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§ 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.  
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§ 247 Dnr 2019-00401 
Avslut av uppdrag om samordnad skylthantering 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget att ta fram kommungemensamma riktlinjer för 
nya och befintliga skyltar, som lämnades 2019-08-27, §198, för avslutat.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 27 augusti 2019 kommundirektören i uppdrag att ta fram 
kommungemensamma riktlinjer för nya och befintliga skyltar. Sedan uppdraget 
lämnades har regler och interna rutiner för skyltar samt skyltmanual för invändig och 
utvändig skyltning – där Kungsbacka kommun är avsändare – tagits fram.  

Syftet med riktlinjerna är att klargöra ansvarsfördelning och tydliggöra vad som 
gäller för skyltning där Kungsbacka kommun är avsändare.  

Utgångspunkten har varit behovet och vad styrdokumentet ska åtgärda samt hur det 
görs på bästa sätt för att uppnå önskad effekt. Enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer 
för styrdokument, är riktlinjer ett normerade dokument som lämnar visst utrymme 
för användaren själv att utforma detaljerna i åtgärderna. Under arbetets gång har det 
visat sig att behovet är att definiera tydliga gränser och inte att enbart uttala en 
strävan. Därför har regler och rutiner arbetats fram i stället för riktlinjer. I reglerna 
framgår vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet gällande skyltning när 
Kungsbacka kommun är avsändare. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-12 
Kommunstyrelsen 2019-08-27, § 198 

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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§ 248 Dnr 2022-00473 
Remittering av motion från Agnetha Ernegård (-) om krav på utdrag ur 
Polisens belastningsregister för anställning inom vård och omsorg 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Vård & 
Omsorg för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att införa krav om uppvisande 
av ett utdrag ur Polisens belastningsregister innan anställning kan ske inom vård och 
omsorg. Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2022-06-15, § 119 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om krav på utdrag ur Polisens belastningsregister 
för anställning inom vård och omsorg, 2022-06-02 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg 
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§ 249 Dnr 2022-00485 
Remittering av motion från Magdalena Sundqvist (S) om sänkning av 
Kungsbackas kommunalråds arvoden 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till för arvodesberedningen för 
yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en motion om sänkning av Kungsbackas 
kommunalråds arvoden. Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 15 juni. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2022-06-15, § 120 
Motion från Magdalena Sundqvist (S) om sänkning av Kungsbackas kommunalråds 
arvoden, 2022-06-09 

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

Beslutet skickas till 
Arvodesberedningen, specialist administration 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (27) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-08-16 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 250 Dnr 2022-00494 
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om varm mat till 
hemtjänsttagarna 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till för nämnden för Vård & 
Omsorg och nämnden för Service för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om varm mat till 
hemtjänsttagarna. Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 
juni. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2022-06-15, § 121 
Motion från Roger Larsson (KB) om varm mat till hemtjänsttagarna, 2022-06-14 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg, nämnden för Service  
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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.  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (27) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-08-16 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 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.  
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§ 253 Dnr 2022-00435 
Svar på Miljödepartementets remiss av delbetänkandet Sveriges 
globala klimatavtryck (SOU 2022:15) 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-06-28, och översänder det som sitt 
svar till Miljödepartementet 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på 
Miljödepartementets remiss av delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck (SOU 
2022:15). 

Miljömålsberedningens uppdrag har varit att föreslå en samlad strategi för att minska 
klimatpåverkan från konsumtion med ambitionen att nå en klimatmässigt hållbar 
konsumtion på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt. Förslaget 
innebär att Generationsmålet kompletteras med en bisats om konsumtion. Förslaget 
till ny strecksats lyder att:  

”Sverige senast 2045 ska ha ett negativt globalt klimatavtryck och nås genom målen 

för Sveriges territoriella utsläpp, konsumtionens klimatpåverkan och exportens 
klimatnytta.”  

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan kompletteras även med två scenarier, 
så kallade målbanor som syftar till nettonollutsläpp 2045. Beredningen föreslår också 
ambitionshöjningar för den nationella flyg- och båttrafiken men framför allt inom 
den offentliga upphandlingen där även beaktande av klimatmålen förs in i 
upphandlingslagstiftningen. Förslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-28 
Yttrande, 2022-06-28 
Miljömålsberedningens delbetänkande - Sveriges globala klimatavtryck (SOU 
2022:15) 

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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§ 254 Dnr 2022-00325 
Svar på Finansdepartementets remiss - Sänk tröskeln till en god bostad 
(SOU 2022:14) 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-06-29, och översänder det som sitt 
svar till Finansdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på 
Finansdepartementets remiss av utredningen Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 
2022:14).  

