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Information 

  

1.  Information om naturreservat på 
Tjolöholm 

18.10–18.30 
Patrik Olderius 

2022-00639      

2.  Information om 
revisionsrapporter från 
kommunrevisionen 

18.30–18.50 
Kommunrevisionen 

2022-00013    

 
Beslutsärenden 
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 Ärende Beteckning Förslag 

3.  Rapport från nämnden för Vård 
& Omsorg av ej verkställda 
beslut enligt socialtjänstlagen, 
SoL, kvartal 1 2022 
 

2022-00430  KS 2022-06-21, § 174 
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. 

4.  Rapport från nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad 
av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, kvartal 1 
2022 

2022-00404  KS 2022-06-21, § 175 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden 
för Gymnasium & Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f 
§ socialtjänstlagen, till protokollet. 

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

2022-00456  KS 2022-08-30, § 196 
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. 

6.  Redovisning av kommunalt 
partistöd för år 2021 och 
utbetalning av partistöd för år 
2023 
 

2022-00040  KS 2022-06-21, § 176 
Kommunfullmäktige beviljar Moderaterna, 
Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, 
Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och 
Kungsbackaborna partistöd för år 2023, under 
förutsättningen att respektive parti finns 
representerade i kommunfullmäktige även under 
mandatperioden 2022–2026. 

Kommunfullmäktige fastställer att partistödets 
storlek år 2023 baseras på det antal mandat 
respektive parti besitter i kommunfullmäktige efter 
de allmänna valen 2022. Partistödet betalas ut i 
januari 2023. 

7.  VA-verksamhetsområde 2021 
 

2022-00310  KS 2022-06-21, § 177 
Kommunfullmäktige antar förslag till VA-
verksamhetsområde 2021 enligt förvaltningen för 
Tekniks tjänsteskrivelse med bilagor 1-24, daterade 
2022-03-18. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

8.  Revidering av reglemente för 
arkivmyndigheten 
 

2021-00911  KS 2022-08-30, § 197 
Kommunfullmäktige antar Reglemente för 
arkivmyndigheten, daterat 2022-05-18. 

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

9.  Revidering av reglemente för 
nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd 
 

2022-00521  KS 2022-08-30, § 198 
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden 
för Miljö & Hälsoskydd, daterat 2022-06-27. 
Reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd, 
antaget av kommunfullmäktige 2020-10-06, § 123, 
upphör samtidigt att gälla. 

 
Motioner – besvarande 

  

10.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om 
marknadsföring via 
storbildsskärm utmed E6:an 
 

2021-00997  KS 2022-06-21, § 178 
Kommunfullmäktige bifaller motionen med 
hänvisning till att det finns ett behov av ett fördjupat 
beslutsunderlag i frågan om digitala 
informationsskyltar utmed E6:an. 
Kommunfullmäktige ger nämnden för Teknik i 
uppdrag att, i samverkan med kommunstyrelsen, 
utreda möjligheten att placera digitala 
informationsskyltar vid utvalda platser längs med 
E6:an. 

11.  Svar på motion från Agnetha 
Ernegård (-) om gratis broddar 
till invånare som fyllt 70 år 
 

2021-01086  KS 2022-08-30, § 199 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att åtgärden bedöms ha begränsad 
påverkan på antal fallolyckor. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

12.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om marknad och 
torghandel på Kungsbacka Torg 
 

2021-00996  KS 2022-08-30, § 200 
Kommunfullmäktige anser motionens första och 
andra yrkande besvarade med hänvisning till att 
detta redan möjliggörs genom Lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel, antagna av 
kommunfullmäktige 2016-06-16, § 106. 
Kommunfullmäktige bifaller motionens tredje 
yrkande och ger nämnden för Teknik i uppdrag att i 
samarbete med kommunstyrelsen se över Lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel så att de 
möjliggör för tillfällig försäljning under en bestämd 
period. 

 
Övrigt 

  

13.  Anmälan av motion från Peter 
Wesley (KD) m.fl. om att 
utreda möjligheter till arbete 
efter 65 

2022-00570   

14.  Anmälan av motion Clas 
Rosander (MP) m.fl. om att utse 
kommunala ansvarsarter i 
Kungsbacka 

2022-00590   

15.  Anmälan av motion från Roger 
Larsson (KB) om att inrätta ett 
funktionshinderråd 

2022-00618   

16.  Anmälan av motion från 
Magdalena Sundqvist (S) m.fl. 
om anställning av personer med 
funktionsnedsättning 

2022-00624   

17.  Anmälan av eventuellt nya 
motioner, interpellationer och 
frågor 

2022-00009   
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 Ärende Beteckning Förslag 

18.  Entledigande och begäran om 
ny sammanräkning för uppdrag 
som ledamot i 
kommunfullmäktige samt 
entledigande och fyllnadsval för 
uppdrag som ordförande i 
nämnden för Individ & 
Familjeomsorg m.fl. 

2022-00526   

19.  Entledigande och fyllnadsval 
för uppdrag som ersättare i 
nämnden för Kultur & Fritid 

2022-00603   

20.  Fyllnadsval för uppdrag som 
nämndeman vid Varbergs 
tingsrätt 

2022-00633   

21.  Eventuellt nya avsägelser och 
val till kommunala uppdrag 

2022-00008   

22.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 

2022-00005   

 
Anders Ekström 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsen Datum  

2022-06-21 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 174 Dnr 2022-00430 
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, första kvartalet 2022 

Beslut – Förslag till 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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07, § 212 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2022-05-11, § 60 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse 2022-04-20 

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 Vård & Omsorg 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-06-07 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 212 Dnr 2022-00430 
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, första kvartalet 2022 

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, 2022-05-11, § 60 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse 2022-04-20 

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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Nämnden för Vård & Omsorg Datum  

2022-05-11 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 60 Dnr 2022-00086 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2022 
kvartal 1 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg antar rapport om ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen kvartal 1 år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 16 kap 6f-6h §§ socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera 
alla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte verkställts inom tre månader 
från beslutsdatum. Rapportering ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
och till de förtroendevalda revisorerna. Kommunen ska även rapportera in avbrott i 
verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte verkställts på nytt inom tre 
månader. Dessa återfinns i tabellen nedan som ”avliden” och ”avsagt sig beslut”. 

Nämnden för Vård & Omsorg och kommunfullmäktige skall informeras i samband 
med rapporteringen till Inspektionen för vård och omsorg. 

Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå varje 
kvartal. 

Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka hade den 31 mars 2022, 13 beslut 
enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, som inte verkställts inom 3 månader. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-20 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunrevisionen 



 
 

Datum 

2022-04-20 
Diarienummer 

VO 2022-00086 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Annika Fryckberg 

Enhetschef Myndighet  

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Telefon 0300-83 58 73 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2022 kvartal 1 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg antar rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen kvartal 1 
år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 16 kap 6f-6h §§ socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera alla gynnande 
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering 
ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till de förtroendevalda revisorerna. 
Kommunen ska även rapportera in avbrott i verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte 
verkställts på nytt inom tre månader. Dessa återfinns i tabellen nedan som ”avliden” och ”avsagt sig 

beslut”. 

Nämnden för Vård & Omsorg och kommunfullmäktige skall informeras i samband med rapporteringen 
till Inspektionen för vård och omsorg. 

Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå varje kvartal. 

Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka hade den 31 mars 2022, 13 beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen, som inte verkställts inom 3 månader. 
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2022 Kvartal 
1 

Kvartal 
2 

Kvartal 
3 

Kvartal 
4 

Totalt antal personer med särskilt 
boendebeslut som inte har verkställts 
inom 3 månader 

13    

Varav     
 - antal personer som tackat nej till 
erbjudande 

6    

 - antal personer som tackat nej till fler 
erbjudanden 

4    

 - ej fått något erbjudande 0    
 - avlidna 0    
 - avsagt sig beslut 2    
 - Verkställda under kvartalet 7    
Summa 19    
Varav     
 - Antal personer som har väntat på 
boende 4 - 6 månader  

6    

 - Antal personer som har väntat på 
boende 7 - 9 månader  

4    

 - Antal personer som har väntat på  
boende 10 - 12 månader.  
 

2    

 - Antal personer som har väntat på 
boende > 12 månader  

1    

Summa 13    
     
Totalt antal personer med 
växelvårdsbeslut som inte har 
verkställts inom 3 månader 

1    

Varav     
- antal personer som tackat nej till 
erbjudanden 

1    

- antal personer som tackat nej till fler 
erbjudanden 

1    

 - ej fått något erbjudande 0    
- avlidna 0    



KUNGSBACKA KOMMUN 
3 (3)  

 
 

- avsagt sig beslut 0    
- Verkställda under kvartalet 0    
Summa 1    
Varav     
- Antal personer som har väntat på 
växelvård 4 - 6 månader 

0    

- Antal personer som har väntat på 
växelvård 7 - 9 månader 

1    

- Antal personer som har väntat på  
växelvård 10 - 12 månader.  
 

0    

- Antal personer som har väntat på 
växelvård > 12 månader 

0    

Summa 1    
     

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-20 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunrevisionen 

 

 

Arian Faily      Pia Berglund 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Myndighet 
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Kommunstyrelsen Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 175 Dnr 2022-00404 
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, första kvartalet 2022 

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

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 
som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en 
insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen 
sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även 
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07, § 213 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2022-04-27, § 44 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse 2022-03-25 
Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 1 2022 

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 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-06-07 
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§ 213 Dnr 2022-00404 
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, första kvartalet 2022 

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

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 
som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en 
insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen 
sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även 
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras.  

Beslutsunderlag 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2022-04-27, § 44 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse 2022-03-25 
Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 1 2022  

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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Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 44 Dnr 2022-00072 
Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport enligt 16 kap. § 6 f 
socialtjänstlagen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 
(SoL) som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera 
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  

Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen 
ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna 
informeras. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-03-25 
Sammanställning av ej verkställda beslut första kvartalet 2022 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
Kommunens förtroendevalda revisorer 



  

Datum 

2022-03-25 
Diarienummer 

GA 2022-00072 
 

 

 
 
Markus Ternblad 
0300 83 41 66 
Utvecklingsledare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, 
första kvartalet 2022 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport enligt 16 kap. § 6 f socialtjänstlagen till 
protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har verkställts tre månader 
efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom 
tre månader.  
Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även 
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-03-25 

Sammanställning av ej verkställda beslut första kvartalet 2022 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens förtroendevalda revisorer 

Beskrivning av ärendet 
Sammanställning av tredje kvartalet 2020 för ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering 
enligt 16 kap 6 f§, socialtjänstlagen, SoL, visar att inga ej verkställda beslut är inrapporterade.  
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Cynthia Runefjärd     Karin Zetterman 

Förvaltningschef     Verksamhetschef, Kompetenscentrum 



2022 

 

Kvartal 

1 
 

Kvartal  

2 

 

Kvartal 

3 

 

Kvartal 

4 

Antal 
personer 

som tackat 
nej till 

erbjudande 

Antal 
personer 

som tackat 
nej till 

fler 
erbjudanden 

Ej fått något 
erbjudande    

Totalt antal 
personer 
med särskilt 
boendebeslut 
som inte har 
verkställts 
inom 3 
månader 

 
0 

 

 
 

  
 

 
0 

 
0 

 
0 

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende 3 - 6 
månader  

 
0 

 
 

  
 

   

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende 6 - 9 
månader  

 
0 

 
 

  
 

   

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende 9 -12 
månader.  

 
0 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

  

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende > 12 
månader  

 
0 
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Kommunstyrelsen Datum  

2022-08-30 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

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

Beslut – Förslag till 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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-14, § 235 
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 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-06-14 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 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.  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2022-05-19 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 81 Dnr 2022-00089 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 
SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
kvartal 1 2022 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda 
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2022-01-01 till 2022-03-31. 

Sammanfattning av ärendet 
En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 skall även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras. 
Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i 
samband med rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje 
kvartal. 

Beslutsunderlag 
Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-28, där nämnden föreslås 
att godkänna redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 
SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för 
perioden 2022-01-01 till 2022-03-31. 
 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1 2022 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2-3 2021, kvartal 1 2022  

Beslutsgång 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna redovisning av 
ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2022-01-01 till 2022-03-
31. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  



 
 

Datum 

2022-04-28 
Diarienummer 

IF 2022-00089 

 
 

 
 

Josefine Jönsson 
0300-838345 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

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

Förslag till beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för 
perioden 2022-01-01 till 2022-03-31. 

Sammanfattning av ärendet 
En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen den 11 juli 2006. 
Från den 1 juli 2008 skall även ej verkställda gynnande beslut om insatser enligt lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade rapporteras. Nämnden ska även rapportera om en insats har 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO. 

Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i samband med 
rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-28 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1 2022 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2-3 2021, kvartal 1 2022  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunens förtroendevalda revisorer 
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Beskrivning av ärendet 
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f §, socialtjänstlagen, SoL 
 

Från barn och ungdomsenheten visar redovisningen för perioden 2022-01-01 till 2022-03-31 att 18 
beslut har inrapporterats och avser icke verkställda gynnande beslut inom tre månader. Samtliga är 
från tidigare kvartalsrapportering. De ej verkställda gynnande besluten avser kontaktperson, 
kontaktfamilj och öppenvårdsverksamhet. Av de gynnande besluten som ej kunnat verkställas gällande 
kontaktperson och kontaktfamilj beror nio på resursbrist i form av lämpliga familjer och personer som 
kan ta uppdrag. Tre beslut har verkställts under detta kvartal. 

Inga ej verkställda gynnande beslut från vuxenenheten har inrapporterats till IVO under perioden 
2022-01-01 till 2022-03-31.  

Inga ej verkställda gynnande beslut från familjeenheten har inrapporterats till IVO under perioden 
2022-01-01 till 2022-03-31. 

 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS samt socialtjänstlagen, SoL. 
 

Sammandrag av redovisningen för perioden 2022-01-01 till 2022-03-31 visar 18 beslut enligt lagen om 
stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) och fyra beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), som 
inrapporterats och avser ej verkställda gynnande beslut inom 3 månader.  

Ärenden enligt SoL gäller beslut om boendestöd, korttidsvistelse och avlösning i hemmet. Ett av de 
inrapporterade besluten är från tidigare kvartalsrapportering, två beslut har verkställts under detta 
kvartal.  

I ärenden enligt LSS gällande ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse 
samt bostad med särskild service är 16 av dessa från tidigare kvartalsrapportering. Sju beslut har 
verkställts under detta kvartal och tre har avslutats. 

Såväl inom LSS som SoL beror de gynnande beslut som ej kunnat verkställas på att den enskilde 
tackat nej till erbjuden insats, tagit tillbaka sin ansökan eller att det varit svårt att hitta lämplig 
uppdragstagare. Bostadsbristen är också en betydande faktor. Pandemin har även bidragit till att 
verkställigheten av vissa beslut har dragit ut på tiden. 

 

 

Lotta Nord  

Tillförordnad förvaltningschef      



 
 

Datum 

2022-05-03 
Diarienummer 

IF 2022-00089 

 
 

 
 

Josefine Jönsson 
0300-838345 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

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

 

 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 4 

Kontaktfamilj och 
kontaktperson  
SoL 4:1 
 

17 9 resursbrist, saknar lämplig 
uppdragstagare 
6 annat skäl 
2 tackat nej 
 

2 verkställda 
10 ej verkställda 
5 avslutade 

Öppenvårdsverksamhet  
SoL 4:1 
 

1 
 

1 annat skäl 1 verkställt 
 

Summa beslut 18 18 18 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut  

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 4 

Boendestöd enligt SoL 4:1 2, varav 
1 nytt 

1 tackat nej 
1 annat skäl 

1 verkställt 
1 ej verkställt 

Kontaktperson enligt SoL 
4:1 
 

   

Bostad med särskild 
service enligt SoL 5:5 eller 
5:7 
 

   

Korttidsvistelse i form av 
läger enligt SoL 4:1 
 

1, varav  
1 nytt 

1 tackat nej 1 ej verkställt 

Avlösning i hemmet enligt 
SoL 4:1 
 

1, varav  
1 nytt 

1 tackat nej 1 verkställt 

Summa beslut 4 4 4 
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Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

 

 

 

 

Lotta Nord  

Tillförordnad förvaltningschef     

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/avslutade 
under kvartal 4 

Personlig assistans  
LSS 9.2 § 
 

   

Ledsagarservice  
LSS 9.3 § 
 

5, varav 
1 nytt 

2 tackat nej 
3 annat skäl, svårt att få kontakt 

4 verkställda 
1 avslutat 

Kontaktperson  
LSS 9.4 § 
 
 

2 1 tackat nej 
1 annat skäl 

2 verkställda 

Avlösarservice i hemmet 
LSS 9.5 § 
 

2 1 tackat nej 
1 annat skäl 

1 verkställt 
1 ej verkställt 

Korttidsvistelse 
LSS 9.6 § 
 
 

2, varav 
1 nytt 

1 annat skäl 
1 tackat nej 

2 ej verkställda 

Bostad med särskild 
service LSS 9.8 § 
 

   

Bostad med särskild 
service LSS 9.9 § 

7 1 tackat nej 
6 resursbrist, saknar lämpligt boende 

6 ej verkställda 
1 avslutat 

Daglig verksamhet  
LSS 9.10 § 

   

Summa beslut 18 18 18 



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

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Antal beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1

2021 2021 2021 2022 2021 2021 2021 2022 2021 2021 2021 2022
Kontaktfamilj och 14 15 20 17 10 resursbrist14 resursbrist19 resursbrist 9 resursbrist 1 verkställt 4 verkställda 3 verkställda 2 verkställda

kontaktperson SoL 4:1 varav 7 nya varav 6 nya varav 9 nya 4 annat skäl 1 annat skäl 1 tackat nej 6 annat skäl 9 ej verkställda 11 ej verkställda 17 ej verkställda 10 ej verkställda

2 tackat nej 4 avslutade 5 avslutade

Öppenvårdsverksamhet 2 3 4 1 2 annat skäl 3 annat skäl 4 annat skäl 1 annat skäl 0 3 ej verkställda 1 ej verkställt 1 verkställt

SoL 4:1 varav 3 nya varav 1 nytt 3 avslutade

Summa beslut 16 18 24 18 16 18 24 18 16 18 24 18

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Antal beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1

2021 2021 2021 2022 2021 2021 2021 2022 2021 2021 2021 2022
Boendestöd enligt 6 8 7 2 5 annat skäl 6 annat skäl 5 annat skäl 1 tackat nej 1 verkställt 1 verkställt 6 verkställda 1 verkställt

SoL 4:1 varav 3 nya varav 4 nya varav 1 nytt varav 1 nytt 1 resursbrist 2 resursbrist 2 resursbrist 1 annat skäl 4 ej verkställda 6 ej verkställda 1 ej verkställda 1 ej verkställt

1 avslutat 1 avslutat

Kontaktperson enligt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SoL 4:1

Bostad med särskild 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

service enligt SoL 5:5

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 0 0 1 1 0 0 1 annat skäl 1 tackat nej 0 0 1 avslutat 1 ej verkställt

läger enligt SoL 4:1 varav 1 nytt

Avlösning i hemmet enligt 0 0 0 1 0 0 0 1 tackat nej 0 0 0 1 verkställt

SoL 4:1 varav 1 nytt

Summa beslut 6 8 8 4 6 8 8 4 6 8 8 4



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

Insats
Antal 
beslut Antal beslut Antal beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1

2021 2021 2021 2022 2021 2021 2021 2022 2021 2021 2021 2022
Personlig assistans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 5 7 9 5 5 annat skäl 7 annat skäl 8 annat skäl 2 tackat nej 2 verkställda 7 ej verkställda 4 verkställda 4 verkställda

enligt LSS 9:3 varav 4 nya varav 3 nya varav 1 nytt 1 tackat nej 3 annat skäl 3 ej verkställda 4 ej verkställda 1 avslutat

1 avslutat

Kontaktperson 3 3 2 2 3 annat skäl 3 annat skäl 2 annat skäl 1 tackat nej 1 verkställt 1 verkställt 2 ej verkställda 2 verkställda

enligt LSS 9:4 varav 1 nytt varav 1 nytt 1 annat skäl  3 ej verkställda 2 ej verkställda

Avlösarservice i hemmet 4 4 3 2 2 tackat nej 1 tackat nej 3 annat skäl 1 tackat nej 1 verkställt 3 ej verkställda 2 ej verkställda 1 verkställt

enligt LSS 9:5 varav 1 nytt varav 1 nytt 2 annat skäl 3 annat skäl 1 annat skäl 2 ej verkställda 1 avslutat 1 avslutat 1 ej verkställt

1 avslutat

Korttidsvistelse 6 1 1 2 2 tackat nej 1 tackat nej 1 tackat nej 1 tackat nej 4 verkställda 1 ej verkställt 1 ej verkställt 2 ej verkställda

enligt LSS 9:6 varav 1 nytt varav 1 nytt 4 annat skäl 1 annat skäl 1 ej verkställt

1 avslutat

Bostad med särskild service 1 1 1 0 1 resursbrist 1 resursbrist 1 resursbrist 0 1 ej verkställt 1 ej verkställt 1 avslutat 0

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 11 9 7 7 6 tackat nej 7 tackat nej 6 tackat nej 1 tackat nej 3 verkställda 2 verkställda 7 ej verkställda 1 avslutat

enligt LSS 9:9 varav 3 nya varav 1 nytt 4 resursbrist 1 resursbrist 1 reursbrist 6 resursbrist 8 ej verkställda 7 ej verkställda 6 ej verkställda

1 annat skäl 1 annat skäl

Daglig verksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:10

Summa beslut 30 25 23 18 30 25 23 18 30 25 23 18



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 1 2021 och kvartal 1 2022

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1

2021 2022 2021 2022 2021 2022

Kontaktfamilj och 9 17 9 resursbrist 9 resursbrist 3 verkställda 2 verkställda

kontaktperson SoL 4:1 varav 3 nya 6 annat skäl 6 ej verkställda10 ej verkställda

2 tackat nej 5 avslutade

Öppenvårdsverksamhet 1 1 1 annat skäl 1 annat skäl 1 ej verkställt 1 verkställt

SoL 4:1

Summa beslut 10 18 10 18 10 18

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1

2021 2022 2021 2022 2021 2022
Boendestöd enligt 5 2 4 annat skäl 1 tackat nej 2 verkställda 1 verkställt

SoL 4:1 varav 1 nytt 1 tackat nej 1 annat skäl 3 ej verkställda1 ej verkställt

Kontaktperson enligt 1 0 1 tackat nej 0 1 ej verkställt 0

SoL 4:1

Bostad med särskild 0 0 0 0 0 0

service enligt SoL 5:5

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 0 1 0 1 tackat nej 0 1 ej verkställt

läger enligt SoL 4:1 varav 1 nytt

Avlösning i hemmet enligt 0 1 0 1 tackat nej 0 1 verkställt

SoL 4:1 varav 1 nytt



Summa beslut 6 4 6 4 6 4



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

Insats
Antal 
beslut Antal beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1

2021 2022 2021 2022 2021 2022
Personlig assistans 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 8 5 8 annat skäl 2 tackat nej 1 verkställt 4 verkställda

enligt LSS 9:3 varav 5 nya varav 1 nytt 3 annat skäl 5 ej verkställda1 avslutat

2 avslutade

Kontaktperson 5 2 1 resursbrist 1 tackat nej 2 verkställda 2 verkställda

enligt LSS 9:4 varav 2 nya 4 annat skäl 1 annat skäl 2 ej verkställda

1 avslutat

Avlösarservice i hemmet 5 2 2 tackat nej 1 tackat nej 4 ej verkställda1 verkställt

enligt LSS 9:5 varav 2 nya 1 resursbrist 1 annat skäl 1 avslutat 1 ej verkställt

2 annat skäl

Korttidsvistelse 0 2 0 1 tackat nej 0 2 ej verkställda

enligt LSS 9:6 varav 1 nytt 1 annat skäl

Bostad med särskild service 1 0 1 resursbrist 0 1 ej verkställt 0

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 10 7 1 tackat nej 1 tackat nej 2 verkställda 1 avslutat

enligt LSS 9:9 varav 2 nya 9 resursbrist 6 resursbrist 8 ej verkställda6 ej verkställda

Daglig verksamhet 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:10

Summa beslut 29 18 29 18 29 18
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§ 176 Dnr 2022-00040 
Redovisning av kommunalt partistöd för år 2021 och utbetalning av 
partistöd för år 2023 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beviljar Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, 
Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, 
Sverigedemokraterna och Kungsbackaborna partistöd för år 2023, under 
förutsättningen att respektive parti finns representerade i kommunfullmäktige även 
under mandatperioden 2022–2026. 

Kommunfullmäktige fastställer att partistödets storlek år 2023 baseras på det antal 
mandat respektive parti besitter i kommunfullmäktige efter de allmänna valen 2022. 
Partistödet betalas ut i januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
De grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd finns i kommunallagens 
(2007:725) 4 kap. 29-32 §§. Utöver dessa grundläggande bestämmelser har 
kommunfullmäktige den 9 december 2014 antagit regler för kommunalt partistöd.  

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska också ett granskningsintyg lämnas. 
Redovisningen och granskningen ska avse perioden 1 januari–31 december och 
lämnas in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. 

Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07, § 214 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-18 
Kristdemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt 
granskningsintyg, 2022-05-17  
Miljöpartiet de grönas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt 
granskningsintyg, 2022-05-12  
Kungsbackabornas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 
2022-05-11 
Centerpartiets redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 
2022-05-05 
Socialdemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt 
granskningsintyg, 2022-05-05 
Liberalernas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 2022-
05-05 
Sverigedemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt 
granskningsintyg, 2022-04-29 
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Moderaternas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 
2022-04-05 
Vänsterpartiets redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 
2022-03-21 

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, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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§ 214 Dnr 2022-00040 
Redovisning av kommunalt partistöd för år 2021 och utbetalning av 
partistöd för år 2023 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beviljar Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, 
Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, 
Sverigedemokraterna och Kungsbackaborna partistöd för år 2023, under 
förutsättningen att respektive parti finns representerade i kommunfullmäktige även 
under mandatperioden 2022–2026. 

Kommunfullmäktige fastställer att partistödets storlek år 2023 baseras på det antal 
mandat respektive parti besitter i kommunfullmäktige efter de allmänna valen 2022. 
Partistödet betalas ut i januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
De grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd finns i kommunallagens 
(2007:725) 4 kap. 29-32 §§. Utöver dessa grundläggande bestämmelser har 
kommunfullmäktige den 9 december 2014 antagit regler för kommunalt partistöd.  

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska också ett granskningsintyg lämnas. 
Redovisningen och granskningen ska avse perioden 1 januari–31 december och 
lämnas in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. 

Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-18 
Kristdemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt 
granskningsintyg, 2022-05-17  
Miljöpartiet de grönas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt 
granskningsintyg, 2022-05-12 Kungsbackabornas redovisning av kommunalt 
partistöd 2021 samt granskningsintyg, 2022-05-11 
Centerpartiets redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 
2022-05-05 
Socialdemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt 
granskningsintyg, 2022-05-05 
Liberalernas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 2022-
05-05 
Sverigedemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt 
granskningsintyg, 2022-04-29 
Moderaternas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 
2022-04-05 
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Vänsterpartiets redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 
2022-03-21 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2022-05-18 
Diarienummer 

KS 2022-00040 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Patrik Johansson 
Kommunsekreterare 
patrik.johansson2@kungsbacka.se 
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Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av kommunalt partistöd för år 2021 och utbetalning av partistöd för år 
2023 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beviljar Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och 
Kungsbackaborna partistöd för år 2023, under förutsättningen att respektive parti finns representerade i 
kommunfullmäktige även under mandatperioden 2022–2026. 

Kommunfullmäktige fastställer att partistödets storlek år 2023 baseras på det antal mandat respektive 
parti besitter i kommunfullmäktige efter de allmänna valen 2022. Partistödet betalas ut i januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
De grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd finns i kommunallagens (2007:725)  
4 kap. 29-32 §§. Utöver dessa grundläggande bestämmelser har kommunfullmäktige den 9 december 
2014 antagit regler för kommunalt partistöd.  

