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§ 24 Dnr 2023-00011 
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förändring av ärendelistan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Lisa Andersson (M) anmäler ett extra ärende: 

 Anmälan av ordförandebeslut. 

Ärendet läggs till efter ärende 19 i dagordningen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan godkänna 
förändringen av ärendelistan, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 25 Dnr 2023-00153 
Information om kommunstyrelsens förvaltnings verksamheter 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltnings enhetschefer och verksamhetschefer presenterar sina 
respektive verksamheter och dess uppdrag. 

Kommundirektör Malin Aronsson informerar även om kommunens utmaningar 
framöver.  

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 26 Dnr 2022-00366 
Årsredovisning 2022 för kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens årsredovisning 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
I budget för 2023 gav kommunfullmäktige ett direktiv gällande innovation och 
omställning till nya arbetssätt. Direktivet gavs för att kommunen ska klara sitt 
uppdrag även i framtiden och göra den omställning som krävs. Kommunstyrelsens 
förvaltning har påbörjat arbetet med direktivet.  

Utöver det har kommunstyrelsens förvaltning arbetat med satsningen utvecklande 
medarbetarskap för att stärka kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Andra 
aktiviteter som förvaltningen har genomfört är fortsatt digitalisering av 
samhällsbyggnadsprocessen där framtagna detaljplaner från och med januari 2022 
görs digitala samt ett flertal projekt som genomförts för att skapa förutsättningar för 
våra förvaltningars arbete. 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budget för 2022 på 14 miljoner kronor. 
De huvudsakliga anledningarna till överskottet är att årets budgetförstärkning inom 
digitaliseringsområdet inte har tagits i anspråk eftersom det tar tid att starta upp 
arbetet, att arbetet med detaljplaner har genererat mer intäkter än planerat samt att 
kommunens markförvaltning genererar överskott. 

Överskottet kan även förklaras av att Räddningstjänsten Storgöteborg aviserat en 
återbetalning på grund av lägre pensionskostnader för året samt att avgiften till 
Region Halland har uteblivit då kommunen inte träffade någon ny överenskommelse 
för 2022. Ett utökat driftsbidrag till Stiftelsen Tjolöholm på 2 miljoner kronor 
dämpar överskottet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-07, § 31 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-26 
Kommunstyrelsens årsredovisning 2022, 2023-01-27 

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 
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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§ 27 Dnr 2023-00014 
Information om samråd och viktigare pågående ärenden från 
arbetsutskottets sammanträden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Lisa Andersson (M) rapporterar från slutkonferensen av 
samhällsbyggnadsprojektet One Stop Shop. Projekt utförs inom det strategiska 
innovationsprogrammet för Drive Sweden och är en gemensam satsning av Vinnova, 
Formas och Energimyndigheten. Projektet leds av Urbanivation och drivs 
tillsammans med Kungsbacka kommun, Aranäs fastigheter & Okidoki arkitekter. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 28 Dnr 2023-00015 
Information om aktuella händelser från nämnder, bolag, 
intresseorganisationer (SKR, GR med flera) 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Lisa Andersson (M) rapporterar från Landvetters flygråds senaste 
sammanträde.  

Ordföranden rapporterar även från kommun- och regionledningsforum. Vid senaste 
sammanträdet diskuterades bland annat inriktningen framöver samt uppdatering av 
arbetsordningen. 

Ordföranden rapporterar också från Göteborgsregionen och 
överlämningssammanträdet där både förbundsstyrelse och beredningsgrupper från 
föregående mandatperiod och förbundsstyrelse och beredningsgrupper för 
innevarande mandatperiod deltog. 

1:e vice ordförande Fredrik Hansson (C) rapporterar från Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) och beredningen för samhällsbyggnad. Vid senaste sammanträdet 
behandlades bland annat uppdraget om dimensionerande planeringsförutsättningar 
för kommunal räddningstjänst under höjd beredskap. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 29 Dnr 2023-00016 
Information om förvaltningen och pågående viktigare/större uppdrag, 
projekt och händelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Malin Aronsson informerar om de lägesbilder som kommunen 
lämnat till Länsstyrelsen i Hallands län de senaste åren: först med anledning av 
pandemin med covid-19 och under senaste året med anledning av Rysslands 
storskaliga invasion av Ukraina. Länsstyrelsens bedömning i nuläget är att 
kommunerna inte längre behöver skicka in lägesbilder med anledning av 
händelserna. 

Vidare informerar kommundirektören om förberedelserna inför stormen Otto som 
drog in över västkusten fredagen den 17 februari samt informerar om kommande 
försvarsövning Aurora 2023. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 30 Dnr 2023-00100 
Kommunstyrelsens ombudgetering av driftsprojekt 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner ombudgetering från 2022 till 2023 om 2 038 000 
kronor. 

Sammanfattning av ärendet 
Projekttävlingen avseende Kungsbacka arena kommer att genomföras under 2023 
och kvarvarande budgetmedel från 2022 om 1 346 000 kronor behöver därför föras 
över till 2023 från 2022.  

Under 2022 fick kommunstyrelsen ett tilläggsanslag på 1 000 000 kronor avseende 
detaljplan för parkområde och hamnverksamhet inom del av fastigheterna 
Kungsbacka 4:6 och 4:65 i Inlag. Detaljplanearbetet är påbörjat men kommer fortgå 
under kommande år och kvarvarande budgetmedel om 692 000 kronor behöver 
därför överföras från 2022 till 2023. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-07, § 32 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-25 

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

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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§ 31 Dnr 2023-00090 
Tillsättning av tillförordnad säkerhetsskyddschef i Kungsbacka 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Jesper Edlind, HR-chef, till tillförordnad 
säkerhetsskyddschef från den 27 februari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens säkerhetsskyddschef tillika säkerhets- och beredskapschef, Charlotte 
Blomqvist avslutar sin anställning i kommunen den 26 februari 2023. Jesper Edlind 
har utsetts till tillförordnad säkerhets- och beredskapschef med tillträde den 27 
februari. Med anledning av detta finns det också behov av att utse en ny 
säkerhetsskyddschef. Tills vidare föreslås en tillförordnad säkerhetsskyddschef innan 
tjänsten som säkerhets- och beredskapschef är tillsatt. 

Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är 
av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa 
andra hot. Säkerhetsskyddslagen (2018:585) omfattar den som till någon del bedriver 
verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för 
Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.  

