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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2022-06-14 Paragrafer §§ 235-244 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

2022-06-16 

Datum då tillkännagivandet 
upphör 

2022-07-08 

 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning 

Underskrift  
  
Patrik Johansson 
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§ 235 Dnr 2022-00456 
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda 
beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och LSS, kvartal 1 2022 

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

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 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 Individ & Familjeomsorg, 2022-05-19, § 81 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-28 
Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 1 2022 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO, 
jämförelse kvartal 1-4 2021/kvartal 1 2022 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 
det.  
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§ 236 Dnr 2021-00911 
Revidering av reglemente för arkivmyndigheten 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Reglemente för arkivmyndigheten, daterat 2022-05-18. 

Reglemente för arkivmyndigheten, antaget av kommunfullmäktige 2019-04-09, § 45, 
upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har i uppdrag att ansvara för framtagandet av de 
kommungemensamma informationshanteringsplanerna för ledningsprocesser och 
stödprocesser (tidigare benämning var dokumenthanteringsplaner). 

Förändringen av reglementet syftar till att kommunstyrelsen får ett utökat ansvar för 
hur information hanteras i kommunens nämnder. Målet med förändringen är att 
förenkla administration på förvaltningsnivå. I dag fattas först ett beslut i 
kommunstyrelsen om antagande av informationshanteringsplanerna och sedan 
beslutas samma sak i samtliga nämnder. Förändringarna i reglementet skulle 
innebära att det enbart behövs ett beslut i kommunstyrelsen för att anta en gemensam 
klassificeringsstruktur eller informationshanteringsplan som gäller för kommunens 
samtliga nämnder. 

Informationshanteringsplanerna gäller som gallringsbeslut, vilket innebär att 
allmänna handlingar med stöd av dessa får destrueras. Gallring är en viktig del av att 
förvalta information. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-08 
Reglemente för arkivmyndigheten, 2021-05-18 
Reglemente för arkivmyndigheten, antagen av kommunfullmäktige 2019-04-09, § 45 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 
det.  
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§ 237 Dnr 2021-00529 
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta 
detaljplan för skola inom Iserås 19:1 i Onsala 

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

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan 
för skola inom Iserås 19:1 i Onsala.  

Sammanfattning av ärendet 
Behovet av förändrade lokaler på Iseråsskolan inklusive idrottshall har framförts av 
nämnden för Förskola & Grundskola. I lokalplanen för kommunbudget 2022 finns 
medel avsatta för Iseråsskola och fullmåttshall. Byggnadsnämnden lämnade den 9 
februari 2017 ett positivt planbesked till förvaltningen för Service för upprättande av 
en detaljplan för skoländamål inom Iserås 19:1 i Onsala. Syftet var att möjliggöra 
om- och tillbyggnad av Iseråsskolan. 

Området är i dag bebyggt och det bedrivs skolverksamhet inom planområdet. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-18 
Projektbeställning för detaljplan för skola inom Iserås 19:1, Onsala, 2022-05-17  
Översiktskarta 
Byggnadsnämnden 2017-02-09, § 67 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
samhällsbyggnadskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 
det.  
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§ 238 Dnr 2020-01007 
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta 
detaljplan för verksamhet inom Almedal 1:4 i Frillesås 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för drivmedelsstation 
inom fastigheten Almedal 1:4 och 1:19 i Frillesås, daterad 2022-05-17, med den 
ändringen att handel läggs till i detaljplanen och att projektbeställningen ändras på 
sidan 3 under rubriken Uppdrag så att tredje och fjärde meningen får följande 
lydelser:  

 Området ska möjliggöra för försäljning av drivmedel och tillhörande 
verksamhet, handel samt en restaurang. Detaljplanen ska inte möjliggöra för 
hotell. 

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan 
för drivmedelsstation inom fastigheten Almedal 1:4 och 1:19 i Frillesås.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 15 november 2016 kommundirektören i uppdrag att 
utarbeta en förstudie som syftade till att utreda förutsättningarna för att bland annat 
etablera en drivmedelsanläggning inom fastigheten Almedal 1:4 i Frillesås, detta i 
enlighet med inkommen förfrågan om planbesked från fastighetsägaren till  
Almedal 1:4. 

En förstudie utarbetades som godkändes av kommunstyrelsen den 28 maj 2019. 
Förstudien visade på en lokalisering som innebär ett antal osäkerheter för föreslagen 
markanvändning. Största osäkerheten var närheten till bostäder. Bedömningen var att 
planarbetet för aktuell förfrågan om drivmedel och snabbmatsrestaurang inte borde 
fortskrida om inte förutsättningarna förändras gällande närmaste bostadsfastighet 
(Almedal 1:19) som uppfattades bli inklämd mellan E6:an och drivmedelsstationen.  