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska 
också ett granskningsintyg lämnas. Redovisningen och granskningen ska avse perioden 1 januari–31 
december och lämnas in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. 

Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-18 
Kristdemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 2022-05-17  
Miljöpartiet de grönas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 2022-05-12 
Kungsbackabornas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 2022-05-11 
Centerpartiets redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 2022-05-05 
Socialdemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 2022-05-05 
Liberalernas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 2022-05-05 
Sverigedemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 2022-04-29 
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Moderaternas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 2022-04-05 
Vänsterpartiets redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 2022-03-21 

Beslutet skickas till 
Gruppledare, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 

Beskrivning av ärendet 
Bestämmelser om kommunalt partistöd finns i kommunallagens (2007:725) 4 kap. 29-32 §§.  
I 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen framgår att ändamålet med kommunalt partistöd är att 
genom ekonomiskt bidrag och stöd stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.  

Utöver kommunallagens grundläggande bestämmelser har kommunfullmäktige den 9 december 2014 
antagit regler för kommunalt partistöd. 

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska 
också ett granskningsintyg lämnas. Redovisningen och granskningen ska avse perioden 1 januari–31 
december och lämnas in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.  

Kommunfullmäktige kan besluta att inte betala ut partistöd till ett parti för nästkommande år om: 
- Redovisningen av partistödet visar att partistödet inte använts för det ändamål som anges i  

4 kap. 29 § första stycket kommunallagen eller på annat sätt inte följer de bestämmelser som 
anges i reglerna för kommunalt partistöd i Kungsbacka kommun. 

- Redovisningen och granskningsintyg inte har lämnats in till kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen, det vill säga senast sex 
månader efter räkenskapsårets utgång. 

 
Hantering och redovisning av 2021 års partistöd 
Inför hanteringen och redovisningen av 2021 års partistöd har information och blankett för redovisning 
skickats till samtliga partier genom gruppledarna samt till arvodesberedningen.  
Partierna har ombetts att lämna in redovisning och granskningsintyg senast den 18 maj 2022, vilket är 
ett tidigare datum än vad reglerna anger. Anledningen till denna tidigareläggning är att möjliggöra för 
kommunstyrelsen att behandla ärendet vid sitt sammanträde 21 juni. Kommunfullmäktige kan då 
behandla i ärendet i samband med första sammanträdet efter sommaren. 

Rätten till partistöd knyts till partiernas representation i kommunfullmäktige. Partistödet består av ett 
grundstöd som uppgår till 20 000 kronor per parti och år samt ett mandatbaserat stöd som uppgår till 
ett prisbasbelopp per mandat för det år stödet avser.  
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Prisbasbeloppet för 2023 har i skrivande stund inte fastställts. Regeringen fastställer vanligtvis 
prisbasbeloppet i september månad året före det år för vilket prisbasbeloppet gäller. Prisbasbeloppet 
för år 2021 var 47 600 kronor. 

Sammanställning över beviljat och redovisat stöd för 2021 för de partier som finns 
representerade i kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun: 

Parti (antal mandat i kommunfullmäktige 2021) Utbetalat partistöd för 2021 

Moderaterna (19) 924 400 

Centerpartiet (8) 400 800 

Liberalerna (6) 305 600 

Kristdemokraterna (4) 210 400 

Socialdemokraterna (9) 448 400 

Vänsterpartiet (2) 115 200 

Miljöpartiet de gröna (2) 115 200 

Sverigedemokraterna (9) 448 400 

Kungsbackaborna (2) 115 200 

Kommunledningskontorets bedömning 
Samtliga partier har inom föreskriven tid inkommit med både redovisning och granskningsintyg för 
2021 års partistöd. Därmed föreslås kommunfullmäktige att bevilja partistöd för år 2023 för samtliga 
partier under förutsättningen att de finns representerade i kommunfullmäktige även under 
mandatperioden 2022–2026. Partistödet betalas ut i januari 2023. 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 



( 

( 

( 

( 

n u 
Kungsbacka 

Redovisning av kommunalt partistöd 

Partiuppgifter 

Parti Organisationsnummer 

Kristdemokraterna 
Utdelnings adress E-pos tadress 

Ar 2021 

I Kontonumm er 

 

Karl Johans Väg 31  
Postnummer I Postort Tel efonnummer 

439 62 Frillesås 
Kontaktperson 

AS ·· 11 . ammansta nmq Kronor Granskares anteckningar 

Kvarstäende partistöd från föregående period (år) 164608 

Beviljat partistöd för perioden + 210400 

Utgifter under perioden (summa B + C) - 121004 

Kvarstående partistöd inför kommande period (summa) = 254004 

B Redovisning av hur partistödet använts (aktiviteter) Kronor Granskares anteckningar 
Aktivitet 

2955 

Kommunikation - webb 

Kommunikation - annonsering 

575 

Kommunikation - trycksaker 

5263 

Kommunikation - övrigt 

13047 

Löner och ersättningar till anställd personal 

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. 
2859 

Lokalkostnader 

8660 

Material (I.ex. IT, kontorsmaterial) 

1485 

Övrigt , vänligen specificera 

900 

Summa utgifter tör aktiviteter under perioden = 35744 



( 

C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen 
Granskares anteckninqar 

överföring till Motprestation Kronor 

KD partidistrikt Halland + Tjänstergemensamma 85260 

+ 

Summa överföringar = 85260 

Underskrift 

Telefon 

 
Datum 

220509 

Granskningsrapport 
Alternativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2) 

Jag har gr kat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns Underlag som styrker 

a. Min bedömning är att re ~ visningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Telefon 

 
Datum 

220509 

Granskningsrapport 
Alternativ 2 (använd antinaen alternativ 1 eller 21 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använ1s och att det finns undefag som styrker 

up pgiftema. Min bedömning är att red avisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet an vän1s. 

Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen: 

Underskrift Telefon 

Namnförtydligande Datum 



KUNC~~L,"~~C 4~ K~J~~iUN 

~4O~iN~UC~~ omI. ~ELS~.f~ 

`~ `~ ~ , 

[~~r'm
..me......o.e..o..o...~....oa........ 

FCung~backca 

Par~iuppgif~er 
~. ~...._-------~.__...~..~._W_.~.....~..__..~~~... 
Parti 

Miljöpartiet de Gröna Kungsbacka 

__..~.~.__.__W~...~W.~...~._~.__~._.__~__.~~.~_____...____~.._._.a___..w._._~_~w__.~_..._~__...~~___~___. 
Organisationsnummer Kontonummer 

84 94 00-50 88  
Utdelningsadress E-postadress 

Näsbokrokvägen 65  

Postnummer Postort Telefonnummer 
0 

X39 52 Asa  
Kontaktperson ~~~ ^~ 

Thomas Lundberg, kassör 070-625 51.67 thc~ma~ i~r~d~er~rc~l~n ~b~~~:~.~e 

A Sammanställning Kronor Granskares anteckningar 

— 3g 57g' ~ T
Kvarstående partistöd från föregående period (år) 

__..~...Y..y.......,_ _.....~..._...__...~._..__W_.._.......__....._..._Y....~... ,_.y...._.W......W .............._W_...__ ~.~.........W~_..~..W...W.WWW....__.__.._.._W..~.._.............W._ 

+115 200:- 
Beviljat partistöd för perioden 

-14 327:- 
Utgifter under perioden (summa B + C) 

= 61 295 
Kv~rsfiående partistöd inför kommande period (summa) 

~ Redovisning av hur partistödet använts (aktiviteter) Kronor Granskares anteckningar 

_____.___ .~._._,~.._..~..~.,4 
Aktivitet 

~__..~.....~_..._....~m.._~~____...~e.,..~..__...__~..._.._.....~___.._-~_.___ 
5 114:-

_. __._. 

Möten 
Kommunikation —veebb 

~ Kommunikation —annonsering 
506:-

i 

Kommunikation -trycksaker 

Kommunikation -övrigt 

Löner och ersättningar tilt anställd personal 

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. 

Lokalkostnader 

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial) 

-_____ ...__._.______..______ .__.. .........~...~. - -- _..._.~. .~.__Y.....W.__.__~_.~.._W~..Y...__ 
Övrigt, vänligen specificera 
Bankavgift, Blommor begravning, Int. Kvinnodagen 

......_.._.._._..__........._.........__ 

z 97~:- 

~..W.._...___._..W.._..._.._____._~.___....__....____.._._.__._._ 

~ 597. 
Summa utgifter för aktiviteter under perioden 

6 ......_._.._......~.... _.W.......~...~...._..~._......_._.._.....Y..~...._...~.........W~. W..__..W__~...__.~...__.~..,_W. _._............_.,~...__.~....~..W......~...W.~_._..~...._.WW_._...__.~. 



C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen 
Granskares anteckningar 

~ Överföring till 

Miljöpartiet de Gröna riks 

Motprestation W
Medlemshantering, o~~an~sat~o~ss~oa, ~~forn,at~on, 
u ildnin ch n" e k 

Kronor 

5 730.—

— 5 730:-Summa överföringar 

Underskrift 

Jag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen 

 Telefon 

Datum ~ 

Ingegärd Salmose Z ~~~xy 
6-____-_ 

Granskningsrapport 
Alternativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2) 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som 
styrker uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Telefo

Namnförtydligande Datum 

~ Thomas Schale ~,~ ~J'~~ ~ ~~~~ 

Granskningsrapport 
Alternativ 2 (använd antingen alternativ 1 eller 2) 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som 
styrker uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen: 

Underskrift Telefon 

Namnförtydligande Datum 



_ A

Enligt kommunallagens 4 kapitel 29-32 §§ får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat sfiöd till politiska 
partier för att sfärka deras ställning i den kommunala demokratin, så kallat kommunalt partistöd. De partier som 
beviljas partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts dill detta 
ändamål. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december ach ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. 

Sammanställning 

Redovisningen ska omfatta allt det partistöd som använts under perioden, både deft som mottagits under det 
senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år. 

Redovisning av hur parfi~tödet har använts 

Partistödet är avsett att användas till att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Ange vilka akiivitefier/ 
inköp som partistödet har använts till och kostnaden för det. Exempel på aktiviteter/inköp kan vara 
kommunikafiion: Webb, annonsering, trycksaker, eller löner, utbildningar, lokalkostnader, material med mera. 

C~verföringar dill delar av partiorganisationen utanför kommunen 

Av redovisningen ska framgå om överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Kungsbacka 
kommun och vilka motprestationer som i så fall har mottagits. Ange till vilken organisation överföringen har 
gjorts, vilken motprestation som erhållits och den summa som överförts. 

T, • • 

En av partiet utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har 
använts. 

Granskningen ska ge svar på följande frågor: 

- Framgår det av redovisningen att partistödet har använts för att utveckla par₹iets stallning i dery 
kommunala demokratin? 

- Finns underlag som styrker de kostnader som framgår av redovisningen? 

Metod 

Granska aktiviteterna som framgår av tabell B i redovisningen och bedöm om de motsvarar syftet med 
partistödet. Stödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. 

- Kontrollera att det finns underlag gom styrker kostnaderna för aktiviteterna. 
- Kontrollera att beräkningen av summan för kostnaderna i tabell B är korrekt. 
- Granska eventuella överföringar av partistödet till delar av partiorganisationen utanför kommunen 

(framgår av tabell C) och om motprestationer för dessa motsvarar syftet med partistödet. 
- Kontrollera om det finns underlag i partiets bokföring som styrker överföringen. 
- Kontrollera att beräkningen av summan för kostnaderna i tabell C är korrekt. 
- Kontrollera att sammanställningen itabell A är korrekt. 

~•• • 

bedömningen fylls i under rubriken "Granskningsrapport". Där väljs ett av de två bedömningsalternativen. 

Om granskaren bedömer att redovisningen ger en rättvisande bild av hur parfiistödet har använts skrivs 
alternativ 1 under. Om granskaren inte anser att redovisningen ger en rättvisande bild och har synpunkter på 
redovisningen skrivs dessa in i alternativ 2. Om mer plats för synpunkterna behövs kan en särskild bilaga 
bifogas. 



• 1 1 ~ ~ ~ 1' 

Partiuppgifter 
Parti Organisationsnummer Kontonummer 

80432-0981  

Utdelningsadress E-postadress 

N atan 6 A     

Postnummer Postort Telefonnummer 

434 40 Kun sbackas  
Kontaktperson 

A Sammanställning Kronor Granskares anteckningar 

Kvarstående partistöd från föregående period Ö6 ~22 

Bevil'at antistöd för erioden 116 600 

Utgifter under perioden (summa B + C) - 131 ,.4% 

Kvarstående partistSd infSr kommande period (summa) = 71475 

B Redovisning av hur partistödet använts (aktiviteter) Kronor Granskares anteckningar 

Aktivitet 

Kommunikation —veebb 
25 817 

Kommunikation —annonsering 
11063 

Kommunikation —trycksaker 
11508 

Kommunikation —övrigt 
8 775 

Löner och ersättningar till anställd personal 

Deltagande i utbildningar, konferenser m. m. 

Lokalkostnader 
72 644 

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial) 
799 

Övrigt, vänligen specificera 
2 029 

Summa utgifter för aktiviteter under perioden = 132 635 



C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen 
Granskares anteckningar 

Överföring till Motprestation Kronor 

-I- 

Summa överföringar 

Underskrift 
Jag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen 

Telefon 

22-05-10 

Granskningsrapport 
Alternativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2) 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som 

styrker uppgifter-~a. Min bedömning är att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Telefon 

Namnförtydligande Datum 

Granskningsrapport 
Alternativ 2 använd antin en alternativ 1 eller 2 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som 

styrker uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen: 

Underskrift Telefon 

Namnförtydligande Datum 
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Kungsbacka 
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Parti Organisationsnummer Kontonummer 

Socialdemokraterna 849400-2648  
Utdelningsadress E-postadress 

Verkstads stan 14   
Postnummer Postort Telefonnummer 

434 42 Kun sbacka  
Kontaktperson 

Per-Axel Landström Kassör  

A ~ammanctällninn Krnnnr Granskares anteckningar 

Kvarstående partistöd från föregående period (år) 269 990 

Beviljat partistöd för perioden + 448 400 

Utgifter under perioden (summa B + C) - 34'~ 742 

Kvarstående partistöd inför kommande period (summa) = 377 648 

R RPrinvi~ninn av hur nartist~c~et använts (aktiviteten Kronyr Granskares anteckningar 

Aktivitet 
14168 

Kommunikation —veebb 
21072 

Kommunikation —annonsering 
5 325 

Kommunikation —trycksaker 
10100 

Kommunikation —övrigt 
3 769 

Löner och ersättningar till anställd personal 
179 949 

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. 
24142 

Lokalkostnader 

Zö 000 

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial) 
49 561 

Övrigt, vänligen specificera 

Förlorad arbetsförtjänst 4 656 

Summa utgifter för aktiviteter under perioden = 34'~ 742 



C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen 
Granskares antecknin ar 

Överföring till Motprestation Kronor 

Summa överföringar = 

Underskrift 
Jag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen 

Telefon 

 
Namnförtydligande Datum 

Ann-Louise Lund vist 2022-04-28 

Granskningsrapport 
Alternativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2) 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker 
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Telefon 

 
Namnförtydligande Datum 

Odd Hessler Revisor 2022-04-28 

Granskningsrapport 
Alternativ 2 använd antin en alternativ 1 eller 2 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker 
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen: 

Underskrift Telefon 

Namnförtydligande Datum 
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Enligt kommunallagens 4 kapitel 29-32 §§ får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska 

partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin, så kallat kommunalt partistöd. De partier som 

beviljas partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar atfi partistödet har använts till detta 

ändamål. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 

redovisningsperiodens utgång. 

Sammanställning 

Redovisningen ska omfatta allt det partistöd som använts under perioden, både det som motfiagits under det 

senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år. 

Redovisning av hur partistödet har använts 

Partistödet är avsett att användas till att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Ange vilka 

aktiviteter/inköp som partistödet har använts till och kostnaden för det. Exempel på aktiviteter/inköp kan vara 

kommunikation: veebb, annonsering, trycksaker, eller löner, utbildningar, lokalkostnader, material med mera. 

Överföringar till delar av partiorganisationen utanför kommunen 

Av redovisningen ska framgå om överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Kungsbacka 

kommun och vilka motprestationer som i så fall har mottagits. Ange till vilken organisation överföringen har 
gjorts, vilken motprestation som erhållits och den summa som överförts. 

Anvisningar för granskning 

En av partiet utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har 
använts. 

Granskningen ska ge svar påföljande frågor: 

- Framgår det av redovisningen att partistödet har använts för att utveckla partiets ställning i den 
kommunala demokratin? 

- Finns underlag som styrker de kostnader som framgår av redovisningen? 

Metod 

Granska aktiviteterna som framgår av tabell B i redovisningen och bedöm om de motsvarar syftet med 
partistödet. Stödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. 

- Kontrollera att det finns underlag som styrker kostnaderna för aktiviteterna. 
- Kontrollera att beräkningen av summan för kostnaderna i tabell B är korrekt. 
- Granska eventuella överföringar av partistödet till delar av partiorganisationen utanför kommunen 

(framgår av tabell C) och om motprestationer för dessa motsvarar syftet med partistödet. 
- Kontrollera om det finns underlag i partiets bokföring som styrker överföringen. 
- Kontrollera att beräkningen av summan för kostnaderna i tabell C är korrekt. 
- Kontrollera att sammanställningen itabell A är korrekt. 

Bedömning 

Bedömningen fylls i under rubriken "Granskningsrapport". Där väljs ett av de två bedömningsalternativen. 

Om granskaren bedömer att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts skrivs 
alternativ 1 under. Om granskaren inte anser att redovisningen ger en rättvisande bild och har synpunkter på 
redovisningen skrivs dessa in i alternativ 2. Om mer plats för synpunkterna behövs kan en särskild bilaga 
bifogas. 



u 
Redovisning av kommunalt partistöd Ar 2021 

Partiuppgifter 

Parti Organisationsnummer I Kontonummer 

Liberalerna 802474-7383  
Llldelningsadress E-postadress 

@ Eirik laneiord Kå llas11årds2 26  
Postnum~ er Ort Telefonnummer 

i :l.:136 Ku nesbacka  
I ·<1.•, tah.tperson 

l V,ddelene Höök 

A S ammans a ninq Kronor Granskares anteckningar 

Kvarstående partistöd från föregående period (år) 117673 

BevilJat partistöd för perioden + 305600 

Utgifter under perioden (summa B + C) -136 270,76 

Kvarstående partistöd Inför kommande period (summa) = 287002,24 

B Redovisning av hur partistödet använts (aktiviteter) Kronor Granskares anteckningar 
Aktivitet 

3887,42 

Kommunikation - webb 

Kommunikation - annonsering 
10943 

Kommunikation - trycksaker 
36649 

Kommunikation - övrigt 

Löner och ersättningar till anställd personal 
0 

Deltagande i utbi ldningar, konferenser m.m. 
6053,34 

Lokalkostnader 
12000 

Material (I.ex. IT. kontorsmaterial) 
918 

Ovngt , vänligen specificera 
5060 Bank och externt 

Summa utgifter för aktiviteter under perioden = 75510,76 



C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen 
Granskares antecknlnoar 

Overföring till Motprestation Kronor 

, Libe ralerna väst + Administration 60760 

I 
I + 

I 
; Summn överföringar = = 60760 
r __ 

\; . iderskrift 

f Ja;~;;;~, n~ugheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen 

! ---------,--------------------1 
Telefon 

Madelene Höök 

G ranskningsrapport 
Alternativ 1 (använd antingen altemaliv 1 eller2) 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommi.nala partistödet har anvä1ts och attdetfinnsunderlag som styrker 
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen ger en rättvisande bild av hurpartistödetanvänts. 

Telefon 

N &m nfört ydligande Datum 

Eir ik LanR:i ord 22 o c; 1 I 

Granskningsrapport. 
Alternativ 2 (använd anti ngen alternativ 1 eller 2l 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av h urd et kommi.nala parti stödet har an vänt, och att det finns un der1ag som styrker 

up pgiftema. Min bedömning är att red avisningen inte ger en rättvisande bi Id av hur p a-tistödet an vänt,. 

Jag har gj ort tö ljande n oeringar avseende redovisningen: 

Underskrift Telefon 

Namnförtydligande Datum 
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Sverigedemokraterna iKungsbacka kommun har under 2021 erhållit kommunalt partistöd. 

Bidraget har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin enlig 

följande redovisning: 

Erhållet partistöd 2021 448400 

Partistöd som kvarstår sedan tidigare 471547 

Övriga bidrag 14999 

Avgår kostnader enligt nedan - 324207 

Partistöd som kvarstår till 2022: 610739 

Kostnaderna har fördelats enligt nedan: 

1 Löner och ersättningar till anställd personal 4108 

2 Lokalkostnader 131815 

3 Marknadsföring 52318 

4 Deltagande i utbildningar och konferenser 0 

5 Material 4360 

6 Köpta tjänster 15172 
7 Delar av partistödet som överförts till gemensam valfond 99500 

8 Övriga utgifter, specificeras nedan* 16934 

Totala kostnader: 324207 

Kommentarer till ovanstående kostnader: 

1 Löner och ersättningar till anställd personal 

Sedvanliga arvoden till styrelse, körersättningar och övriga kostnadsersättningar 
2 Lokalkostnader 

Kostnader för möteslokaler och lokaler för evenemang inklusive driftskostnader av 
desamma. 

3 Marknadsföring 
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~~ ~ w ~ ~: 

Marknadsföring genom annonser i lokalpress, flygblad, affischer och dylikt. 
4 deltagande i ~~~~~~~åldninga~ ~~h konf~r~nser 

Deltagaravgifter ibåde externa samt parti-interna konferenser och utbildningar. 
5 Material 

Kontorsmaterial, städmaterial och övrigt förbrukningsmaterial. 
7 Delar av partistödet som över~~rts ~u~0 gemensam valfond 

En viss del av vårt partistöd går enligt partiets stadgar till en gemensam valfond. 

Denna valfond kommer oss till nytta i samband med valår då vi får broschyrer och 
affischer upptryckta, besök i kommunen av partiets riksföreträdare, hjälp med 
utskick samt hjälp med personal via våra riksombudsmän med mera. 

8 Övriga utgifter 

Här specificeras om ni i kommunföreningen haft några övriga utgifter som ej passar 

in under rubrikerna ovan. 

*Övriga utgifter härleder till kostnader för årsmöten, styrelsemöten, övriga möten, 
medlemsmöten och marknadsaktiviteter. 

Ordförande Kassör p / 

Sverigedemokraterna iKungsbacka 

Adress: Gottskärsvägen 48 

Postadress: 439 31 Onsala 

Org nr: 802458-2234 

Granskningsintyg 

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för regler för partistöd i Kungsbacka kommun. 

Datum ~~ j~~ Ort 

' L ~ ! ~'' I''. 

Namnförtydligan e 

C 1~ ~c S ~ ~~1~ ~ ~~ ~.v C f 



Kungsbacka 

Redovisning av kommunalt partistöd 

Partiuppgifter 

Å r 2021 

Parti Organisationsnummer Kontonummer 

Kun sbackakretsens Moderater 849400-3802  
Utdelningsadress E-postadress 

Stor stan 7   
Postnummer Postort Telefonnummer 

434 40 Kun sbacka  
Kontaktperson 

Axel Storckenfeldt Ordförande 

A Sammanställning Kronor Granskares anteckningar 

Kvarstående partistöd från föregående period (år) $01 0E6,3~ 

Beviljat partistöd för perioden + 924 400 

Utgifter under perioden (summa B + C) - S67 Z0~,ö6 

Kvarstående partistöd inför kommande period (summa) = H$ö 3$5,44 

B Redovisning av hur partistödet använts (aktiviteter) Kronor Granskares anteckningar 
Aktivitet 

11972,60 

Kommunikation —veebb 
11469,66 

Kommunikation —annonsering 
6100 

Kommunikation —trycksaker 
56 755 

Kommunikation —övrigt 
14 419 

Löner och ersättningar till anställd personal 

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. 

Lokalkostnader 
96 602 

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial) 
7289,60 

vrigt, vänligen specificera 

Bidrag till moderata lokalföreningar inom kommunen 85 180 

summa uig~r~er ror aKtwiieier unaer penoaen I — ~-~~ • ~• ~~~ 



C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen 
Granskares anteckningar 

Överföring till Motprestation Kronor 

Moderaterna i Halland Administrativt stöd + 277 320 

Summa överföringar = 277 302 

Underskrift 
Jag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen 

Telefon 

 
Namnförtydligande Datum 

Axel Storckenfeldt 9 3 2022 

Granskningsrapport 
Alternativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2) 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker 
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Telefo

N mnförtydligande 

~ ~ i~~ ~ rs e~V~ Datum -- ~, ~~ - ~ S 

Granskningsrapport 
Alternativ 2 använd antin en alternativ 1 eller 2 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker 
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen: 

Underskrift Telefon 

Namnförtydligande Datum 
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Kungsbacka 

Redovisning av kommunalt partistöd År 2021 
Partiuppgifter 
Pa ~/ Or a isationsnummer 

Utdelnin dress /~ ~~ ~ 

C~ ~~ 61 r u J K ~ /~ ' Lf~'J 
E

t Postnummer ` Postort Tel fqq ummer 

Kontaktperson 

A Sammanställning 
llrnnnr C;ranckarac antarkninnar 

Kvarstående partistöd från föregäende period (år) .. 
.'. 