I enlighet med säkerhetskyddsförordningen (2021:955) ska en organisation som 
bedriver säkerhetskänslig verksamhet ha en säkerhetsskyddschef. Uppgifter för 
säkerhetsskyddschef: 

 leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet samt kontrollera att verksamheten 
bedrivs enligt lagen och de föreskrifter som gäller. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-07, § 35 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-18 

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 
Kommunledningsgruppen 
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§ 32 Dnr 2023-00101 
Ändring av riktlinjer för flaggning i Kungsbacka kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen ändrar Riktlinjer för flaggning och lägger till att flaggning med 
Nordens flagga ska ske på kommunens officiella flaggstänger vid stadshuset på 
Nordens dag den 23 mars. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 22 september 2020 antog kommunstyrelsen Riktlinjer för flaggning i 
Kungsbacka kommun. Syftet med riktlinjerna är att klargöra ansvarsfördelning och 
tydliggöra när och på vilket sätt flaggning ska ske på kommunens officiella 
flaggstänger och vid övriga kommunala anläggningar. 

Utöver det tydliggör riktlinjerna även att kommunstyrelsens arbetsutskott fattar 
beslut om avvikelser från riktlinjerna, såsom beslut om flaggning vid speciella 
tillfällen, officiella besök, vid större evenemang, festivaler eller andra tillfällen så 
som flaggning vid dödsfall. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sedan riktlinjerna antogs fattat beslut om avsteg 
från riktlinjerna vid ett antal tillfällen. Bland annat har flaggning skett med Nordens 
flagga på Nordens dag och med regnbågsflaggan under West Pride. 

Den 29 mars 2022 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att Kungsbacka 
kommun, likt många andra kommuner, ska flagga med Ukrainas flagga på 
kommunens officiella flaggstänger. Syftet med flaggningen var att visa sympati med 
och sitt stöd för det ukrainska folket med anledning av Rysslands invasion av 
Ukraina. Beslutet gällde tills vidare utan undantag för de flaggdagar som anges i 
Riktlinjer för flaggning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-24, § 24 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29, § 130 
Riktlinjer för flaggning, antagna av kommunstyrelsen 2020-09-22, § 207 

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

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret: kommunikation, nämnden för Teknik, nämnden för 
Service 
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§ 33 Dnr 2023-00087 
Initiativ från Magdalena Sundqvist (S) om att ge möjlighet för invånare, 
föreningar och företag att kunna skjuta upp betalning av fakturor från 
Kungsbacka kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår initiativet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamoten Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med ett initiativ om att ge 
möjlighet för invånare, föreningar och företag att kunna skjuta upp betalning av 
fakturor från Kungsbacka kommun. 

Initiativtagaren vill att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller initiativet och att 
ordförandebeslut tas skyndsamt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-24, § 22 
Initiativ från Magdalena Sundqvist (S) om att ge möjlighet för invånare, föreningar 
och företag att kunna skjuta upp betalning av fakturor från Kungsbacka kommun, 
2023-01-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Tolinsson (S) yrkar att initiativet ska remitteras till kommunstyrelsens 
förvaltning för beredning. 

Maria Losman (MP) och Ann-Louise Lundqvist (S) yrkar bifall till Johan Tolinssons 
(S) yrkande. 

Emanuel Forsell (M), Fredrik Hansson (C), Fredrik Kollberg (KD), Thure Sandén 
(M) och Hravn Forsne (M) yrkar att initiativet ska avslås. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga Johan Tolinssons (S) m.fl. yrkande om att remittera initiativet till 
kommunstyrelsens förvaltning för beredning och Emanuel Forsells (M) m.fl. yrkande 
om att avslå initiativet.  

Ordföranden prövar först Johan Tolinssons (S) m.fl. yrkande om att remittera 
initiativet till kommunstyrelsens förvaltning för beredning mot att ärendet ska 
avgöras i dag, och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i dag. 

Ordföranden prövar sedan Emanuel Forsells (M) m.fl. yrkande om att avslå 
initiativet, och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå initiativet. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (49) 
Kommunstyrelsen Datum  

2023-02-21 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 34 Dnr 2020-00547 
Kungsbacka Arena – behovsframställan till Service samt delegering av 
beslut i vissa genomförandefrågor 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om behovsframställan till nämnden för Service enligt 
tjänsteskrivelse, 2023-01-23, samt Service underlagshandling, 2023-01-23, enligt 
beslut i kommunfullmäktige 2021-04-13 § 51. 

Kommunstyrelsen godkänner att nämnden för Service får ta i anspråk 20 miljoner 
kronor ur investeringsanslag för Arenan löpnummer 131, lokalplan 2023. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att besluta i genomförandefrågor 
beträffande projektet Kungsbacka arena som inte är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt, med rätt att vidaredelegera beslutsrätten. Beslut ska föregås av 
samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott. Bestämmelserna i kommunstyrelsens 
delegeringsförteckning ska i övrigt gälla för uppdraget. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 april 2021 om de övergripande 
förutsättningarna för genomförande av och inriktning för Kungsbacka Arenas 
uppförande och drift, inklusive ytor för kommersiella verksamheter. Nämnden för 
Service fick bland annat i uppdrag att utarbeta underlag för funktionerna i arenan, 
efter kommunstyrelsens behovsframställan. 

Fem delprojekt kommer att inleda genomförandet av arenaprojektet. Tre delprojekt 
avser projekttävling, upphandling av kommersiella delar och start av projektering. 
Två delprojekt avser processer för detaljplan och bygglov. Samtliga projekt kommer 
enligt projektplanen att genomföras parallellt och i nära samverkan.  

Två av delprojekten ska genomföras av kommunstyrelsen. Dessa behandlades av 
kommunstyrelsen den 10 januari 2023, § 3.  

Det tredje delprojektet ska genomföras av Service, efter behovsframställan från 
kommunstyrelsen, och består av projektering av arenans funktioner. Detta innefattar 
att ta fram handlingar som ska ligga till grund för fortsatta arbeten med arenan, och 
tillhörande utemiljö och angöring, bland annat programhandlingar, 
systemhandlingar, miljöplan, arbetsmiljöplan och utkast till klimatdeklaration. 
Underlag kommer att inhämtas från Kultur & Fritid, föreningar och kommunens 
övriga förvaltningar som kommer att ha verksamhet i arenan, övriga som kan 
påverkas samt från kommunstyrelsens två delprojekt, planarbete och bygglovsarbete. 
Inom ramen för Service delprojekt kommer så kallad totalentreprenad i samverkan 
att upphandlas och genomföras.  

Resultatet av delprojekten, som även syftar till att beräkna investeringskostnaden för 
arenan, kommer att utgöra underlag för kommunstyrelsens beslut att meddela så 
kallat startbesked för att uppföra arenan enligt kommunens 
ekonomistyrningsprinciper för lokalinvesteringar för byggprojekt i lokalplanen. 
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Kostnaden för uppdraget till Service beräknas till cirka 20 miljoner kronor och 
finansieras ur investeringsanslaget för arenan. 

