almedal 1:4 och 1:19 i Frillesås, daterad 2022-0517.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden
att ta fram förslag till detaljplan för
drivmedelsstation inom fastigheten Almedal 1:4 och
1:19 i Frillesås.

5.

6.

Svar på Miljödepartementets
remiss över utredningen
Förstärkta insatser mot
brottslighet inom
avfallsområdet

2022-00356

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-0531, och översänder det som sitt svar till
Miljödepartementet

Information om utökat uppdrag 2022-00150
om att förbereda mottagande av
skyddsbehövande

-

Klockan 08:45-09:45
Emma Kjernald
Cynthia Runefjärd, Ulrika Florén
Gymnasium & Arbetsmarknad
Maria Andersson,
Förskola & Grundskola
Ulrika Granfors,
Kultur & Fritid

7.

Information om genomförande
av de allmänna valen 2022
Klockan 10:00-10:20
Sofia Jonsson,
Kristina Gudmundsson,
Andréa Helmersson

2022-00453

-
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8.

Ärende

Beteckning

Förslag

Information om detaljplan för
bostäder och verksamhet inom
Bukärr 1:30 m.fl. Särögården.

2021-00660

-

Information om
2022-00367
kommunstyrelsens budget 2023

-

Klockan 10:25-10:55
Anna-Karin Ljungman,
Jacob Lundwall,
Ida Lennartsson,
Johan Gerremo

9.

Klockan 11:00-11:30
Malin Larsson,
Anders Johansson,
Emma Kjernald

10. Information från ledamöter och
förvaltning

Lisa Andersson
ordförande

2022-00014

-

Andrea Egerlundh
kommunsekreterare

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Datum

1 (1)

2022-05-19

§ 81
Dnr 2022-00089
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
kvartal 1 2022
Beslut
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2022-01-01 till 2022-03-31.
Sammanfattning av ärendet
En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 skall även ej verkställda gynnande beslut om
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.
Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt
inom tre månader. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i
samband med rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje
kvartal.
Beslutsunderlag
Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-28, där nämnden föreslås
att godkänna redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för
perioden 2022-01-01 till 2022-03-31.
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1 2022
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2-3 2021, kvartal 1 2022
Beslutsgång
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna redovisning av
ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2022-01-01 till 2022-0331.
Förslaget antas.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-04-28
Diarienummer

IF 2022-00089

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 1 2022

Förslag till beslut
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för
perioden 2022-01-01 till 2022-03-31.
Sammanfattning av ärendet
En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen den 11 juli 2006.
Från den 1 juli 2008 skall även ej verkställda gynnande beslut om insatser enligt lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade rapporteras. Nämnden ska även rapportera om en insats har
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård
och omsorg, IVO.
Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i samband med
rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-28
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1 2022
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2-3 2021, kvartal 1 2022
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens förtroendevalda revisorer

1 (2)
Josefine Jönsson
0300-838345
Nämndsekreterare

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f §, socialtjänstlagen, SoL
Från barn och ungdomsenheten visar redovisningen för perioden 2022-01-01 till 2022-03-31 att 18
beslut har inrapporterats och avser icke verkställda gynnande beslut inom tre månader. Samtliga är
från tidigare kvartalsrapportering. De ej verkställda gynnande besluten avser kontaktperson,
kontaktfamilj och öppenvårdsverksamhet. Av de gynnande besluten som ej kunnat verkställas gällande
kontaktperson och kontaktfamilj beror nio på resursbrist i form av lämpliga familjer och personer som
kan ta uppdrag. Tre beslut har verkställts under detta kvartal.
Inga ej verkställda gynnande beslut från vuxenenheten har inrapporterats till IVO under perioden
2022-01-01 till 2022-03-31.
Inga ej verkställda gynnande beslut från familjeenheten har inrapporterats till IVO under perioden
2022-01-01 till 2022-03-31.
Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS samt socialtjänstlagen, SoL.
Sammandrag av redovisningen för perioden 2022-01-01 till 2022-03-31 visar 18 beslut enligt lagen om
stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) och fyra beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), som
inrapporterats och avser ej verkställda gynnande beslut inom 3 månader.
Ärenden enligt SoL gäller beslut om boendestöd, korttidsvistelse och avlösning i hemmet. Ett av de
inrapporterade besluten är från tidigare kvartalsrapportering, två beslut har verkställts under detta
kvartal.
I ärenden enligt LSS gällande ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse
samt bostad med särskild service är 16 av dessa från tidigare kvartalsrapportering. Sju beslut har
verkställts under detta kvartal och tre har avslutats.
Såväl inom LSS som SoL beror de gynnande beslut som ej kunnat verkställas på att den enskilde
tackat nej till erbjuden insats, tagit tillbaka sin ansökan eller att det varit svårt att hitta lämplig
uppdragstagare. Bostadsbristen är också en betydande faktor. Pandemin har även bidragit till att
verkställigheten av vissa beslut har dragit ut på tiden.

Lotta Nord
Tillförordnad förvaltningschef

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-05-03
Diarienummer

IF 2022-00089

Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 1, 2022
Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1
Insats

Antal
beslut/
nya
beslut
17

Orsak

Varav verkställda/ avslutade
under kvartal 4

9 resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare
6 annat skäl
2 tackat nej

2 verkställda
10 ej verkställda
5 avslutade

Öppenvårdsverksamhet
SoL 4:1

1

1 annat skäl

1 verkställt

Summa beslut

18

18

18

Insats

Antal
beslut/
nya
beslut
2, varav
1 nytt

Orsak

Varav verkställda/ avslutade
under kvartal 4

1 tackat nej
1 annat skäl

1 verkställt
1 ej verkställt

Korttidsvistelse i form av
läger enligt SoL 4:1

1, varav
1 nytt

1 tackat nej

1 ej verkställt

Avlösning i hemmet enligt
SoL 4:1

1, varav
1 nytt

1 tackat nej

1 verkställt

Summa beslut

4

4

4

Kontaktfamilj och
kontaktperson
SoL 4:1

Boendestöd enligt SoL 4:1
Kontaktperson enligt SoL
4:1
Bostad med särskild
service enligt SoL 5:5 eller
5:7

1 (2)
Josefine Jönsson
0300-838345
Nämndsekreterare

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Insats

Antal
beslut/
nya
beslut

Orsak

Varav verkställda/avslutade
under kvartal 4

Ledsagarservice
LSS 9.3 §

5, varav
1 nytt

2 tackat nej
3 annat skäl, svårt att få kontakt

4 verkställda
1 avslutat

Kontaktperson
LSS 9.4 §

2

1 tackat nej
1 annat skäl

2 verkställda

Avlösarservice i hemmet
LSS 9.5 §

2

1 tackat nej
1 annat skäl

1 verkställt
1 ej verkställt

Korttidsvistelse
LSS 9.6 §

2, varav
1 nytt

1 annat skäl
1 tackat nej

2 ej verkställda

7

1 tackat nej
6 resursbrist, saknar lämpligt boende

6 ej verkställda
1 avslutat

18

18

18

Personlig assistans
LSS 9.2 §

Bostad med särskild
service LSS 9.8 §
Bostad med särskild
service LSS 9.9 §
Daglig verksamhet
LSS 9.10 §
Summa beslut

Lotta Nord
Tillförordnad förvaltningschef

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 2-4 2021 kvartal 1 2022
Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd

Antal
beslut

Antal
Antal beslut Antal beslut beslut

Orsak

Orsak

Orsak

Orsak

Verkställda

Verkställda

Verkställda

Verkställda

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Kvartal 1

2021

2021

Kontaktfamilj och

14

kontaktperson SoL 4:1

varav 7 nya varav 6 nya

Öppenvårdsverksamhet

Kvartal 4

15

2021
20

2022
17

varav 9 nya

2021

2021

2021

2022

2021

2021

10 resursbrist14 resursbrist19 resursbrist 9 resursbrist

1 verkställt

4 verkställda

4 annat skäl 1 annat skäl 1 tackat nej

6 annat skäl

9 ej verkställda 11 ej verkställda

2 tackat nej

4 avslutade

2021
3 verkställda

2022
2 verkställda

17 ej verkställda 10 ej verkställda
5 avslutade

1

2 annat skäl 3 annat skäl 4 annat skäl 1 annat skäl

0

3 ej verkställda

18

16

18

24

18

16

18

24

18

Antal
Antal beslut Antal beslut beslut

Orsak

Orsak

Orsak

Orsak

Verkställda

Verkställda

Verkställda

Verkställda

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Kvartal 1

2

3
varav 3 nya

varav 1 nytt

Summa beslut

16

18

24

Bistånd

Antal
beslut
Kvartal 2

SoL 4:1

Kvartal 1

2021

4

Kvartal 4

2021
8

1 verkställt

3 avslutade

Kvartal 1

2021
7

1 ej verkställt

2022
2

2021

2021

2021

2022

5 annat skäl 6 annat skäl 5 annat skäl 1 tackat nej

2021
1 verkställt

2021

Boendestöd enligt

6

SoL 4:1

varav 3 nya varav 4 nya

varav 1 nytt varav 1 nytt 1 resursbrist 2 resursbrist 2 resursbrist 1 annat skäl

1 verkställt

1 avslutat

1 avslutat

Kontaktperson enligt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

6

2021

2022

6 verkställda

1 verkställt

1 ej verkställda

1 ej verkställt

0

0

0

0

0

0

0

1 annat skäl 1 tackat nej

0

0

1 avslutat

1 ej verkställt

0

0

1 tackat nej

0

0

0

1 verkställt

8

8

4

6

8

8

4

4 ej verkställda 6 ej verkställda

SoL 4:1
Bostad med särskild
service enligt SoL 5:5
eller 5:7
Korttidsvistelse i form av
läger enligt SoL 4:1
Avlösning i hemmet enligt

varav 1 nytt
0

0

0

SoL 4:1
Summa beslut

1
varav 1 nytt

6

8

8

4

Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insats

Antal
beslut

Antal
Antal beslut Antal beslut beslut

Orsak

Orsak

Orsak

Orsak

Verkställda

Verkställda

Verkställda

Verkställda

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Kvartal 1

2021
Personlig assistans

Kvartal 4

2021

Kvartal 1

2021

2022

2021

2021
0

2021
0

2022

0

0

0

0

0

0

5

7

9

5

5 annat skäl 7 annat skäl 8 annat skäl 2 tackat nej

varav 4 nya

varav 3 nya

varav 1 nytt

2021

2021

2021

2022

0

0

0

0

2 verkställda

7 ej verkställda

4 verkställda

4 verkställda

4 ej verkställda

1 avslutat

enligt LSS 9:2
Ledsagarservice
enligt LSS 9:3

1 tackat nej

3 annat skäl

3 ej verkställda

1 avslutat
Kontaktperson

3

enligt LSS 9:4

varav 1 nytt varav 1 nytt

3

Avlösarservice i hemmet

4

enligt LSS 9:5

varav 1 nytt

4

2

2

3 annat skäl 3 annat skäl 2 annat skäl 1 tackat nej
1 annat skäl

3

2

varav 1 nytt

1 verkställt

1 verkställt

2 ej verkställda

2 verkställda

2 ej verkställda

1 verkställt

1 avslutat

1 ej verkställt

1 ej verkställt

1 ej verkställt

2 ej verkställda

3 ej verkställda 2 ej verkställda

2 tackat nej 1 tackat nej 3 annat skäl 1 tackat nej

1 verkställt

2 annat skäl 3 annat skäl

2 ej verkställda 1 avslutat

1 annat skäl

3 ej verkställda

1 avslutat
Korttidsvistelse

6

enligt LSS 9:6

varav 1 nytt

1

1

2

2 tackat nej 1 tackat nej 1 tackat nej

Bostad med särskild service

1

1

1

0

1 resursbrist 1 resursbrist 1 resursbrist 0

1 ej verkställt

1 ej verkställt

1 avslutat

0

Bostad med särskild service

11

9

7

7

6 tackat nej 7 tackat nej 6 tackat nej

1 tackat nej

3 verkställda

2 verkställda

7 ej verkställda

1 avslutat

enligt LSS 9:9

varav 3 nya

4 resursbrist 1 resursbrist 1 reursbrist

6 resursbrist

8 ej verkställda 7 ej verkställda

varav 1 nytt 4 annat skäl

1 tackat nej

4 verkställda

1 annat skäl

1 ej verkställt
1 avslutat

enligt LSS 9:8

varav 1 nytt

6 ej verkställda

1 annat skäl 1 annat skäl
Daglig verksamhet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

25

23

18

30

25

23

18

30

25

23

18

enligt LSS 9:10
Summa beslut

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 1 2021 och kvartal 1 2022
Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd

Antal
beslut

Antal beslut Orsak

Orsak

Verkställda Verkställda

Kvartal 1

Kvartal 1

Kvartal 1

Kvartal 1

2021
Kontaktfamilj och

9

kontaktperson SoL 4:1

varav 3 nya

Kvartal 1

2022

2021

2022

Kvartal 1

2021

2022

9 resursbrist 9 resursbrist 3 verkställda 2 verkställda

17

6 annat skäl 6 ej verkställda10 ej verkställda
2 tackat nej

5 avslutade

1

1

1 annat skäl 1 annat skäl 1 ej verkställt 1 verkställt

Summa beslut

10

18

10

Bistånd

Antal
beslut
Kvartal 1

Öppenvårdsverksamhet
SoL 4:1

18

10

Antal beslut Orsak

Orsak

Verkställda Verkställda

Kvartal 1

Kvartal 1

Kvartal 1

2021
Boendestöd enligt

5

SoL 4:1

Kontaktperson enligt

Kvartal 1

2022
2

2021

2022

18

Kvartal 1

2021

2022

4 annat skäl 1 tackat nej 2 verkställda 1 verkställt

varav 1 nytt 1 tackat nej 1 annat skäl 3 ej verkställda1 ej verkställt

1

0

1 tackat nej 0

1 ej verkställt 0

0

0

0

0

0

0

1

0

1 tackat nej 0

1 ej verkställt

0

1 tackat nej 0

1 verkställt

SoL 4:1
Bostad med särskild

0

service enligt SoL 5:5
eller 5:7
Korttidsvistelse i form av
läger enligt SoL 4:1
Avlösning i hemmet enligt
SoL 4:1

varav 1 nytt
0

1
varav 1 nytt

Summa beslut

6

4

6

4

6

4

Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insats

Antal
beslut

Antal beslut Orsak

Orsak

Verkställda Verkställda

Kvartal 1

Kvartal 1

Kvartal 1

Kvartal 1

2021
Personlig assistans

Kvartal 1

2022

2021

2022
0

Kvartal 1

2021

0

0

0

0

Ledsagarservice

8

5

8 annat skäl 2 tackat nej 1 verkställt

enligt LSS 9:3

varav 5 nya varav 1 nytt

2022
0

enligt LSS 9:2
4 verkställda

3 annat skäl 5 ej verkställda1 avslutat
2 avslutade

Kontaktperson

5

enligt LSS 9:4

varav 2 nya

2

1 resursbrist 1 tackat nej 2 verkställda 2 verkställda
4 annat skäl 1 annat skäl 2 ej verkställda
1 avslutat