~JL~ yrc:~.~ 1~ 
--

Bevifjat partistöd för perioden . ~~ ~%~C~ 

Utgifter under perioden (summa B + C) - ~%~ 

Kvarstående partistöd inför kommande period (summa) _~~~~%~ 

B RP.(~nVIStllCld aV ill1P t~AY'tlSt(~(~P.t anVÄlltS i~ICt1VItP.tP,1"~ l(rnnnr (,ranekarac antnr~ninnar Aktivitet 

~~~~! Kommunikation -veebb 

~~/ Kommunikation -annonsering 

~~ ~S Kommunikation -trycksaker 

~ L~ Kommunikation -övrigt 

Löner och ersättningar till anställd personal 

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. 

i'~ C1 ~% 
Lokalkostna r 

~ ~ ! Material (t.ex. IT, kontö aterial)

/ ~` ~ z r ~ ~/~ ~~(i ~~ ~' ,~ vrigt, vänlige sp ificera 

Summa utgifter för aktiviteter under perioden = ~~ ~~ 



C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen 
(~ranckarac antarkninnar 

Överföring till Motprestation Kronor 

Summa överföringar = 

Underskrift 
Jag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen 

Telefon 

Namnförtydligande ~- ~ Datum 

Granskningsrapport 
Alternativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2) 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker 
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Telefon 

~ amnf" igande Datum ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ 

~r~ ~ r, ,~ ~c'-~ ~ ~,~ ~J~,, 
Granskningsrapport 
Alternativ 2 använd antin en alternativ 1 eller 2 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker 
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen 

Underskrift Telefan 

Namnförtydligande Datum 



1 1 • 1 • 

Avseende perioden from 2021-01-01 t o m 2021-12-31 

Undertecknande revisor har tagit del av bokföring, verifikat och andra 

handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomi. 

Jag har funnit bokföringen vara i god ordning och tillstyrker därför 

Att föreningens styrelse beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar 

samt 

Att balansräkningen fastställs, 

med summa tillgångar per 2021-12-31på 347.974,10 kr. 

Visby 2022-02-22 

Olof Nellgård 



Vänsterpartiet Kungsbacka ~ ro Sida: 1 

alansrappöl~ Utskrivet: 22-01-19 

Preliminär 
Räkenskapsår: 21-01-0 1 - 21-12-31 Senaste vernr: 33 
Resultatenhet: Hela %retaget 

Period: 21-01-01 - 21-12-31 

Iug balans Period Uti balans 

TILLGÅNGAR 
Omsättningstillgångar 

Kassa och bank 

1920 P1usGiro 292 884,70 55 089,40 347 974,10 
S:a Kassa och bank 292 884,70 55 089,40 347 974,10 

S:a Omsättningstillgångar 292 884,70 55 089,40 347 974,10 

S:A TILLGÄNGAR 292 884,70 55 089,40 347 974,10 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
Eget kapital 

2091 Balanserade överskott -212 907,00 -79 977,70 -292 884,70 
2099 Årets överskott -79 977,70 24 888,30 -55 089,40 
S:a Eget kapital -292 884,70 -55 089,40 -347 974,10 

S:A EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER -292 884,70 -55 089,40 -347 974,10 

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 



Vänsterpartiet Kungsbacka Sida: 1 

Re SllltåtråppOl t Utskrivet: 22-01-19 

Preliminär 
Räkenskapsår: 21-01-O 1 - 21-12-31 Senaste vernr: 33 
Resultatenhet: Hela företaget 

Period: 21-01-Ol - 21-12-31 

Perioden Ackiunulerat Period fg år 

Rörelsens intäkter mm 
Nettoomsättning 

3010 Medlemsavgifter 4 444,00 4 444,00 3 931,00 

3015 Mandatstöd 115 200,00 115 200,00 114 600,00 

S:a Nettoomsättning 119 644,00 119 644,00 118 531,00 

S:a Rörelseintäkter mm 119 644,00 119 644,00 118 531,00 

Bruttovinst 119 644,00 119 644,00 1 14 531 ,OU 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 

5810 Biljetter -272,00 -272,00 0,00 
5910 Annonsering -6 788,00 -6 788,00+ -10 399,30 
5915 Zetkin tidning -12 997,00 -12 997,00 ~ 0,00 
5960 Socila medier -6 021,00 -6 021,00 ~ -1 000,00 
6020 Aktiviteter -13 082,00 -13 082,0O -276,00 
6021 Medlemsmöten -1739,00 -1739,OOy -1650,00 

i~ 6026 Ung Vänster Halland -11 520,00 -11 520,00•' -I 1 460,00 
6110 Kontorsmateriel 0,00 0,00 -1719,00 

6230 Datakommunikation ~ -3 722,00 -3 722,00 ~ -2 400,00 
6570 Bankkostnader -1 313,60 -1 313,60 V -1 108,00 
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla -300,00 -300,00 +~ 0,00 

S:a Övriga externa kostnader -57 754,60 -57 754,60 -30 012,30 

Personalkostnader 

7610 Utbildning -6 800,00 -6 800,00 ~/ -8 541,00 

S:a Personalkostnader -6 800,00 -6 800,00 -8 541,00 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -64 554,60 -64 554,60 -38 553,30 

Rörelseresultat före avskrivningar ~ 55 089,40 55 089,40 79 977,70 

Rörelseresultat efter avskrivningar 55 089,40 55 089,40 79 )77,70 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader ss os9,4o ss os~,4o ~9 977,70 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 55 089,40 55 089,40 ~9 977,70 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt ss og9,4o ss og9,4o 79 977,70 

Resultat %re skatt 55 089,40 55 089,40 79 977,70 

Beräknat resultat 55 089,40 55 089,40 79 977,70 

8999 Årets resultat -55 089,40 -55 089,40 -79 977,70 
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§ 177 Dnr 2022-00310 
VA-verksamhetsområde 2021 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar förslag till VA-verksamhetsområde 2021 enligt 
förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse med bilagor 1-24, daterade 2022-03-18. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster fastställer kommunfullmäktige 
verksamhetsområdet för sina allmänna VA-anläggningar. Förslag till VA-
verksamhetsområde 2021 samt förteckning över ingående fastigheter framgår av 
bilagorna 1–24. 

Ett VA-verksamhetsområde är det område inom vilket kommunen ansvarar för 
vattenförsörjning eller avlopp. Kommunen ska fastställa verksamhetsområdet med 
dess gränser. Ett verksamhetsområde kan avse en eller flera av vattentjänsterna: 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Där kommunen ansvarar för vattentjänster, 
ska kommunen inrätta verksamhetsområde.  

För VA-utbyggnadsområden beslutas verksamhetsområde för VA efter det att 
områdesbeskrivning och dagvattenutredning färdigställts. Ett riktmärke är att beslutet 
ska tas fem år före byggstart, för att ge fastighetsägarna och kommunen tillräcklig 
framförhållning. För de aktuella områdena har denna framförhållning inte hunnits 
med. Nya fastigheter som föreslås ingå i VA-verksamhetsområde 2021 är VA-
utbyggnadsområden ur VA- utbyggnadsplanen, detaljplaner som har vunnit laga 
kraft och enstaka fastigheter som har anslutits eller ska anslutas till VA. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07, § 216 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-04 
Nämnden för Teknik 2022-03-23, § 30 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-18  
Bilaga 1–24 VA-verksamhetsområde 2021, 2022-03-18 

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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§ 216 Dnr 2022-00310 
VA-verksamhetsområde 2021 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar förslag till VA-verksamhetsområde 2021 enligt 
förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse med bilagor 1-24, daterade 2022-03-18.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster fastställer kommunfullmäktige 
verksamhetsområdet för sina allmänna VA-anläggningar. Förslag till VA-
verksamhetsområde 2021 samt förteckning över ingående fastigheter framgår av 
bilagorna 1–24. 

Ett VA-verksamhetsområde är det område inom vilket kommunen ansvarar för 
vattenförsörjning eller avlopp. Kommunen ska fastställa verksamhetsområdet med 
dess gränser. Ett verksamhetsområde kan avse en eller flera av vattentjänsterna: 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Där kommunen ansvarar för vattentjänster, 
ska kommunen inrätta verksamhetsområde.  

För VA-utbyggnadsområden beslutas verksamhetsområde för VA efter det att 
områdesbeskrivning och dagvattenutredning färdigställts. Ett riktmärke är att beslutet 
ska tas fem år före byggstart, för att ge fastighetsägarna och kommunen tillräcklig 
framförhållning. För de aktuella områdena har denna framförhållning inte hunnits 
med. Nya fastigheter som föreslås ingå i VA-verksamhetsområde 2021 är VA-
utbyggnadsområden ur VA- utbyggnadsplanen, detaljplaner som har vunnit laga 
kraft och enstaka fastigheter som har anslutits eller ska anslutas till VA. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-04 
Nämnden för Teknik 2022-03-23, § 30 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-18  
Bilaga 1–24 VA-verksamhetsområde 2021, 2022-03-18 

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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TJÄNSTESKRIVELSE 

VA-verksamhetsområde 2021 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar förslag till VA-verksamhetsområde 2021 enligt förvaltningen för Tekniks 
tjänsteskrivelse med bilagor 1-24, daterade 2022-03-18.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster fastställer kommunfullmäktige verksamhetsområdet 
för sina allmänna VA-anläggningar. Förslag till VA-verksamhetsområde 2021 samt förteckning över 
ingående fastigheter framgår av bilagorna 1–24. 

Ett VA-verksamhetsområde är det område inom vilket kommunen ansvarar för vattenförsörjning eller 
avlopp. Kommunen ska fastställa verksamhetsområdet med dess gränser. Ett verksamhetsområde kan 
avse en eller flera av vattentjänsterna: dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Där kommunen ansvarar 
för vattentjänster, ska kommunen inrätta verksamhetsområde.  

För VA-utbyggnadsområden beslutas verksamhetsområde för VA efter det att områdesbeskrivning och 
dagvattenutredning färdigställts. Ett riktmärke är att beslutet ska tas fem år före byggstart, för att ge 
fastighetsägarna och kommunen tillräcklig framförhållning. För de aktuella områdena har denna 
framförhållning inte hunnits med. Nya fastigheter som föreslås ingå i VA-verksamhetsområde 2021 är 
VA-utbyggnadsområden ur VA- utbyggnadsplanen, detaljplaner som har vunnit laga kraft och enstaka 
fastigheter som har anslutits eller ska anslutas till VA. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-04 
Nämnden för Teknik 2022-03-23, § 30 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-18  
Bilaga 1–24 VA-verksamhetsområde 2021, 2022-03-18 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik 

 

Malin Aronsson      Emma Kjernald 
Kommundirektör      Samhällsbyggnadschef 
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§ 30 Dnr 2022-00040 
VA-verksamhetsområde 2021 

Beslut - för fastställande kommunfullmäktige 
Nämnden för Teknik antar verksamhetsområden 2021 enligt tjänsteskrivelse med 
bilagorna 1-25, daterade 2022-02-25, och översänder det till kommunfullmäktige för 
fastställande. 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med lagen om allmänna vattentjänster § 6 har kommunen ansvar att i ett 
större sammanhang försörja hushåll med dricksvatten och avleda avloppsvatten. 
Beslutet om verksamhetsområde avser en eller flera av vattentjänsterna: dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten. Där kommunen ansvarar för vattentjänster, ska kommunen 
inrätta verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde är det område inom vilket 
kommunen ansvarar för vattenförsörjning eller avlopp. Kommunen ska fastställa 
verksamhetsområdet med dess gränser.  

Ett verksamhetsområde kan vara begränsat till att bara gälla för en viss eller vissa 
vattentjänster. Det kan alltså finnas olika verksamhetsområden för en och samma 
allmänna VA-anläggningsanordningar för vattenförsörjning, spillvattenavlopp 
respektive dagvattenavlopp. Fastighetsägarna är avgiftsskyldiga för den vattentjänst 
inom vilkens verksamhetsområde fastigheten ligger. VA-huvudmannen är enbart 
skyldig att ordna med den vattentjänst eller de vattentjänster som respektive 
verksamhetsområde avser. 

Nya fastigheter som föreslås ingå i verksamhetsområde är: VA-utbyggnadsområden 
ur VA-utbyggnadsplanen, detaljplaner som vunnit laga kraft och enstaka fastigheter 
som anslutits eller ska anslutas till VA.  

För VA-utbyggnadsområde finns den av kommunfullmäktige fastställda VA-
utbyggnadsplanen. Den preciserade avgränsningen och vilka vattentjänster som ska 
ingå för respektive fastighet bestäms genom beslutet om verksamhetsområde. För 
VA-utbyggnadsområdena finns i bilagorna 1-8, förutom karta över föreslagna 
verksamhetsområden, även bakgrund med motivering till VA-utbyggnaden i 
respektive område. För VA-utbyggnadsområden beslutas om verksamhetsområde för 
VA efter att områdesbeskrivning och dagvattenutredning färdigställts. Ett riktmärke 
är att beslutet ska tas fem år före byggstart, för att ge fastighetsägarna och 
kommunen tillräcklig framförhållning. För de aktuella områdena har denna 
framförhållning inte hunnits med. Det är ett till tre år fram till byggstart för VA-
utbyggnadsområdena i årets beslut. 

För detaljplaner som vunnit laga kraft under 2021 föreslås verksamhetsområde 
utifrån respektive detaljplans plankarta och planbeskrivning. Kartor med föreslagna 
verksamhetsområden för detaljplaner finns i bilagorna 9-14. 

Enstaka fastigheter i närheten av befintliga verksamhetsområden som anslutits, eller 
där anslutningsprocessen påbörjats under 2021, kommer genom beslutet om 
verksamhetsområde att ingå i verksamhetsområdet för de vattentjänster som 
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respektive fastighet anslutits, eller ska anslutas till. Eftersom beslut om 
verksamhetsområde för VA normalt görs en gång per år, har flera av de enstaka 
fastigheterna redan anslutits när beslutet om verksamhetsområde fattas. Kartor med 
föreslagna verksamhetsområden för enstaka fastigheter finns i bilagorna 15-25. 

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster fastställer kommunfullmäktige 
verksamhetsområdet för sina allmänna VA-anläggningar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-02-25 
Bilaga 1-25 VA-verksamhetsområde 2021, 2022-02-25 
Protokollsutdrag TEAU 2022-03-07 § 20 VA-verksamhetsområde 2021 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut 
kan antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, för fastställande i kommunfullmäktige 
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VA-verksamhetsområde 2021 

Förslag till beslut i nämnden för Teknik 
Nämnden för Teknik antar verksamhetsområden 2021 enligt tjänsteskrivelse med bilagorna 1-24, 
daterade 2022-03-18, och översänder det till kommunfullmäktige för fastställande. 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med lagen om allmänna vattentjänster § 6 har kommunen ansvar att i ett större sammanhang 
försörja hushåll med dricksvatten och avleda avloppsvatten. Beslutet om verksamhetsområde avser en 
eller flera av vattentjänsterna: dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Där kommunen ansvarar för 
vattentjänster, ska kommunen inrätta verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde är det område inom 
vilket kommunen ansvarar för vattenförsörjning eller avlopp. Kommunen ska fastställa 
verksamhetsområdet med dess gränser.  

Ett verksamhetsområde kan vara begränsat till att bara gälla för en viss eller vissa vattentjänster. Det kan 
alltså finnas olika verksamhetsområden för en och samma allmänna VA-anläggnings anordningar för 
vattenförsörjning, spillvattenavlopp respektive dagvattenavlopp. Fastighetsägarna är avgiftsskyldiga för 
den vattentjänst inom vilkens verksamhetsområde fastigheten ligger. VA-huvudmannen är enbart 
skyldig att ordna med den vattentjänst eller de vattentjänster som respektive verksamhetsområde avser. 

Nya fastigheter som föreslås ingå i verksamhetsområde är: VA-utbyggnadsområden ur VA-
utbyggnadsplanen, detaljplaner som vunnit laga kraft och enstaka fastigheter som anslutits eller ska 
anslutas till VA.  

För VA-utbyggnadsområde finns den av kommunfullmäktige fastställda VA-utbyggnadsplanen. Den 
preciserade avgränsningen och vilka vattentjänster som ska ingå för respektive fastighet bestäms genom 
beslutet om verksamhetsområde. För VA-utbyggnadsområdena finns i bilagorna 1-8, förutom karta över 
föreslagna verksamhetsområden, även bakgrund med motivering till VA-utbyggnaden i respektive 
område. För VA-utbyggnadsområden beslutas om verksamhetsområde för VA efter att 
områdesbeskrivning och dagvattenutredning färdigställts. Ett riktmärke är att beslutet ska tas fem år före 
byggstart, för att ge fastighetsägarna och kommunen tillräcklig framförhållning. För de aktuella 
områdena har denna framförhållning inte hunnits med. Det är ett till tre år fram till byggstart för VA-
utbyggnadsområdena i årets beslut. 
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För detaljplaner som vunnit laga kraft under 2021 föreslås verksamhetsområde utifrån respektive 
detaljplans plankarta och planbeskrivning. Kartor med föreslagna verksamhetsområden för detaljplaner 
finns i bilagorna 9-14. 

Enstaka fastigheter i närheten av befintliga verksamhetsområden som anslutits, eller där 
anslutningsprocessen påbörjats under 2021, kommer genom beslutet om verksamhetsområde att ingå i 
verksamhetsområdet för de vattentjänster som respektive fastighet anslutits, eller ska anslutas till. 
Eftersom beslut om verksamhetsområde för VA normalt görs en gång per år, har flera av de enstaka 
fastigheterna redan anslutits när beslutet om verksamhetsområde fattas. Kartor med föreslagna 
verksamhetsområden för enstaka fastigheter finns i bilagorna 15-24. 

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster fastställer kommunfullmäktige verksamhetsområdet 
för sina allmänna VA-anläggningar. 

Beskrivning av ärendet 
De nya fastigheter som föreslås ingå i kommunens VA-verksamhetsområde är följande: 

VA-Utbyggnadsområden 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för VA-utbyggnadsområde 216 
Sönnerbergen enligt bilaga 1. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för VA-utbyggnadsområde 305 Runsås 
enligt bilaga 2. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för VA-utbyggnadsområde 401 Alafors 
enligt bilaga 3. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för VA-utbyggnadsområde 405 Lerberg 
enligt bilaga 4. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för VA-utbyggnadsområde 407 Voxlöv 
enligt bilaga 5. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för VA-utbyggnadsområde 513 Hanhals 
Öster om E6 enligt bilaga 6. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för VA-utbyggnadsområde 803 Kläppa 
enligt bilaga 7. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för VA-utbyggnadsområde 804 Buared 
enligt bilaga 8. 
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Detaljplaner 

 Verksamhetsområde för dagvatten för detaljplan TP77 (verksamheter Varla) enligt bilaga 9. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan FJP33 
(bostäder Hjälm) enligt bilaga 10. 

 Verksamhetsområde för dagvatten för detaljplan KP134 (Fisken Kungsbacka centrum) 
enligt bilaga 11. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan TP75 (bostäder 
och skola med mera Björkris) enligt bilaga 12. 

 Verksamhetsområde för dagvatten för detaljplan TP76 (bostäder Varla) enligt bilaga 13. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för detaljplan VP94 (utbildningslokaler 
med mera Heberg) enligt bilaga 14. 

Enstaka fastigheter 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Buera - Lillarösvägen, enligt  
bilaga 15. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Iserås - Ranagårdsvägen, enligt 
bilaga 16. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Kyvik - Braeråsvägen, enligt  
bilaga 17. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Nötegång - Lysholmsvägen, enligt 
bilaga 18. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Skårby - Skårbyvägen, enligt  
bilaga 19. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Torpa - Gällingevägen, enligt  
bilaga 20. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Vallda - Råhagsvägen, enligt  
bilaga 21. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Älvsåker-Kyrktorp - Siggaliden, 
enligt bilaga 22. 

 Verksamhetsområde för dagvatten för Släps-Kullen - Josef Börjessons väg, enligt bilaga 23. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för Vallda - Högarydsvägen, 
enligt bilaga 24. 
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Förteckning över ingående fastigheter i verksamhetsområde 

VA-Utbyggnadsområde 216 Sönnerbergen (enligt bilaga 1) 

Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten: 

BJÖRMANNEHÖG  

5:2 och 5:3 

DANNEBACKA 

2:19, 2:28, 2:29, 2:30, 2:36, 2:37, 2:38, 2:39, 2:40, 2:41, 2:42, 2:43, 2:44, 2:45, 2:46, 2:47, 
2:51, 2:52, 2:53, 2:54, 2:55, 2:56, 2:57, 2:58, 2:59, 2:60, 2:61 och 4:1 

EKERNA 

1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:11, 1:12, 1:13, 1:14, 1:15, 1:16, 1:17, 1:18, 1:19, 1:20, 
1:21, 1:22, 1:23, 1:24, 1:25, 1:26, 1:27, 1:28, 1:29, 1:30, 1:33, 1:35, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4 och 3:1 

HEDEN 

2:4, 2:5, 2:6, 2:7, 2:8, 2:9, 2:11, 2:13 och 2:15 

ISERÅS 

5:22, 5:23, 5:26, 5:37, 5:38, 5:39, 5:40, 5:41, 5:42, 5:43, 5:44, 5:45, 5:46, 5:47, 5:48, 5:73, 5:74, 
5:75, 5:80, 5:89, 5:90, 11:2, 11:3, 12:1 och 14:1 

LYNGÅS  

2:8, 2:19, 2:25, 2:26, 2:27, 2:28, 2:29, 2:30, 2:31, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:76, del av 2:86, 
2:87 och 2:94 
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RÅÖ  

12:3, 12:4, 12:5, 12:7, 12:8, 12:9, 12:10, 12:11, 12:12, 14:1, 15:2, 15:3, 15:4, 15:5, 15:6, 15:7, 
15:8, 15:9, 15:10, 15:11, 15:12, 15:13, 15:14, 15:15, 15:16, 15:17, 15:18, 15:19, 15:20, 15:21, 
15:22, 15:23, 15:24, 15:25, 15:26, 15:27, 15:28, 15:29, 15:30, 15:31, 15:32, 15:33, 15:34, 
15:35, 15:36, 15:37, 15:38, 15:39, 15:40, 15:41, 15:42, 15:43, 15:44, 15:45, 15:46, 15:47, 
15:48, 15:49, 15:50, 15:51, 15:52, 15:53, 15:54, 15:55, 15:56, 15:57, 15:58, 15:59, 15:60, 
15:61, 15:62, 15:63, 15:64, 15:65, 15:66, 15:67, 15:68, 15:69, 15:70, 15:71, 15:72, 15:73, 
15:74, 15:75, 15:76, 15:77, 15:78, 15:79, 15:80, 15:81, 16:1, 18:1, 19:1, 19:2, 19:3, 19:4, 19:5, 
19:6, 19:7, 19:8, 19:9, 19:10, 19:11 och 19:13 

VIKEN 

 4:10, 4:11, 4:12, 4:13, 4:14, 4:15, 4:16, 6:16, 6:18 och 6:22 

VA-Utbyggnadsområde 305 Runsås (enligt bilaga 2) 

Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten: 

DANNEBACKA 

1:29, 1:45, 1:46, 1:47 och 1:48 

GATAN  

1:8, 1:9, 1:11, 1:12, 1:13, 1:18, 1:26, 1:30, 1:31, 1:35, 1:36, 1:37, 1:39, 1:42, 1:43, 1:44, 1:45, 
1:46, 1:125, 1:126, 1:127, 1:128, 1:129, 1:130 och 1:131 

GODHEM  

del av 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:29, 1:30, 1:31, 2:1, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5, 
3:6, 3:7, 3:8, 3:9, 3:10, 3:11, 3:12, 3:13, 3:14, 3:15, 3:16, 3:17 och 3:18 

HÄCKLEHAGEN  

15:1, 16:1, 16:2, 16:3, 16:4, 16:5, 16:6, 16:7, 16:8, 16:9, 16:10, 16:11, 16:12, 16:13, 16:14, 
16:15 och 16:16 

LEDET  

1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:11, 1:12, 1:13, 1:14, 1:15, 1:16, 1:17, 1:18, 1:19, 1:20, 1:22, 2:14, 
2:16, 2:18, 2:21, 2:22, 2:23, 2:25, 2:26, 2:27, 2:30, 2:35, 2:38, 2:39, 2:40, 2:41, 2:42, 2:62, 
2:63, 3:11, 3:12, 3:16, 3:17, 3:20, 3:21, 3:22, 3:23, 3:24, 3:27, 3:28, 3:30, 3:31, 3:32, 3:33, 
3:34, 3:35, 3:36, 3:38, 3:61, 3:66, 6:1, 6:2 och 6:3 

LYNGÅS  

1:16, 1:22, 1:23, del av 1:66 och 1:79 
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RUNSÅS  

1:15, 1:17, 1:19, 1:20, 1:21, 1:22, 1:27, 1:28, 1:29, del av 2:3, del av 2:4, 2:7, 2:9, 2:12, 2:13, 
2:14, 2:17, 2:19, 2:20, 2:22, 2:23, 2:24, 2:25, 2:26, 2:28, 2:30, 2:31, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 
2:37, 2:38, 2:39, 2:40, 2:41, 2:42, 2:43, 2:44, 2:45, 2:46, 2:47, 2:48, 2:49, 2:50, 2:51, 2:52, 
2:54, 2:55, 2:56, 2:57, 2:58, 2:59, 5:1, 5:2, 5:3, 6:1, 10:1, 11:1 och 12:1 

RÖSAN  

del av 2:5, del av 2:30, del av 3:4 och 3:89 

VÄSSINGSÖ  

1:16 och 4:1 

VA-Utbyggnadsområde 401 Alafors (enligt bilaga 3) 

Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten: 

ALAFORS  

1:9, 1:14, 1:17, 1:20, 1:21, 2:9, 2:20, 2:31, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:37, 2:38, 2:46, 2:48, 2:56, 
4:8, 4:9, 4:10, 4:11, 4:13, 4:15, 4:16, 4:17, 4:19, 4:20, 4:21, 4:22, 4:26, 4:27, 4:28, 4:31, 4:32, 
4:33, 4:34, 4:37, 5:8, 5:9, 5:10, 5:11, 5:12, 5:13, 5:14, 5:21, 7:2, 13:1, 15:2, 15:3, 15:4, 15:5, 
15:7, 15:8, 15:9, 15:10, 15:11, 15:12, 15:13, 15:14, 15:15, 15:16, 15:17, 15:18, 15:19, 15:20, 
15:21, 15:22, 15:23, 15:24, 15:25, 15:26, 15:27, 15:28, 15:29, 15:30, 15:31, 15:32, 15:33, 
15:34, 15:35, 15:36, 15:37 och 18:1 

LERBERG  

5:15, 5:16, 5:17, 6:32 och 6:46 

VA-Utbyggnadsområde 405 Lerberg (enligt bilaga 4) 

Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten: 

LERBERG  

del av 3:11, del av 4:9, del av 4:13, 5:22, del av 5:43, 5:44, del av 5:45, del av 5:46, del av 
6:5, del av 6:9, del av 6:10, 6:15, 6:20, 6:21, 6:29, 6:31, 6:33, 6:35, 6:36, 6:39, 6:43, 6:44, 
6:45, 6:48, del av 10:3, del av 15:1 och del av 15:5 

Verksamhetsområde för spillvatten: 

LERBERG  

6:47 
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VA-Utbyggnadsområde 407 Voxlöv (enligt bilaga 5) 

Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten: 

HEDE  

2:12, 4:8, del av 4:9, 4:11, 4:13, del av 9:1 och 9:27 

VOXLÖV  

1:3, 1:10, 1:11, 1:13, 1:14, del av 2:3, del av 3:3, 3:12, 3:13, del av 3:14, 3:15, del av 4:2, 
4:8, del av 6:1, 6:2, 7:2, och 7:3 

VA-Utbyggnadsområde 513 Hanhals öster om E6 (enligt bilaga 6) 

Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten: 

HANHALS  

5:21 och 8:11  

STEGATORP  

2:3, 2:4 och 2:5 

Verksamhetsområde för spillvatten: 

BROGÅRDEN  

1:13 och 1:14  

HANHALS  

2:3, 2:6, del av 5:3, 5:10, 5:17, 5:18, 5:19, 6:8, 6:9, del av 7:2, 7:6, 7:8, 7:9, 7:12, 7:13, 7:15, 
7:16, del av 8:2, 8:5, 8:9, 8:10, 9:5, 9:8, 9:10, 11:2, 11:3 och 15:2  

STEGATORP  

del av 1:1 och 1:4 

VA-Utbyggnadsområde 803 Kläppa (enligt bilaga 7) 

Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten: 

KLÄPPA  

del av 1:4, 1:104, 1:106 och del av 2:4   

STOCKALID  

1:10, del av 1:13, 1:18, 1:19, 1:21, 1:22, 1:25, 1:27, 1:28, 1:29, 1:30, 1:35, 1:36, 1:37, 1:38 
och 1:39  
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ÖLMEVALLA-BOLG  

3:2 och 3:3 

VA-Utbyggnadsområde 804 Buared (enligt bilaga 8) 

Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten: 

BY  

1:17, 1:18, 1:25, 1:28, 1:29 och 1:30 

HARESTORP  

4:12 

KLÄPPA  

del av 1:12, del av 1:13, 1:15, 1:16, 1:17, 1:18, del av 1:55, 1:103 och del av 1:105   

STOCKALID  

1:11, del av 1:12, 1:15, 1:16, 1:17, 1:20, 1:23, 1:24, 1:26, 1:31, 1:32, 1:33, 1:34 och 1:40 

ÖLMEVALLA-BOLG  

del av 2:4 och 2:11  

ÖLMEVALLA-NYGÅRD  

del av 1:11, 1:12, del av 1:14, del av 1:15, del av 1:16, 1:17, del av 1:18, 1:19, 1:20, 1:21, 
1:22, 1:23, 1:24, 1:26, 1:27, 1:28, 1:29, 1:32, 1:33, 1:35, 1:36, 2:1 och 2:2 

Detaljplan TP77 (verksamheter Varla) (enligt bilaga 9) 

Verksamhetsområde för dagvatten: 

VARLA  

2:399 

Detaljplan FJP33 (bostäder Hjälm) (enligt bilaga 10) 

Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten: 

HJÄLM  

del av 4:1, 4:2 och 4:3 
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Detaljplan KP134 (Fisken Kungsbacka centrum) (enligt bilaga 11) 

Verksamhetsområde för dagvatten: 

FISKEN  

5 och 7 

Detaljplan TP75 (bostäder och skola med mera Björkris) (enligt bilaga 12) 

Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten: 

SKÅRBY  

del av 6:19 

Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten: 

SKÅRBY  

del av 6:19, del av 12:1 

Detaljplan TP76 (bostäder Varla) (enligt bilaga 13) 

Verksamhetsområde för dagvatten: 

VARLA  

10:26 

Detaljplan VP94 (utbildningslokaler med mera Heberg) (enligt bilaga 14) 

Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten:  

HEBERG  

del av 3:43 
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Enstaka fastigheter (Bilaga 15 – 24) 

Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten: 
 Buera - Lillarösvägen (enligt bilaga 15) 

BUERA  

11:11 

Iserås - Ranagårdsvägen (enligt bilaga 16) 

ISERÅS 

4:74 och 4:77 

 Kyvik - Braeråsvägen (enligt bilaga 17) 

KYVIK  

5:230  

 Nötegång - Lysholmsvägen (enligt bilaga 18) 

NÖTEGÅNG 

2:92 

 Skårby - Skårbyvägen (enligt bilaga 19) 

SKÅRBY  

13:3, 13:6, 13:10 och 13:11 

 Torpa - Gällingevägen (enligt bilaga 20) 

TORPA  

4:9 och 4:21  

Vallda - Råhagsvägen (enligt bilaga 21) 

 VALLDA 

 del av 21:110 och del av 22:4  

Älvsåkers-kyrkotorp - Siggaliden (enligt bilaga 22) 

ÄLVSÅKERS-KYRKOTORP   

1:39  
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Verksamhetsområde för dagvatten: 
 Släps-Kullen - Josef Börjessons väg (enligt bilaga 23) 

SLÄPS-KULLEN  

2:389, 2:390, 2:391, 2:392, 2:393, 2:394, 2:395, 2:396, 2:397, 2:398, 2:399 och 2:400 

Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten: 
Vallda - Högarydsvägen (enligt bilaga 24) 

VALLDA  

4:30 och 31:1 

 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-18 

Bilaga 1-24 VA-verksamhetsområde 2021, 2022-03-18 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, för fastställande i kommunfullmäktige 

 

 

Annika Malm      Karl Lundgren 

Verksamhetschef, Vatten och Avfall   Förvaltningschef 