Ärendets behandling på sammanträdet 
Vid sammanträdet yrkar kommunstyrelsens ordförande på ett tillägg med en 
delegering till kommundirektören att besluta i genomförandefrågor beträffande 
projektet Kungsbacka arena som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt. Kommundirektören har också rätt att vidaredelegera beslutsrätten. Sådana 
beslut ska föregås av samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott och 
bestämmelserna i kommunstyrelsens delegeringsförteckning ska i övrigt gälla för 
uppdraget. 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 april 2021 att genomföra arenaprojektet och 
utse kommunstyrelsen som huvudansvarig samt att leda, samordna och genomföra 
projektet. Kommunstyrelsen utsågs även till projektägare med huvudansvar för 
projektbudget. Kommunstyrelsen har i sin tur i anslutning till kommunfullmäktiges 
beslut uppdragit åt kommundirektören att leda, samordna och genomföra projektet 
samt utsett kommundirektören till projektägare. Vid tillfället fattades inte några 
särskilda beslut om delegering, utan kommunstyrelsens delegering i 
delegeringsförteckningen gäller. 

Redan i det inledande skedet av arenaprojektet har framkommit behov av särskild 
delegering när det gäller genomförandefrågor som inte är principiella eller av större 
vikt. Det gäller bland annat beslut som ligger nära verkställighetsbeslut men som 
ändå bedöms avse sådana beslut som ligger på kommunstyrelsen att fatta. 
Delegeringen enligt delegeringsförteckningen täcker dock inte sådana fall.  

Ett exempel på en sådan fråga är att tävlingsprogrammet för projekttävlingen 
behövde justeras för att ett villkor inte skulle riskera att utesluta anbudssökande från 
möjligheten att lämna anbud. För att genomförandet av projektet ska löpa så smidigt 
som möjligt finns behov att delegera beslutsrätt i frågor som inte behöver värderas 
politiskt eller i övrigt bör beslutas av kommunstyrelsen. Beslutsrätten bör därför 
utövas efter avstämning med kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-07, § 34 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-23 
Översiktsbild delprojekt och processer - projekttävling, genomförande drift samt 
utredning funktioner m.m., 2023-01-23 
Förvaltningen för Service – Arenan Behovsbeskrivning Lokalförsörjning,  
2023-01-23 
Kommunstyrelsen 2023-01-10, § 3 
Kommunfullmäktiges beslut om genomförande av Kungsbacka arena,  
2021-04-13, § 51 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska ge 
kommundirektören i uppdrag att besluta i genomförandefrågor beträffande projektet 
Kungsbacka arena som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 
med rätt att vidaredelegera beslutsrätten. Beslut ska föregås av samråd med 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Bestämmelserna i kommunstyrelsens 
delegeringsförteckning ska i övrigt gälla för uppdraget. 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Service, nämnden för Kultur & Fritid 
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§ 35 Dnr 2022-00530 
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta 
detaljplan för handel-, kontor och verksamhetsändamål samt 
parkeringshus inom Varla 2:412 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för handel-, kontor 
och verksamhetsändamål samt parkeringshus inom Varla 2:412 i Kungsbacka, 
daterad 2022-11-07.  

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till 
detaljplan för handel-, kontor och verksamhetsändamål samt parkeringshus inom 
Varla 2:412 i Kungsbacka. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Varla 2:412 ansökte den 18 mars 2022 om planbesked för att 
genom en ny detaljplan möjliggöra för utökad byggrätt för handel-, kontor- och 
verksamhetsändamål samt ett parkeringshus inom Varla 2:412 i Kungsbacka stad.  

Kommunstyrelsen lämnade vid sammanträdet den 21 juni 2022, beskedet att 
kommunen avser att pröva den begärda åtgärden genom en detaljplan inom 
fastigheten och gav samtidigt kommundirektören i uppdrag att ta fram en 
projektbeställning för upprättande av detaljplan för Varla 2:412. 

Planområdet ligger inom handelsområdet i norra Kungsbacka stad och inrymmer 
Hede Fashion Outlet. I dag är fastigheten bebyggd med drygt 22 000 kvadratmeter 
handel- och verksamhetslokaler. Inom fastigheten finns även en stor markparkering. 
Tillfart till Hede Fashion Outlet sker via in- och utfart på Kungsparksvägen.  

Uppdraget innebär att pröva möjligheten utökad byggrätt för handel-, kontor-, och 
verksamhetsändamål samt parkeringshus inom fastigheten Varla 2:412 med en total 
exploateringsgrad på 60 procent byggnadsarea. 

Då trafiksituationen är ansträngd inom Hede handelsområde är en viktig del av 
uppdraget att undersöka hur tänkt expansion påverkar trafiksituationen. 

I samband med planbesked har frågan gällande eventuell utfart eller infart från 
Arendalsleden diskuterats. Arendalsleden är en del av huvudvägnätet. På 
huvudvägnätet värnas kapacitet och framkomlighet, vilket framgår av kommunens 
trafikledsplan, och antalet korsningspunkter är begränsade. Direktutfarter från 
fastigheter och verksamheter tillåts inte till huvudvägnätet. 

För Arendalsleden är det extra viktigt att värna framkomligheten då den matar 
biltrafik till Hede station samt används som omledningsväg vid störningar på E6:an. 
En utfart eller infart från Arendalsleden är därför inte lämplig och kommer inte att 
utredas i projektet. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (49) 
Kommunstyrelsen Datum  

2023-02-21 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-17, § 8 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-22 
Översiktskarta, 2022-11-16 
Projektbeställning, 2022-11-07 
Kommunstyrelsen 2022-06-21, § 161 

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

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
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§ 36 Dnr 2020-00565 
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta 
detaljplan för verksamheter, kontor, centrum, handel och sport inom 
Hede 3:12 i Kungsbacka stad 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för verksamheter, 
kontor, centrum, handel och sport inom Hede 3:12 i Kungsbacka stad, daterad  
2022-12-06. 

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan 
för verksamheter, kontor, centrum, handel och sport inom Hede 3:12 i Kungsbacka 
stad. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Hede 3:12, skifte 2 och Hede 3:12, skifte 1 ansökte under 
2020 och 2022 om planbesked för respektive skifte inom fastigheten.  

Kommunstyrelsen behandlade vid sammanträdet den 23 juni 2020 ansökan om 
planbesked för Hede 3:12, skifte 2 och lämnade då beskedet att kommunen avser att 
pröva möjligheterna för en detaljplan för handel, industri och kontor inom 
fastigheten. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 januari 2022 behandlades ansökan om 
planbesked för Hede 3:12, skifte 1. Kommunstyrelsen lämnade vid sammanträdet 
beskedet att kommunen avser pröva möjligheten för en detaljplan för industri, kontor 
och sportanläggning. Kommunstyrelsen beslutade även att de båda planärenden ska 
ingå i samma planuppdrag. Därutöver vill fastighetsägaren möjliggöra för en 
vårdmottagning inom fastigheten.  

