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§ 108 Dnr 2022-00011 
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förändring av ärendelistan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Lisa Andersson (M) informerar om att ärende 25 kommer behandlas före 
ärende 24 vid dagens sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan godkänna 
förändringen av ärendelistan, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 109 Dnr 2021-01038 
Kommunbudget 2023, plan 2024–2025 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunbudget 2023, plan 2024–2025 daterad 16 maj 2022, nedan kallad 
budgetdokumentet, fastställs. 

Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden samt direktiv fastställs. 

Resultat- och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat 2023 på 132,1 
miljoner kronor.  

Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på 5 594,1 
miljoner kronor 2023 som fördelas i enlighet med budgetdokumentet, varav 
kommunrevisionens ram är 3,3 miljoner kronor.  

Medel för oförutsedda driftmedel budgeteras till 20 miljoner kronor och fördelas med 
10 miljoner till kommunfullmäktige, 6 miljoner till kommunstyrelsen och 4 miljoner 
till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Investeringsvolymen inklusive exploateringar 2023 fastställs till 1 228,2 miljoner 
kronor netto och fördelas enligt budgetdokumentet. 

Utlåning av medel till den avgiftsfinansierade verksamheten Vatten och avlopp, 
Kungsbacka bredband och Avfall och återvinning fastställs till 464,1 miljoner kronor 
2023 (beloppet motsvarar den avgiftsfinansierade verksamhetens investeringsbehov 
2023). 

Lokalplanen som är en del av investeringsvolymen fastställs i enlighet med 
budgetdokumentet. 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs. 

Skattesatsen fastställs vara oförändrad till 21,33 procent. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt 
nyupplåna vid behov, dock inom ett totalbelopp på 2 066,5 miljoner kronor 2023. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan 
att ekonomichefen eller dennes ersättare får i delegation att omsätta befintliga lån vid 
förfall samt uppta nya lån till ett totalbelopp av 250 miljoner kronor, dock får den 
totala låneskulden inte överstiga totalbeloppet 2 066,5 miljoner kronor. 
Kommundirektören samt ekonomichefen, eller deras respektive ersättare, utses att 
var för sig för kommunens räkning underteckna lånereverser.  

Deltar inte i beslut 
Maria Losman (MP), Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) deltar inte 
beslutet. Ledamöterna meddelar att deras partier kommer återkomma med egna 
budgetförslag till kommunfullmäktiges sammanträde. 
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Sammanfattning av ärendet 
Kommunbudget 2023, plan 2024–2025, innehåller förslag till kommunövergripande 
mål med tillhörande fokusområden, direktiv, mål för god ekonomisk hushållning, 
skattesats, resultat och balansräkning, nämndernas ramar, investeringar, 
exploateringar, lokalplan samt ekonomistyrningsprinciper. 

Budgeten visar för 2023 ett överskott på 132,1 miljoner kronor, för 2024 ett 
överskott på 160,1 miljoner kronor och för 2025 ett överskott på 165,3 miljoner 
kronor. 

Skattemedelsberäkningar är gjorda utifrån de beräkningar som Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) lämnat i Cirkulär 2022:15. 

Budgetramarna till nämnderna 2023 är uppräknade med 2,5 procent för att möta pris- 
och löneökningar. Livsmedel räknas upp med 3 procent för fortsatt hög kvalitet på 
måltiderna. Budgeten omfattar också utökade medel för att möta ökade kostnader för 
pensioner samt arbetsgivaravgifter. Internränta för nämnderna är 1,25 procent och 
räntan för nyupplåning är beräknad till 2,5 procent.  

Övriga tillägg har bland annat gjorts för ökat välmående och att motverka psykisk 
ohälsa med fokus på unga och äldre med 5 miljoner årligen, förebyggande arbete för 
ekonomisk rådgivning 0,7 miljoner, osakliga löneskillnader 3 miljoner, digitalisering 
10 miljoner och innovation 10 miljoner per år under en femårsperiod för att 
möjliggöra en förändring av arbetssätt. Till natur och näringslivet tillskjuts medel för 
fler motionsspår och vandringsleder samt pengar till utökad parkering och 
omläggning av vägen till Tjolöholm.  

För åren 2024 och 2025 är ramarna uppräknade med 2,5 procent.  

Kommunens fastigheter har solceller på en stor andel av taken. För att öka 
utbyggnadstakten satsas investeringsmedel om 3 miljoner extra under 2023 för att 
öka andelen egenproducerad energi. Investeringsbudgeten stärks med 1 miljon 2023 
för att öka tryggheten kring Badhusparken och Resecentrum genom att förbättra 
belysningen i stadens centrala delar.  

Under 2023 uppgår resultatets andel av skatter och statsbidrag till 2,3 procent. Under 
åren 2024–2025 beräknas resultatet bli fortsatt positivt. Låneskulden ökar under 
planperioden till 3 116,5 miljoner kronor. Skulden vid årsskiftet 2021/2022 var 
1 576,5 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 176 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-12 
Kommunbudget 2023, plan 2024–2025 
Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 2023. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C), Monica Neptun (L), Thure Sandén (M) 
och Marie Wadström (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 
2023. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Johan Tolinssons (S) yrkande om 
bifall till Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 2023. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Johan Tolinssons 
(S) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Protokollsanteckning 
Annika Hedman (C) stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Magdalena Sundqvist (S) stödjer Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 
2023. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 
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§ 110 Dnr 2022-00365 
Uppföljning och prognos per april 2022 för kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos per den 30 april 2022. 

Kommunstyrelsen bifaller Stiftelsen Tjolöholms äskande om utökat driftsbidrag med 
2 miljoner kronor för 2022 enligt inskickad framställan. Driftbidraget finansieras 
inom kommunstyrelsens prognostiserade budgetöverskott år 2022 och tas med i 
kommunstyrelsens och kommunens prognos i delårsbokslutet per augusti. 

Sammanfattning av ärendet 
Det prognosticerade resultatet för kommunstyrelsen ger ett överskott på 15,4 
miljoner kronor. De huvudsakliga förklaringarna till överskottet är att årets 
budgetförstärkning inom digitaliseringsområdet tar tid att få på plats samt att 
kommunens markförvaltning genererar ett överskott. Utöver detta har det uppstått 
vakanser där vi ännu inte rekryterat några ersättare. Vidare förklaras överskottet av 
att pensionskostnaderna bedöms generera en återbetalning ifrån Räddningstjänsten 
Storgöteborg även under 2022. 

Arbetet på förvaltningen har gått från ett samordnande uppdrag kring pandemin till 
ett samordnande uppdrag kring hanteringen av massflyktsdirektivet med anledning 
av kriget i Ukraina. 

Kommunens nya webbplats har lanserats och uppfyller nu lagkraven om 
tillgänglighet samt omvärldens förväntningar på en modern webbplats. 

Den kommungemensamma satsningen i utvecklande medarbetarskap har påbörjats 
som ett led i att utveckla kommunen som en attraktiv arbetsgivare, och inom den 
strategiska planeringen har vi gått över i ett mer aktivt stadie i arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen. 

Det årliga driftsbidraget till Stiftelsen Tjolöholm ingår i kommunstyrelsens 
budgetanslag. Stiftelsen har inkommit med ett budgetäskande med en omfattning på 
2 miljoner kronor under år 2022 där de i första hand äskar medlen som ett bidrag 
ifrån huvudmannen Kungsbacka kommun och i andra hand som ett räntefritt lån. 
Detta äskande har inte tagits hänsyn till i den prognosticerade budgetavvikelsen för 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 178 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-06 
Kommunstyrelsens uppföljning och prognos per april 2022, 2022-05-06 
Stiftelsen Tjolöholm: Äskande gällande investering i parkeringsväg och säkerhet på 
Tjolöholms slott, 2022-05-04 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Stiftelsen Tjolöholm, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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§ 111 Dnr 2022-00289 
Uppföljning och prognos per april 2022 för Kungsbacka kommun 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner apriluppföljning 2022 för Kungsbacka kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Apriluppföljningen är Kungsbacka kommuns första samlade uppföljning och 
prognos för året. Från och med 2022 redovisas uppföljningen till 
kommunfullmäktige. Tidigare år skedde rapportering till kommunstyrelsen som vid 
behov kunde lyfta ärendet vidare till kommunfullmäktige inom ramen för 
uppsiktsplikten.  