Utredningen har på regeringens uppdrag dels utrett uppgiftsfördelningen mellan stat 
och kommun inom bostadspolitiken dels vissa bostadspolitiska verktyg och lämnat 
förslag som ökar verktygens effektivitet. Det övergripande syftet med utredningen är 
att skapa förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning. Med detta avses 
enligt direktivet att utifrån en gemensam problembeskrivning använda 
bostadspolitiska verktyg på ett sätt som ger hushåll möjlighet att kunna skaffa en 
bostad som svarar mot deras behov samtidigt som boendesegregationen motverkas 
och förutsättningarna för jämlika uppväxt- och levnadsvillkor förbättras. Utredningen 
har sökt lösningar som kan bidra till en utveckling där fler utifrån egen förmåga 
klarar att ordna en god bostad. 

Utredningen har identifierat fyra tematiska områden vars utveckling på olika sätt har 
en inverkan på hushållens boendesituation och möjligheter att förändra den:  

- Produktion och andra utbudsskapande åtgärder 
- Fördelning och förmedling 
- Konsumtion och efterfrågan 
- Förvaltning och renovering. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-29 
Yttrande, 2022-06-29 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2022-06-14, § 65 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads yttrande, 2022-06-27 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-05-23 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2022-06-16, § 99 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-06-01 
Nämnden för Service 2022-06-16, § 63 
Nämnden för Service yttrande, 2022-05-23 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2022-05-17 
Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14) 
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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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§ 255 Dnr 2022-00469 
Uppstart av projekt i lokalplan - Skårby utbildningslokaler etapp 2 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Skårby utbildningslokaler etapp 2 

Sammanfattning av ärendet 
I lokalplanen för kommunbudget 2023 finns medel avsatta för Skårbyskolan, 
löpnummer 231. 

I samband med exploatering av Björkris etapp 2 finns behov av nya 
utbildningsplatser. Nämnden för Förskola & Grundskola har beslutat om utökning 
med totalt 800 elevplatser där lösningen blir att bygga nya utbildningslokaler. Första 
etappen av nybyggnationen som omfattar cirka 620 utbildningsplatser och 
fullmåttsidrottshall har startats upp och beräknas vara färdigställd år 2023.  

Uppstart av etapp två behöver ske under kvartal 3 år 2022. Projektet är inplanerat att 
vara färdigställt under år 2025 i lokalplan för perioden 2023–2027 och har 
löpnummer 231.  

Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrningsprinciper som ingår som en del i 
beslutad Kommunbudget 2023, plan 2024–2025. Projekt som överstiger 15 miljoner 
kronor ska beslutas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-29 
Kommunbudget 2023, lokalplan för perioden 2023–2027 s. 42-51   

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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§ 256 Dnr 2022-00502 
Uppstart av projekt i lokalplan - Ölmevalla skola och idrottshall 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projektet Ölmevallaskola och idrottshall. 

Sammanfattning av ärendet 
I lokalplanen för kommunbudget 2023 finns medel avsatta för Ölmevallaskola och 
idrottshall, löpnummer 336 och 143. 

Behovet av utbildningsplatser i Åsa är stort och nämnden för Förskola & Grundskola 
har beslutat om utökning med 500 elevplatser. Lösningen är att tillskapa en ny skola, 
Ölmevallaskolan, som behöver vara färdigställd till höstterminen 2026. På samma 
fastighet planeras för fullmåttsidrottshall vilken nämnden för Kultur & Fritid har 
beslutat om. 

Uppstart av projektet behöver ske under kvartal 3 år 2022. Projektet är inplanerat att 
vara färdigställt under år 2026 i lokalplan för perioden 2023–2027 och har 
löpnummer 143 och 336.  

Detaljplanearbete pågår vilket innebär att projektet behöver löpa parallellt med 
detaljplanen för att uppnå tidpunkten för färdigställande. Projektets tidplan 
förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft under kvartal 1 år 2024 vilket det 
planeras för. 

Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrningsprinciper som ingår som en del i 
beslutad Kommunbudget 2023, plan 2024–2025. Projekt som överstiger 15 miljoner 
kronor ska beslutas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-29 
Kommunbudget 2023, lokalplan för perioden 2023–2027 s. 44-51 

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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§ 257 Dnr 2022-00391 
Ansökan om planbesked för Särö 1:35 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att påbörja ett planarbete 
inom Särö 1:35 i Särö. 

Beslutsmotivering 
Genom detaljplan S88 som vann laga kraft 1981 har kommunen tagit ställning till att 
fastigheten inte är lämplig att bebygga. Kommunen gör fortfarande samma 
bedömning.  

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Särö 1:35 har den 2 maj 2022 ansökt om planbesked för att 
genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av ett enbostadshus inom 
fastigheten.  

Fastigheten är belägen inom detaljplan S88 som vann laga kraft 1981-03-12. Den 
aktuella fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för bostadsändamål 
men omfattas helt av prickad mark vilket innebär att marken inte får bebyggas. 