Fastigheten Hede 3:12 ligger i norra delen av Hede verksamhetsområde mellan 
Kungsbackaån och Göteborgsvägen. Inom fastigheten ligger i dag bland annat ÖoB, 
Hede Padelcenter samt byggnader med kontorslokaler. Inom fastigheten finns två 
detaljplaner: T35 som vann laga kraft 1989 och TP46 som vann laga kraft 1995. T35 
anger småindustri och kontorslokaler och TP46 handelsändamål. 

Enligt kommunens fördjupade översiktsplan för Kungsbacka stad är det aktuella 
området lämpligt för verksamheter och utgör ett område för företag. Det finns 
utbyggd infrastruktur och goda möjligheter till hållbara resor till fots, med cykel och 
buss. Hede station ligger cirka 400 meter norr om planområdet.  

Uppdraget innebär att upprätta en detaljplan för verksamheter, kontor, centrum, 
handel samt sport inom Hede 3:12. Det innebär att Hede 3:12 utökar 
markanvändningen med sport- och centrumfunktioner vilket gör att fler människor 
rör sig i området och bidrar till en levande stad. I uppdraget ingår att utreda möjliga 
kopplingar genom fastigheten mot grönområdet längs Kungsbackaån som stärker 
grönområdets funktion för rekreation och ekologi. Fastigheten ska även kopplas till 
befintligt gång- och cykelstråk mot centrum och Hede station. 
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Detaljplanen ska bedrivas med en exploatörsdriven planprocess tillsammans med 
Castellum som är exploatör. Processen kommer att följa Processbeskrivning för 
exploatörsdriven planprocess i Kungsbacka kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-17, § 9 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-28 
Projektbeställning Hede 3:12, 2022-12-08 
Kommunstyrelsen 2020-06-23, § 143 
Kommunstyrelsen 2022-01-25, § 8 

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

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
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§ 37 Dnr 2022-00878 
Ansökan om planbesked för Varla 2:423 

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att inleda en 
detaljplanläggning för att pröva lämpligheten av vård och handel inom Varla 2:423, i 
Kungsbacka.  

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning 
för upprättande av detaljplan för vård och handel inom Varla 2:423, i Kungsbacka. 

Beslutsmotivering 
Förfrågan innebär en utökning av användningen till vård och handel vilket delvis går 
i linje med hur området används i dag samt stämmer med den fördjupade 
översiktsplanen för Kungsbacka stad varför kommunen ställer sig positiv till 
förfrågan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Varla 2:423 har den 17 november 2022 ansökt om planbesked 
för att genom en ny detaljplan möjliggöra för att använda befintliga byggnader till 
handel och vård. Begäran har därefter kompletterats med information om vilken typ 
av vård och handel det handlar om och blev fullständig den 1 december 2022. Den 
vård som avses är vårdcentral och den handel som avses är liknande den som finns 
på området i dag. 

Enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad är det aktuella området 
lämpligt för företag och service. Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet Borgås 
i Kungsbacka. Fastigheten är belägen inom detaljplan TP45B som vann laga kraft 
den 13 december 2001. Den aktuella fastigheten är i plankartan redovisad som 
kvartersmark för industri och kontor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-07, § 40 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-18 
Begäran om planbesked, 2022-11-17, kompletterad 2022-12-01 
Orienteringskarta, Varla 2:423, 2023-01-18 

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 
Sökanden 
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§ 38 Dnr 2022-00905 
Godkännande av nyttjanderättsavtal Kyvik 2:96  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner nyttjanderättsavtal mellan Kungsbacka kommun och 
Eksta Bostads AB inom del av fastighet Kyvik 2:96, undertecknat av Eksta Bostads 
AB 2022-11-15. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive 
ersättare, utses att för kommunens räkning underteckna avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen för Teknik, avdelningen Kungsbacka Bredbandsnät, är i behov av att 
nyttja del av fastigheten Kyvik 2:96 med Eksta Bostads AB som lagfaren ägare.  

Behovet avser att tillgodose verksamhetens fortsatta uppdrag med att förse 
Kungsbacka kommun med bredbandslösningar genom etablering av en teknikbod 
med ändamålet fibernod under en längre period. En fibernod är en knutpunkt för 
bredbandsanslutningar från en tjänsteleverantör till anslutna mottagare. 

För att säkra anläggningen avseende genomförande, drift och underhåll, behöver ett 
nyttjanderättsavtal träffas mellan kommunstyrelsen och Eksta Bostads AB med 
avtalstid 2022-11-03 till 2037-10-31 för del av fastigheten Kyvik 2:96. En 
indexanpassad ersättning erläggs om 36 000 kronor per år som finansieras av 
nämnden för Teknik. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-07, § 39 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-09 
Nyttjanderättsavtal med Eksta Bostads AB, undertecknat 2022-11-15 
Orienteringskarta 

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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§ 39 Dnr 2023-00061 
Uppstart av projekt i lokalplan - Boende med särskild service 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Boende med särskild service. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har behov av 12 platser på boende med 
särskild service (BMSS) år 2023. 

Avsikten var att behovet skulle lösas via nybyggnation i Vallda. Projektet är 
emellertid framflyttat på grund av överklagande av bygglov. I stället har en dialog 
inletts med Eksta Bostads AB avseende ombyggnation av befintliga lokaler till 
boenden med särskild service på Kommunvägen 46 i Kungsbacka stad.  

Projektet är inplanerat att vara färdigställt under 2023 i lokalplan för perioden 2023–

2027 och har löpnummer 507.  

Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrningsprinciper som ingår som en del i 
beslutad kommunbudget 2023, plan 2024–2025. Uppstart av projekt som överstiger 
15 miljoner kronor ska godkännas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-07, § 41 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-01-18  
Kommunbudget 2023 och plan 2024-2025, lokalplan för 2023–2027, s. 42-51 

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

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi, nämnden för Service, nämnden för 
Individ & Familjeomsorg 
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§ 40 Dnr 2022-00636 
Begäran om yttrande över detaljplan Stocken 2:4, Varbergs kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-12-08, och översänder det som sitt 
svar till Varbergs kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över samrådshandling med 
förslag till detaljplan för Stocken 2:4 som upprättats av byggnadsnämnden i Varbergs 
kommun. 

