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§ 31
Dnr 2020-01016
Information om årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Erik Stenkil, specialist ekonomi och Christina Hermansson, ekonomichef, informerar
om årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 32
Dnr 2020-00695
Höjning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att till Kommuninvest Ekonomisk förening
(”Föreningen”) betala in kapitalinsats under år 2021 motsvarande 7 914 400 kr.
Kommunfullmäktige beslutar att betala in ytterligare kapitalinsats under år 2022
motsvarande 7 914 400 kr, år 2023 motsvarande 7 914 400 kr och år 2024
motsvarande 7 914 400 kr utifrån krav på ökad kapitalinsats i Föreningen.
Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning
inbetalningarna.
Beslut i kommunstyrelsen under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut ovan
Kommunstyrelsen utser ekonomichef att för Kungsbacka kommuns räkning vidta de
åtgärder som krävs med anledning av beslutade inbetalningar till Kommuninvest
Ekonomisk förening.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun är sedan 1994 medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening.
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund
företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. Kommuninvests
kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna. För
medlemskap i föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en
obligatorisk medlemsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda
nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar.
Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja
mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.
Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de
kommande fyra åren. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för
kommuner vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av år 2024.
För Kungsbacka kommuns räkning innebär det att kapitalinsatsen i Kommuninvest
ska öka med 31 657 600 kronor så att insatsnivån uppgår till 102 887 200 kronor år
2024.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 61
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-15
Justerare
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Information om Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening med bilaga 1
och 2, 2020-09-03
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommuninvest Ekonomisk förening, Kommunledningskontoret: ekonomi
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§ 33
Dnr 2020-00167
Godkännande av årsredovisning 2020 för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens årsredovisning för 2020.
Sammanfattning av ärendet
Hanteringen av pandemin har starkt präglat 2020. Fokus har varit på att leda och
samordna arbetet med kommunens krishantering och kommunikation. Under våren
var kommunen i stabsläge och har genomfört ett antal presskonferens med anledning
av pandemin. Medarbetarna har styrt om till att i allt större utsträckning arbeta
hemifrån där så varit möjligt, genomfört och deltagit i möten och utvecklingsarbete
digitalt och det har infört bemanningsplanering på nya sätt för lösa våra uppdrag.
Åtgärder för att stödja det lokala näringslivet har varit prioriterade med aktiv
kommunikation och rådgivning samt kampanjer som exempelvis Support your locals
och Hemester.
Under året som gått har det genomförts samråd för kommunens nya digitala
översiktsplan. Det har också, vid flera tillfällen, genomförts medborgardialoger i
form av öppna föreläsningar och utställningar. Under en vecka hade kommunen
utställning på Kungsmässan där det fanns möjlighet att ställa frågor om hur
Kungsbacka kommun ska utvecklas i framtiden.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budget på 25,1 miljoner kronor för
2020. Överskottet beror till stor del på att planerade aktiviteter påverkats av den
pågående pandemin. Kommungemensamma projekt och IT-satsningar har inte
genomförts fullt ut under året. Därtill har kurser och konferenser skett på distans och
ofta till en lägre kostnad.
Vidare har resandet med färdtjänst minskat kraftigt, vilket genererar ett överskott
mot budget. Även budgeten för skolskjutsar har ett överskott. Avgiften till
Räddningstjänsten Storgöteborg ger ett överskott efter en återbetalning av
pensionskostnader i slutet av året.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 58
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-18
Kommunstyrelsens årsredovisning 2020, 2021-01-27
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: ekonomi
Justerare
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§ 34
Dnr 2017-00565
Godkännande av samrådsredogörelse samt granskning av förslag till
översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelse för översiktsplan - Vårt framtida
Kungsbacka, daterad 2021-01-20.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ställa ut förslag till
översiktsplan - Vårt framtida Kungsbacka för granskning.
Reservation
Carita Boulwén (SD), Susanne Andersson (SD), Fredrik Hansson (C), Kristina