Avlösarservice i hemmet

5

enligt LSS 9:5

varav 2 nya

2

2 tackat nej 1 tackat nej 4 ej verkställda1 verkställt
1 resursbrist 1 annat skäl 1 avslutat

1 ej verkställt

2 annat skäl
Korttidsvistelse

0

enligt LSS 9:6

Bostad med särskild service

2

0

varav 1 nytt

1 tackat nej 0

2 ej verkställda

1 annat skäl

1

0

1 resursbrist 0

1 ej verkställt 0

Bostad med särskild service

10

7

1 tackat nej 1 tackat nej 2 verkställda 1 avslutat

enligt LSS 9:9

varav 2 nya

Daglig verksamhet

0

0

0

0

0

0

29

18

29

18

29

18

enligt LSS 9:8

9 resursbrist 6 resursbrist 8 ej verkställda6 ej verkställda

enligt LSS 9:10
Summa beslut

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-05-18
Diarienummer

KS 2021-00911

Antagande av reglemente för arkivmyndigheten

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Reglemente för arkivmyndigheten, daterat 2022-05-18.
Reglemente för arkivmyndigheten, antaget av kommunfullmäktige 2019-04-09, § 45, upphör samtidigt
att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppdrag att ansvara för framtagandet av de kommungemensamma
informationshanteringsplanerna för ledningsprocesser och stödprocesser (tidigare benämning var
dokumenthanteringsplaner).
Förändringen av reglementet syftar till att kommunstyrelsen får ett utökat ansvar för hur information
hanteras i kommunens nämnder. Målet med förändringen är att förenkla administration på
förvaltningsnivå. I dag fattas först ett beslut i kommunstyrelsen om antagande av
informationshanteringsplanerna och sedan beslutas samma sak i samtliga nämnder. Förändringarna i
reglementet skulle innebära att det enbart behövs ett beslut i kommunstyrelsen för att anta en
gemensam klassificeringsstruktur eller informationshanteringsplan som gäller för kommunens samtliga
nämnder.
Informationshanteringsplanerna gäller som gallringsbeslut, vilket innebär att allmänna handlingar med
stöd av dessa får destrueras. Gallring är en viktig del av att förvalta information.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-08
Reglemente för arkivmyndigheten, 2021-05-18
Reglemente för arkivmyndigheten, antagen av kommunfullmäktige 2019-04-09, § 45
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder, bolag och stiftelser, kommunarkivet
Kommunledningskontoret
John Karlsson
Utvecklare
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Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

Reglemente för
arkivmyndigheten
Utöver det som föreskrivs i arkivlagen och arkivförordningen, gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.

§ 2
Arkivmyndigheten ska enligt lag




utöva tillsyn över arkivvården hos kommunens nämnder, bolag och stiftelser,
förvara och vårda arkiv som den övertagit till följd av lag eller efter överenskommelse,
lämna råd och rekommendationer rörande hantering och vård av arkiv till kommunens nämnder,
bolag och stiftelser.

§ 3
Arkivmyndigheten ska därutöver även







besluta om obligatorisk klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan, tidigare kallad
dokumenthanteringsplan, med tillhörande gallringsbeslut för ledings- och stödprocesser för alla
kommunens nämnder.
allmänt följa utvecklingen inom arkiv- och informationshantering.
upprätta kommunövergripande regler och anvisningar för en god arkivvård.
fatta beslut om hos vilken myndighet en upptagning för automatiserad behandling, som är tillgänglig
för flera myndigheter, ska bilda arkiv.
i mån av resurser ta emot och förvara enskilda arkiv och föreningsarkiv under förutsättning att ett
övertagande inte sker i strid med lagstiftningen.

Beslutad av:
Gäller från:
Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning, Kansli
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se

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

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka, kungsbacka.se

Reglemente för arkivmyndigheten

Sida 2 av 2

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.

Arkivmyndigheten ska enligt lag
•

utöva tillsyn över arkivvården hos kommunens nämnder, bolag och stiftelser,

•

förvara och vårda arkiv som den övertagit till följd av lag eller efter överenskommelse,

•

lämna råd och rekommendationer rörande hantering och vård av arkiv till kommunens nämnder,
bolag och stiftelser.

Arkivmyndigheten ska därutöver även
•
•
•
•

allmänt följa utvecklingen inom arkiv- och informationshantering,
upprätta kommunövergripande regler och anvisningar för en god arkivvård,
fatta beslut om hos vilken myndighet en upptagning för automatiserad behandling, som är tillgänglig
för flera myndigheter, ska bilda arkiv,
i mån av resurser ta emot och förvara enskilda arkiv och föreningsarkiv under förutsättning att ett
övertagande inte sker i strid med lagstiftningen.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-05-18
Diarienummer

KS 2021-00529

Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta detaljplan för
skola inom Iserås 19:1 i Onsala
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för skola inom Iserås 19:1 i Onsala,
daterad 2022-05-17, som ett tillägg till byggnadsnämndens beslut om att upprätta detaljplan 2017-0209, § 67.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan för skola inom
Iserås 19:1 i Onsala.
Sammanfattning av ärendet
Behovet av förändrade lokaler på Iseråsskolan inklusive idrottshall har framförts av nämnden för
Förskola & Grundskola. I lokalplanen för kommunbudget år 2022 finns medel avsatta för Iseråsskola
och fullmåttshall. Byggnadsnämnden lämnade den 9 februari 2017 ett positivt planbesked till
förvaltningen för Service för upprättande av en detaljplan för skoländamål inom Iserås 19:1 i Onsala.
Syftet var att möjliggöra om- och tillbyggnad av Iseråsskolan.
Området är i dag bebyggt och det bedrivs skolverksamhet inom planområdet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-18
Projektbeställning för detaljplan för skola inom Iserås 19:1, Onsala, 2022-05-17
Översiktskarta
Byggnadsnämnden 2017-02-09, § 67
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för service ansökte år 2016 om planbesked för att ta fram en detaljplan som möjliggör
för en om- och tillbyggnad av Iseråsskolan. Byggnadsnämnden gav år 2017 i uppdrag till förvaltningen
att upprätta förslag till detaljplan för skoländamål inom fastigheten Iserås 19:1 och genomföra samråd
Samhällsbyggnadskontoret
Linda Bergström
0300-834116
Planarkitekt
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och granskning. Uppdraget att ta fram detaljplan för Iseråsskolan avvaktades år 2017 då beräkningar
visade att det inte fanns ett behov av fler skolplatser. Uppdraget har nu aktualiserats igen då behovet av
skolplatser i Onsala har ökat. I lokalplanen för kommunbudget år 2022 finns medel avsatta för
Iseråsskola och fullmåttshall. Iseråsskolan har ett behov av en ny idrottshall och mer ändamålsenliga
lokaler, vilket innebär att ett par av de befintliga byggnaderna behöver rivas för att sedan ersättas med
nya byggnader. Nyttan med projektet är att befintlig skolverksamhet kan utökas, därigenom kan fler
barn inom upptagningsområdet gå på den skola som ligger närmast dem. Skolan behöver ha plats för
cirka 500 elever för att ta höjd för framtida behov.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