Fastigheten Stocken 2:4 ligger direkt söder om gränsen till Kungsbacka kommun och 
utvecklingsorten Frillesås. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-24, § 17 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-08 
Yttrande, 2022-12-08 
Byggnadsnämnden i Varberg 2022-08-25, § 234 
Samrådshandling för Stocken 2:4 

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 
Varbergs kommun 
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§ 41 Dnr 2022-00424 
Svar på kommunrevisionens granskning av kommunens 
näringslivsverksamhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2023-01-11, och översänder det som sitt 
svar till kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2022 genomförde EY, på uppdrag av kommunrevisionen i Kungsbacka 
kommun, en granskning av kommunens näringslivsverksamhet. Syftet med 
granskningen har varit att undersöka om kommunstyrelsen säkerställt ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten som bidrar till att uppnå 
kommunfullmäktiges mål om att ha det bästa företagsklimatet i Västsverige.  

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen delvis har säkerställt styrning och 
uppföljning. Granskningen visar på utvecklingsområden kopplat till 
kommunstyrelsens styrning och uppföljning av arbetet mot fullmäktiges mål om 
företagsklimatet.  

Kommunrevisionen föreslår att kommunstyrelsen tydliggör sin styrning utifrån 
fullmäktiges mål exempelvis genom att tydliggöra målarbetet i styrmodellen eller 
genom att tydliggöra i budget hur kommunstyrelsen avser att arbeta med målet om 
Västsveriges bästa företagsklimat.  

Kommunstyrelsen föreslås också utveckla sin uppföljning avseende arbetet i den 
egna verksamheten samt den kommunövergripande uppföljningen genom att 
tydliggöra och analysera resultatet av genomförda insatser och aktiviteter.  

Kommunrevisionen begär svar från kommunstyrelsen avseende vilka åtgärder som 
planeras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-07, § 37 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-11 
Yttrande, 2023-01-11 
Kommunrevisionena granskning av kommunens näringslivsverksamhet 

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

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
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§ 42 Dnr 2022-00862 
Svar på Infrastrukturdepartementets remiss av promemorian Uppdrag 
att utreda regler för A-traktorer och kompletterande rättelsedokument 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat 2023-01-30, och översänder det som sitt 
svar till Infrastrukturdepartementet med följande tillägg i slutet av femte stycket 
under rubriken Kommunens inställning i detalj: 

 Kungsbacka kommun vill se en höjning av maxhastigheten till 45 km/tim, 
analogt med EU-moped, vilket skulle bidra till en bättre framkomlighet för 
kollektivtrafiken. 

Sammanfattning av ärendet 
Mot bakgrund av den kraftiga utvecklingen av antalet A-traktorer i Sverige, och med 
det ökande antalet olyckor, gav regeringen i oktober 2021, Transportstyrelsen i 
uppdrag att se över reglerna kring A-traktorer. Transportstyrelsens uppdrag var att 
utreda regler för A-traktorer samt var och hur de används.  

I promemorian konstaterar Transportstyrelsen att A-traktorer framför allt används av 
ungdomar mellan 15 och 17 år när de tar sig till och från skola, jobb och 
fritidsaktiviteter. Utöver det används de också som en fritidsaktivitet i sig och ett sätt 
att umgås. Det förekommer även att A-traktorer manipuleras så att de kan framföras i 
betydligt högre hastighet än den hastighet än den hastighet som de ska vara 
konstruerade för. 

De föreslagna regeländringar ska ses i ett helhetsperspektiv där de tillsammans 
förväntas bidra till ökad trafiksäkerhet och ska leda mot målet om att ingen ska 
omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-07, § 38 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-30 
Samhällsbyggnadskontorets yttrande, 2023-01-30 
Nämnden för Tekniks yttrande, 2023-01-12 
Ordförandebeslut, 2022-12-23 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-12-23 
Transportstyrelsen promemoria Uppdrag att utreda regler för A-traktorer och 
kompletterande rättelsedokument, 2022-11-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C), Monica Neptun (L), Stefan Jägnert (SD) och Emanuel Forsell 
(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med 
tillägget att yttrandet ska kompletteras med följande stycke: 
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 Kungsbacka kommun vill se att det teoretiska kunskapsprovet kompletteras 
med ett praktiskt körprov, vilket skulle öka säkerheten i trafiken för såväl 
förare, passagerare som omgivning. 

Maria Losman (MP) yrkar kommunstyrelsen ska anta Samhällsbyggnadskontorets 
yttrande, daterat 2023-01-30, och översända det som sitt svar till 
Infrastrukturdepartementet. 

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

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

Beslutet skickas till 
Infrastrukturdepartementet 
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§ 43 Dnr 2023-00006 
Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under 
perioden 2022-09-15 till 2023-02-07. 

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

 
Delegat 

 
Ärende 

  
KSAU 2023-01-17, KSAU 2023-01-24,  
KSAU 2023-01-31, KSAU 2023-02-07 

 
Kommundirektör 

 
Konsekvensbedömning för SEFOS 

 
Kommundirektör 

 
Delegering/uppgiftsfördelning elansvar och 
installationer - kommundirektör till förvaltningschef 
(Teknik) 

 
Kommundirektör 

 
Delegering/uppgiftsfördelning elansvar och 
installationer - kommundirektör till förvaltningschef 
(Service) 

 
Kommundirektör 

 
Konsekvensbedömning - Omnia (intranätet) 

 
Kommundirektör 

 
Fullmakt att vara ombud vid Mark- och 
miljödomstolen 

 
Biträdande kommundirektör 

 
Säkerhetstjänster - IdP direktanslutning 

 
HR-chef 

 
Utredningen avseende personuppgiftsincident i 
systemet StrengthsFinder 

 
Biträdande kommundirektör 

 
Personuppgiftsbiträdesavtal med instruktioner för 
behandling av personuppgifter - Knowit 
connectivity AB 
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Administrativ chef 

 
Beslut att inte anmäla personuppgiftsincident - Iipax 
archive 

 
Administrativ chef 

 
Kulturarvsstöd till Arkiv Halland för 2023  

 
Tillförordnad 
kommunikationschef 

 
Besluta att inte anmäla personuppgiftsincident 
rörande mailutskick vid fotografering 

 
Biträdande kommundirektör 

 
Avtal om kassasystem - Sverigekassan AB 

 
Digitaliseringschef 

 
Avtal om EntryScape Catalog - MetaSolutions AB 

 
Biträdande kommundirektör 

 
Personuppgiftsbiträdesavtal - Advania Sverige AB 

 
Tillförordnad 
kommunikationschef 

 
Utredningen rörande personuppgiftsincident på 
intranätet 

 
Digitaliseringschef 

 
Samarbetsavtal – Leasingsupporten (Leaseright KB) 

 
Digitaliseringschef 

 
Anställande av utvecklare IT 

 
Samhällsbyggnadschef 

 
Beslut att avstå från att lämna yttrande över 
utställningshandling av fördjupad översiktsplan för 
Mark Nordväst 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Arendal 3:2 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Buera 7:19 - Teleledningar 