Karlsson (C) och Niklas Mattsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Planförslaget har varit på samråd under perioden 7 april till 31 augusti 2020. Under
samrådet har cirka 300 yttranden kommit in. Kommunen har reviderat planförslaget
utifrån samrådssynpunkterna, vilket lett till att den blivit tydligare.
Förslaget har kompletterats avseende riksintressen, miljökonsekvensbeskrivning och
hållbarhetsbedömning. Viktiga ämnesområden har sammanställts för att ge bättre
läsbarhet för förslagets inriktning. Nästa steg i processen är att ställa ut planförslaget
för granskning. Granskning av planförslaget kommer att pågå i två månader under
våren 2021.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 74
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-20
Samrådsredogörelsen med bilagor, 2021-01-20
Bilaga 1 – Länsstyrelsens yttrande, 2020-09-01
Bilaga 2 – Kommentarer från föreläsningar
Bilaga 3 – Kommentarer från utställning på Kungsmässan
Bilaga 4 – Kommentarer från Facebookannons
Förslag till översiktsplan – textinnehåll och bilder på reviderade kartor, 2021-01-20
Kommunstyrelsen 2020-03-24, § 45
Förslag till beslut på sammanträdet
Lisa Andersson (M), Thure Sandén (M) och Monica Neptun (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
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Fredrik Hansson (C) och Kristina Karlsson (C) yrkar att följande ändringar görs i
förslaget till ny översiktsplan:
− Sidan 17 Utvecklingsorter
Att Gällinge benämns som en utvecklingsort i ÖP. Gällinge uppfyller de
kriterier på skola, förskola, affär och förbindelser med kollektivtrafik som
nämns i ÖP:n som kriterier för en utvecklingsort.
Att den nordöstra föreslagna gränsen för Vallda utvecklingsort följer väg 942
från rondellen vid Vallda Golfklubb norrut till Vallda Trekant.
Att den nordvästra gränsen för Onsalas utvecklingsort ändras så att linjen går
mer västerut. Linjen dras från området vid Arvid Janssons väg/Stengårds väg
och ansluter till Skällaredsområdet.
− Sidan 19 Utredningsområden för fördjupade översiktsplaner
Att den föreslagna västra gränsen för FÖP Kungsbacka Stad ändras till att
följa E6:an från Varlaavfarten ner till strax före Onsalamotet, där den vinklar
av västerut på bergsryggen ovanför Oskarsberg och Forsbäck.
− Sidan 26 Landsbygdsutveckling
Att kommunen utreder lämpliga LIS-områden i kommunens östra delar för
möjlighet till boende i attraktiva vattennära lägen, och att ÖP:n skapar
förutsättningar för detta.
− Sidan 30 Utredningsområden för bebyggelse
Att den norra halvan av det skrafferade området öster om 158:an och söder
om Spårhagavägen som är utpekat som ”Utredningsområde för bebyggelse”
på kartan på sidan 30, istället markeras som utvecklingsort.
Niklas Mattsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag samt
att det ska göras ett tillägg i översiktsplanen, i del 3, användning av mark och vatten,
bebyggelse, enligt följande:
− För att det ska vara möjligt att bo kvar i sin kommundel när man blir äldre,
ska det gå att bygga boende anpassat för äldre i olika delar av kommunen.
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) yrkar att ärendet återremitteras
till kommunstyrelsens förvaltning för faktagranskning av samrådsredogörelsen.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns fyra förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Fredrik Hanssons (C) m.fl.
ändringsyrkanden, Niklas Mattssons (KD) tilläggsyrkande och Carita Boulwéns (SD)
m.fl. återremissyrkande.
Ordföranden prövar först Carita Boulwéns (SD) m.fl. återremissyrkande mot att
ärendet ska avgöras i dag, och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras i dag.
Ordföranden ställer sedan Fredrik Hanssons (C) m.fl. ändringsyrkande om att
Gällinge ska benämnas som utvecklingsort mot avslag, och finner att
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Justerare
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Ordföranden ställer sedan Fredrik Hanssons (C) m.fl. ändringsyrkande om ändring
av gräns för Vallda utvecklingsort mot avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Ordföranden ställer sedan Fredrik Hanssons (C) m.fl. ändringsyrkande om ändring
av gräns för Onsala utvecklingsort mot avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Ordföranden ställer sedan Fredrik Hanssons (C) m.fl. ändringsyrkande om ändring
av västra gränsen för FÖP Kungsbacka Stad mot avslag, och finner att
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordföranden ställer sedan Fredrik Hanssons (C) m.fl. ändringsyrkande om utredning
av LIS-områden i kommunens östra delar mot avslag, och finner att
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordföranden ställer sedan Fredrik Hanssons (C) m.fl. ändringsyrkande om att den
norra halvan av det skrafferade området öster om 158:an och söder om
Spårhagavägen, som är utpekat som ”Utredningsområde för bebyggelse” på kartan
på sidan 30, istället markeras som utvecklingsort, mot avslag, och finner att