PROJEKTBESTÄLLNING
SAMHÄLLSBYGGNAD
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Projektnamn
Detaljplan för skola inom Iserås 19:1 i Onsala
Beställare
Namn och roll

E-postadress

Telefon

Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef

Emma.kjernald@kungsbacka.se

0300-83 78 70

Status
Beställningen är

Datum

Färdigställd

2022-05-17

Version
Datum

Författare

Version

2022-05-17

Linda Bergström

1.0

Ändringsbeskrivning

OMFATTNING OCH RESULTAT

INLEDNING OCH BAKGRUND
Förvaltningen för Service ansökte om planbesked 2016-11-22 för att ta fram en detaljplan som möjliggör
om- och nybyggnad av Iseråsskolan. Fastigheten ägs av Kungsbacka kommun.
Merparten av de befintliga skolbyggnaderna inom planområdet är i tekniskt dåligt skick och används
idag inte till utbildningslokaler. Ett stort behov av att ersätta och utöka lokalerna finns. Behovet av en ny
skola grundar sig i att det redan idag saknas ca 200 skolplatser på befintliga skolor i södra Onsala och
dels i den prognostiserade befolkningsökningen.
Iseråsskolan har ett behov av en ny idrottshall och mer ändamålsenliga undervisningslokaler, vilket
innebär att ett par av de befintliga byggnaderna behöver rivas för att ersättas med nya byggnader
Skolan behöver ha plats för cirka 500 elever för att ta höjd för framtida behov. Skolan bedöms få plats
inom befintlig fastighet som är ca 44 700 kvm. Planområdet innefattar skolbyggnad, fullmåttsidrottshall,
friyta för elever, parkeringsplatser och angöring. Några befintliga byggnader av kulturhistoriskt värde
kommer att bevaras och kan komma att påverka hur utformningen av tillkommande verksamhet
utformas. Skolan ska enligt beslutad lokalplan 2022-2026 vara utbyggd och tas i bruk under hösten år
2025.
Enligt kommunens översiktsplan ingår det aktuella området i utvecklingsområdet för Onsala.
Kungsbacka kommun
Postadress

Besöksadress

Telefon

Webbplats

434 81 Kungsbacka

Stadshuset, Storgatan 37

0300-83 40 00

www.kungsbacka.se
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FÖRVÄNTAD NYTTA
Nyttan med projektet är att befintlig skolverksamhet kan utökas, därigenom kan fler barn inom
upptagningsområdet gå i den skola som ligger närmast dem.
Elevprognoserna i södra Onsala bygger på en fördelning av elever mellan Fjordskolans och
Iseråsskolans upptagningsområde. Då Iseråsskolan under en längre period varit aktuell för
ombyggnation har elevflödena för några år sedan styrts om från Iseråsskolan till Fjordskolan. Detta
innebär att andelen 6-12 åringar på respektive skola är skevt fördelad. Många elever som geografiskt
tillhör Iseråsskolan går idag på Fjordskolan.
Projektet är kopplat till kommunens mål ”I Kungsbacka utvecklas vi hela livet” med fokusområdet
”Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla” vilket påverkas positivt
då planområdet omfattar skola och idrottshall.

HÅLLBARHETSASPEKTER
Skolan kommer byggas och förvaltas av kommunen och det finns stora möjligheter att satsa på hållbart
byggande. I nybyggda lokaler eftersträvar kommunen att kunna bygga en miljöbyggnad enligt Swedish
Green Building Council (SGBC) i nivå silver. Det finns förutsättningar till energioptimering gällande
plushus eller solceller då området har ett bra solläge.
I och med att befintlig verksamhet utvecklas nyttjas framför allt den yta som redan är tagen i anspråk för
ändamålet inklusive redan utbyggd infrastruktur. Den bebyggda ytan inom planområdet föreslås öka
marginellt. Det innebär därför ingen eller mycket liten påverkan på naturvärden och dagvatten.
Huvuddelen av planområdet ligger inom strandskydd och avses upphävas i samband med
planläggningen.
Planområdet omfattas av riksintresse för Försvarsmaktens influensområde, högexploaterad kust och
rörligt friluftsliv. Området är till stor del redan utbyggt eller taget i anspråk för skolverksamhet och ett
genomförande av detaljplanen bedöms därför ha marginell påverkan på riksintressena.
Hållbarhet innebär också en eftersträvan att skolans lokaler ska kunna samnyttjas för att få ett
användande även utanför skoltid för föreningsliv och kulturskola, då detta skulle öka både
byggnadens nyttjandegrad samt bidra med trygghet till området.
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UPPDRAG
Projektet är att upprätta en detaljplan för skola i Iserås inom fastigheten Iserås 19:1. Projektet innebär att
södra Onsala utökas med fler skolplatser. Uppdraget innebär att planera för tillräcklig yta för
skolbyggnad, fullmåttsidrottshall, friyta för elever, parkeringsplatser och angöring
Den nya skolan ska möjliggöra för totalt cirka 500 elever och ska byggas i ett till tre plan
Att tillgodose skolans behov av bil- och cykelparkering ingår i uppdraget.
Enligt förvaltningen för Service lokalplan 2022-2026 ska skolan vara inflyttningsklar senast år 2025.
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att detaljplanen kan bli antagen av Byggnadsnämnden under
kvartal fyra år 2023. En eventuell överklagandeprocess skulle med stor sannolikhet fördröja möjligheten
till att skolbyggnaderna skulle vara inflyttningsklara till år 2025.
Prioritering

I framtagandet av detaljplanen har tid en något högre prioritering än ekonomin och kvalitet. Det är
viktigt att skolan håller tidplanen eftersom behovet av förskoleplatser är stort. Planarbetet kommer att
prioriteras och förväntas följa tidplanen. Kommunen har sedan tidigare höga krav på goda hållbara
lösningar i byggnation av kommunala lokaler. Planarbetet kommer att bedrivas i normal takt och
förväntas följa uppsatt tidplan.

PROJEKTETS LEVERANSER
1. Projektbeställning
2. Projektplan
3. Samrådshandlingar
4. Granskningshandlingar
5. Antagandehandlingar

