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§ 106 Dnr 2022-00200 
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, fjärde kvartalet 2021 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Vård & Omsorg enligt 16 kap 
6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade till protokollet.   

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har 
verkställts tre månader efter beslut.  

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska 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. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband 
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda 
revisorerna informeras.  

Beslutsunderlag 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2022-02-16, § 9 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-02 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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§ 107 Dnr 2022-00112 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter, daterad 2022-01-05. 

Taxan träder i kraft den 1 juni 2022. 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 2020, antagen av 
kommunfullmäktige 2019-12-10, § 193, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens 
uppgifter enligt livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om 
kontroll av livsmedel, foder med flera och är därmed kommunens kontrollmyndighet 
enligt livsmedelslagstiftningen.  

Miljö & Hälsoskydd har nu tagit fram ett förslag till ny taxa för avgifter för kontroll 
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter med anledning av ändrade EU-regler, en 
ny kontrollförordning för uttag av avgifter för livsmedelskontrollen samt 
Kungsbacka kommuns riktlinjer för styrande dokument. Förslaget till den nya taxan 
innebär en anpassning till ny lagstiftning, redaktionella ändringar samt ett grafiskt 
utförande som är förenlig med kommunens riktlinjer för styrdokument. Taxeförslaget 
bygger på ett underlag som har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR).  

Timavgifterna för 2022 är oförändrade jämfört med 2021 och 2020. 

År 2023 ska avgiften i taxan höjas med index av nämnden för Miljö & Hälsoskydd, 
vilket framgår av taxans punkt nummer 5. Timavgiften i taxan är bestämd med 
utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har planerat för succesivt införande av den nya 
kontrollförordningen med start från 2022 och att efterhandsdebitering kommer fullt 
ut att ske från och med den 1 januari 2024.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-10 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2022-01-20, § 3 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-05  
Ny taxa för offentlig kontroll livsmedelstaxa, , daterad 2022-01-05  
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 2020, antagen av 
kommunfullmäktige 2019-12-10, § 193 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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§ 108 Dnr 2021-00351 
Svar på initiativ från Lisa Andersson (M) mfl. om trygg och säker 
upphandling 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar översynen och utredningen rörande otillåten påverkan i 
samband med inköp. 

Kommunstyrelsen förklarar uppdraget som lämnades 2021-04-20, § 105, för avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamöterna Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C), Monica Neptun (L) och 
Niklas Mattsson (KD) väcker vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 april 2021, 
ett initiativ om trygg och säker upphandling.  

Kommunstyrelsen biföll initiativet vid sammanträdet och gav kommundirektören i 
uppdrag: 

- att göra en översyn av de befintliga rutiner och dess efterlevnad som finns utifrån 
att upphandlingar och tilldelningsbeslut inte ska kunna utsättas för otillbörlig 
påverkan. 

- att utreda hur beslutstillfällen är säkerställda mot otillbörlig påverkan genom 
aktuella delegationsordningar. 

- att utreda hur upplevelserna hos kommunens medarbetare vad gäller upplevelser 
eller kunskap om försök till otillbörlig påverkan av inköpsbeslut. 

Översynen och de utredningar som kommunstyrelsen beslutade om är nu 
genomförda. 

I återrapporteringen konstateras att förvaltningarna arbetar på flera sätt med frågan 
om befintliga rutiner och dess efterlevnad.   

Under ledning av nämnden för Service har kommunen från 2020 arbetat för att göra 
en förflyttning från upphandlingsfokus till inköpsfokus. Det har inneburit nya 
styrdokument som antagits av kommunfullmäktige under senaste året och större 
satsningar på uppdaterade rutiner, instruktioner, kommunikation och utbildning som 
omfattar samtliga förvaltningar. Implementering av nya rutiner tar tid och fortsätter 
under 2022. När det gäller att beslutstillfällen är säkerställda mot otillbörlig påverkan 
genom aktuella delegationsordningar har kommunstyrelsens förvaltning arbetat 
under 2020 och 2021 med en uppdatering av den kommungemensamma mallen och 
anvisningarna för delegeringsförteckning. Ett avsnitt för upphandling har införts i 
mallen som nämnderna sedan anpassar efter egna förhållanden. Mallen ses över 
kontinuerligt och uppdateras vid behov.  

Utredningen visar slutligen att det är få medarbetare delaktiga i inköpssituationer, 
som har egna upplevelser av otillbörlig påverkan eller har uppfattat att otillbörlig 
påverkan förekommer i annat än mycket liten omfattning i Kungsbacka kommun. 
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Undersökningen ger dock underlag för att det finns utrymme för att öka kunskapen 
hos medarbetarna om brottsförebyggande arbete och korruption. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, 2022-02-04 
Kommunstyrelsen 2021-04-20, § 105 
Initiativ för trygg och säker upphandling, 2021-03-16 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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§ 109 Dnr 2020-01150 
Svar på motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska måltider 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att nämnden för Förskola 
& Grundskola i sin budget har planerat för pedagogiska måltider till ett 
subventionerat pris istället för helt kostnadsfria, utifrån de ekonomiska resurserna för 
verksamheten.  

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) har inkommit med en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 2 februari 2021 om att personalen inom förskola, fritidshem 
och grundskola ska erbjudas fria pedagogiska måltider. 