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Bakgrund för område 219 Sönnerbergen 

Område 216 Sönnerbergen är ett VA-utbyggnadsområde i VA-utbyggnadsplanen för 2022-2032 och 

även i tidigare VA-utbyggnadsplan för 2008-2012. Området består av ett stort detaljplanerat område 

tillsammans med ett fåtal kringliggande fastigheter. I området finns 230 fastigheter som föreslås ingå 

i det utökade verksamhetsområdet för VA. Fastigheterna i området är till ungefär en tredjedel 

permanentbostäder och i övrigt fritidsbostäder. 

Bedömningen av områdets behov utgår från lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster 6§. 

Paragrafen reglerar kommunens skyldighet att förse fastigheter med allmänt vatten och avlopp. När 

det gäller vatten och avlopp regleras skyddet av människors hälsa och miljön av miljöbalken och 

lagen om allmänna vattentjänster. Bestämmelserna i dessa syftar till att säkerställa skyddet av 

människors hälsa och miljö och att säkra att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 

sammanhang, där det finns behov för det. 

Bebyggelsen i föreslaget verksamhetsområde bedöms omfattas av kommunens skyldighet att ordna 

dricksvatten och spillvatten i ett större sammanhang. Bedömningen grundar sig bland annat på att 

det vore mycket svårt att på ett godtagbart sätt ordna enskilda anläggningar på fastigheterna utan 

att äventyra hälsa och miljö. Områdets avrinning sker via diken en kort sträcka till Kyrkefjällssund 

med otillfredsställande ekologisk status eller Varren med måttlig ekologisk status. Området är 

mycket bergigt. Närheten mellan fastigheterna och närheten till havet försvårar möjligheterna till 

enskilda vattentäkter i kombination med enskilda avloppsanläggningar på varje fastighet. I området 

finns ett fåtal enskilda avlopp.   

Området som föreslås som verksamhetsområde för VA ligger flera hundra meter ifrån annan 

bebyggelse som förblir utanför verksamhetsområde för VA.  

Större delen av området kan i ett senare skede komma att beslutas som verksamhetsområde för 

dagvatten.  

I området finns en stor gemensamhetsanläggning för VA genom vilken nästan alla fastigheter har 

dricksvatten och spillvattenavlopp avtalsanslutet till kommunalt ledningsnät. Om fastighetsägarna i 

området önskar, och om det leder till ett enhetligt ledningsnät, kan det vara möjligt för området som 

helhet att fortsätta som avtalsansluten gemensamhetsanläggning för dricksvatten och spillvatten. 

Gemensamhetsanläggningen blir då ett sätt att säkra både nuvarande och framtida fastigheters 

möjlighet till anslutning utan att kommunala ledningar för dricksvatten och spillvatten behöver 

byggas ut till varje fastighet. En förutsättning för att ett område ska kunna fortsätta som 

avtalsanslutet inom verksamhetsområde för VA är att kommunen inte behöver ha ledningar genom 

området för att nå ytterligare fastigheter inom nuvarande eller framtida verksamhetsområden för 

VA. 
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Bakgrund för område 305 Runsås 

Område 305 Runsås är ett VA-utbyggnadsområde i VA-utbyggnadsplanen för 2022-2032 och även i 

tidigare VA-utbyggnadsplan för 2008-2012. Området består av en stor bebyggelsegrupp, delvis inom 

detaljplanerat område. I området finns 207 fastigheter som föreslås ingå i det utökade 

verksamhetsområdet för VA. Fastigheterna i området är främst permanentbostäder. 

Bedömningen av områdets behov utgår från lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster 6§. 

Paragrafen reglerar kommunens skyldighet att förse fastigheter med allmänt vatten och avlopp. När 

det gäller vatten och avlopp regleras skyddet av människors hälsa och miljön av miljöbalken och 

lagen om allmänna vattentjänster. Bestämmelserna i dessa syftar till att säkerställa skyddet av 

människors hälsa och miljö och att säkra att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 

sammanhang, där det finns behov för det. 

Bebyggelsen i föreslaget verksamhetsområde bedöms omfattas av kommunens skyldighet att ordna 

dricksvatten och spillvatten i ett större sammanhang. Bedömningen grundar sig bland annat på att 

det vore mycket svårt att på ett godtagbart sätt ordna enskilda anläggningar på fastigheterna utan 

att äventyra hälsa och miljö. Avrinning för större delen av området sker till Varren i ett Natura 2000- 

område. En mindre del av området har avrinning till Knapabäcken. Både Knapabäcken och Varren har 

måttlig ekologisk status. VA-utbyggnadsområdet är bergigt. Närheten mellan fastigheterna och 

närhet till havet försvårar möjligheterna till enskilda vattentäkter i kombination med enskilda 

avloppsanläggningar på varje fastighet. I området finns ett 20-tal enskilda avlopp.   

För området har gjorts en dagvattenutredning. Området bedöms inte ha behov av att inrätta 

verksamhetsområde för dagvatten. Dagvatten avser regnvatten, smältvatten och framträngande 

grundvatten.  

I sydost gränsasar VA-utbyggnadsområdet till ytterligare ett VA-utbyggnadsområde, 306 Vässingsö. 

För område 306 Vässingsö kommer beslut om VA-utbyggnadsområde att fattas ett senare år. De 

fastigheter som ej kommer ingå i verksamhetsområdet, utöver de i området 306 Vässingsö, ligger ett 

par hundra meter ifrån föreslaget verksamhetsområde. De ligger utanför detaljplan och bedöms inte 

ha ett planmässigt eller faktiskt sammanhang med övrig bebyggelse. För dessa fastigheters VA-

försörjning bedöms inte föreligga kommunal skyldighet att ordna med vattentjänster i nuläget. 

En majoritet av fastigheterna i området är anslutna till det allmänna dricksvatten- och 

spillvattennätet via avtal. I området finns två stora avtalsanslutna VA-föreningar, som i sin tur har ett 

flertal underföreningar som kopplats samman med de två föreningarnas ledningsnät. VA-

föreningarnas anläggningar besiktigas med ambitionen att inkludera dem i den allmänna 

anläggningen. Där fastighetsägarna i VA-föreningar önskar, och om det leder till ett enhetligt 

ledningsnät, kan det vara möjligt för delområden att fortsätta som avtalsanslutna VA-föreningar med 

gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningar blir då ett sätt att säkra både nuvarande och 

framtida fastigheters möjlighet till anslutning i delområdet utan att kommunala ledningar behöver 

byggas ut till varje fastighet. En förutsättning för att ett delområde ska kunna fortsätta som 

avtalsanslutet inom verksamhetsområde för VA är att kommunen inte behöver ha ledningar genom 

delområdet för att nå ytterligare fastigheter inom nuvarande eller framtida verksamhetsområden för 

VA.  
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Bakgrund för område 401 Alafors 

Område 401 Alafors är ett VA-utbyggnadsområde i VA-utbyggnadsplanen för 2022-2032 och även i 

tidigare VA-utbyggnadsplan för 2008-2012. Området består av en bebyggelsegrupp delvis inom 

detaljplanerat område. I området finns 88 fastigheter som föreslås ingå i det utökade 

verksamhetsområdet för VA. Fastigheterna i området är främst permanentbostäder. 

Bedömningen av områdets behov utgår från lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster 6§. 

Paragrafen reglerar kommunens skyldighet att förse fastigheter med allmänt vatten och avlopp. När 

det gäller vatten och avlopp regleras skyddet av människors hälsa och miljön av miljöbalken och 

lagen om allmänna vattentjänster. Bestämmelserna i dessa syftar till att säkerställa skyddet av 

människors hälsa och miljö och att säkra att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 

sammanhang, där det finns behov för det. 

Bebyggelsen i föreslaget verksamhetsområde bedöms omfattas av kommunens skyldighet att ordna 

dricksvatten och spillvatten i ett större sammanhang. Bedömningen grundar sig bland annat på att 

det vore mycket svårt att på ett godtagbart sätt ordna enskilda anläggningar på fastigheterna utan 

att äventyra hälsa och miljö. Området gränsar till den övergödningskänsliga Kungsbackaån. Största 

delen av området har berg och lera i marken. Närheten mellan fastigheterna försvårar möjligheterna 

till enskilda vattentäkter i kombination med enskilda avloppsanläggningar på varje fastighet. I 

anslutning till området har de senaste åren byggts något enstaka ytterligare bostadshus. I området 

finns ett stort antal enskilda avlopp.   

För området har gjorts en dagvattenutredning. Området bedöms inte ha behov av att inrätta 

verksamhetsområde för dagvatten. Dagvatten avser regnvatten, smältvatten och framträngande 

grundvatten.  

De fastigheter som ej kommer ingå i verksamhetsområdet ligger cirka 200 meter eller mer ifrån 

föreslaget verksamhetsområde. De ligger utanför detaljplan och bedöms inte ha ett planmässigt eller 

faktiskt sammanhang med övrig bebyggelse. För dessa fastigheters VA-försörjning bedöms inte 

föreligga kommunal skyldighet att ordna med vattentjänster i nuläget. 

En stor andel av fastigheterna i området är anslutna till det allmänna dricksvattennätet via avtal. En 

mindre andel är avtalsanslutna till kommunalt avlopp. I området finns flera olika VA-föreningar för 

dricksvatten respektive för spillvatten. VA-föreningarnas anläggningar besiktigas med ambitionen att 

inkludera dem i den allmänna anläggningen. Där fastighetsägarna i VA-föreningar önskar, och om det 

leder till ett enhetligt ledningsnät, kan det vara möjligt för delområden att fortsätta som 

avtalsanslutna VA-föreningar med gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningar blir då ett 

sätt att säkra både nuvarande och framtida fastigheters möjlighet till anslutning i delområdet utan 

att kommunala ledningar behöver byggas ut till varje fastighet. En förutsättning för att ett delområde 

ska kunna fortsätta som avtalsanslutet inom verksamhetsområde för VA är att kommunen inte 

behöver ha ledningar genom delområdet för att nå ytterligare fastigheter inom nuvarande eller 

framtida verksamhetsområden för VA.  
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Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila och verksamhetsområde för 

spillvatten markerat med orange.  

(Området markerat med orange är sedan tidigare verksamhetsområde för dricksvatten.) 
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Bilaga 4. VA-utbyggnadsområde 405 Lerberg 
 

Bakgrund för område 405 Lerberg 

Område 405 Lerberg är ett VA-utbyggnadsområde i VA-utbyggnadsplanen för 2022-2032. Området 

består av en bebyggelsegrupp, som i norr gränsar till kommunalt verksamhetsområde för VA. I 

området finns 28 fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet för VA. 

Fastigheterna i området är främst permanentbostäder. 

Bedömningen av områdets behov utgår från lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster 6§. 

Paragrafen reglerar kommunens skyldighet att förse fastigheter med allmänt vatten och avlopp. När 

det gäller vatten och avlopp regleras skyddet av människors hälsa och miljön av miljöbalken och 

lagen om allmänna vattentjänster. Bestämmelserna i dessa syftar till att säkerställa skyddet av 

människors hälsa och miljö och att säkra att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 

sammanhang, där det finns behov för det. 

Bebyggelsen i föreslaget verksamhetsområde bedöms omfattas av kommunens skyldighet att ordna 

dricksvatten och spillvatten i ett större sammanhang. Bedömningen grundar sig bland annat på att 

det vore mycket svårt att på ett godtagbart sätt ordna enskilda anläggningar på fastigheterna utan 

att äventyra hälsa och miljö. Området gränsar till den övergödningskänsliga Kungsbackaån. Nästan 

hela området har berg och lera i marken. Närheten mellan fastigheterna försvårar möjligheterna till 

enskilda vattentäkter i kombination med enskilda avloppsanläggningar på varje fastighet. Flera 

fastigheter i området har under de senaste åren styckats av för att bebyggas med ytterligare 

bostäder. I området finns två enskilda avlopp.   

För området har gjorts en dagvattenutredning. Området bedöms inte ha behov av att inrätta 

verksamhetsområde för dagvatten. Dagvatten avser regnvatten, smältvatten och framträngande 

grundvatten.  

De fastigheter som ej kommer ingå i verksamhetsområdet, söder om VA-utbyggnadsområdet, ligger 

några hundra meter ifrån föreslaget verksamhetsområde. De ligger utanför detaljplan och bedöms 

inte ha ett planmässigt eller faktiskt sammanhang med övrig bebyggelse. För dessa fastigheters VA-

försörjning bedöms inte föreligga kommunal skyldighet att ordna med vattentjänster i nuläget. 

Nästan alla fastigheter i området är anslutna till det allmänna dricksvatten- och spillvattennätet via 

avtal. I området finns två mindre grupper av samägande fastigheter och en gemensamhetsanläggning 

för dricksvatten och spillvatten. VA-föreningarnas anläggningar besiktigas med ambitionen att 

inkludera dem i den allmänna anläggningen. Där fastighetsägarna i VA-föreningar önskar, och om det 

leder till ett enhetligt ledningsnät, kan det vara möjligt för delområden att fortsätta som 

avtalsanslutna VA-föreningar med gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningar blir då ett 

sätt att säkra både nuvarande och framtida fastigheters möjlighet till anslutning i delområdet utan 

att kommunala ledningar behöver byggas ut till varje fastighet. En förutsättning för att ett delområde 

ska kunna fortsätta som avtalsanslutet inom verksamhetsområde för VA är att kommunen inte 

behöver ha ledningar genom delområdet för att nå ytterligare fastigheter inom nuvarande eller 

framtida verksamhetsområden för VA.  
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Bilaga 5. VA-utbyggnadsområde 407 Voxlöv 
 

Bakgrund för område 407 Voxlöv 

Område 407 Voxlöv är ett VA-utbyggnadsområde i VA-utbyggnadsplanen för 2022-2032. Området 

består av en bebyggelsegrupp som gränsar till befintligt verksamhetsområde för VA, och en 

bebyggelsegrupp som genom planerad exploatering hamnar inom ett knappt hundratal meter ifrån 

annan tät bebyggelse inom några år. I området finns 24 fastigheter som föreslås ingå i det utökade 

verksamhetsområdet för VA. Fastigheterna i området är främst permanentbostäder och ett privatägt 

vårdhem. 

Bedömningen av områdets behov utgår från lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster 6§. 

Paragrafen reglerar kommunens skyldighet att förse fastigheter med allmänt vatten och avlopp. När 

det gäller vatten och avlopp regleras skyddet av människors hälsa och miljön av miljöbalken och 

lagen om allmänna vattentjänster. Bestämmelserna i dessa syftar till att säkerställa skyddet av 

människors hälsa och miljö och att säkra att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 

sammanhang, där det finns behov för det. 

Bebyggelsen i föreslaget verksamhetsområde bedöms omfattas av kommunens skyldighet att ordna 

dricksvatten och spillvatten i ett större sammanhang. Bedömningen grundar sig bland annat på att 

det vore mycket svårt att på ett godtagbart sätt ordna enskilda anläggningar på fastigheterna utan 

att äventyra hälsa och miljö. Området ligger förhållandevis nära den övergödningskänsliga 

Kungsbackaån.  Delar av området har berg eller lera i marken. Närheten mellan fastigheterna 

försvårar möjligheterna till enskilda vattentäkter i kombination med enskilda avloppsanläggningar på 

varje fastighet. I området finns ett tiotal enskilda avlopp.   

För området har gjorts en dagvattenutredning. Området bedöms inte ha behov av att inrätta 

verksamhetsområde för dagvatten. Dagvatten avser regnvatten, smältvatten och framträngande 

grundvatten.  

De fastigheter som ej kommer ingå i verksamhetsområdet ligger ett drygt hundratal meter ifrån 

föreslaget verksamhetsområde och ingår i ett glesare bebyggt område. De ligger utanför detaljplan 

och bedöms inte ha ett planmässigt eller faktiskt sammanhang med bebyggelse i förslaget 

verksamhetsområde. För dessa fastigheters VA-försörjning bedöms inte föreligga kommunal 

skyldighet att ordna med vattentjänster i nuläget. 

Omkring hälften av fastigheterna i området är anslutna till det allmänna dricksvatten- och 

avloppsnätet via avtal. I området finns en grupp fastigheter som delar på en avtalsanslutning till 

kommunalt dricksvatten och spillvatten. Den delade anläggningen besiktigas med ambitionen att 

inkludera den i den allmänna anläggningen. För att det avtalsanslutna ledningsnätet ska kunna 

inkluderas i den kommunala anläggningen krävs att det har tillräcklig kapacitet att klara området som 

helhet. För att ett övertagande ska bli aktuellt måste det också finas ett behov för ledningsnätet i 

sammanhang med den exploatering som planeras i närheten.  
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Verksamhetsområde för spillvatten markerat med lila och verksamhetsområde för dricksvatten och 

spillvatten markerat med orange.  

(Området markerat med lila är sedan tidigare verksamhetsområde för dricksvatten.) 
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Bilaga 6. VA-utbyggnadsområde 513 Hanhals öster om E6 
 

Bakgrund för område 513 Hanhals öster om E6 

Område 513 Hanhals öster om E6 är ett VA-utbyggnadsområde i VA-utbyggnadsplanen för 2022-

2032 och även i tidigare VA-utbyggnadsplan för 2008-2012. Området består av en bebyggelsegrupp, 

som sedan tidigare till stor del är verksamhetsområde för dricksvatten, men inte för spillvatten. I 

området finns 36 fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet för VA. 

Fastigheterna i området är främst permanentbostäder och en kommunal förskola. 

Bedömningen av områdets behov utgår från lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster 6§. 

Paragrafen reglerar kommunens skyldighet att förse fastigheter med allmänt vatten och avlopp. När 

det gäller vatten och avlopp regleras skyddet av människors hälsa och miljön av miljöbalken och 

lagen om allmänna vattentjänster. Bestämmelserna i dessa syftar till att säkerställa skyddet av 

människors hälsa och miljö och att säkra att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 

sammanhang, där det finns behov för det. 

Bebyggelsen i föreslaget verksamhetsområde bedöms omfattas av kommunens skyldighet att ordna 

dricksvatten och spillvatten i ett större sammanhang. Bedömningen grundar sig bland annat på att 

det vore mycket svårt att på ett godtagbart sätt ordna enskilda anläggningar på fastigheterna utan 

att äventyra hälsa och miljö. Området ligger förhållandevis nära den övergödningskänsliga 

Kungsbackafjorden med avrinning via Rolfsån. Delar av området har berg och lera i marken. Närheten 

mellan fastigheterna försvårar möjligheterna till enskilda vattentäkter i kombination med enskilda 

avloppsanläggningar på varje fastighet. Flera fastigheter i området har under de senaste åren 

styckats av för att bebyggas med ytterligare bostäder. I området finns ett fåtal enskilda avlopp.   

För området har gjorts en dagvattenutredning. Området bedöms inte ha behov av att inrätta 

verksamhetsområde för dagvatten. Dagvatten avser regnvatten, smältvatten och framträngande 

grundvatten.  

De fastigheter som ej kommer ingå i verksamhetsområdet ligger ett hundratal meter ifrån föreslaget 

verksamhetsområde och med stor höjdskillnad från övriga området. De ligger utanför detaljplan och 

bedöms inte ha ett planmässigt eller faktiskt sammanhang med övrig bebyggelse. För dessa 

fastigheters VA-försörjning bedöms inte föreligga kommunal skyldighet att ordna med vattentjänster 

i nuläget. 

En majoritet av fastigheterna i området är anslutna till det allmänna dricksvatten- och avloppsnätet 

via avtal. I området finns flera mindre grupper av samägande fastigheter och VA-föreningar för 

dricksvatten respektive för spillvatten. VA-föreningarnas anläggningar besiktigas med ambitionen att 

inkludera dem i den allmänna anläggningen. Där fastighetsägarna i VA-föreningar önskar, och om det 

leder till ett enhetligt ledningsnät, kan det vara möjligt för delområden att fortsätta som 

avtalsanslutna VA-föreningar med gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningar blir då ett 

sätt att säkra både nuvarande och framtida fastigheters möjlighet till anslutning i delområdet utan 

att kommunala ledningar behöver byggas ut till varje fastighet. En förutsättning för att ett delområde 

ska kunna fortsätta som avtalsanslutet inom verksamhetsområde för VA är att kommunen inte 

behöver ha ledningar genom området för att nå ytterligare fastigheter inom nuvarande eller framtida 

verksamhetsområden för VA. 
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Bilaga 7. VA-utbyggnadsområde 803 Kläppa 
 

Bakgrund för område 803 Kläppa 

Område 803 Kläppa är ett VA-utbyggnadsområde i VA-utbyggnadsplanen för 2022-2032. Området 

består av en bebyggelsegrupp, som gränsar till verksamhetsområde för VA i Kläppa i söder och till 

VA-utbyggnadsområde 804 Buared i öster. I området finns 22 fastigheter som föreslås ingå i det 

utökade verksamhetsområdet för VA. Fastigheterna i området är främst permanentbostäder. 

Bedömningen av områdets behov utgår från lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster 6§. 

Paragrafen reglerar kommunens skyldighet att förse fastigheter med allmänt vatten och avlopp. När 

det gäller vatten och avlopp regleras skyddet av människors hälsa och miljön av miljöbalken och 

lagen om allmänna vattentjänster. Bestämmelserna i dessa syftar till att säkerställa skyddet av 

människors hälsa och miljö och att säkra att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 

sammanhang, där det finns behov för det. 

Bebyggelsen i föreslaget verksamhetsområde bedöms omfattas av kommunens skyldighet att ordna 

dricksvatten och spillvatten i ett större sammanhang. Bedömningen grundar sig bland annat på att 

det vore mycket svårt att på ett godtagbart sätt ordna enskilda anläggningar på fastigheterna utan 

att äventyra hälsa och miljö. Området ligger förhållandevis nära den övergödningskänsliga 

Kungsbackafjorden med avrinning via diken. En stor del av området har berg eller lera i marken. 

Närheten mellan fastigheterna försvårar möjligheterna till enskilda vattentäkter i kombination med 

enskilda avloppsanläggningar på varje fastighet. Angränsande områden planeras exploateras med 

nya detaljplaner under de närmsta åren. I området finns ett fåtal enskilda avlopp.   

För området har gjorts en dagvattenutredning. Området bedöms inte ha behov av att inrätta 

verksamhetsområde för dagvatten. Dagvatten avser regnvatten, smältvatten och framträngande 

grundvatten.  

De fastigheter, som ej kommer ingå i verksamhetsområdet norrut, ligger ett drygt hundratal meter 

ifrån föreslaget verksamhetsområde i ett betydligt glesare bebyggt område. Dessa fastigheter ligger 

utanför detaljplan och bedöms inte ha ett planmässigt eller faktiskt sammanhang med övrig 

bebyggelse. För dessa fastigheters VA-försörjning bedöms inte föreligga kommunal skyldighet att 

ordna med vattentjänster i nuläget. 

Större delen av fastigheterna i området är anslutna till det allmänna dricksvatten- och 

spillvattennätet via avtal. I området finns en avtalsansluten VA-förening för dricksvatten och 

spillvatten och enstaka fastigheter som är anslutna till kommunalt VA via avtal. VA-föreningens 

anläggningar besiktigas med ambitionen att inkludera dem i den allmänna anläggningen. Där 

fastighetsägarna i VA-föreningar önskar, och om det leder till ett enhetligt ledningsnät, kan det vara 

möjligt för delområden att fortsätta som avtalsanslutna VA-föreningar med 

gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningar blir då ett sätt att säkra både nuvarande och 

framtida fastigheters möjlighet till anslutning i delområdet utan att kommunala ledningar behöver 

byggas ut till varje fastighet. En förutsättning för att ett delområde ska kunna fortsätta som 

avtalsanslutet inom verksamhetsområde för VA är att kommunen inte behöver ha ledningar genom 

delområdet för att nå ytterligare fastigheter inom nuvarande eller framtida verksamhetsområden för 

VA.  
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Bilaga 8. VA-utbyggnadsområde 804 Buared 
 

Bakgrund för område 804 Buared 

Område 804 Buared är ett VA-utbyggnadsområde i VA-utbyggnadsplanen för 2022-2032. Området 

består av en bebyggelsegrupp som i norr gränsar till VA-utbyggnadsområde 803 Kläppa och i sydost 

till ett mer glesbebyggt område. I området finns 55 fastigheter som föreslås ingå i det utökade 

verksamhetsområdet för VA. Fastigheterna i området är främst permanentbostäder. 

Bedömningen av områdets behov utgår från lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster 6§. 

Paragrafen reglerar kommunens skyldighet att förse fastigheter med allmänt vatten och avlopp. När 

det gäller vatten och avlopp regleras skyddet av människors hälsa och miljön av miljöbalken och 

lagen om allmänna vattentjänster. Bestämmelserna i dessa syftar till att säkerställa skyddet av 

människors hälsa och miljö och att säkra att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 

sammanhang, där det finns behov för det. 

Bebyggelsen i föreslaget verksamhetsområde bedöms omfattas av kommunens skyldighet att ordna 

dricksvatten och spillvatten i ett större sammanhang. Bedömningen grundar sig bland annat på att 

det vore mycket svårt att på ett godtagbart sätt ordna enskilda anläggningar på fastigheterna utan 

att äventyra hälsa och miljö. Recipienter för avrinning från området är Lundaån och 

Ölmevallabäcken. Båda recipienterna har höga halter av näringsämning. Ölmevallabäcken mynnar i 

yttre Kungsbackafjorden med måttlig ekologisk status. Delar av området har berg i marken. Närheten 

mellan fastigheterna försvårar möjligheterna till enskilda vattentäkter i kombination med enskilda 

avloppsanläggningar på varje fastighet. Angränsande område söderut är planerat att exploateras 

med ytterligare bostäder. Fastigheterna i området har enskilda avlopp.  Inga fastigheter i området är 

anslutna till kommunalt VA via avtal. 

För området har gjorts en dagvattenutredning. Området bedöms inte ha behov av att inrätta 

verksamhetsområde för dagvatten. Dagvatten avser regnvatten, smältvatten och framträngande 

grundvatten.  

De fastigheter som ej kommer ingå i verksamhetsområdet ligger ett drygt hundratal meter ifrån 

föreslaget verksamhetsområde och utgör ett betydligt glesare bebyggt område. De ligger utanför 

detaljplan och bedöms inte ha ett planmässigt eller faktiskt sammanhang med övrig bebyggelse. För 

dessa fastigheters VA-försörjning bedöms inte föreligga kommunal skyldighet att ordna med 

vattentjänster i nuläget.  
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Verksamhetsområde för dagvatten markerat med lila.  

(Området markerat med lila är sedan tidigare verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. 

Övriga fastigheter i detaljplanen är sedan tidigare verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten 

och dagvatten.) 
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Bilaga 11. Detaljplan KP134 (Fisken Kungsbacka centrum) 
Verksamhetsområde för dagvatten markerat med lila.  

(Området markerat med lila är sedan tidigare verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. 

Övriga fastigheter i detaljplanen är sedan tidigare verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten 

och dagvatten.) 
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Bilaga 12. Detaljplan TP75 (bostäder och skola med mera Björkris) 
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila och verksamhetsområde för 

dricksvatten, spillvatten och dagvatten markerat orange. 

(Området markerat med lila är sedan tidigare verksamhetsområde för dagvatten.) 
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Bilaga 13. Detaljplan TP76 (bostäder Varla) 
Verksamhetsområde för dagvatten markerat med lila. 

(Området markerat med lila är sedan tidigare verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten.) 
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Bilaga 14. Detaljplan VP94 (utbildningslokaler med mera Heberg) 
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila.  

(Övriga delar av detaljplanen är sedan tidigare verksamhetsområde dricksvatten och spillvatten.)  
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Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila. 
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Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila. 
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Bilaga 17. Kyvik - Braeråsvägen 
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila. 

 

  

  



Bilagor VA-Verksamhetsområde 2021  2022-03-18 

Bilaga 18. Nötegång - Lysholmsvägen 
 

Bilaga 18. Nötegång - Lysholmsvägen 
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila. 

 

 

  



Bilagor VA-Verksamhetsområde 2021  2022-03-18 

Bilaga 19. Skårby - Skårbyvägen 
 

Bilaga 19. Skårby - Skårbyvägen 
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila. 

 

  



Bilagor VA-Verksamhetsområde 2021  2022-03-18 

Bilaga 20. Torpa - Gällingevägen 
 

Bilaga 20. Torpa - Gällingevägen 