SBK/KS
SBK/Samhällsbyggnadsledning
BN
BN
BN

Detaljplanen upprättas med standardförfarande.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område.
AVGRÄNSNINGAR
Planområdet avgränsas i norr av Knapabäcken, i öster av ett mindre grönområde samt av ett befintligt
bostadsområde, i söder av Mariedalsvägen och i väster av åkermark. Primärt består planområdet av
fastigheten Iserås 19:1 eventuellt kommer även delar av Mariedalsvägen att ingå. Tillfart till området ska
utredas inom detaljplanen.
Projektet kommer att hantera:
- Lämplig placering av byggrätt för skola
- Lämplig tillfart till området
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- Parkeringslösning samt hämtning och lämning av barn med bil
- Vem som ansvarar för tillfartsväg för boende i intilliggande fastighet
- Trafiksäker övergång för gång- och cykel Mariedalsvägen
- Lösningar för att reducera buller
- Bullerberäkningar och trafikmängder
- VA, dagvattenhantering och skyfall
- Kapacitet för att klara framtidabehov dricks- och spillvatten
- Geoteknik
- Risker för skred
- Sociala aspekter
- Fastighetsbestämning av osäkra gränser
- Kulturhistoriskt värdefulla byggnader
- Strandskyddsdispens eller upphävande av strandskyddet
- Eventuell ny placering av återvinningsstationen som idag finns inom planområdet
Frågor som inte ingår i projektet:
- Åkermark sydväst om planområdet
TIDPLAN
Q3 2022 Uppdragsbeslut BNAU
Q4 2022 Samråd
Q2 2023 Granskning
Q4 2023 Antagande BN
EKONOMI
Framtagandet av detaljplanen samt tillhörande utredningar bekostas av Förvaltningen för Service.
Den tid som kommunens handläggare arbetar med projektet samt utredningar som berör planområdet
bekostas av förvaltningen för Service.
KOMMUNALA KOSTNADER OCH FINANSIERINGAR
Samtliga åtgärder inom och utanför planområdet, som är nödvändiga för detaljplanens genomförande
ska bekostas av förvaltningen för Service, som är att betrakta som exploatör i det här projektet. Det
innebär till exempel att Service ska bekosta skolbyggnaderna med tillhörande gård,
lantmäteriförrättningar, dagvattenanläggningar inom kvartersmark, bullerreducerande åtgärder,
parkeringsanläggningar, eventuell ny infartsväg med tillhörande gång- och cykelväg samt åtgärder för
säkra passager över Mariedalsvägen. Det är även Service som ansvarar för att projektera och
iordningställa samtliga anläggningar enligt ovan, möjligen med undantag av passagen över
Mariedalsvägen, som ägs och förvaltas av Trafikverket.
Kommunen genom VA-kollektivet kan få kostnader för utbyggnad av allmänna dagvattenanläggningar,
vatten- och spillvattenledningar om den ökade bebyggelsen kräver det.
KOMMUNALA INTÄKTER
Projektet medför inga intäkter för kommunen.
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DRIFTSKOSTNADER
Kommunen, genom förvaltningen för Service, får kostnader för förvaltning av utbildningslokaler med
tillhörande anläggningar. Kommunen genom VA-kollektivet kan få ökade driftskostnader för VAanläggningar.
BESLUT OCH RAPPORTERING
RAPPORTERINGSRUTINER
Rapportering av det löpande arbetet sker från projektledare till verksamhetschef plan via avstämningar.
Politiska avstämningar sker med BNAU/BN i samband med besluten.
BESLUTSINSTANSER
Byggnadsnämnden fattar beslut om uppdrag, samråd och granskning för detaljplanen.
Byggnadsnämndens roll är även att besluta kring gestaltningsfrågor och utformning. Eventuella
ändringar i denna projektbeställning eller andra frågor av strategisk karaktär beslutas av
kommunstyrelsen. Antagande av detaljplanen beslutas av byggnadsnämnden.

AVSLUT
ÖVERLÄMNING VID PROJEKTSLUT
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft sker ett överlämnande till förvaltningen för Service som ansvarar
för projektering och utbyggnad av väg med mera samt för att ansöka om bygglov, till förvaltningen för
Bygg & Miljö för bygglovsprövning samt till förvaltningen för Teknik för utbyggnad av VAanläggningar.

UTVÄRDERING AV PROCESS OCH FÖRVÄNTAD NYTTA
Detaljplanen kommer utvärderas under arbetets gång samt när den antagits. Utvärdering kommer även
ske utifrån hur detaljplanen fungerar i genomförandeskedet och när området är utbyggt i sin helhet. Då
kan en utvärdering göras huruvida detaljplanens intentioner är uppfyllda. Detta enligt den nya modell för
utvärdering i delprocesser som är under framtagande.
För de första två stegen av utvärdering är det projektledaren/planarkitekten som är ansvarig för att
utvärdering görs, för steg tre och steg fyra ansvarar exploateringsingenjören i projektet.

PROJEKTBESTÄLLNING

KUNGSBACKA KOMMUN
6 (6)

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Byggnadsnämnden

Datum

16 (64)

2017-02-09

§ 67
Iserås 19:1 - Ansökan om planbesked
Dnr PL/2016:75
Beslut

Byggnadsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att upprätta förslag till
detaljplan för skoländamål inom 19:1 och genomföra samråd och granskning.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra om- och tillbyggnad av Iseråsskolan med
tillhörande verksamhet.
Detaljplanen upprättas då plankostnadsavtal har tecknats.
Motivering till beslut

Kommunen ställer sig positiv till förfrågan eftersom den innebär en utbyggnad av
skol- och servicefunktioner inom ett utvecklingsområde och överensstämmer med
kommunens översiktsplan, ÖP06.
Detaljplanen bedöms kunna antas tredje kvartalet 2019, utifrån de vid beslutsdatumet
kända förutsättningarna.
Sammanfattning

Förvaltningen för Service har 2016-11-22 ansökt om planbesked för att ta fram en
detaljplan som möjliggör om- och tillbyggnad av Iseråsskolan. Fastigheten ägs av
Kungsbacka kommun.
Iseråsskolan har ett behov av en ny idrottshall och mer ändmålsenliga
undervisningslokaler, vilket innebär att ett par av de befintliga byggnaderna behöver
rivas för att sedan ersättas med nya byggnader. Förvaltningen för Service har tagit
fram två alternativ för hur skolområdet skulle kunna disponeras. Det ena alternativet
är beroende av att kommunen köper en del av fastigheten Bäcken 1:2>2.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i
utvecklingsområdet för Onsala.
Kommunen ställer sig positiv till förfrågan eftersom den innebär en utbyggnad av
skol- och servicefunktioner inom ett utvecklingsområde och överensstämmer med
kommunens översiktsplan, ÖP06.
Detaljplanen bedöms kunna antas tredje kvartalet 2019, utifrån de vid beslutsdatumet
kända förutsättningarna.
Beskrivning av ärendet

Förvaltningen för Service har 2016-11-22 ansökt om planbesked för att ta fram en
detaljplan som möjliggör om- och tillbyggnad av Iseråsskolan. Fastigheten ägs av
Kungsbacka kommun.
Iseråsskolan har ett behov av en ny idrottshall och mer ändmålsenliga
undervisningslokaler, vilket innebär att ett par av de befintliga byggnaderna behöver
rivas för att sedan ersättas med nya byggnader. Förvaltningen för Service har tagit
fram två alternativ för hur skolområdet skulle kunna disponeras. Det ena alternativet
är beroende av att kommunen köper en del av fastigheten Bäcken 1:2>2.
Iserås 19:1 är inte detaljplanelagd. Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det
aktuella området i utvecklingsområdet för Onsala. I anslutning till fastigheten har
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Byggnadsnämnden

Datum

17 (64)