Prognosen per helår för Kungsbacka kommun uppgår till plus 600 miljoner vilket är 
399 miljoner högre än budgeterat. I kommunbudgeten ingår inte tillskottet av 
exploateringsverksamheten i beräkningen av årets resultat. Anledningen är att 
tillskotten är av engångskaraktär och varierar stort mellan åren och utgör därmed inte 
finansiering för den löpande verksamheten. Budgeten innehåller dock en upplysning 
om förväntat utfall om 165 miljoner. Inkluderas denna uppgår förväntad 
budgetavvikelse till 234 miljoner för 2022 vilket huvudsakligen utgörs av högre 
skatteintäkter, lägre pensions- och räntekostnader samt att medel för tillkommande 
avskrivningar och hyror ej bedöms nyttjas fullt ut.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24, § 197 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-20 
Uppföljning och prognos april 2022 för Kungsbacka kommun 

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

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 
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§ 112 Dnr 2022-00015 
Information om samråd och viktigare pågående ärenden från 
arbetsutskottets sammanträden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Lisa Andersson (M) informerar om näringslivslunch, genomförda 
företagsbesök och möte med Fastighetsägarna. Vidare informerar ordföranden om 
genomförd workshop för den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad, som 
framför allt fokuserade på gröna mötesplatser, och samhällsbyggnadsfrukosten som 
hade inriktningen Kungsbackas utveckling. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 113 Dnr 2022-00016 
Information om aktuella händelser från nämnder, bolag, 
intresseorganisationer (SKR, GR med flera) 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
1:e vice ordförande Fredrik Hansson (C) rapporterar från Göteborgsregionens 
kommunalförbund och styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad. Vid senaste 
sammanträdet lämnades bland annat information om Stärkt Vattenförsörjning i 
Göteborgsregionen (SVAR) vilket är ett regionalt projekt som syftar till att möta 
vattenbehovet hos en växande befolkning i ett förändrat klimat. Vidare informerades 
det om den samverkan som finns mellan kommunerna inom Göteborgsregionen 
kring vattenförsörjning. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 114 Dnr 2022-00017 
Information om förvaltningen och pågående viktigare/större uppdrag, 
projekt och händelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Malin Aronsson informerar om att Cynthia Runefjärd som i dag är 
förvaltningschef för förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad kommer att 
lämna sitt uppdrag för att bli kommundirektör i Tyresö kommun. Tillförordnad 
förvaltningschef på Gymnasium & Arbetsmarknad blir Maria Andersson, i dag 
förvaltningschef för Förskola & Grundskola.  

Även Karl Lundgren som i dag är förvaltningschef för förvaltningen för Teknik 
kommer att lämna sitt uppdrag, detta för att bli biträdande stadsdirektör i Mölndals 
stad. Tillförordnad förvaltningschef på Teknik blir Annika Malm, i dag 
verksamhetschef för Vatten & Avfall inom samma förvaltning. 

Vidare informerar kommundirektören om förberedelserna för att ta emot 
skyddsbehövande ukrainare som till följd av Rysslands invasion söker skydd i 
Sverige. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 115 Dnr 2022-00133 
Förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagens verksamhet 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen bedömer att kommunens helägda bolag Eksta Bostads AB 
inklusive dotterbolag Tempohus Kungsbacka AB under 2021 har bedrivit en 
verksamhet som varit förenlig med fastställt kommunalt ändamål samt utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagens 6 kap 9 § har kommunstyrelsen en förstärkt uppsiktsplikt 
och ska årligen pröva om verksamheten som har bedrivits i kommunens helägda 
bolag under föregående kalenderår varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och om det utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Till 
grund för prövning ligger revisorernas uttalanden, genomförda ägardialoger under 
året samt rapportering i samband med delår- och helårsbokslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 177 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-27 

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

Beslutet skickas till 
Eksta Bostads AB, Tempohus Kungsbacka AB 
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§ 116 Dnr 2021-01027 
Svar på initiativ från Carita Boulwén (SD) om sommarlovskort 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår initiativet med hänvisning till att kommunstyrelsen inte har 
budgeterat för sommarlovskort i budget för 2022. 

Reservation 
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna yrkanden. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) väckte vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober 
2021 ett initiativ om att erbjuda alla elever från årskurs 6 till årskurs 2 i gymnasiet 
möjlighet att erhålla ett sommarlovskort för 2022 i enlighet med det som erbjöds 
2018. Kommunstyrelsen remitterade initiativet till kommunstyrelsens förvaltning för 
beredning. 

Förslagsställaren vill att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att inför 
upprättandet av förvaltningsbudgeten göra de nödvändiga prioriteringar som krävs 
för att sommarlovskort för 2022 ska rymmas inom kommunstyrelsens förvaltning 
tilldelade budgetram. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 188 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-27 
Kommunstyrelsen 2021-10-19, § 286 
Initiativ från Carita Boulwén (SD), 2021-10-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) yrkar bifall till initiativet. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Carita Boulwéns (SD) m.fl. 
yrkande om bifall till initiativet. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Carita Boulwéns 
(SD) m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (59) 
Kommunstyrelsen Datum  

2022-05-31 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen 
godkänner: 

Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Nej-röst innebär att bifalla Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 13 ja-röster mot 2 nej-röster, beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 
Thure Sandén (M) X   
Anders Ekström (M) X   
Marianne Pleijel (M)   X   
Peter Söderberg (M) X   
Maria Gathendahl (M) X   
Fredrik Hansson (C)  X   
Kristina Karlsson (C) X   
Monica Neptun (L) X   
Marie Wadström (KD) X   
Eva Borg (S) X   
Johan Tolinsson (S) X   
Carita Boulwén (SD)  X  
Susanne Andersson (SD)   X  
Maria Losman (MP) X   
Lisa Andersson (M) X   
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§ 117 Dnr 2022-00228 
Budget 2023 för Överförmyndare i samverkan 

Beslut 
Kungsbacka kommun har inget att erinra mot samrådsunderlag till budget 2023 för 
Överförmyndare i samverkan. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt avtal med Överförmyndare i samverkan ska värdkommunen bereda 
medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag om budgeten för 
nästkommande år. För Kungsbacka kommun innebär det en avgift på 3 836 803 
kronor under 2023.  

Budgeten för 2022 ligger på 3 888 404 kronor vilket betyder att budgetförslaget för 
2023 har minskat med drygt 50 000 kronor.  

Avgiften ryms inom nuvarande budgetram. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-03, § 159 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-30 
Samrådsunderlag för budget 2023, 2022-03-01 

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 
Överförmyndare i samverkan 
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§ 118 Dnr 2022-00087 
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta 
detaljplan för skola inom Åsa 5:246 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för skola inom Åsa 
5:246 i Åsa, daterad 2022-03-17.  

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till 
detaljplan för skola inom Åsa 5:246 i Åsa. 

Sammanfattning av ärendet 
Det finns behov av en ny skola för 500-600 elever i Åsa och enligt beslutad lokalplan 
för 2022–2026 ska den nya skolan vara färdig för inflyttning 2026.  

En lokaliseringsutredning har gjorts där ett antal olika platser jämförts utifrån deras 
tillgänglighet, risker, yta, samhällsutveckling, markägande, befintlig 
markanvändning samt möjligheten att hålla tidplanen. Slutsatsen i utredningen är att 
den mest lämpliga placeringen av en ny skola är inom fastigheterna Åsa 5:246 och 
Åsa 5:219. 

Kommunstyrelsen gav den 24 augusti 2021 kommundirektören i uppdrag att pröva 
lokalisering av ny skola i Åsa inom fastigheterna 5:246 och Åsa 5:219 samt att inleda 
förhandlingar avseende förvärv av fastigheten Åsa 5:219. Förvärv av fastigheten Åsa 
5:219 har visat sig inte vara möjligt, varför förslaget nu i stället är att pröva 
detaljplaneläggning för skolan inom Åsa 5:246. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-19, § 149 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-30 
Projektbeställning, 2022-03-17 
Kommunstyrelsen 2021-08-24, § 206  
Lokaliseringsutredning, 2021-06-29 
Översiktskarta 

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 
Byggnadsnämnden 
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§ 119 Dnr 2021-00513 
Godkännande av projektbeställning för upprättande av detaljplan för 
Kungsbackas sjukhus inom Tölöberg 2 och Tölö 1:17 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för Kungsbackas 
sjukhus inom Tölöberg 2 och Tölö 1:17 i Kungsbacka, daterad 2022-03-17, som ett 
tillägg till kommunstyrelsens beslut om att upprätta detaljplan 2018-10-23, § 243. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 oktober 2018 att lämna positivt planbesked för 
området och överlämnade samtidigt till byggnadsnämnden att upprätta förslag till 
detaljplan för Tölöberg 2 och Tölö 1:17.  