Med en fri pedagogisk måltid menar motionären att personalen på förskola, 
fritidshem samt grundskolan erbjuds kostnadsfria måltider då personalen äter med 
barnen eller eleverna. Syftet med pedagogisk måltid är enligt motionären att främja 
en god måltidsmiljö samt samvaro mellan vuxna och barn. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-08 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2021-04-21, § 57 
Nämnden för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-03-29  
Riktlinjer pedagogiska måltider Förskola & Grundskola  
Beräkning pedagogiska måltider 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-02, § 86 
Kommunfullmäktige 2021-02-02, § 16 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets respektive Eva Borgs (S) yrkande om bifall till motionen. 
Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller 
kommunledningskontorets förslag. 
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§ 110 Dnr 2021-01261 
Svar på Infrastrukturdepartementets remiss över promemorian 
Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg 

Förslag till beslut till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-02-23 och översänder det som sitt svar 
till Infrastrukturdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på 
Infrastrukturdepartementets promemoria som handlar om hur Sverige i lag och 
förordning ska införliva EU-direktivet (EU) 2019/883 om mottagningsanordningar i 
hamn för avlämning av avfall från fartyg. I promemorian föreslår 
Infrastrukturdepartementet att den plan för mottagning och hantering av avfall från 
fartyg som hamnar är skyldiga att ha, även ska vara godkänd. Godkännandet ska 
göras av Transportstyrelsen när det gäller handels- och industrihamnar och av 
kommunerna när det gäller fritidsbåtshamnar. 

Medlemsstaterna skulle senast den 28 juni 2021 ha satt i kraft de bestämmelser i 
lagar och författningar som är nödvändiga för att följa Europaparlamentets och rådets 
direktiv.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-23 
Yttrande, 2022-02-23 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2022-02-17, § 22 
Nämnden för Miljö och Hälsoskydd yttrande, 2022-02-03 
Promemorian Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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§ 111 Dnr 2018-00221 
Information om pilotstudie exploatörsdriven planprocess - utvärdering 
och rekommendationer 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om hur pilotprojektet med 
exploatörsdriven planprocess har gått. 

Målet med uppdraget då det gavs i april 2018, var att öka kapaciteten och avlasta 
samhällsbyggnadskontoret i planarbetet. 

Pilotprojektet omfattade tre detaljplaneprojekt som finns i kommunens 
samhällsbyggnadsplan som är en sammanställning av aktuella 
samhällsbyggnadsprojekt. 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram rutiner och processer för arbetet och även 
fungerat som projektledare för detaljplanerna. 

Utvärdering av varje enskild process har gjorts i samband med samråd och antagande 
av respektive detaljplan. Dessa sex utvärderingar har resulterat i en rapport. 
Utvärderingen har utförts av kommunledningskontoret. 

Utvärderingen visar att arbetssättet har varit framgångsrikt och lämnar ett antal 
rekommendationer. Däribland att fortsätta med exploatörsdriven planprocess enligt 
processbeskrivningen samt att driva max en eller två detaljplaneprocesser åt gången. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.  
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§ 112 Dnr 2022-00235 
Information om införande av nya kungsbacka.se 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om införandet av nya kungsbacka.se 
som är planerat till den 31 mars. 

Informationen rör bland annat vilka principer arbetet med den nya webben vilar på, 
hur den är uppbyggd för besökarna ska hitta den informationen de behöver på ett 
enkelt sätt. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.  
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§ 113 Dnr 2022-00171 
Dialog om återvinningscentraler i Kungsbacka kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har en dialog med nämnden för Tekniks 
arbetsutskott om återvinningscentraler. 

Dialogen rör nuläge, Tekniks målbild för kommunens återvinningscentraler samt 
behov framåt. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.  
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§ 114 Dnr 2022-00207 
Information om översyn av omställnings- och pensionsbestämmelser 
för förtroendevalda, OPF-KL 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om hur regelverket för 
omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda, OPF-KL är uppbyggt.  

Informationen rör även hur reglerna ser ut idag samt vilka förslag som presenteras i 
den översyn av bestämmelser som Kommun- och Regionledningsforum i Halland har 
gett en särskild arbetsgrupp i uppgift att utreda. 

Utskottet får också information om hur arvodesbestämmelserna ser ut och vilken roll 
arvodesberedningen har. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.  
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§ 115 Dnr 2022-00014 
Information från ledamöter och förvaltning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Malin Aronsson lämnar följande information: 

- Lägesuppdatering rörande händelseutvecklingen i Ukraina. Fokus kommunens 
arbete är förutom att upprätthålla den ordinarie verksamheten, 
flyktingmottagande, kommunikation, hantering av oro hos såväl medarbetare 
som kommuninvånare samt att fungera som katalysator för engagemang hos 
invånare och civilsamhällets aktörer. Kommunen inväntar i övrigt direktiv från 
Länsstyrelsen och Migrationsverket rörande eventuella kommande uppdrag. 

- rapportering från ledningsdialog med polisen där det bland annat diskuterades 
hantering av parkeringshuset Linden samt branden i centrala Kungsbacka 

- Återkoppling om fråga hur Kungälvs kommun har hanterat feriearbeten. 

Ordförande Lisa Andersson (M) återkopplar från Kommun- och 
Regionledningsforum. 

Thure Sandén (M) och Monica Neptun (L) rapporterar från medlemssamråd med 
Räddningstjänsten Storgöteborg där sammansättningen av den politiska 
organisationen samt ekonomiska principer för medlemskommunernas avgifter 
diskuterades. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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