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordföranden ställer sedan Niklas Mattssons (KD) tilläggsyrkande om byggnation av
boende anpassat för äldre i olika delar av kommunen mot avslag, och finner att
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordföranden prövar sedan kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och finner att
kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
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§ 35
Dnr 2021-00015
Information om samråd och viktigare pågående ärenden från
arbetsutskottets sammanträden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Lisa Andersson (M) informerar om att beredskapszonen för Ringhals
kärnkraftverk kommer utökas. Vidare informeras om kommunens arbete med att
utveckla en ny webbplats samt arbetet med den fördjupade översiktsplanen för
Kungsbacka stad.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 36
Dnr 2021-00016
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 kommun- och
regionledningsforums senaste sammanträde. Vid sammanträdet informerade bland
annat ALMI Företagspartner Halland om sitt arbete under coronapandemin. Vidare
lämnades information om remissvaren för den regionala utvecklingsstrategin.
Ordföranden informerar också om att Patrik Olderius blir ny vd för stiftelsen
Tjolöholm samt att Räddningstjänsten Storgöteborg deltog i insatsen vid jordskredet
i norska Gjerdrum.
Ledamoten Kalle Påsse Sundvall (M) rapporterar från Göteborgsregionens
kommunalförbund och styrgruppen för social välfärds sammanträde. Vid
sammanträdet informerades om den nationella utvecklingen av Yrkesresan (YR)
vilket är ett regionalt kompetensprogram som erbjuder introduktion och
kompetensutveckling för personal i socialtjänstens myndighetsutövning avseende
barn och unga.
Ersättaren Hravn Forsne (M) informerar om pågående vaccinering mot covid-19
inom Vård & Omsorgs verksamhetsområde.
2:e vice ordförande Eva Borg (S) rapporterar från förbundsstyrelsen i
Göteborgsregionens kommunalförbund. Vid senaste sammanträdet lämnades en
lägesrapport om covid-19 i Västra Götalandsregionen och Halland. Vidare
informerades om nuläget i infrastrukturplaneringen samt om Gryning AB:s
verksamhet och tjänster.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 37
Dnr 2021-00017
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 kommande pressträff om
situationen med covid-19. Vidare informerar kommundirektören om att kommunen
inte kommer förlänga besöksförbudet vid kommunens vård- och omsorgsboenden
samt att bedömningen i nuläget är att kommunens verksamheter har en måttlig
påverkan till följd av coronapandemin.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 38
Dnr 2020-00725
Uppföljning av nämnden för Individ & Familjeomsorgs arbete med
budget i balans
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt träffar kommundirektör, biträdande
kommundirektör och ekonomichef varje månad Individ & Familjeomsorgs
förvaltningschef och ekonomi- och utvecklingschef för att stödja och följa att arbetet
med ekonomi i balans senast vid utgången av 2022 går enligt plan.
På mötet den 11 februari konstateras att trots pandemin har nämnden för Individ &
Familjeomsorg under 2020 haft stort fokus på åtgärdsplanen för ekonomi i balans.
Åtgärdsplanen har berört alla verksamheter och handlar om effektiviseringar,
översyn av arbetssätt och metoder samt en översyn av stödfunktioner och
administration, vilket lett till neddragningar inom flera verksamheter. Inom bostad
med särskild service och daglig verksamhet har ett stort arbete gjorts med att anpassa
personalstyrkan efter stödbehovsmätning. Arbetet med åtgärdsplanen har gett
resultat. Underskottet som vid apriluppföljningen prognostiserades till 44 miljoner
kronor minskade kraftigt och blev vid årets slut 6,7 miljoner, vilket är en avvikelse
mot budget med 1 procent.
En fortsatt stor utmaning framöver är brist på bostäder med särskild service, vilket
gör att förvaltningen måste köpa externa boendelösning då det inte kan erbjudas i
kommunal regi. Under 2020 fick förvaltningen dessutom betala 2 miljoner kronor i
särskild avgift på grund av ej verkställda beslut inom bostad med särskild service.
Nämnden har under 2020 fått ersättning från staten för kostnader på grund av covid19. Av denna ersättning bedöms att 7 miljoner inte motsvarar extra kostnader.
Utifrån 2020 års ekonomiska resultat bedömer därför förvaltningen att nämnden
behöver effektivera verksamheten med motsvarande 14 miljoner för att få ekonomi i
balans.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-15
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2021-02-18, § 5
Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-10
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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Beslutet skickas till
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
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§ 39
Dnr 2021-00082
Kommunstyrelsens ombudgetering av drifts- och investeringsprojekt
2020