2017-02-09

kommunen nyligen tagit fram en detaljplan för ett nytt lokalt centrum med handel,
service och kontor.
Fastigheten omfattas av riksintresse för kustområdet och i nära anslutning till
riksintresse för försvarsmakten. Den omfattas även till största delen av strandskydd.
Två av skolbyggnaderna har klassats som kulturhistoriskt värdefulla och
bevarandevärda i kommunens och länsstyrelsens inventering.
Den aktuella fastigheten berörs av tidigare kommunala beslut gällande ny- och
tillbyggnad av skolan, nybyggnad av förskola samt placering av återvinningsstation.
I samband med förarbetet till planbeskedet noterades följande aspekter som behöver
utredas/beaktas särskilt i detaljplanearbetet:
En trafikutredning behöver tas fram och bekostas av den sökande i samband
med planläggning. Denna ska belysa effekterna av en ökad trafikbelastning
samt föreslå långsiktiga hållbara lösningar för trafikföringen inom
skolområdet.
Inom området finns byggnader som har klassats som kulturhistoriskt
värdefulla. Bestämmelser gällande byggnaderna och dess omnejd ska
samrådas med kommunantikvarien.
Strandskyddsdispens eller upphävande av strandskyddet kommer att behöva
sökas i samband med detaljplanearbetet.
En naturinventering krävs för att undersöka områdets naturvärden i det fall
jungfrulig mark tas i anspråk.
Avståndet till kommunens återvinningscentral spelar även roll för
utbyggnaden då avståndet understiger de rekommendationer som anges i
Boverkets allmänna råd (1995:5) Bättre plats för arbete. I denna anges
riktvärdet 500 meter.
I detaljplaneskedet kan det bli aktuellt att studera trafikmängderna för att
genomföra bullerberäkningar.
Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2017-01-25, § 8
Tjänsteskrivelse 2017-01-05
Karta till ansökan
Karta 2 till ansökan
Ansökan 2016-11-22
Beslutet skickas till

Förvaltningen för Plan & Bygg, planavdelningen

Justerare
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-05-18
Diarienummer

KS 2020-01007

Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta detaljplan för
drivmedelsstation inom fastigheten Almedal 1:4 och 1:19 i Frillesås.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för drivmedelsstation inom fastigheten
Almedal 1:4 och 1:19 i Frillesås, daterad 2022-05-17.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan för
drivmedelsstation inom fastigheten Almedal 1:4 och 1:19 i Frillesås.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 15 november 2016 kommundirektören i uppdrag att utarbeta en förstudie
som syftade till att utreda förutsättningarna för att bland annat etablera en drivmedelsanläggning. inom
fastigheten Almedal 1:4 i Frillesås, detta i enlighet med inkommen förfrågan om planbesked från
fastighetsägaren till Almedal 1:4.
En förstudie utarbetades som godkändes av kommunstyrelsen den 28 maj 2019. Förstudien visade på
en lokalisering som innebär ett antal osäkerheter för föreslagen markanvändning. Största osäkerheten
var närheten till bostäder. Bedömningen var att planarbetet för aktuell förfrågan om drivmedel och
snabbmatsrestaurang inte borde fortskrida om inte förutsättningarna förändras gällande närmaste
bostadsfastighet (Almedal 1:19) som uppfattades bli inklämd mellan E6:an och drivmedelsstationen.
Förutsättningarna gällande närmsta bostadsfastigheten har nu ändrats då exploatören har avtalat om att
köpa angränsande bostadsfastighet Almedal 1:19. Det finns därmed förutsättningar att pröva ärendet i
en detaljplaneprocess. Viktiga fortsatta utredningsområden för processen är hälsa och säkerhet, trafik,
vatten och avlopp samt miljöfrågor.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-18
Projektbeställning för detaljplan för drivmedelsstation inom fastigheten Almedal 1:4 och 1:19 i
Frillesås, 2022-05-17
Översiktskarta

Kommunstyrelsens förvaltning
Linda Bergström
0300 83 41 16
Planarkitekt
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Kommunstyrelsen 2019-05-28, § 130
Kommunstyrelsen 2016-11-15, § 226
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

PROJEKTBESTÄLLNING
SAMHÄLLSBYGGNAD
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Projektnamn
Detaljplan för drivmedelsstation inom fastigheten Almedal 1:4 och 1:19
Beställare
Namn och roll

E-postadress

Telefon

Emma Kjernald, Samhällsbyggnadschef

emma.kjernald@kungsbacka.se

0300-83 78 70

Status
Beställningen är

Datum

2022-05-17

Färdigställd
Version
Datum

Författare

Version

2022-05-17

Linda Bergström

1.0

Ändringsbeskrivning

OMFATTNING OCH RESULTAT
INLEDNING OCH BAKGRUND
Fastighetsägaren till Almedal 1:4 har ansökt om planbesked för Almedal 1:4. Förfrågan avser
planläggning för drivmedelsförsäljning samt restaurang i syfte att förse E:6:ans trafikanter med denna
service.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-01 § 270 att en förstudie för Almedal 1:4 skulle tas fram. Syftet
med uppdraget var att utreda förutsättningarna för en etablering enligt ställd förfrågan.
Samhällsbyggnadskontoret upprättade en förstudie i april år 2018. Syftet med förstudien var att pröva
om den föreslagna markanvändningen är lämplig främst genom en lokaliseringsprövning.
Förstudieområdet omfattade enbart fastigheten Almedal 1:4, cirka 1,5 hektar stort och ligger i direkt
anslutning till trafikmotet vid väg E6 i höjd med Frillesås. Området består främst av jordbruksmark.

Kungsbacka kommun
Postadress

Besöksadress

Telefon

Webbplats

434 81 Kungsbacka

Stadshuset, Storgatan 37

0300-83 40 00

www.kungsbacka.se
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Förstudieområdet Almedal 1:4
Förstudien visade på en lokalisering som innebär ett antal osäkerheter för föreslagen markanvändning.
Största osäkerheten var främst närheten till bostäder. Bedömningen var att planarbetet för aktuell
förfrågan om drivmedel och snabbmatsrestaurang inte borde fortskrida om inte förutsättningarna
förändras gällande närmaste bostadsfastighet (Almedal 1:19) som uppfattades bli inklämd mellan E6:an
och drivmedelsstationen. Förutsättningarna gällande närmsta bostadsfastigheten har nu ändrats då
exploatören har avtalat om att köpa angränsande bostadsfastighet Almedal 1:19. Det finns därmed
förutsättningar att pröva ärendet i en detaljplaneprocess. Viktiga fortsatta utredningsområden för
processen är hälsa och säkerhet, trafik, vatten och avlopp samt miljöfrågor.

Ungefärlig utbredning av planområdet
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FÖRVÄNTAD NYTTA
En ny drivmedelsstation vid E6:an i höjd med Frillesås kommer att bidra till ökad tillgång till drivmedel.
Goda förutsättningar finns för att bidra till utvecklingen av att minska beroendet av fossildrivna
drivmedel om drivmedelsstationen även erbjuder möjligheten till att ladda el-fordon.
Närmsta drivmedelsstation längst med E6:an i södergående riktning är “Varberg Nord” som även har
laddstationer för elfordon. För fordon i nordgående riktning är närmsta drivmedelsstation avfart 58
Fjärås/Åsa. Från drivmedelsstationen i Fjärås till Varberg Nord är det cirka 3,3 mil. Restid mellan dessa
är 23 min. Att möjliggöra för ytterligare en drivmedelsstation inom denna strecka längst med E6:an
bidrar till ökad möjlighet att drivmedelsförsörja fordon och där med minska risken att få stopp på grund
av drivmedelsbrist.
HÅLLBARHETSASPEKTER
Förbipasserande fordonstrafik behöver inte åka in till Frillesås centrum för att tanka/ladda vilket kan
förbättra luftkvalitén och ljudmiljön i Frillesås centrum. Andelen hållbart resande kan öka om det finns
möjlighet att ladda sitt eldrivna fordon. Detaljplanen kommer att behöva hantera frågan om
dagvattenhantering. Detta kan göras på ett sätt som samtidigt gynnar ekosystemtjänsterna.
UPPDRAG
Projektet är att pröva lämpligheten för drivmedelsstation och snabbmatsrestaurang inom del av
fastigheten Almedal 1:4 och 1:19 genom en detaljplaneprocess. Projektet innebär att Frillesås får en
drivmedelsstation och snabbmatsrestaurang längst med E6:an. Området ska möjliggöra för försäljning av
drivmedel och tillhörande verksamhet samt en restaurang. Detaljplanen ska inte möjliggöra för hotell
och handel. Det ska möjliggöras för en trafiksäker infart från statlig väg, Almedalsvägen för transporter
till området.
Koncentration av bebyggelse sker till Almedal 1:4 men då Almedal 1:19 kommer att ingå i planområdet
kan en omfördelning av var byggnation kan placeras ske. Att utreda förutsättningarna för en byggnation
längre ifrån Kroksjöbäcken kommer att ingå i uppdraget.
Drivmedelsstationen ska bli ett möjligt stopp för resande längst med E6:an och verksamheterna inom
planområdet ska vara kopplade till drivmedelsstationen och hård tung trafik.
Planeringen av planområdet kommer att följa den inriktning och intention som finns i Handelsutredning
i Kungsbacka kommun, 2019-12-10.
Prioritering