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila.  

  



Bilagor VA-Verksamhetsområde 2021  2022-03-18 

Bilaga 21. Vallda - Råhagsvägen 
 

Bilaga 21. Vallda - Råhagsvägen 
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila. 

 

 

 

  



Bilagor VA-Verksamhetsområde 2021  2022-03-18 

Bilaga 22. Älvsåkers-Kyrkotorp - Siggaliden 
 

Bilaga 22. Älvsåkers-Kyrkotorp - Siggaliden 
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila. 

 

 

  



Bilagor VA-Verksamhetsområde 2021  2022-03-18 

Bilaga 23. Släps-Kullen - Josef Börjessons väg 
 

Bilaga 23. Släps-Kullen - Josef Börjessons väg 
Verksamhetsområde för dagvatten markerat med lila. 

(Området markerat med lila är sedan tidigare verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten.) 

 

  



Bilagor VA-Verksamhetsområde 2021  2022-03-18 

Bilaga 24. Vallda - Högarydsvägen 
 

Bilaga 24. Vallda - Högarydsvägen  
Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten markerat med lila. 

 

 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsen Datum  

2022-08-30 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 197 Dnr 2021-00911 
Revidering av reglemente för arkivmyndigheten 

Beslut – Förslag till 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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-14, § 236 
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 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder, bolag och stiftelser, kommunarkivet 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-06-14 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 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.  



 
 

Datum 

2022-05-18 
Diarienummer 

KS 2021-00911 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

John Karlsson 
 
Utvecklare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Antagande av reglemente för arkivmyndigheten 

 

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

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

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

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

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

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

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder, bolag och stiftelser, kommunarkivet 
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Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 



 

 

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

 

 

Reglemente för 

arkivmyndigheten 
 

Utöver det som föreskrivs i arkivlagen och arkivförordningen, gäller 

bestämmelserna i detta reglemente. 

 

§ 1 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.  
 

§ 2  

Arkivmyndigheten ska enligt lag 

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

bolag och stiftelser.  

§ 3  

Arkivmyndigheten ska därutöver även  

 besluta om obligatorisk klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan, tidigare kallad 
dokumenthanteringsplan, med tillhörande gallringsbeslut för ledings- och stödprocesser för alla 
kommunens nämnder. 

 allmänt följa utvecklingen inom arkiv- och informationshantering. 
 upprätta kommunövergripande regler och anvisningar för en god arkivvård. 
 fatta beslut om hos vilken myndighet en upptagning för automatiserad behandling, som är tillgänglig 

för flera myndigheter, ska bilda arkiv. 
 i mån av resurser ta emot och förvara enskilda arkiv och föreningsarkiv under förutsättning att ett 

övertagande inte sker i strid med lagstiftningen. 
 

 

Beslutad av:  

Gäller från:  

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning, Kansli  

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

mailto:info@kungsbacka.se
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Reglemente för arkivmyndigheten 

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka, kungsbacka.se 

 

https://www.kungsbacka.se/


 

 

 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.  

 

Arkivmyndigheten ska enligt lag 

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

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

• lämna råd och rekommendationer rörande hantering och vård av arkiv till kommunens nämnder, 

bolag och stiftelser.  

Arkivmyndigheten ska därutöver även  

• allmänt följa utvecklingen inom arkiv- och informationshantering,  

• upprätta kommunövergripande regler och anvisningar för en god arkivvård, 

• fatta beslut om hos vilken myndighet en upptagning för automatiserad behandling, som är tillgänglig 

för flera myndigheter, ska bilda arkiv,  

• i mån av resurser ta emot och förvara enskilda arkiv och föreningsarkiv under förutsättning att ett 

övertagande inte sker i strid med lagstiftningen. 

 

 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsen Datum  

2022-08-30 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 198 Dnr 2022-00521 
Revidering av reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd, daterat 
2022-06-27. 

Reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd, antaget av kommunfullmäktige 
2020-10-06, § 123, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
I en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter som antogs av riksdagen den 21 juni 2022 
tilldelas kommunen nya uppgifter.  

Lagen innebär att kommunen och Polismyndigheten kommer att bli ansvariga för 
tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter på försäljningsställen. 

Det utökade ansvaret handlar främst om att ta emot anmälningar från 
försäljningsställen och att bedriva tillsyn över desamma. Uppgifterna liknar det 
ansvar som nämnden för Miljö & Hälsoskydd har i dag enligt lagen om tobak och 
liknande produkter. De nya uppgifterna föreslås därmed tilldelas nämnden för Miljö 
& Hälsoskydd och reglementet behöver därför revideras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-16, § 246 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-27 
Reglemente för Miljö & Hälsoskydd med markerade ändringar, 2022-06-27 
Reglemente för Miljö & Hälsoskydd, förslag 2022-06-27 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, ordförandebeslut 2022-06-27 

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 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-08-16 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 246 Dnr 2022-00521 
Revidering av reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd, daterat 
2022-06-27. 

Reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd, antaget av kommunfullmäktige 
2020-10-06, § 123, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
I en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter som antogs av riksdagen den 21 juni 2022 
tilldelas kommunen nya uppgifter.  

Lagen innebär att kommunen och Polismyndigheten kommer att bli ansvariga för 
tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter på försäljningsställen. 

Det utökade ansvaret handlar främst om att ta emot anmälningar från 
försäljningsställen och att bedriva tillsyn över desamma. Uppgifterna liknar det 
ansvar som nämnden för Miljö & Hälsoskydd har i dag enligt lagen om tobak och 
liknande produkter. De nya uppgifterna föreslås därmed tilldelas nämnden för Miljö 
& Hälsoskydd och reglementet behöver därför revideras. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-27 
Reglemente för Miljö & Hälsoskydd med markerade ändringar, 2022-06-27 
Reglemente för Miljö & Hälsoskydd, förslag 2022-06-27 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, ordförandebeslut 2022-06-27 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2022-06-27 
Diarienummer 

KS 2022-00521 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Katarina Eiderbrant 
0300-83 40 16 
Specialist administration 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Revidering av reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd, daterat 2022-06-27. 

Reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd, antaget av kommunfullmäktige 2020-10-06, § 123, 
upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
I en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter som antogs av riksdagen den 21 juni 2022 tilldelas 
kommunen nya uppgifter.  

Lagen innebär att kommunen och Polismyndigheten kommer att bli ansvariga för tillsyn av tobaksfria 
nikotinprodukter på försäljningsställen. 

Det utökade ansvaret handlar främst om att ta emot anmälningar från försäljningsställen och att 
bedriva tillsyn över desamma. Uppgifterna liknar det ansvar som nämnden för Miljö & Hälsoskydd har 
i dag enligt lagen om tobak och liknande produkter. De nya uppgifterna föreslås därmed tilldelas 
nämnden för Miljö & Hälsoskydd och reglementet behöver därför revideras. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-27 
Reglemente för Miljö & Hälsoskydd med markerade ändringar, 2022-06-27 
Reglemente för Miljö & Hälsoskydd, förslag 2022-06-27 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, ordförandebeslut 2022-06-27 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 

Beskrivning av ärendet 
Till följd av en växande marknad av tobaksfria nikotinprodukter där marknadsföring och 
produktutformning i hög grad riktar sig till yngre, har regeringen i SOU 2021:22 tagit fram underlag 
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till en ny lag. Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter riktar sig främst emot snusliknande 
produkter som i dag inte omfattas av lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.  

Länsstyrelsen har den 10 maj 2022 gått ut med information till samtliga kommuner i Västra Götaland 
angående ett aktuellt lagförslag (prop. 2021/22:200) om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innebär att 
kommunen och Polismyndigheten kommer att bli ansvariga för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter 
på försäljningsställen. Mot den bakgrunden behöver kommunfullmäktige besluta om vilken nämnd 
som ska ansvara för kommunens åtaganden enligt den nya lagen.  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd föreslår kommunfullmäktige att kommunens ansvar och uppdrag 
enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter ges till nämnden för Miljö & Hälsoskydd, i egenskap av 
kommunens tillsynsmyndighet för alkohol och tobak.  

De föreslagna förändringarna i reglementet är följande: under rubriken delegering från fullmäktige, 
läggs till att nämnden för Miljö & Hälsoskydd ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter. 

Enligt den nya lagen, som trädde i kraft 1 augusti 2022, ska kommunerna ta emot försäljningsanmälan 
med egenkontrollprogram och anmälan om ändrade uppgifter. Kommunerna ska även bedriva tillsyn 
över märkning av förpackningar, produktkrav och marknadsföring på fysiska försäljningsställen. 

Kommunerna tilldelas vidare en rad befogenheter att införa sanktioner mot handlare, till exempel 
förelägganden och förbud. Sammantaget får kommuner ett tillsynsansvar som liknar det ansvar som 
nämnden för Miljö & Hälsoskydd har i dag enligt lagen om tobak och liknande produkter.  

Revidering av nu gällande reglemente genomförs som en konsekvens av införandet av den nya lagen, 
inte minst för att nämnden för Miljö & Hälsoskydd ska kunna bedriva tillsyn operativt efter lagens 
ikraftträdande. 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 



 

 

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

 

 
Reglemente för nämnden för 

Miljö & Hälsoskydd 
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Reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i ”Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen 

och nämnder i Kungsbacka kommun” gäller bestämmelserna i detta reglemente. 
 

VERKSAMHETSOMRÅDE 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. Nämnden ansvarar därvid för prövning, tillsyn och kontroll som ankommer på 
kommunen enligt lagar, förordningar och föreskrifter som berör nämndens ansvarsområde såsom 
miljöbalken samt lagar, förordningar och föreskrifter som är meddelade med stöd av denna balk, 
däribland ansvar för kommunens uppgifter rörande tillsynen över efterlevnaden av strandskyddet.   

Nämnden ansvarar vidare för prövning, tillsyn och kontroll som ankommer på kommun genom lag 
om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, lag om tobak & liknande produkter, lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel, livsmedelslagen m. fl.  

Nämnden skall även medverka i planering där frågor om miljö- och hälsoskydd eller andra frågor 
inom nämndens ansvarsområde berörs. Nämnden ska sålunda vara aktiv och delaktig i 
samhällsplaneringen och bidra till bästa möjliga miljönytta. 

Nämnden fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet som statlig tillsynsmyndighet har 
överlåtit till nämnden och uppgifter som kommunen ansvarar för, vilka delegerats från 
kommunfullmäktige.  

Nämnden fullgör således kommunens uppgifter enligt: 
- Miljöbalken (1998:808) med de undantag som framgår av balken. 
- Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter. 
- Livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om kontroll av livsmedel, 

foder med flera. 
- Strålskyddslagen (2018:396) samt förordning och föreskrifter meddelade med stöd av 

förordningen i ärenden om kosmetiska solarier. 

När det i författningar i övrigt hänvisas till den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet, ansvarar nämnden för sådana uppgifter. 

 

DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör i övrigt kommunens uppgifter enligt följande lagar, 
förordningar och föreskrifter som meddelas med stöd av följande lagar respektive förordningar: 

- Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning & skyltning i tillsynsärenden 
gällande nedskräpning och osnygga platser. 

- Smittskyddslagen (2004:168) jämte livsmedelslagen (2006:804) i ärenden avseende smitta mot 
människor. 

- Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kontroll och tillsyn av efterlevnad av lagen. 

- Lag (2022-1257) om tobaksfria nikotinprodukter 
- Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel i kontroll av efterlevnad av lagen.  

- Alkohollagen (2010:1622) om tillstånd till servering och tillsyn över viss försäljning. 
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- Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer jämte förordning (EG 98/2013) i kontroll och 
tillsyn av efterlevnad av lagen. 
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Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i ”Gemensamt reglemente 

för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun” gäller 

bestämmelserna i detta reglemente. 
 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör kommunens uppgifter inom miljö- 
och hälsoskyddsområdet. Nämnden ansvarar därvid för prövning, tillsyn och 
kontroll som ankommer på kommunen enligt lagar, förordningar och 
föreskrifter som berör nämndens ansvarsområde såsom miljöbalken samt 
lagar, förordningar och föreskrifter som är meddelade med stöd av denna 
balk, däribland ansvar för kommunens uppgifter rörande tillsynen över 
efterlevnaden av strandskyddet.   

Nämnden ansvarar vidare för prövning, tillsyn och kontroll som ankommer på 
kommun genom lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, 
lag om tobak & liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel, livsmedelslagen med flera. 

Nämnden skall även medverka i planering där frågor om miljö- och 
hälsoskydd eller andra frågor inom nämndens ansvarsområde berörs. 
Nämnden ska sålunda vara aktiv och delaktig i samhällsplaneringen och 
bidra till bästa möjliga miljönytta. 

Nämnden fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet som statlig 
tillsynsmyndighet har överlåtit till nämnden och uppgifter som kommunen 
ansvarar för, vilka delegerats från kommunfullmäktige. Nämnden fullgör 
således kommunens uppgifter enligt: 

- Miljöbalken (1998:808) med de undantag som framgår av balken. 

- Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter. 

- Livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om 
kontroll av livsmedel, foder med flera. 

- Strålskyddslagen (2018:396) samt förordning och föreskrifter 
meddelade med stöd av förordningen i ärenden om kosmetiska 
solarier. 

När det i författningar i övrigt hänvisas till den nämnd som fullgör kommunens 
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, ansvarar nämnden för sådana 
uppgifter. 

 

 

 

 

DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE  
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Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör i övrigt kommunens uppgifter enligt 
följande lagar, förordningar och föreskrifter som meddelas med stöd av 
följande lagar respektive förordningar: 

- Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning & 
skyltning i tillsynsärenden gällande nedskräpning och osnygga platser. 

- Smittskyddslagen (2004:168) jämte livsmedelslagen (2006:804) i ärenden 
avseende smitta mot människor. 

- Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kontroll och tillsyn av 
efterlevnad av lagen. 

- Lag (2022-xxx) om tobaksfria nikotinprodukter 
- Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel i kontroll av 

efterlevnad av lagen.  
- Alkohollagen (2010:1622) om tillstånd till servering och tillsyn över viss 

försäljning. 
- Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer jämte förordning (EG 

98/2013) i kontroll och tillsyn av efterlevnad av lagen. 
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ORDFÖRANDEBESLUT 

Revidering av reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd med 
anledning av Lag om tobaksfria nikotinprodukter 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd föreslår kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun att besluta att 
kommunens ansvar och uppdrag enligt Lag om tobaksfria nikotinprodukter åläggs nämnden för Miljö 
& Hälsoskydd, i egenskap av kommunens tillsynsmyndighet för alkohol & tobak. Nämnden för Miljö 
& Hälsoskydd föreslår sålunda kommunfullmäktige att revidera nämndens reglemente enligt följande; 
under rubriken delegering från fullmäktige ska tilläggas att nämnden för Miljö & Hälsoskydd ansvarar 
för kommunens uppgifter enligt Lagen om tobaksfria nikotinprodukter.  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd föreslår vidare att beslut om revidering antas under förutsättning att 
riksdagen beslutar att införa den nya lagen. Beslutet förväntas fattas den 21 juni 2022. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har den 10 maj 2022 gått ut med information till samtliga kommuner i Västra Götaland 
angående ett aktuellt lagförslag (prop. 2021/22:200) om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen förväntas 
beslutas av Sveriges riksdag den 21 juni 2022 och kommer, för det fall den går igenom, att börja gälla 
från och med den 1 augusti 2022. Lagen innebär att kommunen och polismyndigheten kommer att bli 
ansvariga för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter på försäljningsställen. Utifrån denna omständighet 
behöver fullmäktige besluta om vilken nämnd som ska ansvara för kommunens åtaganden enligt den 
nya lagen. Det utökade ansvaret handlar främst om att ta emot anmälningar från försäljningsställen & 
att bedriva tillsyn över desamma. I dagsläget ligger ansvaret för tillsyn enligt alkohollag (2010:1622) 
och lag (2018:2088) om tobak & liknande produkter på nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Föreslagen 
revidering av reglementet innebär att ansvaret för att fullgöra kommunens uppgifter enligt föreslagen 
lag om tobaksfria nikotinprodukter likväl läggs på nämnden för Miljö- och hälsoskydd. Ett reviderat 
reglemente enligt förslag förtydligar sålunda ansvarsfördelningen inom kommunen och omhändertar 
kommande lagstiftning. 

Upplysning  
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd delegeringsförteckning: 1.2, 
antagen av nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2021-12-09, § 158. 
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Lagstiftning  
Kommunallagen 6 kap. 39 § (2017:725), anger att en nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan 
ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 
Bakgrund 
Till följd av en växande marknad av tobaksfria nikotinprodukter där marknadsföringen och produkt-
utformningen i hög grad riktar sig till yngre, har regeringen i SOU 2021:22 tagit fram underlag till en 
ny lag. Lag (2022:000) om tobaksfria nikotinprodukter riktar sig främst emot snusliknande produkter 
som idag inte omfattas av Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Enligt den nya lagen 
som träder i kraft 1 augusti 2022 ska kommunerna ta emot försäljningsanmälan med egenkontroll-
program och anmälan om ändrade uppgifter. Kommunerna ska även bedriva tillsyn över märkning av 
förpackningar, produktkrav och marknadsföring på fysiska försäljningsställen. Kommunerna tilldelas 
vidare en rad befogenheter att införa sanktioner mot handlare, till exempel förelägganden och förbud. 
Sammantaget får kommuner ett tillsynsansvar som liknar det ansvar som nämnden för Miljö & Hälso-
skydd har idag enligt lagen om tobak och liknande produkter. Revidering av nu gällande reglemente 
utgör sålunda en konsekvens av införandet av den nya lagen, inte minst för att nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd ska kunna bedriva tillsyn operativt efter lagens ikraftträdande.  

Beslutsunderlag 

Proposition 2021/22:200 

SOU 2021/22:22 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

 
Enligt fastställd delegering 

 
 
Peter Söderberg 
Ordförande för nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
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§ 178 Dnr 2021-00997 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om marknadsföring via 
storbildsskärm utmed E6:an 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till att det finns ett behov av 
ett fördjupat beslutsunderlag i frågan om digitala informationsskyltar utmed E6:an. 

Kommunfullmäktige ger nämnden för Teknik i uppdrag att, i samverkan med 
kommunstyrelsen, utreda möjligheten att placera digitala informationsskyltar vid 
utvalda platser längs med E6:an. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 9 
november 2021 att kommunfullmäktige ska ge nämnden i Teknik i uppdrag att 
utreda möjligheten att placera motorvägsskyltar med modern teknik och rörliga 
bilder längs med E6:an. Syftet med skyltarna ska vara att öka marknadsföringen av 
kommunen, kommunens företag och föreningar samt olika evenemang. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07, § 217 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30 § 403  
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 154 
Motion från Roger Larsson (KB) om marknadsföring via storbildsskärm utmed 
E6:an, 2021-10-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-10, § 419  
Kommunstyrelsen 2017-05-23, § 109 

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, kommunstyrelsen 
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§ 217 Dnr 2021-00997 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om marknadsföring via 
storbildsskärm utmed E6:an 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till att det finns ett behov av 
ett fördjupat beslutsunderlag i frågan om digitala informationsskyltar utmed E6:an. 

Kommunfullmäktige ger nämnden för Teknik i uppdrag att, i samverkan med 
kommunstyrelsen, utreda möjligheten att placera digitala informationsskyltar vid 
utvalda platser längs med E6:an. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 9 
november 2021 att kommunfullmäktige ska ge nämnden i Teknik i uppdrag att 
utreda möjligheten att placera motorvägsskyltar med modern teknik och rörliga 
bilder längs med E6:an. Syftet med skyltarna ska vara att öka marknadsföringen av 
kommunen, kommunens företag och föreningar samt olika evenemang. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30 § 403  
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 154 
Motion från Roger Larsson (KB), 2021-10-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-10, § 419  
Kommunstyrelsen 2017-05-23, § 109  

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



 
 

Datum 

2022-05-12 
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KS 2021-00997 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Elisabeth Lundin 
Kommunikationschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om marknadsföring via storbildsskärm utmed 
E6:an 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till att det finns ett behov av ett fördjupat 
beslutsunderlag i frågan om digitala informationsskyltar utmed E6:an. 

Kommunfullmäktige ger nämnden för Teknik i uppdrag att, i samverkan med kommunstyrelsen, utreda 
möjligheten att placera digitala informationsskyltar vid utvalda platser längs med E6:an. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 9 november 2021 
att kommunfullmäktige ska ge nämnden i Teknik i uppdrag att utreda möjligheten att placera 
motorvägsskyltar med modern teknik och rörliga bilder längs med E6:an. Syftet med skyltarna ska 
vara att öka marknadsföringen av kommunen, kommunens företag och föreningar samt olika 
evenemang. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30 § 403  
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 154 
Motion från Roger Larsson (KB), 2021-10-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-10, § 419  
Kommunstyrelsen 2017-05-23, § 109  

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik, kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 9 mars 2021 att 
skyltar med modern teknik och rörliga bilder ska placeras vid utvalda platser längs E6:an i båda 
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riktningar. Syftet med skyltarna ska vara att öka marknadsföringen av kommunen, kommunens företag 
och föreningar samt olika evenemang. 

Bakgrund 
Skyltning vid motorvägen E6 har diskuterats vid olika tillfällen i kommunen de senaste åren. 
Utgångspunkten har varit att stärka kommunens identitet och locka till evenemang och handel i 
kommunen.  

 Under 2017 genomförde kommunstyrelsens förvaltning en utredning i frågan om skyltar där 
bland annat välkomstskyltar vid E6:an ingick.   

 Under 2019 lämnades information till kommunstyrelsens arbetsutskott om möjligheterna att 
placera digitala motorvägsskyltar utmed E6:an, vilka investeringsbehov som krävdes samt 
arbetsgång för detta.  

Under 2020–2021 har kommunstyrelsens förvaltning drivit ett utvecklingsarbete för att lyfta och 
tydligare kunna kommunicera platsen Kungsbacka. Det är ett arbete som har engagerat näringsliv, 
invånare och medarbetare inom kommunen och som sammanfattas i ett platsvarumärke för 
”Kungsbacka”. Ambitionen är att tydliggöra och synliggöra Kungsbacka i syfte att skapa 
attraktionskraft och stolthet samt göra Kungsbacka mer känt. 

Möjlighet till information och marknadsföring 
Grundtanken med motorvägsskyltar är att synliggöra Kungsbackas utbud av evenemang och händelser 
inom till exempel kultur, nöje och idrott, med fokus på det som riktar sig till många besökare. Det som 
visas på motorvägsskyltar bör främst vara sådant som är av stort allmänintresse och det samlade 
innehållet som visas ska spegla platsen Kungsbacka och ge en god bild av vad som händer i 
Kungsbacka. Det kan även vara större profilskapande möten och händelser som till exempel 
Scandinavian masters i Golf, SM i Ponnyridning och så vidare.  

Den nya arenan kommer att medföra ett större utbud av evenemang. Då ökar också behovet för 
kommunen att synas och kommunicera betydligt, vilket ställer krav på nya möjligheter att nå ut till 
invånare, besökare och förbipasserande.  

Enligt Trafikverket passerar cirka 30 000 till 50 000 fordon de stora avfarterna från E6:an och väg 158, 
varje dag. Ur det perspektivet kan motorvägsskyltar anses ge god möjlighet för Kungsbacka att 
exponera budskap i syfte att informera och marknadsföra.  

Syftet kan också vara att stödja kommunens näringsliv, föreningsliv och besöksnäring. Det finns även 
möjlighet att använda skyltarna om Kungsbacka kommun behöver nå ut med viktig 
samhällsinformation. Skyltar vid motorvägen är ett komplement till andra kommunikationskanaler. 

Så här gör andra kommuner i länet och närområdet 
 Halmstad har två digitala skyltar: en vid infarten norrifrån och en söderifrån. Båda ägs av 

kommunens bolag Destination Halmstad. De digitala skyltarna informerar om evenemang i 
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kommunen både kommunalt arrangerade och sådana som arrangeras av idrotts- och 
kulturföreningar, men även stora kommersiella musikevenemang marknadsförs. Alla betalar en 
avgift per dygn. Kommunen har även förberett med en särskild bakgrund på den digitala 
skärmen för rent kommunala budskap i samband med till exempel en kris eller 
samhällsstörning.  

 I Laholm har ett kommersiellt företag satt upp en dubbelsidig digital skylt vid E6:an. På den 
skylten har kommunen tidigare, via avtal, köpt plats för imageskapande information och reklam 
för evenemang. 