Planområdet ligger centralt i Kungsbacka. I projektbeställningen förtydligas 
uppdraget till byggnadsnämnden om att utöka byggrätten inom fastigheterna 
Tölöberg 2 och Tölö 1:17 för att skapa utvecklingsmöjlighet av sjukvård i 
Kungsbacka. Sjukhuset behöver möjlighet att både bygga till, bygga om och bygga 
nytt. 

Planarbetet bidrar även med en utveckling av en central plats i staden vilket kan 
motverka otrygghet och stärka förutsättningarna för rekreation i området. Viktiga 
aspekter i projektet är bland annat gestaltning och kvalitet, dagvattenhantering, 
passage genom sjukhusområdet för rekreation och väganslutningen till fastigheten 
Tölö 6:15. Dessa och flertalet andra aspekter som lyfts fram i projektbeställningen 
behöver studeras ytterligare i planarbetet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-19, § 150 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-30 
Projektbeställning, 2022-03-17 
Kommunstyrelsen 2018-10-23, § 243 
Översiktskarta 

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 
Byggnadsnämnden, fastighetsägare 
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§ 120 Dnr 2021-00475 
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta 
detaljplan för bostäder inom Nötegång 1:121, Bukärrsgården 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för bostäder inom 
Nötegång 1:121, Bukärrsgården, i Särö, daterad 2022-04-11.  

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till 
detaljplan för bostäder inom Nötegång 1:121, Bukärrsgården, i Särö. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden lämnade den 10 augusti 2017 planbesked för Nötegång 1:121, 
Bukärrsgården, i Särö. Beskedet innebar att kommunen ställde sig positiv till att 
pröva en detaljplan som tillåter bostäder inom fastigheten. Nuvarande detaljplan 
S115 antogs 1987 och tillåter användningen Allmänt ändamål inom Nötegång 1:121.  

Fastigheten ägs av Eksta Bostads AB och bakgrunden till planbeskedsansökan var 
den då pågående, och numera färdigställda, planeringen för ett nytt äldreboende i 
Särö. Behovet av Bukärrsgården som äldreboende finns inte kvar och i stället vill 
Eksta bygga om och till befintliga byggnader till bostadslägenheter. För att 
möjliggöra byggnation av bostäder behövs en ny detaljplan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-10, § 170 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-22 
Projektbeställning, 2022-04-11 
Byggnadsnämnden 2017-08-10, § 238 

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 
Byggnadsnämnden, fastighetsägare 
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§ 121 Dnr 2020-01110 
Godkännande av genomförandeavtal och avtal om marköverlåtelse med 
Eksta Bostads AB avseende detaljplan för förskola och bostäder inom 
del av Frillesås-Rya 2:1, Bostället, Frillesås 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner genomförandeavtal för projektering av anläggningar 
inom allmän plats m.m. avseende detaljplan för förskola och bostäder inom del av 
Frillesås-Rya 2:1, mellan kommunen och Eksta Bostads AB, undertecknat av Eksta 
2022-04-26. 

Kommunstyrelsen godkänner genomförandeavtal för utbyggnad av anläggningar 
inom allmän plats m.m. avseende detaljplan för förskola och bostäder inom del av 
Frillesås-Rya 2:1, mellan kommunen och Eksta Bostads AB, undertecknat av Eksta 
2022-04-26. 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till avtal om marköverlåtelse och 
genomförande mellan kommunen och Eksta Bostads AB, genom vilket kommunen 
överlåter del av fastigheten Frillesås-Rya 2:1 mot en köpeskilling av 8 077 000 
kronor, undertecknat av Eksta 2022-04-26. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive 
ersättare, utses att för kommunens räkning underteckna avtalen samt övriga 
nödvändiga handlingar för avtalens genomförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Det finns behov av bostäder till kommunens särskilda bostadskö. Under 2018 gjordes 
en lokaliseringsutredning där bland annat fastigheten Frillesås-Rya 2:1 pekades ut 
som lämplig plats. Under 2019 inkom Eksta Bostads AB med en förfrågan om att få 
bygga 12 fyrbohus i två etapper inom fastigheten. Den första etappen uppfördes med 
stöd av bygglov och färdigställdes under 2020.  

Byggnadsnämnden antog vid sammanträdet den 12 maj 2022 en ny detaljplan för 
förskola och bostäder inom del av Frillesås-Rya 2:1, vilket innebär att den andra 
etappen nu kan påbörjas. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga 
cirka 50 lägenheter i flerbostadshus, cirka 40 bostäder i rad- och kedjehus samt en ny 
förskola för 160 barn. Inom planområdet ska gator, gång- och cykelvägar, VA-
ledningar samt öppna dagvattenanläggningar inom naturmark byggas ut. 

Detaljplanen har delat huvudmannaskap för allmän plats, med kommunalt 
huvudmannaskap för naturmark som behövs för öppna dagvattenlösningar och 
enskilt huvudmannaskap för gator, gång- och cykelvägar och övrig naturmark i 
området.  

Uppdelningen innebär att kommunen genom förvaltningen för Teknik ansvarar för 
iordningställande samt framtida drift och underhåll av viss naturmark med 
kommunalt huvudmannaskap. Kommunen genom kommunstyrelsen 
förvaltning/samhällsbyggnadskontoret är i egenskap av markägare att betrakta som 
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exploatör och är därmed ansvarig för utbyggnad av gatorna och övriga anläggningar 
inom allmän plats med enskilt huvudmannaskap. 

Samtliga anläggningar inom allmän plats finansieras av samhällsbyggnadskontorets 
exploateringsbudget. Kostnaderna kommer att täckas av intäkter som kommunen får 
vid försäljning av mark i området. 

Eksta Bostads AB arrenderar i dag en del av planområdet, där de har uppfört sex 
flerbostadshus med hyresrätter (etapp I). Arrendeområdet och övrig mark som 
planläggs för flerbostadshus i området föreslås säljas till Eksta, så att de kan uppföra 
ytterligare sex flerbostadshus med hyresrätter (etapp II). 

Avtalet om marköverlåtelse och genomförande reglerar överlåtelse av berörd del av 
fastigheten Frillesås-Rya 2:1 till Eksta samt fördelning av ansvar för utförande och 
kostnader med mera. Köpeskillingen är 8 077 000 kronor och utgår ifrån en 
värdering som är utförd av en auktoriserad fastighetsvärderare. Mark som planläggs 
för radhus och kedjehus kommer att säljas till exploatör vid ett senare tillfälle. 

Eksta har projekterat, upphandlat och iordningställt gata med gång- och cykelväg och 
belysning, fram till flerbostadshusen inom etapp I. För att få ett smidigt 
genomförande av återstående anläggningar inom allmän plats är det lämpligt att 
Eksta även projekterar, upphandlar och iordningställer de anläggningarna (gator och 
naturmark). Eksta kommer även att projektera och iordningställa allmänna VA-
anläggningar inom området, vilket regleras i ett separat avtal med förvaltningen för 
Teknik. 

Projektering av anläggningarna inom allmän plats med mera regleras i ett separat 
genomförandeavtal. För att möjliggöra ett snabbt genomförande kan projekteringen 
påbörjas innan detaljplanen vunnit laga kraft. Utbyggnad av anläggningarna inom 
allmän plats med mera regleras i ett annat genomförandeavtal. Utbyggnaden kan 
påbörjas först när detaljplanen vunnit laga kraft. 

Efter utbyggnaden ska anläggningarna inom enskilt huvudmannaskap överlämnas till 
en gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening som får ansvar för framtida 
drift och underhåll. Tilltänkt för detta är Frillesås Östra samfällighetsförening som 
sköter angränsande gator och grönområden. Teknik får endast ansvar för förvaltning 
av viss naturmark och VA-anläggningar i området. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 191 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-27 
Genomförandeavtal projektering av anläggningar inom allmän plats m.m., 
undertecknat av Eksta Bostads AB 2022-04-26 
Genomförandeavtal utbyggnad av anläggningar inom allmän plats m.m., 
undertecknat av Eksta Bostads AB 2022-04-26 
Avtal om marköverlåtelse och genomförande, undertecknat av Eksta Bostads AB  
2022-04-26 
Illustrationskarta detaljplan 
Översiktskarta 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Eksta Bostads AB 
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§ 122 Dnr 2022-00234 
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta 
detaljplaner inom Frillesås-Rya 1:192 och del av Frillesås-Rya 1:71, 
Hede 3:19 och Hede 3:156, Lunna 9:43 m.fl. samt Staragården 10:1 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för Projekt småplaner – Frillesås-
Rya 1:192 och del av 1:71, Hede 3:19 och 3:156, Lunna 9:43 m.fl. samt Staragården 
10:1. 