 
Mark- och exploateringschef 

 
Markupplåtelseavtal Ellevio - Hede 9:26 

 
Mark- och exploateringschef 

 
Markupplåtelseavtal Ellevio - Skörvalla 1:66 

 
Mark- och exploateringschef 

 
Överlåtelse av avtal om upplåtelse av jakt - Vallda 
16:9 och del av Vallda 16:23 

 
Mark- och exploateringschef 

 
Överenskommelse med Åsa Scoutkår - 
julgransförsäljning Åsa 4:118 

 
Mark- och exploateringschef 

 
Markupplåtelseavtal Ellevio - Duvehed 2:14 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Kyvik 5:34 - Vattenledning 

 
Specialist mark och 
exploatering 

 
Avtal om nyttjanderätt för etableringsyta och upplag 
- Frillesås-Rya 2:1 
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Exploateringsingenjör 

 
Överenskommelse om fastighetsreglering Nötegång 
1:91 och Bukärr 1:9 

 
Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan godkänna 
redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2022-09-15 till  
2023-02-07, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 44 Dnr 2023-00007 
Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från 
kommunstyrelsens ordförande på grund av brådskande ärenden. 

Sammanfattning av ärendet 
Inför sammanträdet har kommunstyrelsens ordförande fattat ett beslut om att ändra 
villkor i Tävlingsprogram för projekttävling för Kungsbacka Arena. 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari 2023 att genomföra projekttävling för 
Kungsbacka Arena och att godkänna Tävlingsprogram för projekttävling för 
Kungsbacka Arena. Projekttävlingen startade den 7 februari 2023 och genomförs 
enligt lagen om offentlig upphandling (2016:1145), LOU, 18 kap. Inom ramen för 
”Frågor och svar” i upphandlingen av projekttävlingen har det framkommit att 
utformningen av villkor för kvalitetsledningssystem kan innebära att anbudssökande 
utesluts från möjligheten att lämna anbud. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut avseende Kungsbacka Arena - projekttävling - nu fråga om 
justering av tävlingsprogrammet, 2023-02-14 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan godkänna 
redovisningen av delegeringsbeslut från kommunstyrelsens ordförande på grund av 
brådskande ärenden, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 45 Dnr 2023-00004 
Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 11 januari 2023 till 21 februari 2023 har följande skrivelser 
inkommit till kommunstyrelsen: 

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) överenskommelse 
med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om kommunernas arbete med 
civilt försvar 

 Nämnden för Individ & Familjeomsorgs beslut om att inte återinrätta 
personligt ombud 

 Göteborgsregionens plan- och detaljbudget för 2023 

 Nämnden för överförmyndare i samverkans verksamhetsplan för 2023–2025 

 Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten och Kungsbacka 
kommun 

 Antagen förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg samt 
avtal mellan kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, 
Lerum, Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund om samverkan inom 
räddningstjänsten genom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

 Skrivelse från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om 
överenskommelse om God och nära vård 

 Onsala skifteslags skrivelse angående eventuell försäljning av Gottskärs 
hamn. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan noterat 
redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet, och finner att kommunstyrelsen 
bifaller det. 
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§ 46 Dnr 2022-00896 
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 3, 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 2023-01-17, § 1 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2022-11-16, § 132 
Förvaltning för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-10-27 

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 Vård & Omsorg 
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§ 47 Dnr 2022-00907 
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 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 2023-01-17, § 2 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2022-11-17, § 181 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-10-31 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3 2022  
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2021, kvartal 1-3 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 
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§ 48 Dnr 2022-00888 
Antagande av tillägg i taxa för avfall 2023 - Bygg- och rivningsavfall från 
icke yrkesmässig verksamhet  

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Avfallstaxa 2023, daterad 2022-11-14, med tillägg 
om maxtaxa för fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall som inte 
uppstått i en yrkesmässig verksamhet. 

Taxan gäller från och med den 1 april 2023. 

Avfallstaxa 2023, antagen av kommunfullmäktige 2022-06-15, § 102, upphör 
samtidigt att gälla. 

Nämnden för Teknik ska återredovisa utfallet av tillägget till taxan samt förslag till 
förnyad prissättning till kommunfullmäktige senast inför år 2025. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har ansvar för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av 
kommunalt avfall enligt miljöbalken. Från den 1 januari 2023 utvidgas ansvaret till 
att även omfatta skyldighet för fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall 
som inte har uppstått i en yrkesmässig verksamhet. 

Teknik inför en ny tjänst för fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall 
som inte uppkommit i en yrkesmässig verksamhet genom ett system där 
entreprenörer söker om auktorisation och avtal tecknas med dem som uppfyller 
villkoren. 

Prissättning av tjänsten görs genom att införa en maxtaxa där auktoriserad 
entreprenör fritt får debitera kund upp till den fastställda maxtaxan, förutsatt att 
samtliga krav uppfylls. Maxtaxan har tagits fram genom en kartläggning av nu 
gällande priser på befintlig marknad där sex befintliga aktörer verksamma i 
kommunen har tillfrågats. 

I beredningen av ärendet har förvaltningen för Teknik utgått från 
branschorganisationen Avfall Sveriges vägledning för att såväl välja metod för 
insamling (auktorisation) som för prissättning i form av maxtaxa. Kraven i 
auktorisationsavtalen är framtagna tillsammans med kommunens upphandlingsenhet 
utifrån Avfall Sveriges förslag till avtalsmall. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-17, § 10 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-29 
Nämnden för Teknik 2022-11-16, § 122 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-11-14 
Avfallstaxa 2023, 2022-11-14  
Underlag för bestämmande av maxtaxa, tablå november 2022  
Guide #24 Svenskt Avfall, mars 2022 
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Avfallstaxa 2023, antagen av kommunfullmäktige 2022-06-15, § 102 

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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§ 49 Dnr 2023-00082 
Lägesbild över ekonomin 2023 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Svensk och global konjunktur har varit inne i en period av återhämtning efter 
pandemin, men nu försvagas konjunkturen i snabb takt. Europas ekonomi drabbas 
hårt av kriget i Ukraina. Effekterna av den höga inflationen, med efterföljande 
räntehöjningar från världens centralbanker kyler av ekonomin. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) antar i sin samhällsekonomiska prognos 
per december 2022 att den höga inflationen vänder ned igen under 2023 genom 
ytterligare räntehöjningar under årets början. Bedömningen är att det dröjer till 2026 
innan konjunkturen i Sverige åter når balans. Hög nivå på räntor och inflation 
kommer således bestå under många år, något som får betydande konsekvenser för 
samhällsekonomin. 