Vid detaljplanens framtagande gjordes bedömningen att området inom vilken 
fastigheten Särö 1:35 ligger inte skulle göras möjlig för ny bebyggelse utan beläggas 
med prickad mark. Syftet var att värna landskapsmässiga och andra miljökvaliteter 
inom området.  

Fastighetsägaren hänvisar i sin ansökan till liknande förutsättningar på Särön där 
kommunen genom detaljplan möjliggjort för bostadsbebyggelse på platser där 
tidigare detaljplan hindrat detta.  

Enligt kommunens översiktsplan ligger fastigheten inom utvecklingsorten för Särö 
men inte inom centrumzon. Det är i centrumzonen som ny bebyggelse i huvudsak 
ska koncentreras för att vi ska få ett hållbart samhälle med väl fungerande service 
och infrastruktur. 

Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv, för friluftsliv, för 
högexploaterad kust samt för kulturmiljövård. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-27 
Orienteringskarta, 2022-07-27 
Ansökan om planbesked, 2022-05-02 
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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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§ 258 Dnr 2022-00406 
Ansökan om planbesked Sintorp 3:6 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda 
åtgärden genom planläggning inom Sintorp 3:6 i Frillesås. 

Beslutsmotivering 
Området som ansökan avser ligger enligt kommunens översiktsplan utanför 
utvecklingsområde och därmed inom ett område där kommunen inte planerar aktivt 
för utveckling av bostäder och samhällsservice. 

Området utgörs idag av brukad åkermark. Brukningsvärd jordbruksmark är skyddad i 
miljöbalken och får bara bebyggas om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen. Inom områden som inte pekats ut som utvecklingsområde i 
kommunens översiktsplan anser kommunen att ny bebyggelse inte är av ett väsentligt 
samhällsintresse. Det saknas därför skäl att ta jordbruksmarken i anspråk så som 
ansökan avser. 

Planering för bostäder i nära anslutning till ett verksamhetsområde bedöms inte 
lämpligt. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Sintorp 3:6 har den 9 maj 2022 via ombud ansökt om 
planbesked för att, genom en ny detaljplan, möjliggöra för att bygga 29 villor.  

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.  

Enligt kommunens översiktsplan, ligger den aktuella fastigheten i ett område där 
kommunen inte aktivt planerar för utveckling av fler bostäder och samhällsservice. 
Fastigheten ligger utanför utvecklingsområde och i nära anslutning till område för 
verksamheter. Verksamhetsområdet pågår det detaljplanearbete för. 

Enligt översiktsplanen och Vision 2030s målsättningar ska kommunen förtätas i 
lägen med närhet till kollektivtrafik och service. Avståndet från den aktuella 
fastigheten till närmaste busshållplats är cirka 1,6 km. Enligt riktlinjer är cirka 400 
meter ett lämpligt avstånd till kollektivtrafik. Avståndet från den aktuella fastigheten 
till närmaste centrumområde är cirka 2,5 km. Fastighetens avstånd från 
kollektivtrafik och service bedöms därmed för stort. 

Fastigheten omfattas av riksintresse för högexploaterad kust. Inom det området 
gäller, förutom att natur- och kulturvärden inte påtagligt får skadas, också särskilda 
regler för fritidsbebyggelse och vissa typer av industrianläggningar. 

Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv (Kustområdet i Halland). 
Här ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt 
beaktas vid bedömning av vad som kan tillåtas vad gäller exploatering eller andra 
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ingrepp i miljön inom området. Detta riksintresse utgör dock inte något hinder för 
utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-27 
Karta, Sintorp 3:6, 2022-07-27  
Ansökan om planbesked, 2022-05-09 

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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§ 259 Dnr 2011-00096 
Överenskommelse om fastighetsreglering för del av Svinholmen 1:1 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner överenskommelse om fastighetsreglering 
mellan kommunen och Svinholmens Fastighets AB, genom vilket kommunen 
överlåter del av fastigheten Svinholmen 1:1, mot en ersättning om 6 648 750 kronor, 
undertecknat av bolaget 2022-07-04.  

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive 
ersättare, utses att för kommunens räkning underteckna avtalet och övriga i ärendet 
nödvändiga handlingar. 

Upplysning 
Beslut fattat med stöd av delegering. Kommunstyrelsens delegeringsförteckning: 
punkt 2.4.13  2022-01-24, § 7.  

Sammanfattning av ärendet 
Svinholmens Fastighets AB är ägare till Svinholmen 1:2 där Jensen & Englund AB 
driver befintlig verksamhet i Svinholmen med försäljning av båtar och uthyrning av 
båtplatser. Företaget växer och har behov av större yta samt ytterligare lokal för sin 
verksamhet.   