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner begäran om ombudgetering för driften med 4 581 000
kronor
Kommunstyrelsen godkänner begäran om ombudgetering för investeringar med
380 000 kronor
Sammanfattning av ärendet
Till det kommunövergripande utvecklingsarbetet finns en årlig avsatt projektbudget
på 5 000 000 kronor, tillkommer gör ombudgetposter. De stora projekten löper oftast
över flera år och kostnaderna fluktuerar därför stort mellan åren. Under 2020 var
kostnaderna för portföljen lägre än budget med ett överskott på 3 264 000 kronor.
Under 2021 kommer många kostnadsdrivande projekt att genomföras där 2021 års
avsatta projektmedel bedöms vara otillräckliga. Exempel på projekt som påbörjats
under 2020 och fortsätter under 2021 är översiktsplanen, ny webbplats och BIsystemet.
Efter likvidationen av Innerstadsbolaget avgick hela skifteslikviden till Kungsbacka
kommun och kommunstyrelsen fick motsvarande belopp i budgetförstärkning under
slutet av 2017 dedikerade till näringslivsenhetens arbete med platsutveckling av
innerstaden. Av dessa medel har 158 000 kronor inte förbrukats under 2020 och
arbetet behöver därför fortgå även under 2021.
HR på kommunstyrelsens förvaltning har under 2020 haft 625 000 kronor i riktade
projektmedel för att minska sjukfrånvaron. Av dessa medel återstår 349 000 kronor
som förs över till 2021 för att fortsätta arbetet med projektet.
Kommunen har ingått i ett avtal med Aranäs fastigheter kring cityutveckling i
Kungsbacka. Aranäs delfinansierar projektet med totalt 250 000 kronor. Av dessa
medel återstår 153 000 kronor som förs över till 2021 för att fortsätta arbetet med
projektet.
Ledardagen kunde inte genomföras enligt plan 2020 på grund av situationen med
pandemin. För att kunna genomföra projektet fullt ut 2021 förs överskottet på 62 000
kronor över.
Kommunstyrelsen har en budget på 595 000 kronor för helelektrifierad
stadsbusstrafik, enligt ordförandebeslut från 2 juli 2018. Eftersom budgeten inte
ingår i kommunstyrelsens fasta ram behöver beloppet ombudgeteras till 2021.
Investeringen i nya ortsskyltar som är budgeterad till 380 000 kronor har ännu inte
genomförts.
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Datum
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 59
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-22
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: ekonomi
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§ 40
Dnr 2020-01061
Fördelning av medel till extraordinära insatser med anledning av
covid-19
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommundirektörens förslag att från de generella
statsbidragen 2021 fördela 7 500 000 kronor till nämnden för Kultur & Fritid,
1 000 000 kronor till nämnden för Individ & Familjeomsorg, 500 000 kronor till
nämnden för Service, 500 000 kronor till nämnden för Vård & Omsorg samt 500 000
kronor till Kommunstyrelsen. De extra pengarna ska användas i enlighet med
kommundirektörens förslag och insatserna ska inte vara ramhöjande.
Kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att återrapportera hur insatserna
genomförts inom ramen för ordinarie rapportering vid delår- och årsbokslut.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att verkställa fördelningen av de
generella statsbidragen till nämnderna.
Reservation
Eva Borg (S), Carita Boulwén (SD), Maria Losman (MP) och Magdalena Sundqvist
(S) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 8 december 2020 att under 2021 kommuncentralt
avsätta 10 miljoner kronor av de generella statsbidragen för att stimulera och
underlätta nämndernas arbete med aktiviteter i syfte att minimera coronapandemins
påverkan psykiskt och trygghetsmässigt hos invånarna samt att arbeta
brottsförebyggande.
Kommundirektören har i dialog med förvaltningscheferna identifierat olika områden
som berörs och särskilt drabbats av pandemin och föreslagit områden att fördela de
10 miljonerna till för tillfälliga satsningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 62
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-28
Kommunfullmäktige 2020-12-08, § 182
Initiativ från Lisa Andersson (M) m.fl. om extraordinära satsningar med anledning av
covid-19, 2020-11-24
Förslag till beslut på sammanträdet
Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C), Kristina Karlsson (C) och Niklas
Mattsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
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Datum
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Eva Borg (S) yrkar att:
Nämnden för Individ & Familjeomsorg tilldelas totalt 3 miljoner kronor varav 1
000 000 kronor riktas direkt till Kvinnojouren i Kungsbacka och 1 miljon kronor till
projekt för personer med funktionsnedsättning.
Nämnden för Kultur & Fritid tilldelas 500 000 kronor till projekt för stödgrupper för
våldsutsatta och för främjande av sunda relationer.
Finansiering sker genom anslagna medel från kommunfullmäktige samt 1,5 miljoner
kronor från kommunstyrelsens medel för oförutsedda händelser.
Område