De ekonomiska resultaten har de senaste åren varit rekordhöga i kommuner och 
regioner. Även 2022 väntas resultatet bli starkt, för att i sektorn som helhet falla till 
ett underskott år 2023. Inflationen som är den högsta på 30 år, leder särskilt till 
ökande livsmedels- och byggkostnader, liksom fortsatt höga energi- och 
drivmedelspriser till följd av utbudsstörningar. Inflationen innebär också kraftigt 
ökade pensionskostnader för kommuner och regioner.  

Läget för Kungsbacka kommuns ekonomi följer kommunsverige i stort. 
Kommunstyrelsens förvaltning ser att kommunen har år med lägre ekonomiska 
resultat framför sig. Bakgrunden till bedömningen är osäkerhet kring konjunkturens 
utveckling och pensionskostnader. Även om skatteunderlaget ökar, urholkas 
ekonomin av prisökningarna.  

Kommunfullmäktige fastställde i november 2022 Kommunbudget 2023, plan 2024–

2025. SKR reviderade prisindex för kommunal verksamhet 15 december 2022. 
Utifrån dessa nya förutsättningar kan vi förvänta oss högre kostnader än jämfört med 
beslutad budget, samtidigt som skatter och statsbidrag väntas bli i stort sett desamma 
som budgeterat. Detta talar för ett lägre resultat än de 132,1 miljoner kronor som 
budgeterats för 2023. Än så länge beräknas dock balanskravsresultatet uppfyllas, det 
vill säga att intäkterna ska överstiga kostnaderna.  

Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att vi kan behöva återkomma med 
tätare intervall än ordinarie uppföljningar per april, augusti och december 2023 om 
prognosen för ekonomiska läget försämras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-07, § 33 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-17 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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§ 50 Dnr 2022-00953 
Begäran om medel för att främja välmående och motverka psykisk 
ohälsa 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller begäran och omfördelar begärt belopp om 950 000 
kronor från centrala finansverksamheten till nämnden för Kultur & Fritid. 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram närmare anvisningar 
om hur de avsatta medlen ska fördelas samt besluta om eventuellt kommande 
förfrågningar. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige avsatta i kommunbudget 2023, plan 2024–2025 särskilda medel 
för att främja välmående, motverka psykisk ohälsa. Ett belopp motsvarande 5 
miljoner kronor har reserverats i budgeten per år under femårsperioden 2023–2027.  

Nämnden för Kultur & Fritid har den 15 december 2022 kommit in med en begäran 
om att få ta del av 950 000 kronor av dessa medel för att utöka arbetet med 
Friskvårds- och aktivitetsgruppen och därigenom nå fler barn och unga samt förkorta 
kön. 

Tillägget är en särskild satsning i samband med budgetbeslutet för år 2023 och har 
inte fördelats till kommunstyrelsen eller nämnd. Det är kommunfullmäktige som 
beslutar om en nämnd ska få del av anslaget och om omfördelning av begärda medel 
från centrala finansverksamheten till nämnd som ska få del av anslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-07, § 36 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-01-18 
Nämnden för Kultur & Fritid, 2022-12-15, § 74 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-12-02 

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 Kultur & Fritid, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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§ 51 Dnr 2019-00804 
Svar på motion från Carita Boulwén m.fl. (SD) om att skolan ska vara en 
trygg och säker plats för våra elever, lärare och övrig skolpersonal 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till det arbete 
som genomförts och kontinuerligt genomförs av samtliga förvaltningar gällande 
kartläggning av risker och åtgärder av uppkomna risker samt uppdatering av 
säkerhetsrutiner tillsammans med utbildningsinsatser på kommunens skolor. 

Reservation 
Stefan Jägnert (SD) och Stefan Vilumsons (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna yrkanden. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD), Roger Krantz (SD) och Susanne Andersson (SD) har i en 
motion som anmäldes till kommunfullmäktige den 5 november 2019 föreslagit att det 
ska genomföras en genomlysning av säkerhetsläget på Kungsbacka kommuns skolor 
med fokus på tillträdesmöjligheter, avvisning av obehöriga samt handlingsplaner vid 
extraordinära händelser.  

Motionärerna vill att nya riktlinjer för ökad säkerhet i Kungsbackas kommunala 
skolor ska arbetas fram och att en kartläggning av eventuella risker på de olika 
skolorna ska genomföras. Utöver det vill motionärerna att kommunen utifrån det 
planerar och vidtar de åtgärder som behövs för att öka säkerheten samt att berörda 
nämnder ges i uppdrag att utreda möjligheten att låta skolorna vara låsta, även under 
pågående verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-17, § 5 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-16 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2020-04-15, § 34 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-03-16 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2020-04-15, § 25 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2020-03-18 
Nämnden för Kultur & Fritid 2020-03-19, § 14 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2020-03-19 
Nämnden för Service 2020-03-19, § 27 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2020-03-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03, § 401 
Kommunfullmäktige 2019-11-05, § 168 
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. att skolan ska vara en trygg och säker plats 
för våra elever, lärare och övrig skolpersonal, 2019-11-04 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43 (49) 
Kommunstyrelsen Datum  

2023-02-21 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Jägnert (SD) och Stefan Vilumsons (SD) yrkar bifall till motionen. 

Johan Tolinsson (S) yrkar avslag på motionen.  

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om att anse motionen besvarad, Stefan 
Jägnerts (SD) m.fl. yrkande om att bifalla motionen och Johan Tolinssons (S) 
yrkande om att avslå motionen. 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för Förskola & Grundskola, 
nämnden för Kultur & Fritid, nämnden för Service 
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§ 52 Dnr 2021-01101 
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning inom Kungsbacka kommun 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen i den del som avser att kommun alltid ska 
begära utdrag ur Polisens belastningsregister inför nyanställning av medarbetare som 
i sitt arbete kommer i kontakt med omsorgstagare inom förvaltningen för Vård & 
Omsorgs verksamhet. Detta med hänvisning till att det bidrar till ett ökat skydd för 
den enskilde omsorgstagaren. 

Kommunfullmäktige ger nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Service i 
uppdrag att ta fram rutiner för att begära utdrag ur Polisens belastningsregister inför 
nyanställning av medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med omsorgstagare 
inom förvaltningen för Vård & Omsorgs verksamhet. 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i den del som avser att kommunen 
alltid ska begära utdrag ur Polisens belastningsregister inför nyanställningar av 
medarbetare inom förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad samt för arbete 
inom Kungsbackas gymnasium inklusive särgymnasium med hänvisning till att detta 
i enlighet med skollagens reglering redan är obligatoriskt.  