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till 
detaljplaner enligt projektbeställning samt beslutade planbesked. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har ett flertal planuppdrag som har gemensamt att de är 
av enklare karaktär. Därför finns det en fördel att samordna processen för dessa 
projekt. Ett förarbete har gjorts för att identifiera dessa planuppdrag. Totalt har 12 
planuppdrag identifierats som bedömts som lämpliga att samordna inom ramen för 
”Projekt småplaner”. Sedan tidigare har fyra detaljplaner antagits inom ramen för 

”Projekt småplaner”. Utav kvarvarande åtta planuppdrag har fyra valts ut för att ingå 
i ett andra startpaket. 

De planarbeten som avses starta är Frillesås-Rya 1:192 och del av Frillesås-Rya 1:71, 
Hede 3:19 och Hede 3:156, Lunna 9:43 m.fl. samt Staragården 10:1. Dessa uppdrag 
är prioriterade utifrån tid i kö, näringslivsperspektiv, bostadstillförsel och kommunal 
service.  

Byggnadsnämnden har lämnat planbesked för samtliga fastigheter. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 192 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-30 
Översiktskartor, 2022-03-30 
Projektbeställning Projekt småplaner – startpaket två, 2022-03-28 
Byggnadsnämnden, 2020-09-17 § 217, Staragården 10:1 
Byggnadsnämnden, 2019-10-24 § 336, Hede 3:19 och 3:156 
Byggnadsnämnden, 2019-06-20 § 202, Frillesås-Rya 1:192 och del av 1:71 
Byggnadsnämnden, 2017-03-09 § 100, Lunna 9:43 m.fl. 

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 
Byggnadsnämnden 
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§ 123 Dnr 2022-00257 
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta 
detaljplan för förskola inom del av Kolla 5:6 i Gräskärr, Kungsbacka 
stad 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för förskola inom del 
av Kolla 5:6 i Gräskärr, Kungsbacka stad, daterad 2022-04-11. 

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan 
för förskola inom del av Kolla 5:6 i Gräskärr, Kungsbacka stad. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Förskola & Grundskola har tidigare aviserat ett behov av en ny 
förskola för 160 barn i Kollaområdet. Anledningen är att det är brist på 
förskoleplatser i Kungsbacka stad och att det i Kollaområdet finns ett akut behov. 
Behovet av ny förskola grundar sig i en prognostiserad befolkningsökning och att det 
redan i dag saknas platser i Kolla. Behovet är cirka 160 förskoleplatser i 
Kollaområdet och finns med i lokalplanen för 2022–2026 i kommunbudget 2022, 
plan 2023–2024. 

Förslaget är att den nya förskolan ska planeras i Gräskärr väster om Kolla Parkstad. 
Området avgränsas i norr av Gräskärrsvägen och Kungsbackaskogen och i öster av 
Onsalavägen och Kolla Parkstad. 

Planuppdraget innebär att ta fram en detaljplan för att pröva möjligheten att bygga en 
förskola på en yta om cirka 7 500 kvadratmeter inom vilket förskolebyggnad, 
skolgård, angöring och parkering ingår. Därutöver ska tillfartsväg anläggas från 
Onsalavägen. 

Aktuellt område ligger i dag utanför detaljplanelagt område och planområdet är inte 
utpekat som förändrad markanvändning i fördjupad översiktsplan för Kungsbacka 
stad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 193 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-27 
Projektbeställning del av Kolla 5:6 – norra Gräskärr, 2022-04-11 

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 
Byggnadsnämnden 
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§ 124 Dnr 2018-00221 
Godkännande av slutrapport från utvärdering av exploatörsdriven 
planprocess samt uppdrag att ta fram styrande dokument 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Slutrapport från utvärdering av detaljplaneprojekten 
Sintorp, Stockalid och Hjälm, april 2018–mars 2022 samt förklarar uppdraget som 
lämnades av kommunstyrelsen 2018-04-24, § 99, för avslutat.  

Kommunstyrelsen inför exploatörsdriven planprocess som ett komplement till 
Kungsbacka kommuns detaljplaneprocess. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ändamålsenliga 
styrande dokument för exploatörsdriven planprocess i Kungsbacka. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 24 april 2018 kommundirektören i uppdrag att genomföra 
ett pilotprojekt med byggherrestyrd planprocess. Pilotprojektet har utvärderats utifrån 
projektets mål att öka kapaciteten och avlasta förvaltningen i planarbetet. 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram rutiner och processer för arbetet med 
exploatörsdriven planprocess där det tydligt framgår ansvarsfördelning mellan 
kommunen och exploatören.  

De olika detaljplanerna har utvärderats vid samråd och vid antagande och 
utvärderingarna har samlats i en slutrapport. En extern utredare har genomfört totalt 
cirka 60 intervjuer med exploatörer, konsulter och kommunala projektgruppen. 

I utvärderingen konstateras att Samhällsbyggnadskontoret har avlastats i 
detaljplanearbetet. Däremot har förvaltningen för Teknik inte upplevt någon skillnad 
i förhållande till detaljplaner som kommunen tar fram på konventionellt sätt. Det har 
också framkommit att exploatörsdrivna detaljplaner tar ungefär lika lång tid att ta 
fram som detaljplaner som kommunen tar fram på konventionellt sätt. Exploatörerna 
upplever emellertid att det går snabbare från uppstart av detaljplan till byggstart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-10, § 169 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-13 
Slutrapport från utvärdering av detaljplaneprojekten Sintorp, Stockalid och Hjälm, 
april 2018-mars 2022  
Kommunstyrelsen 2018-04-24, § 99 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
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§ 125 Dnr 2022-00260 
Svar på socialutskottets remiss av promemorian Barnets bästa vid 
fortsatt vård enligt LVU 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-04-26, och översänder det som sitt 
svar till socialutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över socialutskottets remiss av 
promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU. Utredningens förslag syftar 
till att stärka tryggheten för barn som vårdas med stöd av lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och kan ses som en fortsättning på 
promemorian (Ds 2021:7) Barnets bästa när vård enligt LVU upphör; lex Lilla 
hjärtat.  

I utredningen föreslås bland annat införandet av en prövning av vårdens upphörande 
i två steg. I det första steget prövas om förutsättningarna för vård enligt LVU 
fortfarande finns. Om så är fallet, stannar prövningen där och vården fortsätter. Om 
förutsättningarna för vården däremot inte längre finns, går prövningen vidare till det 
andra steget. Det andra steget innebär att en ny grund införs för fortsatt LVU-vård, 
det vill säga en prövning av om det finns en risk för att barnets hälsa eller utveckling 
allvarligt skadas om vården upphör. Vid den bedömningen ska det som bedöms vara 
bäst för barnet vara avgörande. Möjligheten att begära hemtagning kommer genom 
detta att begränsas. Utredningen föreslår också att flyttningsförbudet utgår från LVU 
och i stället införlivas i socialtjänstlagen. För att förstärka barnrättsperspektivet 
föreslås att ordet barn ska ingå i lagens benämning. Den föreslagna benämningen är 
lagen med särskilda bestämmelser för vård av barn och unga (LBU). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 189 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-26 
Yttrande, 2022-04-26 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2022-04-21, § 53 
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs yttrande, 2022-04-21 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-12 
Promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU – Utredning som ett led i 
socialutskottets beredning av fråga om ändring i LVU 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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Beslutet skickas till 
Socialutskottet 
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§ 126 Dnr 2021-00685 
Svar på kommunrevisionens grundläggande granskning 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-05-04, och översänder det som sitt 
svar till kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har genomfört en grundläggande granskning av 
kommunstyrelsens och samtliga nämnders verksamhet under 2021. Syftet är att i 
enlighet med kommunallagen och god revisionssed översiktligt granska all 
verksamhet för att ge revisorerna underlag för revisionsberättelsen och 
kommunfullmäktige underlag inför ansvarsprövningen. 