 Falkenberg kommun har två digitala skyltar vid E6:an: en vid infarten norrifrån och en 
söderifrån. Skyltarna ägs och sköts av det kommunala bolaget Destination Falkenberg AB.  

 Varberg har i dag två skyltar med fasta varumärkesbyggande budskap utefter E6:an, men 
arbetet pågår att söka tillstånd för digital skylt så att budskapet kan variera och anpassas till vad 
som händer i staden. Ansökningsprocessen pågår för att utse en plats utifrån Trafikverkets 
krav. Det är Varbergs näringslivs- och destinationskontor tillsammans med mark- och 
exploateringsenheten som driver arbetet.  

 Mölndal har inga digitala skyltar vid motorvägen. En övergripande dialog förs kring frågan, 
men ännu finns inga planer eller beslut. 

 Partille har sedan flera år två digitala skyltar längs med E20. Skyltarna ägs och drivs av 
kommunen. Kommunikationsavdelningen ansvarar för innehållet och 
samhällsbyggnadskontoret äger den fysiska skylten samt ansvarar för dess drift och skötsel. 

 Göteborg & Co äger Göteborgs stora digitala skyltar vid ett flertal infarter, där budskap om 
olika evenemang publiceras.  

 

Ställningstaganden att överväga  
Andra kommuner som gjort liknande projekt beskriver en komplex och omfattande process. Det 
behöver finnas en vilja att investera såväl tid som pengar. Undersökningen 2019 visade en 
prisuppskattning för motorvägsskyltar enligt nedan. Generellt rekommenderas två skyltar samt minst 
20 m2 för en 110-väg. 

 Liten skylt 20 m2: cirka 700 000 kronor 

 Medium 22–25 m2: cirka 875 000 kronor 

 Stor 30 m2: cirka 1 050 000 kronor 

Prisuppskattningen inkluderar fundament, tre år service och garanti. Grävarbete och framdragning av 
el tillkommer, likaså elförbrukning för drift av skylt, samt serviceavtal efter tre år.  
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Fördjupat beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret kan konstatera att kommuner har olika lösningar och att det finns olika sätt 
att utforma ägande och ansvar. Det finns därför anledning för Kungsbacka kommun att fördjupa sig i 
frågan och i ett första skede ta fram ett fördjupat beslutsunderlag som omfattar förslag på:  

 ägandeform, antal skyltar, typ av skylt, service och drift samt finansiering och plan för 
genomförande. 

 förslag på placering utifrån möjligheterna att uppfylla myndigheters krav för att olika tillstånd, 
till exempel Trafikverket. 

 ansvar och organisation för drift och underhåll. 

 ansvar och organisation för redaktionell hantering av budskap samt uppföljning. 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 403 Dnr 2021-00997 
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om marknadsföring via 
storbildsskärm utmed E6:an 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunledningskontoret 
för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att placera storbildsskärmar 
utmed E6:an med syftet att öka marknadsföreningen av kommunen, kommunens 
företag och föreningar samt olika evenemang. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 154 
Motion från Roger Larsson (KB) om marknadsföring via storbildsskärm utmed 
E6:an, 2021-10-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Fredrik Hansson (C) yrkar att motionen remitteras till 
kommunledningskontoret för besvarande. 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Hansson (C) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets respektive eget yrkande. Ordföranden (C) prövar 
förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens (C) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, enheten Kommunikation för förändring 
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§ 154 Dnr 2021-00997 
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om marknadsföring via 
storbildsskärm utmed E6:an 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att placera storbildsskärmar 
utmed E6:an med syftet att öka marknadsföringen av kommunen, kommunens 
företag och föreningar samt olika evenemang. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om marknadsföring via storbildsskärm utmed 
E6:an, 2021-10-08  

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Kungsbackaborna 

Motion till KF:s möte 2021-11-09 2021-10-08 

Betr: Marknadsföring via Storbildskärm utmed E6:an 

En ledskylt placeras före eller efter ekodukten men i god tid innan Varla avfarten vid E6 i 
riktning mot Malmö. Söderifrån skulle skylten kunna placeras efter Hanhalsholmevägen men 
före Rolfsån. Här passerar drygt 100 000 personer per dygn. Kungsbacka kommun borde göra 

som grannkommunerna Borås och Göteborg, kombinera traditionell utomhusreklam med 
modern teknik och rörliga bilder vilket gör det lätt att nå ut med information till alla åldrar. 
Framför allt blir informatiönen oundviklig och budskapet når de som åker längs E ban. 
Bildskärmen skall klara av att visa alla former av visuella media och med rätt kreativ 
utformning av budskapen skapar Kungsbacka kommun en garanterad "impact "och påverkan 

med sin information och sina budskap. 

Syftet är att öka marknadsföreningen av vår kommun eller våra företag och föreningar. Olika 
evenemang, Tjolöholm, Äskhult, sport eller kulturevenemang såsom teaterutställningar, 
mässor m.m. och andra event/budskap eller info. Utbyggda Hede handelsområde, 
Kungsmässan och idrottsanläggningarna för hästsport, handboll, innebandy, fotbol l, ishallen 

och simhallen m.fl. med sina cuper, matcher och events/kultur aktiviteter bidrar till att alltmer 
göra Kungsbacka til l en handelsstad och mötesplats, vilket lockar fler och fler besökare till 
kommunen. 
Det är önskvärt att de stannar längre och besöker butiker, restauranger och olika utflyktsmål. 
Även aktuell trafiksituation kan hållas uppdaterad här. 
- Det finns hur mycket information som helst som vår kommun kan och bör gå ut med. 

Kungsbackaborna yrkar därför att: 

Kommunfullmäktige ger Teknik i uppdrag att utreda frågan och återkomma med förslag till 
beslut ~~ 

Roger L n' 

Kungsbackaborna (Kb) 
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§ 419 Dnr 2019-00401  
Avstämning om samordnad skylthantering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar digitala 
motorvägsskyltar, digitala informationsskyltar i stadsmiljö, skyltar för annonsering 
och information samt rutiner för hantering av skyltar. 

Beslutsgång 
Ordförande Hans Forsberg (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet beslutar enligt detta. 
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§ 109 

 

Finansiering av skyltar 2017 - 2018 
KS/2016:192 2.9.0.1 

 
Beslut 
Fem nya evenemangsskyltar och informationsskyltar i fem av 
kommunens orter ska sättas upp under 2017 till en investering på 
565 000 kronor. Varav 190 000 kronor är en investering för 
kommunstyrelsen och 375 000 kronor för nämnden för Fritid & Folkhälsa. 
Finansiering sker utan upplåning inom kommunens befintliga 
investeringsbudget.  
Investering 2018 på 790 000 kronor inarbetas i kommunbudgeten detta 
år. 600 000 kronor avser investeringsbudget för nämnden för Fritid & 
Folkhälsa och 190 000 kronor för kommunstyrelsen.  
Driftskostnaden 2017 uppgår till 46 000 kronor för evenemangsskyltarna 
för Fritid & Folkhälsa, och till 67 000 kronor för bygglov och uppdatering 
av kommunens skyltprogram för kommunstyrelsen. För ortsskyltar en 
driftkostnad om 24 000 kronor för kommunstyrelsen Finansiering sker ur 
kommunstyrelsens arbetsutskotts anslag för oförutsedda utgifter.  
För 2018 inarbetas driftkostnaden för evenemangsskyltar om 116 800 
kronor i kommunbudgeten för Fritid & Folkhälsa och för ortsskyltar med 
47 000 kronor till Kommunstyrelsen. 
Sammanfattning 
Kommunens nya evenemangsskyltar och ortsskyltar kräver finansiering med 
kommunala medel.  

Evenemangsskyltar 
De gamla skyltarna för affischering av evenemang i kommunen måste bytas ut 
och inom projektet Samordnad skylthantering har en ny konstruktion tagits fram. 
Fem sådana skyltar ska sättas upp under 2017 i Kungsbacka stad och kräver 
finansiering med 375 000 kronor.  
För 2018 planeras för åtta evenemangsskyltar i kommunens övriga orter till en 
investering av 600 000 kronor. Denna investering inarbetas i budgeten för den 
ansvariga nämnden Fritid & Folkhälsa. 
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Kostnaderna 2017 för drift av evenemangsskyltarna samt bygglovsansökan med 
25 000 kronor kan finansieras via OF-medel. Kostnaderna 2018 för dessa är 
46 800 kronor. 

Ortsskyltar  
Vi planerar för att ortskyltar med karta och information sätts upp i fem av 
kommunens orter under 2017 till en investering av 190 000 kronor.  
För 2018 planeras för ytterligare fem ortskyltar i övriga orter. Denna investering 
inarbetas i kommunbudgeten för den ansvariga nämnden kommunstyrelsen. 

Uppdatering av kommunens skyltprogram 
Vi behöver under 2017 komplettera kommunens skyltprogram till en 
beräknad kostnad av 60 000 kronor. Finansiering av detta kan ske via 
OF-medel. 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-04-04, § 105 
Tjänsteskrivelse, 2017-01-30 
Proposition 
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
det vill säga arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller 
det. 
Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret B. Ericson, Kommunledningskontoret ekonomi. 
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§ 199 Dnr 2021-01086 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om gratis broddar till 
invånare som fyllt 70 år 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att åtgärden bedöms ha 
begränsad påverkan på antal fallolyckor. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) inkom i november 2021 med en motion om att införa gratis 
broddar för personer som är 70 år och äldre. Motionären anser att utdelandet av gratis 
broddar skulle kunna minimera antalet fallolyckor. Agneta Ernegård (-) menar också 
att många avlider i sviterna efter ett fall, att åtgärden skulle innebära besparingar för 
vård av de som fallit samt att vissa i denna grupp inte har ekonomisk möjlighet att 
köpa broddar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-16, § 251 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-23 
Nämnden för Kultur & Fritid, 2022-04-21 § 24 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse 2022-02-15 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2022-03-16 § 31 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse 2022-02-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-08, § 64 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30, § 405 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 156 
Motion från Agnetha Ernegård (-), 2021-11-03 

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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§ 251 Dnr 2021-01086 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om gratis broddar till 
invånare som fyllt 70 år 

Förslag till beslut i i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att åtgärden bedöms ha 
begränsad påverkan på antal fallolyckor. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) inkom i november 2021 med en motion om att införa gratis 
broddar för personer som är 70 år och äldre. Motionären anser att utdelandet av gratis 
broddar skulle kunna minimera antalet fallolyckor. Agneta Ernegård (-) menar också 
att många avlider i sviterna efter ett fall, att åtgärden skulle innebära besparingar för 
vård av de som fallit samt att vissa i denna grupp inte har ekonomisk möjlighet att 
köpa broddar.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-23 
Nämnden för Kultur & Fritid, 2022-04-21 § 24 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse 2022-02-15 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2022-03-16 § 31 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse 2022-02-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-08, § 64 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30, § 405 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 156 
Motion från Agnetha Ernegård (-), 2021-11-03 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 
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Kommunledningskontoret 

Erik Stenkil 
0300 83 81 10 
Specialist ekonomi 

Anna Rehnberg 
0300-83 42 23 
Kommunjurist 
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Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om gratis broddar till 70+ 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att åtgärden bedöms ha begränsad 
påverkan på antal fallolyckor. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) inkom i november 2021 med en motion om att införa gratis broddar för 
personer som är 70 år och äldre. Motionären anser att utdelandet av gratis broddar skulle kunna 
minimera antalet fallolyckor. Agneta Ernegård (-) menar också att många avlider i sviterna efter 
ett fall, att åtgärden skulle innebära besparingar för vård av de som fallit samt att vissa i denna 
grupp inte har ekonomisk möjlighet att köpa broddar.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-23 
Nämnden för Kultur & Fritid, 2022-04-21 § 24 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse 2022-02-15 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2022-03-16 § 31 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse 2022-02-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-08, § 64 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30, § 405 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 156 
Motion från Agnetha Ernegård (-), 2021-11-03 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg, Nämnden för Kultur & Fritid 

Beskrivning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) inkom i november 2021 med en motion om att införa gratis broddar för 
personer som är 70 år och äldre. Motionären anser att utdelandet av gratis broddar skulle kunna 
minimera antalet fallolyckor. Agneta Ernegård (-) har i sin motivering till motionen bland annat 
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angett att många avlider i sviterna efter ett fall, att åtgärden skulle innebära besparingar för vård 
av de som fallit samt att vissa i denna grupp inte har ekonomisk möjlighet att köpa broddar.  

Nämnderna för Vård & Omsorg och för Kultur & Fritid har yttrat sig över motionen och bedömt 
att den ska avslås. Båda nämnderna grundar sitt ställningstagande på en omvärldsanalys av andra 
kommuner, ekonomisk bedömning, statistik kring fallolyckor samt en juridisk bedömning.  

Det framgår av nämndernas yttranden att både region Halland och kommuner i Västra 
Götalandsregionen (VGR) har erbjudit äldre invånare gratis broddar. Mölndals stad är ett 
exempel. Med motsvarande kostnad för broddar, per individ som är 70+ i Kungsbacka, blir den 
beräknade kostnaden cirka en miljon kronor.  

I yttrandena redogör nämnderna för en utredning av antal fallolyckor och dess orsaker. Rapporten 
från 2014 anger att de flesta fallolyckor sker i den egna bostaden, sport- och idrottsmiljöer samt i 
vård- och omsorgsboenden. Slutsatsen från både nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för 
Kultur & Fritid är att de flesta fallolyckor har andra orsaker än vinterväglag och att effekten av 
satsningen bedöms vara begränsad.  

Nämnden för Kultur & Fritid redogör för ett samarbete med Region Halland vintern 2021–2022, 
där utdelande av broddar skett på kommunens träffpunkter för seniorer. Kostnaden för broddarna, 
cirka 30 000 kronor, har finansierats av Region Halland. 

När det gäller den juridiska bedömningen har nämnderna bedömt att föreslagen satsning baserad 
på en begränsad åldersgrupp kan komma att ifrågasättas ur ett likställighetsperspektiv och om det 
finns sakliga skäl för att behandla kommunmedlemmar olika.  

Kommunens möjligheter att genomföra förslaget  
I kommunallagens andra kapitel finns de huvudsakliga bestämmelserna om kommuners 
befogenheter samt vissa grundläggande kommunala principer (kommunal kompetens).  

Den grundläggande bestämmelsen innebär att kommuner får ta hand om angelägenheter som har 
ett allmänt intresse och är knutet till kommunens område eller invånare. Det ska vara lämpligt, 
ändamålsenligt och skäligt att kommunen tar hand om angelägenheten.  

Kommuner får engagera sig i åtgärder tillsammans med andra, till exempel regioner, om 
allmänintresset och anknytningen till kommunen är uppfyllt. Möjligheten begränsas av att 
åtgärden inte får vara sådan som är exklusivt förbehållen staten, annan kommun, region eller 
annan. Huvudprincipen är vidare att engagemanget bör stå i proportion till det egna intresset.  

I den grundläggande bestämmelsen om ett allmänt intresse finns även förbud mot att ge 
understöd till enskilda, eftersom det i regel inte kan anses vara ett allmänt intresse att sådant 
understöd ges. Undantag från förbudet finns i speciallagstiftning, bland annat socialtjänstlagen.  

Likställighetsprincipen innebär att kommuner ska behandla sina medlemmar lika om det inte 
finns sakliga skäl för annat. Den ger i princip inte utrymme för någon inkomstfördelande 
verksamhet utan författningsstöd. Det har i praxis godtagits att grupper som generellt sett har 
sämre ekonomisk förmåga (barn, värnpliktiga, pensionärer) till exempel kan få lägre avgifter för 
kommunala tjänster.  



KUNGSBACKA KOMMUN 
3 (3)  

 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning 
Det är ytterst en politisk bedömning och prioritering av hur kommunens resurser ska användas 
och om genomförande av ett motionsförslag ska ske till en viss beräknad kostnad. Som framgår 
ovan ska en sådan prioritering dock innehålla en bedömning av om kostnaden står i proportion till 
nyttan för kommunen, för att inte riskera att beslutet kommer att strida mot den kommunala 
kompetensen. I en sådan bedömning bör ingå om den eftersträvade effekten av åtgärden kan 
uppnås på annat sätt inom befintlig ram för verksamheten, till exempel genom ett sådant 
samarbete som nämnden för Kultur & Fritid och Region Halland haft under vintern 2021–2022. 

Den kommunala kompetensen innebär en begränsning i möjligheten för kommunen att dela ut 
gratis broddar till samtliga i en viss grupp kommuninvånare, utan att det finns starkare skäl för 
allmänintresset för kommunen än som angetts. I likhet med nämnderna anser kommunstyrelsens 
förvaltning att likställighetsprincipen inte lämnar något större utrymme för en saklig 
särbehandling av hela gruppen kommunmedlemmar över 70 år.  

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer även i övrigt i nämndernas bedömning av 
förutsättningarna för att genomföra motionen. Kommunstyrelsens förvaltning gör därför 
bedömningen att motionen bör avslås, utifrån det som redogjorts för i denna tjänsteskrivelse och 
yttrandena från nämnderna för Vård & Omsorg och för Kultur & Fritid. 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 24 Dnr 2022-00045 
Begäran om yttrande - Motion om gratis broddar till invånare som fyllt 
70 år (-) 

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till att utdelning av gratis broddar strider mot likställighetsprincipen, 
medför en hög kostnad samt att utdelning av 320 par broddar skett 2021/2022 på 
mötesplatser för seniorer i samarbete med Region Halland som var finansiär. 
Intentionen med motionen är därmed delvis uppnådd i det korta perspektivet.   

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) inkom i november 2021 med en motion om att införa gratis 
broddar för personer som är 70 år och äldre. Motionären anser att utdelandet av gratis 
broddar skulle kunna minimera antalet fallolyckor.  

Enheten Senior i Kungsbacka, under Kultur & Fritid, bedriver verksamhet på 18 
träffpunkter med det uttalade syftet att möjliggöra för seniorer att bibehålla och/eller 
utöka sin fysiska och psykiska hälsa. I det ingår att seniorerna ska beredas möjlighet 
att umgås och dela upplevelser, att röra på sig och genomföra aktiviteter i egen regi. 
Att dela ut broddar till besökarna innebär att de kan ta sig till och från träffpunkterna 
och delta i de aktiviteter som erbjuds. Genom träffpunktverksamheten kan vi fördröja 
tiden innan vårdbehov uppstår. Vi anser därför att det finns skäl att i detta fall göra 
avsteg från likställighetsprincipen och dela ut broddar till just besökarna till 
träffpunkterna. 

Utdelning av 320 par broddar skedde 2021/2022 på mötesplatser för seniorer i 
samarbete med Region Halland som var finansiär. De 320 paren broddar har täckt det 
behov som fanns och de är distribuerade. Således är intentionen med motionen delvis 
uppnådd i det korta perspektivet. Att fortsätta med detta på en årlig basis skulle 
fortsatt kosta ca 30 tkr per år och extern finansiär kan möjliggöra en fortsättning 
kommande år. I övrigt så instämmer vi med yttrandet från vård och omsorg i frågan. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritid remissvar, 2022-03-15 
Begäran om yttrande - Motion om gratis broddar till invånare som fyllt 70 år (-), 
2022-02-11 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens 
förslag, och att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Förvaltningschef 
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Remiss: Motion - Gratis broddar till invånare som fyllt 70 år (-) 

Kultur & Fritidsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige 
Nämnden för Kultur & Fritid föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att 
utdelning av gratis broddar strider mot likställighetsprincipen, medför en hög kostnad samt att 
utdelning av 320 par broddar skett 2021/2022 på mötesplatser för seniorer i samarbete med Region 
Halland som var finansiär. Intentionen med motionen är därmed delvis uppnådd i det korta 
perspektivet.   

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) inkom i november 2021 med en motion om att införa gratis broddar för personer 
som är 70 år och äldre. Motionären anser att utdelandet av gratis broddar skulle kunna minimera 
antalet fallolyckor.  

Enheten Senior i Kungsbacka, under Kultur & Fritid, bedriver verksamhet på 18 träffpunkter med det 
uttalade syftet att möjliggöra för äldre att bibehålla och/eller utöka sin fysiska och psykiska hälsa. I det 
ingår att seniorerna ska beredas möjlighet att umgås och dela upplevelser, att röra på sig och 
genomföra aktiviteter i egen regi. Att dela ut broddar till besökarna innebär att de kan ta sig till och 
från träffpunkterna och delta i de aktiviteter som erbjuds. Genom träffpunktverksamheten kan vi 
fördröja tiden innan vårdbehov uppstår. Vi anser därför att det finns skäl att i detta fall göra avsteg från 
likställighetsprincipen och dela ut broddar till just besökarna till träffpunkterna. 

Utdelning av 320 par broddar skedde 2021/2022 på mötesplatser för seniorer i samarbete med Region 
Halland som var finansiär. De 320 paren broddar har täckt det behov som fanns och de är 
distribuerade. Således är intentionen med motionen delvis uppnådd i det korta perspektivet. Att 
fortsätta med detta på en årlig basis skulle fortsatt kosta ca 30 tkr per år och extern finansiär kan 
möjliggöra en fortsättning kommande år. I övrigt så instämmer vi med yttrandet från vård och omsorg 
i frågan. 
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Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Region Hallands utdelning av broddar 
Lokala nämnden i Kungsbacka, som är en del av Region Halland, har delat ut broddar vid två tillfällen. 
Det första tillfället var vintern 2012/2013 i samarbete med dåvarande Äldreomsorgsförvaltningen. De 
köpte in 900 broddar till en kostnad av 61 650 kr. Sammanfattningsvis fann de i utvärderingen att de 
flesta hade bibehållit eller ökat sina aktiva utevistelser. Vissa hade minskat sina utevistelser, men det 
berodde på att de var nyopererade eller hade fått försämrad fysisk förmåga. De flesta hade känt sig 
tryggare med broddarna, men många hade haft svårt att ta på sig broddarna.  

Lokala nämnden Kungsbacka beslutade även i december 2019 att avsätta 30 000 kr för att dela ut 
broddar, som har räckt till att köpa in cirka 320 par broddar. Utdelningen har skjutits fram till februari 
2022 på grund av pandemin.  

Omvärldsanalys 
Det finns andra kommuner som erbjuder gratis broddar till äldre. Mölndals Stad införde gratis broddar 
till personer 70 år och äldre för första gången inför vintern 2021/2022. De köpte in 6 000 par broddar 

till en kostnad av 615 000 kr. Vid kontakt med Mölndals Stad i slutet av januari så hade de hittills delat 
ut 3 000 broddar tillsammans med information om fallprevention. De har fått ett positivt gensvar.   

Ekonomisk bedömning 
Om Kungsbacka köper in broddar på samma sätt som Mölndal har gjort blir inköpskostnaden runt   
990. 000 kr.  Enligt Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik från 2020 var cirka 12 900 personer i 

Kungsbacka 70 år och äldre. Mölndals Stads motsvarande befolkning var cirka 8 000 personer. Det 

innebär att Kungsbackas kostnader blir cirka 61 % högre förutsatt att Kungsbacka gör samma inköp 
som Mölndal.   

Med beaktande av likställighetsprincipen, som innebär att alla kommunmedlemmar ska behandlas lika, 
måste tillräckligt med broddar köpas in för att kommunen realistiskt ska kunna dela ut till alla som 
omfattas av erbjudandet och vill ha. Det är därmed inte ett alternativ att endast köpa in 320 broddar.  

Juridiskt ramverk  
En central princip i kommunallagen är likställighetsprincipen, som innebär att kommunen ska 
behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för olika behandling. De flesta 
vägledande domar rörande likställighetsprincipen gäller taxor, vilket gör att det saknas vägledning i 
aktuell fråga om broddar. Göteborg har bedömt att utdelandet av gratis broddar endast grundat på ålder 
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kan komma att ifrågasättas. Stockholm bedömde att det strider mot likställighetsprincipen, och valde 
därför att endast dela ut gratis broddar som ett bistånd enligt socialtjänstlagen till personer 75 år och 
äldre med hemtjänst eller trygghetslarm. Det som dock står klart är att en förmån erbjuds till en 
begränsad mängd medlemmar i kommunen, endast baserat på ålder. Fallolyckor kan bli allvarliga för 
åldersgruppen, men majoriteten av åldersgruppens fallolyckor sker i hemmet, vård- och 
omsorgsboende eller sjukhus. Därmed finns inte sakliga skäl för olika behandling, eftersom broddar 
inte förebygger fallolyckor i hemmet, vård- och omsorgsboende eller sjukhus.  

För att det ska vara möjligt att dela ut gratis broddar utan att bryta mot likställighetsprincipen krävs 
stöd i lag. Det första alternativet är att dela ut gratis broddar med stöd i lag om kommunala 
befogenheter. Enligt 2 kap. 7 § lag om kommunala befogenheter får kommunen utan föregående 
individuell behovsprövning tillhandahålla servicetjänster åt personer som har fyllt 68 år. Av prop. 
2005/06:115 framgår begreppet servicetjänster är svårt att definiera men de tjänster som avses är 
tjänster eller uppgifter en yngre, frisk person kan utföra själv. Det andra alternativet är att dela ut som 
bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen. Enligt bestämmelsen kan kommunen välja att erbjuda 
bistånd utöver skälig levnadsnivå om det finns skäl för det. Beslut om att erbjuda bistånd utöver skälig 
levnadsnivå måste fattas av kommunfullmäktige. Den enskilde behöver då ansöka om broddar.  

Övriga aspekter 
Enligt en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sker majoriteten av 
fallolyckor i eller kring bostaden, i sport- och idrottsmiljöer samt i vård- och omsorgsboenden. 
Rapporten beskriver att det är vanligast med halkning i medelåldern och att äldre människor främst 
snubblar, snavar eller tappar balansen. Äldre människor skadas i bostaden, vård- och omsorgsboende 
eller sjukhus.1 

Under 2021 har 3731 fallolyckor rapporterats in hos Vård & Omsorg, varav 99 fall har inträffat 
utomhus. Åtta av fallen har skett under vintermånaderna, det vill säga januari, februari och december. 
Fyra av fallen inträffade på altan och balkong. Fyra av fallen inträffade när den enskilde var ute. Ingen 
av utredningarna beskriver att fallen skedde på grund av halka utan till exempel på grund av att den 
enskilde har snubblat på kantsten eller blivit yr vid promenad med rollator. Att erbjuda gratis broddar 
till personer 70 år och äldre skulle inte bidra till att minska fallolyckor hos Vård & Omsorgs målgrupp.  

Slutsats 
Då införandet av gratis broddar för personer 70 år och äldre inte förväntas minska antal fallolyckor i 
Vård & Omsorgs verksamhet, samt att det strider mot likställighetsprincipen och medför en kostnad på 
uppskattningsvis närmare en miljon, föreslår Vård & Omsorgsförvaltningen att motionen avslås. 

Kultur & Fritidsförvaltningen bedömer att den riktade insats som gjordes till besökare till 
träffpunkterna möjligen möjliggjort att fler får en känsla av trygghet vintertid och fortsätter att uppsöka 
träffpunkterna året om vilket i sig är positivt för välmåendet. Det är i så fall av det skälet som vi gärna 
                                                