Kommunfullmäktige avslår motionen i den del som avser att kommunen ska begära 
utdrag ur Polisens belastningsregister för redan anställd personal samt fortlöpande 
begära utdrag från belastningsregistret för de anställda inom de verksamheter som 
det berör med hänvisning till att arbetsgivaren, av juridiska skäl samt integritetsskäl, 
inte bör kräva registerutdrag av redan anställd personal. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD), Tommy Bech (SD) och Susanne Andersson (SD) har i en 
motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 9 november 2021 föreslagit att 
kommunen ska begära in utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom 
förvaltningen för Vård & Omsorg samt vid nyanställning inom förvaltningen för 
Gymnasium & Arbetsmarknad för arbete inom Kungsbackas gymnasium inklusive 
särgymnasium. 

Vidare vill motionärerna att kommunen ska begära in utdrag ur belastningsregistret 
för redan anställd personal inom förvaltningen för Vård & Omsorg och Kungsbackas 
gymnasium inklusive särgymnasium samt att kommunen fortlöpande ska kräva in 
utdrag från belastningsregistret för de anställda inom de verksamheter som det berör. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-17, § 6 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-11 
Nämnden för Service 2022-10-20, § 94 
Nämnden för Service yttrande, 2022-10-05 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2022-10-04 
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Nämnden för Vård & Omsorg 2022-03-16, § 24 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-24 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2022-02-23, § 18   
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-01-31 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30, § 407 
Kommunfullmäktige 2021-11-30, § 158 
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om utdrag ur belastningsregistret vid 
anställning inom Kungsbacka kommun, 2021-11-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hravn Forsne (M), Emanuel Forsell (M), Fredrik Kollberg (KD) och Ann-Louise 
Lundqvist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Stefan Jägnert (SD) och Stefan Vilumsons (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Stefan Jägnerts (SD) m.fl. yrkande 
om att bifalla motionen. 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Service, nämnden för Vård & Omsorg, nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad 
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§ 53 Dnr 2021-01098 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om krav på utdrag ur Polisens 
belastningsregister för anställning inom vård och omsorg 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen och inför ett krav på utdrag ur Polisens 
belastningsregister inför varje nyanställning av medarbetare som i sitt arbete har 
kontakt med omsorgstagare inom förvaltningen för Vård & Omsorgs verksamhet. 
Detta med hänvisning till att det bidrar till ett ökat skydd för den enskilde 
omsorgstagaren.  

Kommunfullmäktige ger nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Service i 
uppdrag att ta fram rutiner för att begära utdrag ur Polisens belastningsregister inför 
nyanställning av medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med omsorgstagare 
inom förvaltningen för Vård & Omsorgs verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 9 
november 2021 föreslagit att kommunen ska införa ett krav om att uppvisa ett utdrag 
ur Polisens belastningsregister innan anställning kan ske inom förvaltningen för Vård 
& Omsorg. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-17, § 7 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-10 
Nämnden för Service 2022-10-20, § 96 
Nämnden för Service yttrande, 2022-10-05 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2022-10-05 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-06, § 271   
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-03-16, § 25 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30, § 407 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 158 
Motion från Agnetha Ernegårds (-) om krav på utdrag ur Polisens belastningsregister 
för anställning inom vård och omsorg, 2021-11-04 

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 Service, nämnden för Vård & Omsorg 
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§ 54 Dnr 2022-00140 
Svar på motion från Magdalena Sundqvist (S) m.fl. om att minska 
avgaser och buller med avgiftsfri och fossilfri busslinje 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till pågående arbete med 
förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, befintlig stadstrafik samt att 
kommunens behov av kollektivtrafik och hur den finansieras ska utredas och 
genomföras inom ordinarie process för kollektivtrafikplanering. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) och Johan Tolinsson (S) har i motion som anmäldes vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 8 februari 2022 föreslagit att kommunen ska 
utreda förutsättningarna för en avgiftsfri och fossilfri busslinje med täta turer i 
centrala Kungsbacka i syfte att minska trafikflödena till förmån för gående, cyklister 
och bättre närmiljö.  

Inom ramen för kommunens arbete med fördjupad översiktsplan för Kungsbacka 
stad utreds för närvarande hur kommunen inom staden på bästa sätt ska kunna förse 
invånarna med snabba och effektiva resor och transporter – hållbara resor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-24, § 15 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-13 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-01, § 79 
Kommunfullmäktige 2022-02-08, § 16 
Motion från Magdalena Sundqvist (S) och Johan Tolinsson (S) om att minska 
avgaser och buller med avgiftsfri och fossilfri busslinje, 2022-01-24 

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

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

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Johan Tolinssons 
(S) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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§ 55 Dnr 2022-00141 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om flytt av Kungsbacka 
Sjukhus 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till pågående detaljplanering 
inom sjukhusområdet. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har i en motion som anmäldes vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 8 februari 2022 föreslagit att kommunen omgående ska kontakta 
Region Halland och be dem att i första hand kontakta Aranäs fastigheter för att 
diskutera frågan om möjligheten att bygga ett sjukhus på del av fastigheten Varla 
9:55 (Kungsgärdet/Apotekarängen) samt efterhöra om de är intresserade av att 
förändra och utveckla Tölöberg 2 (nuvarande sjukhusfastigheten). Vidare vill 
motionären att Region Halland, vid negativt svar från Aranäs fastigheter, undersöker 
möjligheten att anlägga ett nytt sjukhus på annan lämplig plats i centralorten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-24, § 16 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-29 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-01, § 80  
Kommunfullmäktige 2022-02-08, § 17 
Motion från Roger Larsson (KB) om flytt av Kungsbacka sjukhus, 2022-02-08 
Kommunstyrelsen 2018-10-23, § 243 

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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§ 56 Dnr 2022-00379 
Svar på motion från Magdalena Sundqvist (S) om kommunal borgen för 
bidragsberättigade föreningar i Kungsbacka kommun 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till den samlade 
översynen och uppdateringar av de finansiella styrdokumenten som är planerad att 
genomföras under 2023, där regelverket för kommunal borgen ingår. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 
10 maj 2022 föreslagit att kommunen ska ta fram underlag till ny policy för 
kommunal borgen som i högre utsträckning än nuvarande policy möjliggör 
beviljande av kommunal borgen för bidragsberättigade och välskötta föreningar. 
Syftet är att skapa bättre förutsättningar för föreningarna att bedriva sin verksamhet 
för våra invånare. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-31, § 25 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-12-29 
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2022-05-24, § 205 
Kommunfullmäktige 2022-05-10, § 83 
Motion från Magdalena Sundqvist (S) om kommunal borgen för bidragsberättigade 
föreningar i Kungsbacka kommun, 2022-04-26 
Policy för borgensåtagande, antagen av kommunfullmäktige 2013-09-10, § 123 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kollberg (KD) och Thure Sandén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 

Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till motionen. 

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

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

Protokollsanteckning 
Lars Eriksson (S) stödjer Johan Tolinssons (S) yrkande. 
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