Kommunrevisionen har efter sin grundläggande granskning 2021 utfärdat två 
rekommendationer till kommunstyrelsen: 

 Förtydliga vad som ingår i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, genom att 
exempelvis sammanställa hur styrelsens uppsikt över nämnder och bolag 
utövas 

 Tydliggöra hur kommunstyrelsens och nämndernas uppföljning av de 
kommunövergripande målen och nämndmålen ska ske. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24, § 200 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-04 
Yttrande, 2022-05-04 
Kommunrevisionens grundläggande granskning 2021 
Kommunrevisionens följebrev till kommunstyrelsen 

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

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
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§ 127 Dnr 2022-00329 
Svar på Hallandstrafikens remiss över Kollektivtrafikplan 2023 med 
utblick 2024–2025 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-05-09, och översänder det som sitt 
svar till Hallandstrafiken med följande tillägg sist i andra stycket: 

 Kungsbacka kommun vill även återigen påtala behovet av ny busslinje i det 
västra pendlingstråket, Onsala, Vallda till västra Göteborg. Detta är ett stråk 
med hög andel biltrafik och få som väljer kollektivtrafik då resetidskvoten är 
orimligt hög. En ny busslinje här hade gett både miljövinster och minskat 
antalet bilar på den hårt belastade 158:an, vilket i sin tur möjliggör 
kollektivtrafikens framkomlighet. 

Vi ser att fler och fler väljer att resa kollektivt efter att pandemins 
restriktioner dragits tillbaka, vilket är mycket glädjande. För att möta ett ökat 
antal resande är det viktigt att ta höjd för en ökad kapacitet varför vi återigen 
vill påtala vikten av fler tågstopp på Åsa Station. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år utformar Hallandstrafiken en Kollektivtrafikplan som beskriver hur 
Hallandstrafiken ska omsätta målen i trafikförsörjningsprogrammet. I planen 
beskrivs det operativa genomförandet exempelvis linjeförändringar och turutbud för 
det kommande året med utblick ytterligare två år framåt. 

Hallandstrafiken har översänt Kollektivtrafikplanen till samtliga Halländska 
kommuner för att ge kommunerna tillfälle att yttra sig över innehållet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24, § 201 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-09 
Yttrande, 2022-05-09 
Hallandstrafikens Kollektivtrafikplan 2023 med utblick 2024-2025, 2022-03-31 

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 
Hallandstrafiken 
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§ 128 Dnr 2022-00006 
Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under 
perioden 2021-11-04 till 2022-05-24. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen 
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta 
lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått 
beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

 
Delegat 

 
Ärende 

 
 

 
KSAU 2022-05-03, KSAU 2022-05-10,  
KSAU 2022-05-17, KSAU 2022-05-24  

 
Kommundirektör 

 
Personuppgiftsbiträdesavtal - Kundo AB 

 
Kommundirektör 

 
Konsekvensbedömning avseende dataskydd 
gällande chattfunktionen Kundo 

 
Kommundirektör 

 
Tillförordnad förvaltningschef vid förvaltningen för 
Individ & Familjeomsorg, förlängning av 
förordnande 

 
Kommundirektör 

 
Tillförordnad förvaltningschef vid förvaltningen för 
Gymnasium & Arbetsmarknad 

 
Biträdande kommundirektör 

 
Rättegångsfullmakt för att förhandla om och ingå 
förlikning och även i övrigt företräda kommunen i 
samtliga avseenden rörande Mosvold Sverige AB i 
likvidation (556674-8488), i konkurs 

 
Administrativ chef 

 
Tillförordnade dataskyddsombud sommar år 2022 

 
Samhällsbyggnadschef 

 
Avstår från att yttra sig över remiss EU-
kommissionens förslag till förordning om ekodesign 
för hållbara produkter 

 
Samhällsbyggnadschef 

 
Avstår från att yttra sig över remiss EU-
kommissionens förslag till 
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industriutsläppsportalsförordning och reviderat 
industriutsläppsdirektiv 

 
Exploateringsingenjör 

 
Markupplåtelseavtal Ellevio - Bolsheden 1:2 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Arendal 3:2 - teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Markupplåtelseavtal Ellevio - Ölmanäs 10:4 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Varla 1:14 - teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Nötegång 2:79 - Vatten-, spillvatten- 
och dagvattenledningar 

 
Exploateringsingenjör 

 
Servitutsavtal Må 1:6 - Vatten-, spillvatten- och 
dagvattenledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Kolla 3:30 - teleledningar 

 
Verksamhetschef 

 
Anställande av samhällsplanerare 

 
Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan godkänna 
redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-11-04 till  
2022-05-24, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 129 Dnr 2022-00004 
Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 27 april 2022 till 31 maj 2022 har följande skrivelser inkommit till 
kommunstyrelsen: 

 Myndigheten för digital förvaltnings informationsbrev om gemensam digital 
ingång till Europeiska unionen 

 Eksta Bostads AB:s protokoll 2022-04-21 

 Lärarförbundets skrivelse om kompensation för medarbetare inom 
gymnasium och arbetsmarknad med anledning av covid-19 

 Kommun- och regionledningsforums mötesanteckningar 2022-04-20 

 Nämnden för Service beslut om ny delegeringsförteckning 

 Semesterlista för chefer inom KSF och tillförordnad kommundirektör under 
sommaren 2022 

 Reviderad handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och 
förtryck 2022–2026 

 Reviderad kriskommunikationsplan för Kungsbacka kommun. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan noterat 
redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet, och finner att kommunstyrelsen 
bifaller det. 
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§ 130 Dnr 2022-00048 
Redovisning av icke färdigberedda motioner (1, 2022) 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och 
med 2022-03-17 till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan 
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har framkommit vid beredningen 
anmälas till kommunfullmäktige inom samma tidpunkt. I Kungsbacka kommun ska 
kommunstyrelsen två gånger per år redovisa till fullmäktige vilka motioner som inte 
har beretts färdigt.  

Redovisningen ska även innehålla planerat datum för behandling i fullmäktige för de 
motioner som är äldre än ett år. Redovisningen innehåller tre motioner äldre än ett år. 
Svar på dessa motioner beräknas under andra och tredje kvartalet 2022. Utöver det 
innehåller redovisningen ett antal motioner som väcktes i kommunfullmäktige i 
slutet av 2020 eller början av 2021. Dessa motioner är inplanerade för politisk 
behandling under det andra kvartalet 2022 och beräknas med andra ord kunna 
besvaras inom ett år eller strax över ett år från att de väcktes.  

Även övriga motioner kommer enligt bedömningen att kunna behandlas politiskt 
inom den angivna ettårsgränsen. Sammanställningen omfattar motioner som väckts, 
men inte besvarats till och med den 17 mars 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-19, § 144 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-17 
Sammanställning, redovisning av motioner, 2022-03-17 

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

Beslutet skickas till 
Berörda nämnder 
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§ 132 Dnr 2022-00352 
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Halland 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet i Halland 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Jäv 
Eva Borg (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet i Halland är en fristående juridisk organisation med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Halland samt Kungsbacka, Varberg, 
Falkenberg, Hylte, Halmstad och Laholms kommuner som medlemmar. Förbundet 
har till uppgift att ge lokala aktörer möjlighet att utveckla samverkan inom 
rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i 
behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.  

Revisionsberättelse ska lämnas till förbundsmedlemmarna i enlighet med lagen 
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och medlemmarna 
ska pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.  

Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Halland har beslutats av dess 
styrelse. 

Av revisionsberättelsen framgår att styrelsen i Samordningsförbundet Halland 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.  

Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 
årsredovisningen upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal 
bokföring och redovisning samt god redovisningssed.  

Revisorerna bedömer även att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.  

Revisorerna i Samordningsförbundet i Halland tillstyrker att styrelsen och dess 
ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-10, § 168 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-13 
Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet Halland, daterad 2022-03-23 
Revisionsberättelse 2021 Samordningsförbundet i Halland, daterad 2022-03-23 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet i Halland 
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§ 133 Dnr 2022-00190 
Årsredovisning 2021 för Eksta Bostads AB och Tempohus Kungsbacka 
AB 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2021 inklusive revisionsberättelser och 
lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Eksta Bostads AB samt Tempohus 
Kungsbacka AB till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Eksta Bostads AB har överlämnat årsredovisning för koncernen samt 
revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 
verksamhetsåret 2021. Årsredovisning för Tempohus Kungsbacka AB inklusive 
revisionsberättelse ingår också i ärendet.   