1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Fallolyckor: statistik och analys. 2014. https://rib.msb.se/filer/pdf/27442.pdf hämtad 
2022-02-01 

https://rib.msb.se/filer/pdf/27442.pdf
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fortsätter samarbetet med Region Halland och inte förespråkar utdelning av broddar till alla, främst av 
kostnadsskäl men även av de skäl som redogjorts för ovan under avsnittet om statistik.  

 

 

 

Ulrika Granfors     Stefan Löfmark 

Förvaltningschef     verksamhetschef Mötesplatser och Kulturskola 
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§ 31 Dnr 2021-00427 
Remiss: Motion - Gratis broddar till invånare som fyllt 70 år (-) 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att gratis broddar inte 
kommer minska antal fallolyckor i nämnden för Vård & Omsorgs verksamhet, 
utdelning av gratis broddar strider mot likställighetsprincipen samt att det medför en 
hög kostnad.  

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) inkom i november 2021 med en motion om att införa gratis 
broddar för personer som är 70 år och äldre. Motionären anser att utdelandet av gratis 
broddar skulle kunna minimera antalet fallolyckor. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
har remitterat motionen till nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Kultur & 
Fritid för yttrande.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-22 
Agnetha Ernegårds (-) motion om Gratis broddar till 70+, 2021-11-03 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Remiss: Motion - Gratis broddar till invånare som fyllt 70 år (-) 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att gratis broddar inte kommer minska antal 
fallolyckor i nämnden för Vård & Omsorgs verksamhet, utdelning av gratis broddar strider mot 
likställighetsprincipen samt att det medför en hög kostnad.  

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) inkom i november 2021 med en motion om att införa gratis broddar för personer 
som är 70 år och äldre. Motionären anser att utdelandet av gratis broddar skulle kunna minimera 
antalet fallolyckor. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till nämnden för Vård & 
Omsorg och nämnden för Kultur & Fritid för yttrande.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-22 

Agnetha Ernegårds (-) motion om Gratis broddar till 70+, 2021-11-03 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Region Hallands utdelning av broddar 
Lokala nämnden i Kungsbacka, som är en del av Region Halland, har delat ut broddar vid två tillfällen. 
Det första tillfället var vintern 2012/2013 i samarbete med dåvarande Äldreomsorgsförvaltningen. De 
köpte in 900 broddar till en kostnad av 61 650 kr. Sammanfattningsvis fann de i utvärderingen att de 
flesta hade bibehållit eller ökat sina aktiva utevistelser. Vissa hade minskat sina utevistelser, men det 
berodde på att de var nyopererade eller hade fått försämrad fysisk förmåga. De flesta hade känt sig 
tryggare med broddarna, men många hade haft svårt att ta på sig broddarna.  
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Lokala nämnden Kungsbacka beslutade även i december 2019 att avsätta 30 000 kr för att dela ut 
broddar, som har räckt till att köpa in cirka 320 par broddar. Utdelningen har skjutits fram till februari 
2022 på grund av pandemin.  

Omvärldsanalys 
Det finns andra kommuner som erbjuder gratis broddar till äldre. Mölndals Stad införde gratis broddar 
till personer 70 år och äldre för första gången inför vintern 2021/2022. De köpte in 6 000 par broddar 

till en kostnad av 615 000 kr. Vid kontakt med Mölndals Stad i slutet av januari så hade de hittills delat 

ut 3 000 broddar tillsammans med information om fallprevention.  

Ekonomisk bedömning 
Om Kungsbacka köper in broddar på samma sätt som Mölndal har gjort blir inköpskostnaden runt 990 
000 kr.  Enligt Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik från 2020 var cirka 12 900 personer i 

Kungsbacka 70 år och äldre. Mölndals Stads motsvarande befolkning var cirka 8 000 personer. Det 

innebär att Kungsbackas kostnader blir cirka 61 % högre förutsatt att Kungsbacka gör samma inköp 
som Mölndal.   

Med beaktande av likställighetsprincipen, som innebär att alla kommunmedlemmar ska behandlas lika, 
måste tillräckligt med broddar köpas in för att kommunen realistiskt ska kunna dela ut till alla som 
omfattas av erbjudandet och vill ha. Det är därmed inte ett alternativ att endast köpa in 320 broddar.  

Juridiskt ramverk  
En central princip i kommunallagen är likställighetsprincipen, som innebär att kommunen ska 
behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för olika behandling. De flesta 
vägledande domar rörande likställighetsprincipen gäller taxor, vilket gör att det saknas vägledning i 
aktuell fråga om broddar. Göteborg har bedömt att utdelandet av gratis broddar endast grundat på ålder 
kan komma att ifrågasättas. Stockholm bedömde att det strider mot likställighetsprincipen, och valde 
därför att endast dela ut gratis broddar som ett bistånd enligt socialtjänstlagen till personer 75 år och 
äldre med hemtjänst eller trygghetslarm. Det som dock står klart är att en förmån erbjuds till en 
begränsad mängd medlemmar i kommunen, endast baserat på ålder. Fallolyckor kan bli allvarliga för 
åldersgruppen, men majoriteten av åldersgruppens fallolyckor sker i hemmet, vård- och 
omsorgsboende eller sjukhus. Därmed finns inte sakliga skäl för olika behandling, eftersom broddar 
inte förebygger fallolyckor i hemmet, vård- och omsorgsboende eller sjukhus.  

För att det ska vara möjligt att dela ut gratis broddar utan att bryta mot likställighetsprincipen krävs 
stöd i lag. Det första alternativet är att dela ut gratis broddar med stöd i lag om kommunala 
befogenheter. Enligt 2 kap. 7 § lag om kommunala befogenheter får kommunen utan föregående 
individuell behovsprövning tillhandahålla servicetjänster åt personer som har fyllt 68 år. Av prop. 
2005/06:115 framgår begreppet servicetjänster är svårt att definiera men de tjänster som avses är 
tjänster eller uppgifter en yngre, frisk person kan utföra själv. Det andra alternativet är att dela ut som 
bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen. Enligt bestämmelsen kan kommunen välja att erbjuda 
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bistånd utöver skälig levnadsnivå om det finns skäl för det. Beslut om att erbjuda bistånd utöver skälig 
levnadsnivå måste fattas av kommunfullmäktige. Den enskilde behöver då ansöka om broddar.  

Övriga aspekter 
Enligt en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sker majoriteten av 
fallolyckor i eller kring bostaden, i sport- och idrottsmiljöer samt i vård- och omsorgsboenden. 
Rapporten beskriver att det är vanligast med halkning i medelåldern och att äldre människor främst 
snubblar, snavar eller tappar balansen. Äldre människor skadas i bostaden, vård- och omsorgsboende 
eller sjukhus.1 

Under 2021 har 3731 fallolyckor rapporterats in hos Vård & Omsorg, varav 99 fall har inträffat 
utomhus. Åtta av fallen har skett under vintermånaderna, det vill säga januari, februari och december. 
Fyra av fallen inträffade på altan och balkong. Fyra av fallen inträffade när den enskilde var ute. Ingen 
av utredningarna beskriver att fallen skedde på grund av halka utan till exempel på grund av att den 
enskilde har snubblat på kantsten eller blivit yr vid promenad med rollator. Att erbjuda gratis broddar 
till personer 70 år och äldre skulle inte bidra till att minska fallolyckor hos Vård & Omsorgs målgrupp.  

Vård & Omsorg står inför stora utmaningar. Andelen äldre ökar kraftigt de kommande åren vilket 
kommer skapa ett ökat inflöde till våra verksamheter. Då fler personer kommer behöva insatser från 
Vård & Omsorg kommer Vård & Omsorgs kostnader att öka. En stor del av nämndens verksamhet är 
lagstyrd, vilket innebär att det finns begränsade möjligheter att skära ner på verksamheten. Det är 
därför viktigt att Vård & Omsorg fokuserar på sitt kärnuppdrag. Att dela ut broddar ingår inte i 
kärnuppdraget och skulle vara en ambitionshöjning.  

Slutsats 
Då införandet av gratis broddar för personer 70 år och äldre inte förväntas minska antal fallolyckor i 
Vård & Omsorgs verksamhet, samt att det strider mot likställighetsprincipen och medför en kostnad på 
uppskattningsvis närmare en miljon, föreslår förvaltningen att motionen avslås. 

 

 

Eva Apelvi      Emma Pettersson 

Biträdande förvaltningschef    Nämndsekreterare/utredare 

                                                
1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Fallolyckor: statistik och analys. 2014. https://rib.msb.se/filer/pdf/27442.pdf hämtad 
2022-02-01 

https://rib.msb.se/filer/pdf/27442.pdf
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§ 64 Dnr 2021-01086 
Remittering av motion från Agnetha Ernegård (-) om gratis broddar till 
invånare som fyllt 70 år (-) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Kultur & 
Fritid för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) skickade under hösten 2021 in en motion om att kommunen 
ska erbjuda gratis broddar till invånare som fyllt 70 år. 

Motionen anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 november 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen för yttrande till nämnden för 
Vård & Omsorg den 30 november. Under förvaltningen för Vård & Omsorgs 
beredning av ärendet har det framkommit att motionens förslag skulle behöva 
belysas ur ett folkhälsoperspektiv. Folkhälsofrågor finns inom nämnden för Kultur & 
Fritids ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30, § 405 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 156 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om gratis broddar till invånare som fyllt 70 år (-), 
2021-11-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till Kultur & Fritid för yttrande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, eget 
yrkande. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 
Nämnden för Kultur & Fritid 
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§ 405 Dnr 2021-01086 
Remittering av motion från Agnetha Ernegård (-) om gratis broddar till 
invånare som fyllt 70 år (-) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Vård & 
Omsorg för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att kommunen ska erbjuda 
gratis broddar till invånare som fyllt 70 år. 

Motionen anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 november 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 156 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om gratis broddar till invånare som fyllt 70 år (-), 
2021-11-03 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Hansson (C) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (C) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg 
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§ 156 Dnr 2021-01086 
Anmälan av motion från Agnetha Ernegård (-) om gratis broddar till 
invånare som fyllt 70 år (-) 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att kommunen ska erbjuda 
gratis broddar till invånare som fyllt 70 år. 

Beslutsunderlag 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om gratis broddar till invånare som fyllt 70 år (-), 
2021-11-03 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Motion 

Gratis broddar till 70+ 
~Dnr....,e....e........o...o......e...... 

Med bakgrund av att många äldre skadas så 1I~a efter att ha ramat att de måste 

läggas in på sjukhus, skulle detta kunna minimeras med att Kungsbacka 
kommun erbjuder gratis broddar till invånare 70+. 

Värst drabbade är äldre personer, och en av de största fallriskerna är halka. 

Detta kan i värsta fall även leda till att man avlider i sviterna efter att ha fallit. 1 
Sverige avlider ca 1000 personer årligen till följd av fallolyckor. Kungsbacka 
kommun vill ju "ligga i framkant" och här skulle man med små medel kunna 
spara intusentals kronor på vad det kostar att vårda de som faller varje år. 
Dessutom skulle detta visa att man bryr sig om sina äldre invånare. För att ta 
några exempel på kommuner i närområdet som ser det som en investering att 
ge broddar till sina äldre är (end. artikel ti GP 30/10-21) Göteborgs, Mölndals 

samt Öckerö kommun. I Halland är det ingen kommun som "öppnar sin 
plånbok" till detta. Skrämmande! 

Nu tänker kanske många av er att det är en ringa kostnad som var o en av 

invånarna själva kan bekosta, men det finns de pensionärer som idag även i vår 
"rika" kommun Kungsbacka lever som "fattigpensionärer". Kanske dags för ett 

samarbete med regionen? Belastningen på våra sjukhus är ju redan stor och vi 
behöver ju inte göra köerna till operationssalarna ännu längre. Färre fallolyckor 
innebären besparing för regionen isjukvårds/rehab kostnader. Det ligger alltså 

i regionens intresse att finansiera denna satsning tillsammans med 
kommunen/erns. 

Med hakgrund av ovanstående yrkar undertecknad: 

- att kommunen beslutar att erbjuda kostnadsfria broddar till de som fyllt 

70+ . 

Kungsbacka 20211101 

Agnet E r å rd 
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§ 200 Dnr 2021-00996 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om marknad och torghandel 
på Kungsbacka Torg 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionens första och andra yrkande besvarade med 
hänvisning till att detta redan möjliggörs genom Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel, antagna av kommunfullmäktige 2016-06-16, § 106. 

Kommunfullmäktige bifaller motionens tredje yrkande och ger nämnden för Teknik i 
uppdrag att i samarbete med kommunstyrelsen se över Lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel så att de möjliggör för tillfällig försäljning under en bestämd period. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion som väcktes i kommunfullmäktige 
den 9 november 2021. Motionären vill kommunfullmäktige ska besluta att det på 
Kungsbacka torg ska tillåtas:  

1. Marknad första helgfria torsdagen i månaden 

2. Torghandel minst varje helgfri fredag 

3. Finns intresse bör torget utnyttjas alla övriga helgfria vardagar för handeln 
eller annan aktivitet som skapar liv och rörelse i Innerstaden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-16, § 252 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-22 
Nämnden för Teknik 2022-02-23, § 22  
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-24  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30, § 402 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 153 
Motion från Roger Larsson (KB) om marknad och torghandel på Kungsbacka Torg, 
2021-10-18 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel, antagna av kommunfullmäktige  
2016-06-16, § 106 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

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 
Kommunstyrelsen, nämnden för Teknik 
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§ 252 Dnr 2021-00996 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om marknad och torghandel 
på Kungsbacka Torg 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionens första och andra yrkande besvarade med 
hänvisning till att detta redan möjliggörs genom Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel, antagna av kommunfullmäktige 2016-06-16, § 106. 

Kommunfullmäktige bifaller motionens tredje yrkande och ger nämnden för Teknik i 
uppdrag att i samarbete med kommunstyrelsen se över Lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel så att de möjliggör för tillfällig försäljning under en bestämd period. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion som väcktes i kommunfullmäktige 
den 9 november 2021. Motionären vill kommunfullmäktige ska besluta att det på 
Kungsbacka torg ska tillåtas:  

1. Marknad första helgfria torsdagen i månaden 

2. Torghandel minst varje helgfri fredag 

3. Finns intresse bör torget utnyttjas alla övriga helgfria vardagar för handeln eller 
annan aktivitet som skapar liv och rörelse i Innerstaden. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-22 
Nämnden för Teknik 2022-02-23, § 22  
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-24  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30, § 402 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 153 
Motion från Roger Larsson (KB) om marknad och torghandel på Kungsbacka Torg, 
2021-10-18 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel, antagna av kommunfullmäktige 2016-06-
16, § 106 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2022-06-22 
Diarienummer 

KS 2021-00996 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Jessica Blume 
0300-83 44 90 
Utvecklare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om marknad och torghandel på Kungsbacka 
torg  

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionens första och andra yrkande besvarade med hänvisning till att detta 
redan möjliggörs genom Lokala ordningsföreskrifter för torghandel, antagna av kommunfullmäktige 
2016-06-16, § 106. 

Kommunfullmäktige bifaller motionens tredje yrkande och ger nämnden för Teknik i uppdrag att i 
samarbete med kommunstyrelsen se över Lokala ordningsföreskrifter för torghandel så att de 
möjliggör för tillfällig försäljning under en bestämd period. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion som väcktes i kommunfullmäktige den 9 november 
2021. Motionären vill kommunfullmäktige ska besluta att det på Kungsbacka torg ska tillåtas:  

1. Marknad första helgfria torsdagen i månaden 

2. Torghandel minst varje helgfri fredag 

3. Finns intresse bör torget utnyttjas alla övriga helgfria vardagar för handeln eller annan aktivitet 
som skapar liv och rörelse i Innerstaden. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-22 
Nämnden för Teknik 2022-02-23, § 22  
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-24  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30, § 402 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 153 
Motion från Roger Larsson (KB) om marknad och torghandel på Kungsbacka Torg, 2021-10-18 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel, antagna av kommunfullmäktige 2016-06-16, § 106 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, nämnden för Teknik 
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Beskrivning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion som väcktes i kommunfullmäktige den 9 november 
2021. Motionären vill att kommunen ska se över möjligheterna till utökad torghandel på Kungsbacka 
torg.  

Kungsbacka torg har en tradition av att vara ett handelstorg. Verksamheten på torget lever kvar och 
sedermera utvecklats. Den första helgfria torsdagen i varje månad bedrivs en månadsmarknad. Under 
pandemitiden har även ett koncept ”Goa knallar” bedrivit mindre marknad på torget vilket stärkt 

innerstadens verksamheter. 

I dag bedrivs månadsmarknader på samma vis som innan coronapademin. Då handel och 
konsumtionsmönster förändras är det dock generellt en verksamhet som minskar. Knallen har i dag 
startat en E-handelsbutik. 

Kommunledningskontoret arbetar emellertid för att fortsatt skapa förutsättningar för de få knallar som 
är kvar på torget. Kommunledningskontoret ser också att konceptet ”Goa knallar” gärna får fortsätta på 
fredagar, dock har intresset hos grundarna förändrats efter pandemin. För att skapa förutsättningar för 
en fortsatt torghandel inom ramen för konceptet Goa Knallar har kommunledningskontoret erbjudit 
stöd i att stärka handeln genom till exempel marknadsföring. 

Kommunledningskontorets bedömning är mot bakgrund av detta, att de förslag som motionären anger i 
sitt första och andra yrkande redan möjliggörs genom regleringen i Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel. Den bedömningen gör även nämnden för Teknik som har haft möjlighet att yttra sig över 
motionens förslag. 

Nämnden för Teknik bedömer att även motionens tredje yrkande, möjliggörs av befintligt regelverk. 
Kommunledningskontoret ser dock att det här finns en begränsning i Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel. Bland annat har det vid flera tillfällen inkommit förfrågningar om julgransförsäljning och 
julbodar för tillfällig försäljning under några veckor i december månad, men det har inte varit möjligt 
att genomföra på grund av begräsningar i Lokala ordningsföreskrifter för torghandel. Utöver det har 
det inkommit önskemål från olika foodtrucks som vill stå på torget och sälja mat övriga dagar i veckan 
och på olika årstider, men även här finns begränsningar i Lokala ordningsföreskrifter för torghandel. 

Tillfällig försäljning hänvisas i dagsläget till de speciella torgdagarna som är tisdag och fredag. Skulle 
en försäljning under kortare tidsangivna perioder tillåtas är det dock viktigt att den utformas på ett 
sådant sätt att det inte sker i konkurrens med fasta näringsidkare i anslutning till torget. 

Kommunledningskontoret föreslår mot bakgrund av de begräsningar som Lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel innebär för torghandeln på Kungsbacka torg, att föreskrifterna uppdateras i syfte att 
skapa förutsättningar för tillfällig försäljning under en bestämd period. 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 
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§ 22 Dnr 2021-01162 
Begäran om yttrande - Motion om marknad och torghandel på 
Kungsbacka Torg (KB) KS 2021-00996 

Beslut 
Nämnden för Teknik föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad med 
hänvisning till att föreslagna aktiviteter enligt punkt 1, 2 och 3 är tillåtna enligt 
Kungsbacka kommuns Torghandelsstadga och de Lokala ordningsföreskrifterna för 
torghandel. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbackaborna, genom Roger Larsson, har till kommunfullmäktige lämnat en 
motion och önskar att kommunen beslutar att det på Kungsbacka torg ska tillåtas: 

1. Marknad första helgfria torsdagen i månaden 

2. Torghandel minst varje helgfri fredag 

3. Finns intresse bör torget utnyttjas alla övriga helgfria vardagar för handel eller 
annan aktivitet som skapar liv och rörelse i Innerstaden 

Kommunstyrelsen har skickat motionen för yttrande till Teknik.  

Enligt gällande Torghandelsstadga och de Lokala ordningsföreskrifterna för 
torghandel i Kungsbacka är marknad och torghandel tillåtna på torget enligt punkt 1 
och 2. För punkt 3 som behandlar ”övriga helgfria dagar, är aktiviteter på torget 

också tillåtna, men det tillkommer att utövaren ansöker om och erhåller polistillstånd 
för offentlig plats, oavsett om det gäller handel eller andra former av evenemang.  

I vilken omfattning torget nyttjas för handel eller evenemang styrs av efterfrågan. 
Efterfrågan varierar över tid. Kommunen är behjälplig till utövaren av handel eller 
annan aktivitet i vilka regler som gäller, och många gånger också med praktiska 
anordningar på plats.   

Teknik menar att nuvarande Torghandelsstadga och de Lokala ordningsföreskrifterna 
för torghandel i Kungsbacka ska fortsätta gälla utan förändring. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2022-02-07 § 10 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-24 
Motion från Kungsbackaborna - Marknad och torghandel på Kungsbacka Torg 
KSAU 2021-11-30 § 402 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut 
kan antas och finner att så sker. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



 
 

Datum 

2022-01-21 
Diarienummer 

TE 2021-01162 

 
 

 
Trafik & Utemiljö 

Åsa Dykes 
 
Enhetschef 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 
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Begäran om yttrande - Motion om marknad och torghandel på Kungsbacka Torg (KB) 
KS 2021-00996 
 

Förslag till beslut i nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att 
föreslagna aktiviteter enligt punkt 1, 2 och 3 är tillåtna enligt Kungsbacka kommuns 
Torghandelsstadga och de Lokala ordningsföreskrifterna för torghandel.  

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbackaborna, genom Roger Larsson, har till kommunfullmäktige lämnat en motion och önskar att 
kommunen beslutar att det på Kungsbacka torg ska tillåtas: 

1. Marknad första helgfria torsdagen i månaden 

2. Torghandel minst varje helgfri fredag 

3. Finns intresse bör torget utnyttjas alla övriga helgfria vardagar för handel eller annan        
aktivitet som skapar liv och rörelse i Innerstaden 

Kommunstyrelsen har skickat motionen för yttrande till Teknik.  

 

Enligt gällande Torghandelsstadga och de Lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Kungsbacka 
är marknad och torghandel tillåtna på torget enligt punkt 1 och 2. För punkt 3 som behandlar ”övriga 

helgfria dagar, är aktiviteter på torget också tillåtna, men det tillkommer att utövaren ansöker om och 
erhåller polistillstånd för offentlig plats, oavsett om det gäller handel eller andra former av evenemang.  

I vilken omfattning torget nyttjas för handel eller evenemang styrs av efterfrågan. Efterfrågan varierar 
över tid. Kommunen är behjälplig till utövaren av handel eller annan aktivitet i vilka regler som gäller, 
och många gånger också med praktiska anordningar på plats.   

Teknik menar att nuvarande Torghandelsstadga och de Lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i 
Kungsbacka ska fortsätta gälla utan förändring. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-24 

Motion från Kungsbackaborna - Marknad och torghandel på Kungsbacka Torg 

KSAU 2021-11-30 § 402 

Kungsbacka kommuns lokala ordningsföreskrifter, Regler på offentlig plats i Kungsbacka 

 

 

 

Karl Lundgren      Åsa Dykes 

Förvaltningschef     Enhetschef 

https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Styrdokument/Ordningsregler/
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§ 402 Dnr 2021-00996 
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om marknad och 
torghandel på Kungsbacka Torg 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Teknik för 
yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att det på Kungsbackatorg ska 
tillåtas marknad första helgfria torsdagen i varje månad, torghandel minst varje 
helgfri fredag samt om det finns intresse, bör torget kunna utnyttjas alla övriga 
helgfria vardagar för handel eller annan aktivitet som skapar liv och rörelse i 
innerstaden. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 153 
Motion från Roger Larsson (KB) om marknad och torghandel på Kungsbacka Torg, 
2021-10-18 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Hansson (C) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (C) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik 
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§ 153 Dnr 2021-00996 
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om marknad och 
torghandel på Kungsbacka Torg 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att det på Kungsbackatorg ska 
tillåtas marknad första helgfria torsdagen i varje månad, torghandel minst varje 
helgfri fredag samt om det finns intresse, bör torget kunna utnyttjas alla övriga 
helgfria vardagar för handel eller annan aktivitet som skapar liv och rörelse i 
innerstaden. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om marknad och torghandel på Kungsbacka Torg, 
2021-10-18  

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Kungsbackaborna 

Motion ti~0 KF:s möte 2021-11-09 2021-10-18 

Motion för snabbehandling 

Betr. Kungsbacka Tory 

Vårt torg har sedan medeltiden haft marknadsdag en gång i månaden. Första 

helgfria torsdagen i varje månad har varit vikt för detta fram tills Covid-vågen 

rullade in. Kommunen valde att stänga ner torghandeln med hänvisning till 

trängselriskerna. 
Efter en tid sjösatte några marknadsknallar tillsammans med innerstadsprofilen 
Monika Hamrin ett nytt koncept. Under namnet "Goa Knallar på Torget" 
började de med en noga reglerad och trängselkontrollerad torghandel varje 

fredag. Kommunen hakade på och fredagshandeln blev snabbt ett stabilt och 
välbesökt inslag i innerstaden. 
När Kommunen nu har bestämt att återuppta den månatliga marknadsdagen 

fr.o.m. 6 oktober, så har det spridits en viss oro bland många. Vad händer med 
"Goa Knallar på Torget" och den omtyckta torghandeln på fredagar? För att 

dämpa denna oro så önskar Kungsbackaborna att kommunen behandlar frågan 
snabbt. 
Kungsbackaborna önskar att kommunen beslutar: 

att det på Kungsbackatorg skall tillåtas 
1. Marknad 1: a helgfria torsdagen i varje månad. 
2. Torghandel minst varje helgfri fredag 

3. Finns intresse bör torget utnyttjas alla övriga 
helgfria vardagar för handel eller annan aktivitet 

.~o~n ar liv och röre se i innerstaden 

Roger Larsson 
Kungsbackaborna (Kb) 
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Lokala ordningsföreskrifter för 

torghandel 

 
Kungsbacka kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 

(1193:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela 

lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

 

1 § Utöver vad som föreskrivs i bestämmelser om allmän ordning och 

säkerhet för offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1193:1617) och i 

kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller nedanstående för offentliga 

platser i kommunen som upplåtits som allmänna försäljningsplatser för 

torghandel. 

 

2§ Föreskrifterna är tillämpliga på i kartbilaga A markerade offentliga 

platser: 

 område A: Kungsbacka torg, exklusive körytor, parkeringar och 

uteserveringar, 

 område B: Lindens torg, exklusive gång- och cykelvägar och 

parkeringar, 

 område C: Lindens torg inklusive parkeringar, Södra Torggatan 

mellan Östergatan och Kyrkogatan samt Kungsbacka torg 

inklusive Storgatan och Kyrkogatan men exklusive Södra 

Torggatan.  

 

Definition 

3 §  Torgvakt är en tjänsteman vid förvaltningen för Teknik i Kungsbacka 

kommun som utsetts att ansvara för administration av torghandeln. 
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Tider och platser för försäljning 

4 §   -Torghandel får ske inom 

 område A alla helgfria tisdagar och fredagar klockan 08.00 – 

18.00 (torgdag),  

 område B alla helgfria dagar utom första helgfria torsdagen i 

varje månad klockan 08.00 – 18.00 (torgdag), samt 

 område C, första helgfria torsdagen i varje månad klockan 08.00 

– 15.00 (marknadsdag). 

-Varor och redskap ska vara bortförda senast två timmar efter 

försäljningstidens slut. Försäljning får pågå under nedpackning av varor 

och redskap. 

 - På begäran av polismyndighet eller annan myndighet eller om särskilda 

skäl föreligger får kommunstyrelsen besluta att försäljning i särskilt fall 

ska ske vid andra tider än ovan angivna eller helt ställas in. 

 - Efter särskild ansökan får tillstånd medges för torghandel även på 

måndagar, onsdagar, torsdagar och lördagar på Kungsbacka torg. 

 

Fasta och tillfälliga försäljningsplatser 

5 § Inom försäljningsområdet finns fasta och tillfälliga platser. En fast 

försäljningsplats upplåts för ett kalenderår i sänder. En tillfällig 

försäljningsplats upplåts endast för viss dag och anvisas av torgvakten. 

 

Fördelning av försäljningsplatser 

6 §  Vid fördelning av försäljningsplatser gäller följande. 

- Tillfälliga försäljningsplatser tilldelas försäljarna av torgvakten i den 

ordning som de kommer till försäljningsplatsen. Vid marknadsdagar sker 

tilldelningen i den ordning som försäljarna kommer till därtill anvisad 

utlämningsplats. Fler än en försäljningsplats får tilldelas samma försäljare 

när det kan ske med hänsyn till tillgång på platser. 
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- Har innehavaren av fast försäljningsplats inte tagit platsen i anspråk 

senast en halvtimma före försäljningstidens början eller meddelat 

torgvakten att platsen kommer att utnyttjas senare under dagen, äger 

torgvakten rätt att upplåta platsen som tillfällig försäljningsplats. 

 

Överlåtelse av försäljningsplatser 

7 § Innehavarens rätt att använda försäljningsplatsen får inte överlåtas på 

någon annan. 

Upplysningsskyldighet   

8 § En innehavare av försäljningsplats ska genom en väl synlig skylt eller på 

något annat sätt upplysa om innehavarens namn, postadress och 

telefonnummer. 

 

Förbud att försälja vissa varor 

9 § Sprängmedel, skjutvapen och pyrotekniska varor samt pornografiska 

varor eller övrigt varusortiment som kan väcka anstöt får inte säljas eller 

annonseras inom torg- och marknadsplatserna.  

 

Placering av varor, redskap och fordon 

10 § Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik 

utmed eller mellan försäljningsplatser. 

 Från en timma efter försäljningstidens början till en halvtimma före 

försäljningstidens slut får fordon inte framföras inom 

torg/marknadsområdet. 

 På Kungsbacka torg är det inte tillåtet ställa upp fordon eller släpvagn. 

Torgvakt får efter särskild ansökan och prövning medge tillstånd för 

uppställning av matbilar (food trucks).  

Inom övriga delar av torg/marknadsområdet krävs tillstånd från torgvakt 

för att ställa upp fordon eller släpvagn. 
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Renhållning  

11 § En innehavare av försäljningsplats är skyldig att efter försäljningstidens 

slut samla ihop och själv föra bort avfall och annat skräp till anvisad 

plats. Matavfall ska sorteras och lämnas i särskilda kärl. Innehavaren ska 

se till att försäljningsplatsen hålls ren och snygg. 

 

Avgift 

12 §  För användande av torgplats har Kungsbacka kommun rätt att ta ut avgift 

enligt den taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 

__________________ 

 

I anslutning till föreskrifterna lämnas följande information. 

 

Överträdelse av föreskrift 

 Av 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen (1193:1617) framgår att den 

som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter som 

kommunen meddelat för att upprätthålla den allmänna ordningen på 

allmän plats döms till penningböter.  

  I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och 

förverkande.  

 

Försäljning av livsmedel 

 Av artikel 6 Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 852/2004 

av den 29 april 2004 om livsmedelshygien samt 7 och 10 §§ 

livsmedelslagen (SFS 2006:804) framgår att livsmedel får handhas eller 

släppas ut på marknaden endast i anläggningar som registrerats hos 

kontrollmyndighet. 



 

Sida 5/5 

 

 Av 11 och 12 §§ Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om 

livsmedelshygien framgår att livsmedelsföretagaren skriftligen ska 

anmäla sina anläggningar till kontrollmyndigheten så att dessa kan 

registreras. 

Mobila anläggningar ska uppfylla kraven i Europaparlamentets och 

Rådets förordning 852/2004, bilaga II, kapitel III. 

 

Bilaga: Karta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 2016-06-16 § 106 
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Motion till kommunfullmäktige i Kungsbacka 

Ansvarsarter i Kungsbackas natur 

 

Kungsbacka är en rik kommun. Kommunen har en rik och omväxlande natur, från karg 
havsmiljö med kala klippmiljöer till sjöar och rika ädellövskogar. De allra flesta invånarna i 
kommunen har tillgång till en god livsmiljö med närhet till natur och möjligheter till 
rekreation. 

Det kan vara lätt att ta detta för givet men viktigt att vara uppmärksam på att naturen måste 
skyddas och bevaras. En exploaterad miljö kan vara omöjlig att återställa. 

Naturen består av en hel mängd arter av växter och djur som alla är beroende av speciella 
livsmiljöer. Vissa är mera utsatta och hotade på grund av exploatering av livsmiljöerna. 
Andra arter, såsom ålgräs, blåstång och gamla ekar och bokar, är viktiga att bevara på grund 
av att de bygger upp en livsviktig livsmiljö för en mängd andra organismer, såsom krabbor, 
musslor, fiskar, ekoxar eller bokvårtlav, i en komplicerad näringsväv.  

Vi föreslår att Kungsbacka kommun utser några så kallade Ansvarsarter. SLU Artdatabanken 
definierar begreppet naturvårdsarter, där ansvarsarter ingår, som ”en samlingsterm för arter 
som är extra skyddsvärda, indikerar att ett område har höga naturvärden eller i sig själva är 
av särskild betydelse för biologisk mångfald.” https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-

verksamhet/publikationer/9.-naturvardsarter/rapport_naturvardsarter.pdf.  För ansvarsarter gäller: 

 En kommun, region eller annat område kan välja ut vissa arter som de har ett särskilt ansvar för att 
bevara. Detta ansvar är frivilligt. 

 Ofta har dessa arter sin huvudsakliga utbredning eller på annat sätt viktiga populationer inom området. 
 Ansvarsarter är ofta men inte alltid rödlistade. 
 En ansvarsart har inte automatiskt något lagstadgat skydd. 

Dessa arter ska vi ta ett speciellt ansvar för att värna. Vi ska också se till att deras livsmiljö 
inte förstörs eller hotas. Vårt förslag nedan är ett urval av växter och djur som lever i land- 
och vattenmiljö i Kungsbacka kommun.  

  

https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/9.-naturvardsarter/rapport_naturvardsarter.pdf
https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/9.-naturvardsarter/rapport_naturvardsarter.pdf


Tabell: Förslag till Ansvarsarter för Kungsbacka kommun – ett urval arter som är knutna till 
naturmiljöer i Kungsbacka kommun. OBS! Listan i tabellen är inte i prioordning. 

Ansvarsart Beskrivning 
av arten 

Livsmiljö Exempel på 
naturmiljö med 
fynd i 
kommunen 

Status 
Skyddad art?* 
Rödlistad art?** 

Behov av skydd eller 
åtgärd? 

Havs-
nejonöga 

Anadrom fisk 
som lever i 
saltvatten 
men 
fortplantar 
sig i 
sötvatten.  

Kustvatten och 
vattendrag. 

Kungsbackaån  
och Rolfsån. 

Starkt hotad i Sverige. 
Fredad. 

Vandringsvägar i 
vattendrag och 
tillgång till stor 
bytesfisk i havet. 
Behövs åtgärdsplaner 
för de vattendrag 
som har betydelse för 
populationen. 

Tretåig mås Fågelart i 
familjen 
måsfåglar.  

Marin pelagisk 
art. 

Nidingen 
(häckning). 

Starkt hotad. Nidingen 
naturreservat sedan 
1980 och häckplatsen 
skyddad med 
tillträdesförbud 
under 
häckningsperioden. 

Knubbsäl Art i familjen 
öronlösa 
sälar. 

Kustnära, med 
tillgång till fisk 
och viloplatser 
på skyddade 
skär och holmar. 

Kungsbacka-
fjorden. 

Gynnsam 
bevarandestatus. 

Finns i 
Bevarandeplan för 
Kungsbackafjorden. 

Ålgräs Marin 
kärlväxt som 
växer med 
rötter i mjuka 
bottnar och 
bildar täta 
ängar. 

Grunda kustnära 
mjukbottnar. 
Ängarna viktiga 
livsmiljöer för 
många växter 
och djur. 

Kungsbacka-
fjorden. 

Ålgräsängar är en 
hotad naturtyp som 
har minskat kraftigt de 
senaste 50 åren. 
Areell utbredning har 
minskat med 60 % i 
inre Kungsbacka-
fjorden sedan  slutet 
av 1990-talet. 

Finns 
Åtgärdsprogram för 
ålgräsängar (2017-
2021, HaV). Syfte att 
habitatet ålgräsängar 
får ett långsiktigt 
skydd och 
möjligheter att 
återetablera 
förlorade arealer. 

Blåstång Båstång 
tillhör 
gruppen 
brunalger 
och växer 
runt Sveriges 
kuster. 

Grunda 
klippbottnar. 
Algklädda 
klippbottnar ger 
tångskog som 
skydd för bland 
andra yngel och 
större fisk. 

Kungsbacka-
fjorden. 

Övergödning har 
minskat blåstångens 
utbredning och den 
totala utbredningen 
av dessa havets 
skogar. 

Bevara 
oexploaterade 
grunda klippbottnar 
och stränder. 

Kungsfiskare Fågelart inom 
familjen 
kungsfiskare. 

Beroende av åar 
och bäckar ofta 
med lummig 
strandvegetation 
med lodräta 
strandbrinkar 
där bohålor 
grävs ut.  

Kungsbackaån 
(under 
häckningsperiod) 
Kungsbacka-
fjordens inre del 
(observationer 
vintertid). 

Sårbar. Bevara åar och 
bäckar med lummig 
strandvegetation, 
med lodräta 
strandbrinkar för att 
gräva bohål 

Gröngöling Fågel inom 
familjen 
hackspettar. 

Lövskog, parker 
och lövblandad 
barrskog är 
häckningsplats. 

Spridd i 
kommunen. 

Livskraftig. En 
minskning av 
populationen pågår 
eller förväntas ske. 

Prioriterad art i 
Skogsvårdslagen. 
Gamla träd bör 
lämnas och nya träd 
tillåtas åldras. 

Flod-
pärlmussla 

Sötvattens-
levande 
stormussla. 

Vattendrag. Ett 
larvstadium 
lever parasitiskt 

Rolfsån och 
Kungsbackaåns 
biflöde Lillån. 

Starkt hotad. 
Otillfredsställande 
status på grund av 

Finns 
åtgärdsprogram med 
vägledning för åren 
2020-2024, med 



på gälar av lax 
eller öring. 

liten population och 
brist på föryngring. 

skydd och 
restaurering av 
flodpärlmusselvatten. 
Finns bevarandeplan 
för Natura 2000-
området Rolfsån. 

Ekoxe Europas 
största 
skalbaggeart. 

Gamla ekar. Fjärås och Idala.  Livskraftig, men 
misstankar finns om 
populationsminskning. 

Död ved i större 
mängd bör lämnas 
och träd tillåtas dö 
för att skapa 
kontinuerlig tillgång 
på livsmiljöer. 

 

*Skyddade arter – arter och artgrupper juridiskt skyddade i miljöbalken och artskyddsförordningen (fridlysning). Innebär att 
man inte får skada arten eller förstöra dess livsmiljö. Skydd baserat på EU:s art- och habitatdirektiv. 

**Rödlistade arter – bedöms vara hotade eller nära hotade att dö ut i Sverige. Kriterier t.ex. att det finns mkt få individer av 
arten eller att arten minskar kraftigt i mängd eller utbredning. Rödlistan sammanställs av Artdatabanken och revideras vart 
5:e år. Inte automatiskt något lagstadgat skydd. En art kan vara rödlistad i följande kategorier: Nationellt utdöd – Akut 
hotad – Starkt hotad – Sårbar – Nära hotad – (Livskraftig) 

Vi föreslår    

 Att kommunen utser Havsnejonöga som kommunal ansvarsart  
 Att kommunen utser Tretåig mås som kommunal ansvarsart 
 Att kommunen utser Knubbsäl som kommunal ansvarsart 
 Att kommunen utser Ålgräs som kommunal ansvarsart 
 Att kommunen utser Blåstång som kommunal ansvarsart 
 Att kommunen utser Kungsfiskare som kommunal ansvarsart 
 Att kommunen utser Gröngöling som kommunal ansvarsart 
 Att kommunen utser Flodpärlmussla som kommunal ansvarsart 
 Att kommunen utser Ekoxe som kommunal ansvarsart 
 Att kommunen upprättar en plan för varje utsedd ansvarsart. Planen ska konkret beskriva 

hur kommunen ska ta ett speciellt ansvar för att värna ansvarsarterna och se till att deras 
livsmiljöer inte exploateras eller hotas. 

 

 

2022-08-12 

Maria Losman, Clas Rosander, Elisabeth Sahlsten, Jan Riise,  
Miljöpartiet de gröna 



~ ~ 
Kungsbacka borna 

Motion till 

Kommunfullmäktige i Kungsbacka 2022-08-22 

Omsorg för funktionshindrade i Kungsbacka Kommun 

Att få barn med funktionshinder förändra r livet på många ol ika plan. Det 

påverkar hela familjen och kan orsaka splittring som är svår att överblicka . 

Familjen kanske förlitar sig på att samhället ska ställa upp och se till att barnet 

får en miljö och uppväxt som ska bli så bra som möjligt. 

I början ställer samhället upp med olika insatser som gör att livet kan tyckas se 

normalt ut, men problemen börjar när barnet blir äldre och ska "ta sig fram i 

samhället", för att bygga upp sociala relationer och försöka leva ett eget liv. 

Fram tills barnet uppnår myndighetsåldern är det föräldrarna som ansvarar för 

att barnet får den omsorg som krävs. Efter 18 årsdagen är det oftast föräldrar, 

gode män eller förvaltare som träder in och skall se till att personen det gäller 

får den omsorg som krävs. 

I det fortsatta arbetet "att ta sig fram i livet" är det ytterst viktigt att LSS lagen 

och Kommunallagen följs. 

Det är också viktigt att den som företräder den funktionshindrade blir delaktig 

innan man tar beslut. Viktigt är också att man tar del av den funktionsnedsattes 

egen uppfattning, då denne oftast sitter inne med viktiga detaljer. 

Innan beslut tas i olika nämnder och som berör funktionsnedsatta, måste det 

göras konsekvensanalyser. Detta för att belysa om besluten kommer att 

uppfylla de syften som gäller. 



~ ~ 
Kungsbacka borna 

Partiet Kungsbackaborna vill därför att kommunen inrättar ett 
"funktionshinderråd" eller motsvarande. Medlemmar i rådet kan vara; 

1. Representant från funktionshinderorganisationer 
ex. FUB 

IFSAP 
och eventuellt andra föreningar för funktionshindrade. 

2. Representant av person med egen erfarenhet av funktionshinder 

3. Representant från IFO 

4. Politiker 

Kungsbackaborna vill att ovanstående råd blir remissinstans för frågor 
som berör funktionshindrade. 

Kungsbackaborna föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

att kommun inrättar ett råd för personer med funktionshinder 

~ ;--~arsso~ 



 
                  
 
 
 
Motion till Kungsbacka kommunfullmäktige  Kungsbacka den 220829 
 
 
 
 
Anställning av personer med funktionsnedsättning  
 
Kungsbacka kommun behöver gå före vad det gäller anställningar av personer med 
funktionsnedsättning. Vi måste ge fler plats på arbetsmarknaden genom att bredda 
rekrytering och ta vara på fler kompetenser. Kungsbacka kommun är den i särklass 
största arbetsgivaren i kommunen. Med det kommer ansvar. Ett ansvar som vi som 
kommun backat i under senare år. 
 
Vi som kommun bör ta ledartröjan i detta arbete även för att visa på möjligheter för 
det privata näringslivet att man bör ta ett gemensamt samhällsansvar för personer med 
olika funktionsnedsättningar. 
 
Kungsbacka kommun behöver säkerställa att personer med varaktiga funktions-
nedsättningar får en anställning samt att de kan få behålla anställningen. Vi som 
kommun behöver likväl titta på anpassade system för att möjliggöra anställningar, 
hjälp finns att tillgå genom intresseorganisationerna.  
 
Genom att skapa mångfald och social hållbarhet på våra arbetsplatser ökar möjligheten 
till egen försörjning. Effekterna av att anställa fler med funktionsnedsättning blir bl.a. 
minskade kostnader för kommunen och ökad mångfald på arbetsplatserna. För 
individen innebär det höjd livskvalitet, egen försörjning, att få finnas i ett sammanhang 
och känna sig behövd samt att få vara i ett socialt sammanhang med arbetskamrater. 
 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning visar tydligt på 
vikten av att ta bort hindren i samhället för att säkerställa så att varje individ får 
tillgång till sina mänskliga rättigheter. Men även flera mål i Agenda 2030 har bärighet 
på funktionshinderspolitiken;  

- mål 3 att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för att alla människors 
välbefinnande i alla åldrar.  

- mål 4 God utbildning för alla, säkerställa en inkluderande och jämlik 
utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande.  

- mål 5 Jämställdhet.  
- mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, verka för inkludering 

och långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning 
med anständiga arbetsvillkor för alla.  

- mål 10 Minska ojämlikhet. 
 
För att nå upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions-
nedsättning samt Agenda 2030 behövs ett tydligt mål på hur många med 
funktionsnedsättning som ska anställas i Kungsbacka kommun. Men för att målet ska 
uppfyllas krävs också att en handlingsplan inom området tas fram som ska vägleda i 
beslut kring tillgänglig rekrytering och anställning av personer med funktions-
nedsättning. 
 



 
                  
 

Med detta som bakgrund föreslår Socialdemokraterna: 
 

1. att Kommunstyrelsen utreder hur det ser ut idag och lämnar förslag på  
lämpliga åtgärder 

2. att Kommunstyrelsen tar fram en handlingsplan som vägleder i beslut som 
berör såväl rekrytering som anställning av personer med funktionsnedsättning 

3. att Kommunstyrelsen ser över möjligheter att erbjuda praktik, traineeprogram 
och sommarjobbsplatser specifikt för personer med olika typer av 
funktionsnedsättningar 

 
 
 
 
 
  
 Magdalena Sundqvist S)  Elisabeth Lyckevall (S)  
  Ledamot i KF    Ledamot i KF    
 
 
 
  
 Maj-Britt Rane Andersson (S)  Lars Eriksson (S) 

Ledamot i KF     Ledamot i KF 
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Fråga till Fredrik Hansson, kommunalråd och ordförande i Servicenämnden  
 
 
Vi i Sverigedemokraterna har tidigare lyft vikten av en god fungerande ventilation i våra skolor. 
För att våra barn/ ungdomar ska orka hela dagar och kunna tillgodogöra sig sin viktiga utbildning, för 
att våra lärare ska orka och kunna undervisa ordentligt och för att övrig personal ska må väl och orka 
utföra sitt arbete ,så krävs en god arbetsmiljö och därmed en god fungerande ventilation.  
 
Finns det inte en ordentlig ventilation, utan luften är dålig och syrefattig, så blir man snabbt trött, får 
huvudvärk och har svårt att hålla koncentrationen uppe. Det kan orsaka olika hälsoproblem. 
Inomhusmiljön har stor betydelse för välmåendet, för att kunna hålla koncentrationen uppe och för 
trivseln.  
 
Så därför frågar jag nu dig Fredrik Hansson, 
 
Hur ser det ut med ventilationen på våra skolor, har man kontrollerat alla skolor så man vet att 
ventilationen fungerar bra nu och har man skött den obligatoriska ventilationskontrollen överallt? 
 
 
 
 

 
 



 
Motion angående busskort till alla barn från lågstadiet tom 

gymnasiet i Kungsbacka Kommun 

På förekommen anledning vill Kungsbackaborna lyfta det faktum att barn 
behandlas olika. Det står att läsa om i NH 22-09-06. ”Hans son får inte åka 
med”. Så länge som sonen gick i grundskolan fungerade det med skolskjutsen. 
From gymnasiestarten omfattades inte pojken längre av skolskjutsen utan 
förväntas gå 3,5 km till en linjebuss. Dessutom har det saknats tidtabell för 
denna linje…. Återigen en besparing av den moderatledda kommunalliansen 
denna gång inte på IFO eller Vård och Omsorg utan på Förskola och Grundskola 
tillsammans med Hallandstrafiken. Kommunen skriver på sin hemsida 
”Hallandstrafiken och Förskola & Grundskola ansvarar för att planera skolskjuts 
för grundskolelever på anvisad kommunal grundskola. Hallandstrafiken och 
Västtrafik ansvarar för att planera kollektivtrafik för övriga resenärer, till 
exempel arbetspendling och resor till gymnasieskolor. I de bägge uppdragen 
som Hallandstrafiken arbetar utifrån är ambitionen att ta vara på samhällets 
resurser på bästa sätt och skapa synergieffekter som gynnar alla.” Verkligheten 
visar på något helt annat. Kungsbacka kommun måste kunna bättre än så här!! 

Allt fler politiker och partier börjar ansluta sig till nödvändigheten och 
riktigheten i ovanstående. Något som vi inom Kungsbackaborna har önskat 
sedan valet 2006 och då också motionerat om detta. 

Vi vill att alla skolbarn skall få ett busskort som gäller i hela kommunen alla 
dagar, dygnet runt. Detta skapar rättvisa genom att barnen då kan ta sig till 
skol-och fritidsaktiviteter oavsett var i kommunen de bor. Barnen lär sig åka 
kollektivt och får en större frihet. Föräldrar slipper skjutsa sina barn överallt så 
det blir mindre bilåkande vilket gynnar miljön. Vi värnar om miljön och kanske 
blir trafikflödet bättre om flera åker kollektivt. Förhoppningsvis blir 
kollektivtrafiken ett naturligt val för ungdomarna även efter att de har lämnat 
skolan.  



Låt oss hantera denna motion snabbt så att vi från och med vårterminen 2023 
hanterar alla som går i skolan lika och därmed rättvist. 

Kungsbackaborna yrkar att: 

Kungsbacka kommun inför busskort till alla skolbarn från grundskolan till 
gymnasiet. 

2022-09-08 

 ………………………………………………  

Roger Larsson (Kb) 

Kungsbackaborna 

www.kungsbackaborna.se 

 

 

http://www.kungsbackaborna.se/


 

         

Motion till KF:s möte 2022-09-15                         202-09-08 
                         
 
Betr. Gymkort till + 65 
Träning för äldre? En gång rekommenderades mest lunga promenader och frisk 
luft. Ny forskning visar att tuff styrketräning gör mest nytta – och att en 
otränad 80-åring snabbt kan ta igen tjugo års muskelförlust. Medellivslängden 
ökar snabbt, både i Sverige och världen. Det har i sin tur gjort politiker i 
världens rika länder akut medvetna om vikten av att hålla sina äldre så friska 
det bara går – dels för att bevara deras livskvalitet, men också för att om 
möjligt hålla vårdens kostnadsökning på en rimlig nivå. 

I Kungsbacka finns ett rikligt utbud av olika idrotts- och fritidsaktiviteter. Det 
ligger i allas intresse att fritiden fylls med meningsfulla aktiviteter. Under 
senare år har folkhälsoperspektivet lyfts fram därför har breddidrotten, som 
också är en stor del av idrottsföreningarnas verksamhet, fått en ökad 
betydelse. God folkhälsa skapar bara vinnare både för individen och 
samhället. Hushållens fysiska aktiviteter skapar förutsättningar för en god hälsa 
för medborgarna och är därför i ett långsiktigt perspektiv viktig också för 
samhällsekonomin.  

Kommunens blivande multiarena och nya badhuset är exempel på partiet 
Kungsbackabornas målmedvetna delaktighet, arbete och strävan för ett rikligt 
utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter för en bättre folkhälsa. 

Den äldre generationen har starkt bidragit till att ”bygga” Kungsbacka kommun, 
varför Kungsbackaborna anser det vara kommunens skyldighet att ge de äldre 
en så TRYGG & SKÖN ålderdom som möjligt. 

När man är gammal bör man inte träna intensivt"                                       I 
Världshälsoorganisationens rekommendationer för hur vi bör röra på oss finns 
inga särskilda råd för äldre, utan råden är desamma som för unga: 
Konditionsträning 75 till 150 minuter i veckan samt hård muskelträning två till 
tre gånger. Komma upp i puls är inte farligt bara för att man är gammal. Men 
givetvis måste man anpassa träningen efter vad kroppen klarar av. Har man 
hjärtsjukdom, skall man vara försiktig med att köra maxinsatser för hjärtat.  



 "Man kan inte bygga muskler efter en viss ålder" 

– Det är inte sant, vilket man har sett i omfattande studier, säger professor 
Michail Tonkonogi. I sin bok ”Senior power” beskriver han att muskelstyrkan 
kan öka med upp till 150 procent hos äldre som börjar träna.                                                                                                                     
– Taket ligger förmodligen lägre än hos en ung person. Det går inte att träna 
upp en gammal person till OS-mästare, men den äldres styrka kommer att 
utvecklas lika snabbt som den yngres. 

För äldre finns en mängd anledningar att träna hård styrketräning i den mån 
man klarar av det då det minskar risken för hjärtinfarkt, blodpropp, demens, 
åldersdiabetes och depression. Det är extra viktigt för äldre att få tillgång till 
anpassade aktiviteter som stimulerar såväl fysiskt som psykiskt. Med en god 
hälsa, förbättras livskvalitén och individen slipper köa för sjukvård eller 
spendera tid på vårdcentralen. Träffpunkter skall finnas i kommunens olika 
delar. 

Kungsbackaborna yrkar att: 

– Kungsbacka kommun erbjuder fria gymkort till alla mantalsskrivna 
Kungsbackabor som har fyllt 65, på samma sätt som kommunen har 
frikort för Västtrafik.  
 
 
 

----------------------                                                     

Roger Larsson                                                         

 

 



 

 

Motion till Kf:s möte                                     22-09-15 

 

 Betr: Ungdomsbostäder   

Bristen på hyresrätter i Kungsbacka kommun är ett faktum, oavsett hur man frågar vad 
innevånarna önskar sig. Att bygga nya, hållbara och billiga hyresrätter för ungdomar är en av 
sakerna som Kungsbackaborna sedan 2006 motionerad till KF om. I nuläget står hela 6500 
personer i bostadskö i Kungsbacka, och knappt 1000 av dem är ungdomar i åldrarna 18–25 
år. Det är en ohållbar situation för dessa ungdomar. 

Att flytta hemifrån är en naturlig del av alla ungdomars liv. Men på grund av långa 
bostadsköer och skenande bostadspriser, är det tyvärr långt ifrån verklighet för många. Vi vill 
att ungdomar ska få en möjlighet att flytta hemifrån, utan att behöva lämna Kungsbacka. 

Under 2026 kommer dessutom den nya Västlänken att vara färdig, vilket innebär en snabb 
och effektiv resväg mellan Kungsbacka station och Göteborgs Universitet. På grund av den 
effektiviserade resvägen kan Kungsbacka bli en levande studentstad och få en helt ny 
stadsmiljö – förutsatt det finns bostäder för studenterna såklart. I ett växande samhälle nära 
rikets näst största stad är det rimligt att man får en bostad inom 3 år. För ungdomar skall det 
finnas ett större utbud av lediga lägenheter. 

Kungsbackaborna yrkar därför 

-att kommunen skall sätta upp som mål att i framtiden planlägga små billigare lägenheter i 
enklare utföranden och standard i de nya bostadsområden som planläggs. Det skall innehålla 
gemensamma funktioner för hyresgästerna tex tvätt, uppehållsrum och kök. Det är önskvärt 
att Kungsbacka får ett studentcampus i nära anslutning till kommunikationer och gärna 
införlivade i de områden som skall exploateras.  

 

……………………………………………. 

Roger Larsson (Kb) 



Från: Kalle Påsse Sundvall <kalle.passe‐sundvall@kungsbacka.se> 
Skickat: den 27 juni 2022 15:06
Till: Patrik Johansson <patrik.johansson2@kungsbacka.se>; Lisa Andersson 
<lisa.andersson@kungsbacka.se>; Emanuel Forsell <emanuel.forsell@kungsbacka.se>; 
Christian Johansson <christian.johansson@kungsbacka.se>; Anders Ekström 
<anders.ekstrom@kungsbacka.se>
Ämne: Avsägelse uppdrag

Hej alla

Jag vill avsäga mig samtliga politiska uppdrag i Kungsbacka kommun per 15 september 2022.

Hälsningar 

Kalle Påsse Sundvall (m)
Ordförande
Nämnden för Individ‐ och familjeomsorg
434 81 Kungsbacka kommun
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Från: Christian Svensson <christian.svensson@kungsbacka.se> 
Skickat: den 17 augusti 2022 13:49
Till: Emanuel Forsell <emanuel.forsell@kungsbacka.se>; Maria Gathendahl 
<maria.gathendahl@kungsbacka.se>
Ämne: Uppsägning av uppdrag

Hej,

Jag har fått nya uppdrag på mitt jobb och kan tyvärr inte engagera mig i politiken framåt. Jag 
får tyvärr säga upp mitt uppdrag som ersättare i Kultur och Fritid. Jag hoppas att jag kan 
komma tillbaka till politiken på sikt.

Lycka till i valet!

Med Vänlig Hälsning

Christian Svensson
Moderaterna Kungsbacka
Ersättare nämndeman i Kultur & Fritidsnämnden

1
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Lagmannen 

 
 

 

Entledigande av nämndeman 
Niklas Johansson, Kungsbacka kommun, har begärt att entledigas från 
sitt uppdrag som nämndeman vid Varbergs tingsrätt. 

Tingsrätten bifaller Niklas Johansson begäran. 

Kungsbacka kommun ska utse ersättare för kvarvarande 
mandatperiod. 

 

 

Mats Sjösten 

Lagman 
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