Förutsättningarna gällande närmsta bostadsfastigheten har nu ändrats då exploatören 
har avtalat om att köpa angränsande bostadsfastighet Almedal 1:19. Det finns 
därmed förutsättningar att pröva ärendet i en detaljplaneprocess. Viktiga fortsatta 
utredningsområden för processen är hälsa och säkerhet, trafik, vatten och avlopp 
samt miljöfrågor. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-18 
Projektbeställning för detaljplan för drivmedelsstation inom fastigheten Almedal 1:4 
och 1:19 i Frillesås, 2022-05-17 
Översiktskarta 
Kommunstyrelsen 2019-05-28, § 130 
Kommunstyrelsen 2016-11-15, § 226 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisa Andersson (M) yrkar att handel ska läggas till i detaljplanen och att 
projektbeställningen ändras på sidan 3 under rubriken Uppdrag så att tredje och 
fjärde meningen får följande lydelser:  

 Området ska möjliggöra för försäljning av drivmedel och tillhörande 
verksamhet, handel samt en restaurang. Detaljplanen ska inte möjliggöra för 
hotell. 

Monica Neptun (L) och Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till Lisa Anderssons (M) 
yrkande. 

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

Ordföranden ställer samhällsbyggnadskontorets förslag och Lisa Anderssons (M) 
yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Lisa 
Anderssons (M) yrkande. 
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§ 239 Dnr 2022-00356 
Svar på Miljödepartementets remiss över utredningen Förstärkta 
insatser mot brottslighet inom avfallsområdet 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-05-31, och översänder det som sitt 
svar till Miljödepartementet 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på 
Miljödepartementets remiss över utredningen Förstärkta insatser mot brottslighet 
inom avfallsområdet. 

Utredningen har på regeringens uppdrag under 2021 arbetat för att ta fram en 
lägesbild och möjliga insatser mot ökande avfallsbrottslighet i Sverige. Utredningen 
har genomförts i samarbetet mellan Naturvårdsverket, Kustbevakningen, 
länsstyrelserna i Gävleborgs, Norrbottens, Stockholms, Skåne och Västra Götalands 
län, Polismyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten.  

Avfallsbrottslighet definieras i skrivelsen som brottslighet som innefattar brott mot 
straffbestämmelserna i miljöbalken eller smugglingslagen där gärningen innefattar 
hantering av avfall. Nedskräpningsförseelse har dock inte tagits med i definitionen. 

Naturvårdsverket redovisar som en av tio myndigheter i rapporten förslag inom 
området. Bland annat föreslås skyltningskrav och ändrat tillsynsansvar över 
avfallstransporter samt en förenkling av utbyte av information mellan berörda 
myndigheter.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-31 
Yttrande, 2022-05-31 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, ordförandebeslut, 2022-05-30 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydds yttrande, 2022-05-27 
Naturvårdverkets redovisning av regeringsuppdrag M2021/00438, 2022-03-07 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
samhällsbyggnadskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 
det.  
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§ 240 Dnr 2022-00150 
Information om utökat uppdrag om att förbereda mottagande av 
skyddsbehövande 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om hur kommunen arbetar med och 
kommer att arbeta med mottagandet av skyddsbehövande från Ukraina. 
Informationen rör bland annat hur den strategiska samordningen ser ut, vilka 
bostadslösningar som finns, hur beredskapen ser ut i förskola, grundskola och 
gymnasium.  

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
bifaller det. 
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§ 241 Dnr 2022-00453 
Information om genomförande av de allmänna valen 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om hur planeringen av 
genomförandet av de allmänna valen den 11 september fortlöper. 

Informationen berör bland annat förändringar i vallagen som påverkar vilka lokaler 
som kan användas och vad som gäller kring valsedlarnas utformning. Informationen 
berör även planeringen av förtidsröstningen och vilka lokaler som kommer att 
användas för såväl förtidsröstning som på valdagen.                                                                                                        

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
bifaller det.  
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§ 242 Dnr 2021-00660 
Information om detaljplan för bostäder och verksamhet inom Bukärr 
1:30 m.fl. Särögården 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information hur arbetet med detaljplanen för 
bostäder och verksamheter inom Bukärr 1:30 fortskrider. 

Det aktuella planområdet ligger centralt i Särö, nordväst om cirkulationen Västra 
Särövägen-Gamla Särövägen. Uppdraget innebär att ta fram en detaljplan för att 
pröva möjligheten till bostäder och verksamheter inom fastigheterna Bukärr 1:30 och 
Nötegång 1:91. Detaljplanen behöver även ändras så att den bättre stämmer överens 
med nuvarande användning av Särögården. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
bifaller det. 
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§ 243 Dnr 2022-00367 
Information om kommunstyrelsens budget 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar 
kommunstyrelsens budget för 2023. Informationen rör mål, direktiv, 
verksamhetsmått, personalmått och ekonomi. Utöver det diskuteras även tidplan för 
arbetet med att ta fram budgeten. 

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

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Malin Aronsson lämnar följande information: 

 Dialog mellan KSAU och Trafikverket är inplanerad den 16 augusti 2022. 

Samhällsbyggnadschef Emma Kjernald lämnar följande information: 

 Bygglovet för återvinningscentralen i Duvehed har blivit överklagat. 

 Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram ett nytt förslag till detaljplan för 
verksamheter inom del av Bolsheden 1:2, i Kullavik. Förslaget kommer 
behandlas vid byggnadsnämndens sammanträde 16 juni. Den tidigare antagna 
detaljplanen för området har tidigare upphävt av Mark- och miljödomstolen i 
Vänersborg. 

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