I revisionens granskningsrapporter görs bedömningen att verksamheten skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den 
interna kontrollen varit tillräcklig. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-03, § 158 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-21  
Eksta Bostads AB:s årsredovisning 2021 samt revisionsberättelse, 2022-04-13 
Tempohus Kungsbacka AB:s årsredovisning 2021 samt revisionsberättelse,  
2022-04-13  
Granskningsrapport 2021 Eksta Bostads AB, 2022-03-22  
Granskningsrapport 2021 Tempohus Kungsbacka AB, 2022-03-22  
Granskningsredogörelse 2022 Eksta Bostads AB och Tempohus AB, daterad  
2022-03-22 

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 
Eksta Bostads AB och Tempohus Kungsbacka AB 
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§ 134 Dnr 2022-00280 
Taxa för avfall 2023 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Avfallstaxa 2023, daterad 2022-03-28, att gälla från 
den 1 januari 2023.  

Avfallstaxa 2022, antagen av kommunfullmäktige 2021-11-09, § 144, upphör 
samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen får ta ut avgift för sin avfallshantering enligt 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken 
(1998:808). Avgift ska enligt 4 § betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige 
antar.  

I takt med att Kungsbacka växer behöver avfallsverksamheten växa med fler 
abonnenter. Det senaste året har kostnader för insamling av hushållsavfall ökat när 
bränslepriser och förbränningspriser har ökat. Under 2023 kommer kostnader för 
hyra av den nya omlastningsstationen i Duvehed bidra till kostnadsökningar. 
Framöver kommer även investeringar i nya återvinningscentraler behövas. 
Sammantaget bedöms att taxan behöver höjas med fem procent år 2023 för att 
intäkterna ska matcha kostnaderna.  

Innehållet i avfallstaxan har renodlats i förhållande till kommunens 
Renhållningsföreskrifter. Föreskrifterna ska tala om vilka regler som gäller och vilket 
ansvar kommunen respektive fastighetsinnehavaren har. Taxan beskriver vad det 
kostar och vad som ingår i respektive tjänst. Revidering av föreskrifterna pågår 
parallellt för beslut under hösten 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 182 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-22 
Nämnden för Teknik 2022-04-20, § 41 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-28 
Avfallstaxa 2023, 2022-03-28 
Avfallstaxa 2022, antagen av kommunfullmäktige 2021-11-09, § 144 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik 
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§ 135 Dnr 2022-00279 
Taxa för VA 2023 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar VA-taxa 2023, daterad 2022-03-28, med den ändringen 
att avgiften för Dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad, för dag- och 
dränvattenavlopp från fastighet, under punkt 5.1 på sidan 3 i kolumn e), korrigeras 
från 1 500 kronor till 15 000 kronor så att totalavgiften blir 15 000 kronor. 

Taxan gäller från den 1 januari 2023.  

VA-taxan 2022, antagen av kommunfullmäktige 2021-11-09, § 144, upphör 
samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen får ta ut avgift för sin VA-verksamhet enligt 24 § i lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster. Avgift ska betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige 
antar.  

Taxan har reviderats för att följa branschens riktlinjer (Svenskt Vattens basförslag) i 
möjligaste mån. Införande av brukningsavgifter för dagvatten föreslås, vilket är i 
linje med branschens riktlinjer. 

Intäkterna till VA-verksamheten tas ut genom två avgifter: anläggningsavgifter och 
brukningsavgifter. 

Anläggningsavgiften har i stort följt entreprenadindex sedan 2005. Entreprenadindex 
för perioden oktober 2019 till oktober 2020 visar på en kostnadsökning om 7 procent 
för markarbeten, rörmaterial och projekteringsarbeten. Anläggningsavgiften föreslås 
fortsätta följa entreprenadindex och öka med 7 procent som helhet. Dock innebär 
anpassningen till branschens riktlinjer att avgiftshöjningen varierar något mellan 
anläggningsavgiftens olika delar.   

Driftkostnaderna för VA-verksamheten ökar men det gör även intäkterna när nya 
abonnenter tillkommer. De stora investeringsbehoven medför ökade kostnader. 
Nämnden för Teknik planerar för att även 2023 kunna avsätta till fond för 
ombyggnad av Hammargårds reningsverk. Mot bakgrund av detta föreslås inför 2023 
en höjning av brukningsavgiften med 5 procent. Anpassningen till branschens 
riktlinjer innebär att brukningsavgiftens olika delar justeras både mer och mindre, 
men den sammantagna förändringen är omkring 5 procent. 

Beräkningar och antaganden till grund för taxan präglas av viss osäkerhet baserat på 
såväl rådande kostnadsläge som investeringstakt. Det har främst påverkan på längre 
sikt och mindre betydelse för det enskilda taxeåret 2023. 

Ärendets behandling på sammanträdet 
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har förvaltningen för Teknik 
uppmärksammat en felskrivning i VA-taxan. I avsnittet för anläggningsavgifter 
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under punkt 5.1 på sidan 3 har det i kolumn e) som avser Avgiften för Dagvatten 
utan att förbindelsepunkt är upprättad angivits att kostnaden för dag- och 
dränvattenavlopp från fastighet ska vara 1 500 kronor och att totalavgiften för detta 
blir 15 000 kronor. Felskrivningen återfinns kolumnen för dag- och dränvattenavlopp 
från fastighet, och avgiften för detta ska vara 15 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 183 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-19 
Nämnden för Teknik 2022-04-20, § 40 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-28 
VA-taxa 2023, 2022-03-28 
VA-taxa 2023, med förklaring till förändringar gentemot VA-taxa 2022 
VA-taxa 2022, antagen av kommunfullmäktige 2021-11-09, § 144 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att avgiften för Dagvatten utan att 
förbindelsepunkt är upprättad, för dag- och dränvattenavlopp från fastighet, under 
punkt 5.1 på sidan 3 i kolumn e), ska korrigeras från 1 500 kronor till 15 000 kronor 
så att totalavgiften blir 15 000 kronor. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och eget yrkande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Lisa Anderssons 
(M) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller Lisa Anderssons 
(M) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik 
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§ 136 Dnr 2022-00281 
Taxa för bredband 2023 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar bredbandstaxa 2023, daterad 2022-03-17.  

Bredbandstaxa 2022, antagen av kommunfullmäktige 2021-11-09, § 145, upphör 
samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka bredbandsnät svarar genom nämnden för Teknik för utbyggnad av 
kanalisation och svartfiber i Kungsbacka. Kanalisation och svartfiber är gemensam 
infrastruktur för fibertrafik och kan rymma flera operatörer. 

En stor del av anslutningarna till nätet är relaterade till kommunens egna 
verksamheter, byggnader och anläggningar. Kungsbacka bredbandsnät 
tillhandahåller även anslutningar för medborgare och företag som ett så kallat öppet 
nät, så att bredbandsnätets kapacitet till fullo tas till vara för relevanta och 
samhällsnyttiga tjänster. Verksamheten är inte lagreglerad utan är en allmän nyttighet 
av infrastrukturell karaktär med stort allmänt intresse. Avgifter för kommunens 
bredband tas ut i en kommunallagsreglerad taxa som beslutas av 
kommunfullmäktige. Avgifterna i taxan för bredbandstjänster baseras på en 
förväntad utveckling av verksamheten till år 2027. 

Förslaget till ny taxa för bredband 2023 innehåller två förändringar avseende 
avgifterna för kapacitet: en generell sänkning av prisnivån för kapacitetstjänster med 
i genomsnitt 25 procent och införande av en ny tjänst med ökad kapacitetsnivå upp 
till 10 Gbit/s. 

I övrigt föreslås inga ändringar jämfört med taxan för bredband 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 184 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-20 
Nämnden för Teknik 2022-04-20, § 39 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-17 
Bredbandstaxa 2023, 2022-03-17 
Bredbandstaxa 2022, 2021-04-07 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik 
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§ 137 Dnr 2018-00365 
Utvärdering av sammanslagning av byggnadsförvaltningen och 
förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige konstaterar uppdraget som gavs 2019-12-10, § 181, som 
slutfört och vidtar inte några ytterligare åtgärder beträffande 
organisationsförändringen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2019 att slå samman 
byggnadsförvaltningen och förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd till en förvaltning 
från och med den 1 januari 2020. 

Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att sammanslagningen skulle utvärderas 
och redovisas senast vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde i juni 2022. En 
extern part har genomfört en utvärdering av sammanslagningen utifrån de tänkbara 
synergieffekter som utredningen inför sammanslagningen visade och konstaterar att 
sammanslagningen av de två förvaltningarna har varit lyckosam. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-03, § 160 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-01 
Utvärdering från Prové, 2022-03-04 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2022-04-07, § 49 
Byggnadsnämnden 2022-03-17, § 83 
Kommunfullmäktige 2019-12-10, § 181 
Kommunstyrelsen 2018-06-19, § 171 

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 
Byggnadsnämnden, nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
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§ 138 Dnr 2021-01002 
Förutsättningar för borgensåtagande för kommunal borgen till IFK 
Fjärås 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld, ingå borgen för IFK Fjärås 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 2 000 000 kronor för upprustning 
och tillbyggnad av föreningens klubbstuga vid Ögärdets IP, fastigheten Nedre 
Ögärdet 2:13. 

IFK Fjärås ska betala en årlig borgensavgift som för närvarande uppgår till 0,2 
procent av vid varje årsskifte aktuellt lånebelopp. 

Amortering på lånet görs årligen med 2 procent av ursprungsbeloppet och 
borgensåtagandet sjunker i takt med amorteringen.  

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande tillsammans med 
ekonomichefen, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning 
underteckna erforderliga handlingar. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 april 2022 beslutade fullmäktige att 
bevilja IFK Fjärås ansökan om kommunal borgen. För att kunna verkställa beslutet 
behöver en komplettering av beslutet ske med beloppsgräns, årlig borgensavgift och 
amortering av lånet samt vem som för kommunens räkning undertecknar 
borgenshandlingarna.  

Amortering på lånet utgår från IFK Fjärås likviditetsplan och ska göras årligen med  
2 procent av ursprungsbeloppet. Borgensåtagandet sjunker i takt med amorteringen. 
Borgensavgiften är för närvarande 0,2 procent av aktuellt lånebelopp. Avgiften ligger 
på samma nivå som kommunens övriga borgensåtaganden för föreningar.     

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, på fastigheten Nedre 
Ögärdet 2:13. Den ansökta borgenssumman uppgår till 2 miljoner kronor. 
Föreningen har tagit fram ett förslag till finansieringsplan för hela projektet som 
uppskattas till 4 miljoner kronor. Övrig finansiering sker med eget kapital, bidrag 
och sponsorer. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 179 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-25 
Kommunfullmäktige 2022-04-05, § 54 
Policy för borgensåtagande, antagen av kommunfullmäktige 2013-09-10, § 123 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
IFK Fjärås 
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§ 139 Dnr 2022-00291 
Höjning av arvode för gruppledare 2023 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer arvodet för gruppledare till åtta procent av 
heltidsarvodet för övriga kommunalråd, att gälla från och med 1 januari 2023.  

Den ökade kostnaden arbetas in i kommunbudget 2023, plan 2024–2025. 

Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda uppdateras i enlighet med 
beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Arvodesberedningen har genomfört en enkät i syfte att få fram underlag om 
uppdragens omfattning inför nästa mandatperiod. Enkäten ställdes till alla 
förtroendevalda med hel- eller deltidsarvoderade uppdrag. Utifrån resultatet i enkäten 
beslutade arvodesberedningen den 4 april 2022 att föreslå kommunfullmäktige att 
höja arvodet för gruppledare till 8 procent av heltidsarvodet för övriga kommunalråd 
från och med den 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 180 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-13 
Arvodesberedningen 2022-04-04, § 5 
Rapport: Sammanställning av enkät om arvoden och uppdrag, 2022-02-07 
Arvodesberedningen 2021-09-20, § 5 

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 
Gruppledare, Kommunledningskontorets: kansliet Service: lönecenter 
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§ 140 Dnr 2022-00207 
Antagande av omställnings- och pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda, OPF-KL 22 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om omställningsstöd, pension och 
familjeskydd för förtroendevalda, OPF-KL 22 samt Lokalt regelverk för 
bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda, 
OPF-KL 22, daterade 2022-04-27, att gälla för förtroendevalda som för första gången 
tillträder ett eller flera uppdrag efter de allmänna valen 2022 eller senare. 

Sammanfattning av ärendet 
En förtroendevald med uppdrag i Kungsbacka kommun har, under vissa 
förutsättningar, rätt till omställningsstöd och pension efter avslutat uppdrag. 
Nuvarande bestämmelserna benämns OPF-KL och gäller för förtroendevalda som 
tillträtt ett eller flera uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Syftet 
med bestämmelserna är att underlätta och möjliggöra för förtroendevalda att förena 
arbetsliv och förtroendeuppdrag. OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive 
kommun, region eller kommunalförbund. För att bestämmelserna ska vara giltiga 
krävs ett lokalt antagande av kommunfullmäktige. Kommunen kan välja att anta 
bestämmelserna i sin helhet eller utarbeta egna lokala tillägg eller justeringar. 

OPF-KL18 fortsätter att gälla för förtroendevalda som tillträtt i samband med valen 
2014 och 2018 eller under perioderna fram till valet 2022. För förtroendevalda som 
haft uppdrag före 2014 gäller Bestämmelserna om pension och inkomstgaranti för 
förtroendevalda (PBF). 

För att särskilja den tidigare OPF-KL 18 i förhållande till den föreslagna 
bestämmelsen i detta ärende benämns förslag till regelverk OPF-KL 22. 

Kommun- och regionledningsforum (KRF), som är ett samarbetsforum för de 
halländska kommunerna och Region Halland, gav 2019 Chefsgrupp Halland, som 
utgörs av direktörerna i de halländska kommunerna och Region Halland, i uppdrag 
att utreda omställningsersättning och pensionsavsättning till förtroendevalda. 
Uppdraget omfattade frågor gällande rätt till omställningsstöd då förtroendevalda 
utfört en brottslig handling, beräkning av 40 procentsregeln vad gäller kvalificering 
till omställningsstöd, rätt till ersättning vid bolagsbildning och samordning av 
inkomst vid ansökan om omställningsstöd. Frågorna regleras i bestämmelser om 
omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda, OPF-KL. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 181 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-27 
Arvodesberedningen 2022-05-09, § 6 
Bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda, 
OPF 22, 2022-04-27 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 50 (59) 
Kommunstyrelsen Datum  

2022-05-31 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Lokalt regelverk för bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd 
för förtroendevalda, OPF-KL 22, 2022-04-27 
Bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda, 
OPF 18, antagna av kommunfullmäktige 2019-05-07, § 64 
Lokalt regelverk för bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd 
för förtroendevalda, OPF-KL 18, antagna av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 261 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Johan Tolinsson (S) yrkar att sista stycket i § 1, i kapitel 2, i Bestämmelser om 
omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda, OPF-KL 22, ändras 
så att det lyder: 

 En förtroendevald som dömts för ett brott på vilket fängelse i lägst 6 månader 
kan följa och domen har fått laga kraft har inte rätt till aktiva 
omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd om den förtroendevalde har lämnat sina politiska uppdrag. 

Maria Losman (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras för att belysa vad det innebär 
om den förtroendevalde döms för brott med fängelse i straffskalan. 

Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till Maria Losmans (MP) återremissyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Johan Tolinssons (S) yrkande och Maria 
Losmans (MP) m.fl. återremissyrkande. 

Ordföranden prövar först Maria Losmans (MP) m.fl. återremissyrkande mot att 
ärendet ska avgöras i dag, och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
avgöras i dag. 

Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Johan 
Tolinssons (S) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Protokollsanteckning 
Magdalena Sundqvist (S) stödjer Johan Tolinssons (S) yrkande. 

Stephan Philipson (M) stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 
Samtliga förtroendevalda, nämnden för Service, Kommunledningskontoret: kansliet, 
HR 
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§ 141 Dnr 2021-00882 
Översyn av sammanträdesplanering för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapporten Översyn av sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott, daterad 
2022-04-27, och gör inga ändringar av sammanträdesplaneringen med anledning av 
översynen. 

Kommunfullmäktige förklarar uppdraget att se över sammanträdesdagarna givet 
2018-11-06, § 191, som avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 6 november 2018 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att i 
samråd med kommunfullmäktiges presidium se över hur sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
förläggas för att skapa ett bättre flöde av ärenden mellan sammanträden. 