Överenskommelsen om fastighetsreglering reglerar överlåtelse för del av fastigheten 
Svinholmen 1:1 om cirka 9 850 kvadratmeter till Svinholmen 1:2. Området är sedan 
år 1980 planlagt för småbåtshamn och samhörigt ändamål. Området är begränsat i 
omfattning så att det inte hindrar kommande övertäckning av deponin samt ett 
eventuellt översvämningsskydd längs E6. Ersättningen är beräknad utifrån en 
värdering som utförts av en auktoriserad fastighetsvärderare. 

Den tänkta bebyggelsen är granskad av Länsstyrelsen i Hallands Län som har gjort 
bedömningen att den tänkta byggnationen inte har en betydande miljöpåverkan på 
Natura 2000. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att inte göra betydande 
miljöpåverkan på Natura 2000, vilket Svinholmens Fastighets AB är införstådda 
med. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-04 
Överenskommelse om fastighetsreglering, undertecknat av Svinholmens Fastighets 
AB 2022-07-04 
Översiktskarta 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Svinholmens Fastighets AB 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (27) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-08-16 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 260 Dnr 2022-00532 
Godkännande av principavtal med Sverigehuset i Forsgården 1 AB 
avseende detaljplan för bostäder inom fastigheten Tölö 4:148 i 
Kungsbacka 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner principavtal avseende detaljplan för bostäder inom 
fastigheten Tölö 4:148 i Kungsbacka, undertecknat av Sverigehuset i Forsgården 1 
AB 2022-07-05. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive 
ersättare utses att för kommunens räkning underteckna avtalen 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret fick den 2 december 2021 i uppdrag av 
byggnadsnämndens arbetsutskott att upprätta ett förslag till detaljplan för bostäder 
inom fastigheten Tölö 4:148. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för cirka 250 
bostäder i form av småhus och flerbostadshus samt ett trygghetsboende. Inom 
detaljplanen kommer kommunen att vara huvudman för allmän platsmark. 

Syftet med principavtalet är att reglera samarbetet mellan Sverigehuset i Forsgården 
1 AB och kommunen avseende detaljplanearbetet samt tydliggöra och reglera ansvar 
och kostnader för genomförandeskedet av detaljplanen vad gäller bland annat 
utbyggnaden av allmän plats marken. 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-06-29 
Principavtal, undertecknat av Sverigehuset i Forsgården 1 AB 2022-07-05 
Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-12-02 §499 

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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§ 261 Dnr 2022-00509 
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för ändring av 
huvudmannaskap inom del av detaljplan Ö54, Ö58 och öp85 i Åsa 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för dagvatten i Åsa. 

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till 
detaljplan enligt projektbeställningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen för Teknik planerar en infrastrukturförändring av 
dagvattenhanteringen i delar av Åsa genom utbyggnad av svackdike och ledningar. 
Kommunen äger de fastigheter som är berörda av svackdiket men delar ingår idag i 
en gemensamhetsanläggning, Åsa ga:8, förvaltad av Åsa samfällighetsförening. 

Delar av planerad anläggning ligger också inom detaljplan Ö54, Ö58 och Öp85 med 
enskilt huvudmannaskap. För att kommunen ska kunna bygga ut svackdiken behöver 
marken vara allmän plats med kommunalt huvudmannaskap och 
gemensamhetsanläggningen Åsa ga:8 omprövas i syfte att ta bort marken från 
föreningens ansvar. För att en omprövning ska kunna ske måste huvudmannaskapet 
ändras till kommunalt inom de delar av detaljplan Ö54, Ö58 och Öp85 som berörs. 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2017 att tillämpa kommunalt 
huvudmannaskap för allmän plats som innehåller dagvattenanläggning i nya 
detaljplaner i Åsa centrum. Enskilt huvudmannaskap ska tillämpas för övriga 
allmänna platser i nya detaljplaner i Åsa centrum. Det detaljplanearbete som 
projektbeställningen gäller följer kommunstyrelsens beslut från 2017. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-06 
Översiktskarta, 2022-06-27 
Projektbeställning, 2022-06-27 
Kommunstyrelsen, 2017-03-14, §59 

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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§ 262 Dnr 2022-00515 
Information om Ålgårda kraftverk 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om Ålgårda kraftverk och 
dricksvattenförsörjning i kommunen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 263 Dnr 2022-00510 
Avstämning med Trafikverket 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar aktuella infrastrukturfrågor med 
Trafikverket. 

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

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Malin Aronsson lämnar följande information: 

- Personalförändringar på samhällsbyggnadskontoret 

- Sommaren har varit lugn utöver att det har varit en tung bemanningssituation 
inom flera av kommunens verksamheter. 

Biträdande kommundirektör Anders Johansson lämnar information om 
personalförändringar på kommunledningskontoret.  

Ordförande Lisa Andersson lämnar information om planerade besök från 
kommunledningen på skolor runt om i kommunen 

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