I framtagandet av detaljplanen har kvalitet en högre prioritering än tid och kostnad.
Det är viktigt att uppdraget håller en hög kvalitet eftersom drivmedelsstationen kommer vara det första
som besökare till Kungsbacka kommun möts av längst med E6:an. Det är även viktigt att placeringen av
byggnaderna studeras noga då det blir en påverkan på landskapsbilden samt att risken för olyckor ska
minimeras. Planarbetet kommer att bedrivas i normal takt och förväntas följa uppsatt tidplan
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AVGRÄNSNINGAR
Planområdet avgränsas i norr av Almedalsvägen, i öster av Kroksjöbäcken, i söder av fastigheten
Almedal 1:26 som består av åkermark och i väster av E6:an
Projektet kommer att hantera:
- Lämplig placering av byggrätt för drivmedelsstation och snabbmatsrestaurang
-Trafikutredning, hur påverkar planen trafikmängden vid Frillesåsmotet
- Lämplig tillfart till området
- Parkeringslösning
- Lösningar för att reducera buller
- Planområdets VA-försörjning
-Dagvattenhantering och skyfall
- Geoteknik och blocknedfall
- Risker för skred
- Sociala aspekter
- Hälsa och säkerhet
- Fastighetsbestämning av osäkra gränser
- Riskutredning kopplat till E6:an och farligt gods
- Lokaliseringsutredning, jordbruksmark
- Natur och miljöpåverkan
- Strandskydd
Frågor som inte ingår i projektet:
- Åkermark söder om planområdet
TIDPLAN
Q3 2022 Uppdragsbeslut
Q1 2023 samråd
Q3 2023 granskning
Q1 2024 antagande

EKONOMI
PLANKOSTNADSAVTAL
Den tid som kommunens handläggare arbetar med projektet samt utredningar som berör planområdet
bekostas av exploatören. Plankostnadsavtal kommer att tecknas med exploatören.
PRINCIPAVTAL
För att klargöra förutsättningarna för planläggningen ska ett principavtal tecknas. Avtalet reglerar
samarbetet mellan parterna under planarbetet och exploatörens ansvar för kostnader i
genomförandeskedet.
EXPLOATÖRENS KOSTNADER
Det behöver utredas hur planområdet ska försörjas med vatten och avlopp. Kommunen kommer inte att
bygga ut ledningar till området eftersom planområdet ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för
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dricks-, spill- och dagvatten. Exploatören ska därför stå för samtliga kostnader för utbyggnad av vattenoch spillvattenledningar till planområdet.
Exploatören får bekosta samtliga åtgärder som Trafikverket kan kräva på Almedalsvägen och
Frillesåsmotet.
Exploatören får kostnader för anläggande och skötsel av dagvattenanläggning. Kommunen kommer inte
bekosta eller underhålla dagvattenanläggningen då fastigheterna ligger utanför verksamhetsområde för
dagvatten. Byggnadsinspektören och/eller miljö och hälsa blir tillsynsmyndighet av
dagvattenanläggningen.
KOMMUNALA KOSTNADER
Inga kostnader uppstår för kommunen till följd av detaljplanen.
KOMMUNALA INTÄKTER
Kommunen kan få intäkter för anslutning av vatten och avlopp.
DRIFTSKOSTNADER
Kommunen får inga ökade driftskostnader till följd av detaljplanen.

BESLUT OCH RAPPORTERING
RAPPORTERINGSRUTINER
Rapportering av det löpande arbetet sker från projektledare till verksamhetschef plan via avstämningar.
Inför projektbeställningens slutförande har en information till KSAU genomförts.
Politiska avstämningar sker med BN i samband med besluten.
BESLUTSINSTANSER
Byggnadsnämnden fattar beslut om uppdrag, samråd och granskning för detaljplanen.
Byggnadsnämndens roll är även att besluta kring gestaltningsfrågor och utformning. Eventuella
ändringar i denna projektbeställning eller andra frågor av strategisk karaktär beslutas av
kommunstyrelsen. Antagande av detaljplanen beslutas av byggnadsnämnden.
AVSLUT
ÖVERLÄMNING VID PROJEKTSLUT
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft sker ett överlämnande till förvaltningen för Bygg och Miljö för
bygglovsprövning. Beroende på hur exploatören väljer att lösa sin VA-anläggning kan även
förvaltningen Teknik bli inblandad för utbyggnad av VA-anläggningar.

UTVÄRDERING AV PROCESS OCH FÖRVÄNTAD NYTTA
Detaljplanen kommer utvärderas under arbetets gång samt när den antagits. Utvärdering kommer även
ske utifrån hur detaljplanen fungerar i genomförandeskedet och när området är utbyggt i sin helhet. Då
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kan en utvärdering göras huruvida detaljplanens intentioner är uppfyllda. Detta enligt den nya modell för
utvärdering i delprocesser som är under framtagande.
För de första två stegen av utvärdering är det projektledaren/planarkitekten som är ansvarig för att
utvärdering görs, för steg tre och steg fyra ansvarar exploateringsingenjören i projektet.

KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

Datum

2019-05-28

§ 130
Förstudie för etablering av drivmedelsanläggning inom fastigheten
Almedal 1:4
Dnr KS/2016:321
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ” Förstudie för drivmedelsstation inom Almedal
1:4, Frillesås”, daterad april 2019.
Sammanfattning av ärendet
Ägarna till fastigheten Almedal 1:4 har ansökt om planbesked för att möjliggöra
etablering av drivmedelsstation och restaurang. Kommunstyrelsen gav 2016 ett
uppdrag om att upprätta en förstudie. Utredningen har studerat
planeringsförutsättningarna enligt ställd planförfrågan.
Fastigheten är belägen utanför utvecklingsområde i kommunens översiktsplan
ÖP06 men i ett strategiskt läge i anslutning till trafikmotet vid väg E6 i Frillesås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14, § 171: Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner ” Förstudie för drivmedelsstation inom Almedal 1:4, Frillesås”,
daterad april 2019.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-02
Förstudie, april 2018
Begäran om planbesked, 2016-05-04
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller
det.
Beslutet skickas till
Sökanden
Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-05-31
Diarienummer