Uppdraget gavs mot bakgrund av att kommunledningskontoret då såg att det inte är 
optimalt att sammanträdesdagarna är förlagda enligt den princip som gäller i dag, det 
vill säga att: 

 kommunfullmäktige har sammanträde andra tisdagen varje månad. 

 kommunstyrelsen har sammanträde en gång i månaden på tisdagar 

 kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträde alla tisdagar utom den 
tisdag då kommunstyrelsen har sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 185 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-27 
Översyn av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-04-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29, § 126 
Kommunfullmäktige 2018-11-06, § 191 

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 
Kommunledningskontoret: kansliet 
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§ 142 Dnr 2022-00390 
Sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen sammanträder följande datum 2023: 10 januari, 21 februari, 21 
mars, 25 april, 30 maj, 20 juni, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 28 november. 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige sammanträder följande datum 2023: 7 februari, 7 mars, 4 april, 
9 maj, 14 juni, 15 augusti, 12 september, 10 oktober, 7 november, 14 december. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 
fastställer varje år kommande års sammanträdesdagar. Utgångspunkten i planeringen 
av sammanträdesdagar finns angiven i kommunfullmäktiges arbetsordning. I den 
framgår det att kommunfullmäktige som huvudregel sammanträder andra tisdagen i 
månaden. 

Även kommunstyrelsen sammanträder en gång per månad enligt reglemente. När 
under månaden kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
sammanträda finns däremot inte angivet. Inte heller hur ofta arbetsutskottet ska 
sammanträda. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 186 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-03 
Kalender över sammanträdesdagar 2023 för KSAU, KS och KF 

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

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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§ 143 Dnr 2022-00342 
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen, daterat 2022-04-26. 

Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige 2021-05-04, § 81, 
upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens reglemente antogs senast den 4 maj 2021. Efter senaste 
antagandet har det framkommit behov av två tillägg. Det har införts en ny lag 
(2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, även kallad 
”visselblåsarlagen” som bland annat innebär att Kungsbacka kommun senast den 17 

juli 2022 måste inrätta en kanal för rapportering av missförhållanden. Kanalen 
kommer att vara organisatoriskt inordnad under kommunstyrelsen. Ett tillägg görs i 
reglementet så att detta ansvar framgår. 

I Kungsbacka kommun har det sedan länge varit praxis att kommunstyrelsen i vissa 
fall beslutar om stöd i form av sponsring. Uppdraget har dock inte tidigare framgått 
av kommunstyrelsen reglemente varför en kompletterande skrivning nu läggs till. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 187 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-26 
Reglemente för kommunstyrelsen, daterat 2022-04-26, med markerade ändringar. 
Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige 2021-05-04, § 81 

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

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder, Kommunledningskontoret: kansliet 
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§ 144 Dnr 2022-00385 
Uppdrag om att förbereda mottagande av skyddsbehövande 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad att 
förbereda för kommunens utökade mottagande av asylsökande enligt lagen 
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. med de i lagrådsremiss föreslagna 
och eventuella kommande ändringar i samma lag. 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service, nämnden för Förskola & 
Grundskola att samordna åtgärder inom sina verksamhetsområden och bistå nämnden 
för Gymnasium & Arbetsmarknad i dess förberedelser i den mån det krävs för att 
nämnden ska kunna fullfölja sitt uppdrag. 

Sammanfattning av ärendet 
Rysslands invasion av Ukraina har lett till att flera miljoner människor är på flykt i 
Europa. Vid möte med EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor den 4 mars 
2022 fattades beslut om att aktivera massflyktsdirektivet. 

Massflyktsdirektivet kom till 2001 och syftar till att det ska finnas ett regelverk att 
aktivera vid en massiv tillströmning av fördrivna personer från tredje land. 
Massflyktsdirektivet innebär bland annat att skyddsbehövande från Ukraina kommer 
att ges ett tillfälligt uppehållstillstånd i EU i ett år med möjlighet till förlängning i 
ytterligare två år. 

Mot den bakgrunden har Justitiedepartementet upprättat ett utkast till lagrådsremiss. I 
lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. för att åstadkomma en jämnare fördelning över landet av 
boendeplatser för skyddsbehövande som kommer till Sverige med stöd av EU:s 
massflyktsdirektiv. 

Förslagen ger Sveriges kommuner större möjligheter, men framför allt skyldigheter, 
att bistå Migrationsverket i arbetet med att ordna boende för de som beviljats 
uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. 

Mot bakgrund av att Kungsbacka kommun den 1 juli kan förväntas få ett utökat 
uppdrag att anordna mottagande för asylsökande enligt lagen (1994:137) om 
mottagande av asylsökande m.fl., behöver berörda nämnder förbereda sig så att 
mottagandet blir så bra som möjligt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24, § 199 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-29 
Lagrådsremiss Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa 
skyddsbehövande, 2022-04-14 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för Service, nämnden för 
Förskola & Grundskola, Eksta Bostads AB 
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§ 145 Dnr 2021-00657 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om forum för samtal och 
samverkan i frågor som berör funktionsnedsatta 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att forum för 
samtal och samverkan i frågor som rör funktionsnedsatta redan finns och är under 
utveckling. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 8 juni 2021 om att Kungsbacka kommun ska inrätta ett 
forum för samverkan och diskussion i frågor som berör funktionsnedsatta. 

Motionärerna anser att det ska vara en självklarhet att det finns dialog och samverkan 
med den eller de som berörs, såväl före som efter ett beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-19, § 147 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-23 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2021-11-18, § 171 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-17, § 268 
Kommunfullmäktige 2021-06-08, § 105 
Motion från Roger Larsson (KB), 2021-06-01 
Bilaga till motion - Forum för samtal och samverkan i frågor som berör 
funktionsnedsatta, maj 2021 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 146 Dnr 2021-00864 
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) om 
riktlinjer för dagarvode 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att ersättningarna enligt 
gällande regelverk uppgår till ett skäligt belopp för en hel dags sammanträden. 

Reservation 
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna yrkanden. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har i en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 7 september 2021 föreslagit att Riktlinjer och regler för 
förmåner till förtroendevalda ska revideras genom att under rubriken Dagarvode 
stryka meningen ”Vid mer än ett sammanträde och/eller aktivitet under samma dag 
får det totala arvodet enligt denna punkt för en och samma person inte överstiga ett 
helt dagarvode”. 

Bestämmelsen som motionärerna vill stryka innebär i praktiken att ersättningen för 
en förtroendevald begränsas till ett helt dagarvode under en dag, oberoende av antalet 
sammanträden och aktiviteter som den förtroendevalde deltar i under dagen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-19, § 148 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-24 
Arvodesberedningen 2022-03-21, § 1 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28, § 326 
Kommunfullmäktige 2021-09-07, § 125 
Kommunstyrelsen 2021-08-24, § 226 
Motion från Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD), 2021-08-24 
Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda antagna av 
kommunfullmäktige 2018-12-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Carita Boulwéns (SD) yrkande. 
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Carita Boulwéns 
(SD) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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§ 147 Dnr 2021-01028 
Svar på motion från Johan Tolinsson (S) m.fl. om att låta Kungsbackas 
skolelever få "Spring i benen" 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att nämnden 
för Förskola & Grundskola redan arbetar med att kontinuerligt öka elevernas rörelse 
under hela skoldagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Rickard Wäst (S) har inkommit 
med en motion som väcktes i kommunfullmäktige den 9 november 2021 om att ge 
berörda nämnder i uppdrag att utreda möjligheterna att införa en liknande satsning 
som Stockholms stads "Spring i benen". Satsningen syftar till att få aktivare lektioner 
för skoleleverna med korta rörelsepauser och mer rörelse både före, under och efter 
skoldagen. Motionärerna vill att satsningen ska utformas så att äldre elever handleder 
yngre elever, lärare får tips av kollegor om övningar, fritidshemmen är engagerade 
och föräldrar medvetandegörs om rörelsens betydelse både för skolresultat och för 
både psykisk och fysisk hälsa och välbefinnande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17, § 190 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-26 
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2022-03-16, § 43 
Nämnden för Förskola & Grundskolas yttrande, 2022-02-28 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2022-02-07 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30 § 404 
Kommunfullmäktige 2021-11-09 § 155 
Svar på motion från Johan Tolinsson (S) m.fl. om att låta Kungsbackas skolelever få 
"Spring i benen", 2022-10- 19 
Presentation, Fysisk aktivitet i grundskolan 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Johan Tolinssons (S) yrkande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Johan Tolinssons 
(S) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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