KS 2022-00356

Svar på Miljödepartementets remiss över utredningen Förstärkta insatser mot
brottslighet inom avfallsområdet
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-05-31, och översänder det som sitt svar till
Miljödepartementet
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på Miljödepartementets remiss över
utredningen Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet.
Utredningen har på regeringens uppdrag arbetat under 2021 för att ta fram en lägesbild och möjliga
insatser mot ökande avfallsbrottslighet i Sverige har tio myndigheter. Utredningen har genomförts i
samarbetet mellan Naturvårdsverket, Kustbevakningen, länsstyrelserna i Gävleborgs, Norrbottens,
Stockholms, Skåne och Västra Götalands län, Polismyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten.
Avfallsbrottslighet definieras i skrivelsen som brottslighet som innefattar brott mot
straffbestämmelserna i miljöbalken eller smugglingslagen där gärningen innefattar hantering av avfall.
Nedskräpningsförseelse har dock inte tagits med i definitionen.
Naturvårdsverket redovisar som en av tio myndigheter i rapporten förslag inom området. Bland annat
föreslås skyltningskrav och ändrat tillsynsansvar över avfallstransporter samt en förenkling av utbyte
av information mellan berörda myndigheter.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-31
Yttrande, 2022-05-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, Ordförandebeslut, 2022-05-30
Nämnden för Miljö & Hälsoskydds yttrande, 2022-05-27
Naturvårdverkets redovisning av regeringsuppdrag M2021/00438, 2022-03-07
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Beslutet skickas till
Miljödepartementet
Beskrivning av ärendet
På regeringens uppdrag har tio myndigheter arbetat under 2021 för att ta fram en lägesbild och möjliga
insatser mot ökande avfallsbrottslighet i Sverige. Myndigheterna redovisar nu några första förslag,
bland annat föreslås skyltningskrav och ändrat tillsynsansvar över avfallstransporter samt en
förenkling av utbyte av information mellan berörda myndigheter.
Dagens avfallshantering med fler möjligheter att tjäna pengar på avfallet har även dragit till sig aktörer
inom den organiserade brottsligheten. Förutom negativ samhällspåverkan så innebär
avfallsbrottsligheten en negativ miljöpåverkan. Bland annat genom att föroreningar sprids från illegala
tippningar till mark-, grund- och ytvatten. Föroreningar kan även spridas i luften genom
avfallsbränder. Därför fick Naturvårdsverket ansvaret att samordna regeringsuppdraget som har
genomförts i samverkan med Kustbevakningen, Polismyndigheten, Tullverket, Åklagarmyndigheten
samt länsstyrelserna i Gävleborgs, Norrbottens, Stockholms, Skåne och Västra Götalands län.
De tio myndigheterna föreslår fyra författningsändringar. Bland annat föreslås att de fem länsstyrelser
som har ansvar för tillsyn av gränsöverskridande avfallstransporter även ska ha delat tillsynsansvar
tillsammans med kommunerna över avfallstransporterna inom Sverige samt att Polismyndigheten och
Ekobrottsmyndigheten ska kunna hämta information från Naturvårdsverkets avfallsregister för farligt
avfall. Myndigheterna föreslår också ett krav på skyltning av avfallstransporter som skulle förenkla
tillsynen av avfallstransporter.
Myndigheterna föreslår även åtta nya uppdrag för att utreda ytterligare regeländringar och förenklingar
för tillsynen på området. Bland annat för att kunna öka möjligheterna att stoppa och kvarhålla
avfallstransporter samt att förbättra möjligheterna till bakgrundskontroll av de aktörer som anmäler
eller söker tillstånd att hantera avfall.
Myndigheterna gör även ytterligare åtaganden inom respektive myndighetsuppdrag. För
Naturvårdsverkets del handlar det bland annat om att ta fram mer vägledning till tillsynsmyndigheterna
och att avfallsregistret för farligt avfall fortsätter att utvecklas.
Samhällsbyggnadskontoret har vid beredandet av ärendet inhämtat synpunkter från nämnden för Miljö
& Hälsoskydd som är inarbetade i yttrandet.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

YTTRANDE
Kommunstyrelsen
Datum

Till

2022-05-31

Miljödepartementet

Diarienummer

Ert diarienummer

KS 2022-00356

M2022/00531

Yttrande över Miljödepartementets remiss: Förstärkta insatser mot brottslighet inom
avfallsområdet
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun anser att de författningsförslag som lämnas i skrivelsen är bra och relevanta.
Kommunen instämmer därför i förslagen.
Kommunen delar utredningens slutsats att det bedrivs för lite tillsyn över avfallstransporter inom
Sverige och är särskilt positiv till förslaget att förstärka denna tillsyn som en åtgärd mot
avfallsbrottsligheten.
Förslaget att de fem länsstyrelser som har tillsyn av gränsöverskridande avfallstransporter får
möjlighet att även bedriva tillsyn av nationella avfallstransporter är mycket bra.
Kommunen ser fördelar med att i framtiden dela tillsynsansvaret över avfallstransporter i kommunen
med länsstyrelsen.

Kungsbacka kommun

Kommunstyrelsen
kommun@kungsbacka.se
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YTTRANDE

Nämnden för Miljö- & Hälsoskydd
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka

Till

Kommunstyrelsen
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Datum

2022-05-27
Diarienummer

2022/2314-5

Yttrande över Miljödepartementets remiss av skrivelsen Förstärkta insatser
mot brottslighet inom avfallsområdet (M2022/00531) KS 2022-00356
Sammanfattade inställning

Nämnden för Miljö- & Hälsoskydd anser att de författningsförslag som lämnas i skrivelsen är bra
och relevanta. Nämnden instämmer därför i förslagen.
Nämndens ställningstagande i detalj
5.1.2 Förstärka tillsynen över nationella avfallstransporter genom delad tillsyn mellan fem
länsstyrelser och de kommunala tillsynsmyndigheterna

Nämnden delar utredningens slutsats att det bedrivs för lite tillsyn över avfallstransporter inom
Sverige och att det är viktigt att förstärka denna tillsyn. Detta som en åtgärd mot
avfallsbrottsligheten.
Förslaget att de fem länsstyrelser som har tillsyn av gränsöverskridande avfallstransporter får
möjlighet att även bedriva tillsyn av nationella avfallstransporter är mycket bra. Vi ser bara fördelar
med att i framtiden dela tillsynsansvaret över avfallstransporter i vår kommun.
Peter Söderberg, ordförande
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd
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Yttrande över Miljödepartementets remiss av skrivelsen Förstärkta insatser
mot brottslighet inom avfallsområdet (M2022/00531) KS 2022-00356
Beslut
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd i Kungsbacka kommun antar yttrande, daterat 2022-05-27, och
översänder det som sitt svar till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Miljödepartementet har remitterat skrivelsen Förstärkta insatser mot brottslighet inom
avfallsområdet till Kungsbacka kommun. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på
författningsförslagen i skrivelsen.
Upplysning
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd delegeringsförteckning:
punkt 1,2, antagen av nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2020-01-22, § 4.
Lagstiftning
Kommunallagen 6 kap. 39 § (2017:725), anger att en nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en
annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens
nästa sammanträde.
Beslutsunderlag
Yttrande, 2022-05-27
Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet. Naturvårdsverket 2022-03-07.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Enligt fastställd delegering
Peter Söderberg
Ordförande för nämnden för Miljö & Hälsoskydd
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