Eva Borgs
yrkande
belopp
kronor

Belopp
kronor

Samordnande
nämnd

Främja psykisk hälsa hos barn och
ungdomar

5 000 000

5 000 000

Kultur & Fritid

Tillfällig bemanning utomhus för att
stötta barn och ungdomar

500 000

500 000

Kultur & Fritid

Tillfälligt helgöppet på aktivitetshuset
Regnbågen

1 000 000

1 000 000

Individ &
Familjeomsorg

Projekt för utökad volontärverksamhet

500 000

500 000

Kultur & Fritid

Projekt för digitala satsningar för äldre

500 000

500 000

Kultur & Fritid

Projekt för stöd för våldsutsatta och för
sunda relationer

500 000

1 000 000

Kultur & Fritid

Projekt för personer med
funktionsnedsättning

1 000 000

Individ &
Familjeomsorg

Kvinnojouren i Kungsbacka

1 000 000

Individ &
Familjeomsorg

Tillfällig förstärkning av ekonomisk
rådgivning

500 000

500 000

Service

Extra insatser för att stödja näringslivet

500 000

500 000

Kommunstyrelsen

Förebyggande och hälsofrämjande arbete
inom vård och omsorg

500 000

500 000

Vård & Omsorg

Summa

11 500 000

10 000 000

Maria Losman (MP) och Magdalena Sundqvist (S) yrkar bifall till Eva Borgs (S)
yrkande.
Carita Boulwén (SD) yrkar att:
Nämnden för Individ och familjeomsorg tilldelas 1 500 000 kr
Nämnden för Vård och Omsorg tilldelas 1 000 000 kr
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Finansiering sker genom anslagna medel från kommunfullmäktige samt 1 miljon
kronor från kommunstyrelsens medel för oförutsedda händelser.
Område

Belopp
kronor

Samordnande
nämnd

Främja psykisk hälsa hos barn och
ungdomar

5 000 000

Kultur & Fritid

Tillfällig bemanning utomhus för att
stötta barn och ungdomar

500 000

Kultur & Fritid

Tillfälligt helgöppet på aktivitetshuset
Regnbågen

1 000 000

Individ &
Familjeomsorg

Projekt för utökad volontärverksamhet

500 000

Kultur & Fritid

Projekt för digitala satsningar för äldre

500 000

Kultur & Fritid

Projekt för stöd för våldsutsatta och för
sunda relationer

1 000 000

Kultur & Fritid

Förebyggande insatser för att ge stöd/
stärka familjer vid separation/skilsmässa

500 000

Individ &
Familjeomsorg

Tillfällig förstärkning av ekonomisk
rådgivning

500 000

Service

Extra insatser för att stödja näringslivet

500 000

Kommunstyrelsen

Förebyggande och hälsofrämjande arbete
inom vård och omsorg

1 000 000

Vård & Omsorg

Summa

11 000 000

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Eva Borgs (S) m.fl. yrkande och Carita
Boulwéns (SD) yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Eva Borgs (S) m.fl.
yrkande och Carita Boulwéns (SD) yrkande mot varandra, och finner att
kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Protokollsanteckning
Lars Eriksson (S) stödjer Eva Borgs (S) yrkande.
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Beslutet skickas till
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, nämnden för Kultur & Fritid, nämnden för
Service, nämnden för Vård & Omsorg, Kommunledningskontoret: Näringsliv,
Styrning & Ekonomi
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§ 41
Dnr 2020-01190
Omfördelning av budget i lokalplan Björkris utbildningslokaler etapp 1
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för Björkris utbildningslokaler etapp 1
med 75 miljoner kronor.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tog 26 maj 2020 beslut om att starta upp Björkris
utbildningslokaler etapp 1. Projektet omfattar nya utbildningslokaler för 400 barn
med en planerad driftstart höstterminen 2023. I lokalplan 2021–2025 finns
budgetmedel avsatta för etapp 2 som också omfattar lokaler för 400 elever och där
driftstarten är planerad till höstterminen 2025. Etapp 2 har ännu inte startats upp.
I förstudien för etapp 1 har förvaltningen för Förskola & Grundskola utifrån
befolkningsprognos (levererad av kommunledningskontoret maj 2020) bedömt att
lokalerna behöver ha kapacitet för cirka 600 elever vid tidpunkten för driftstart.
Bedömningen tar hänsyn till kapaciteterna vid tidpunkten för befintliga
utbildningslokaler i närområdet (Älvsåkerskolan, Hedeskolan och Björkrisskolan).
Ovanstående innebär att projektet Björkris utbildningslokaler etapp 1 behöver utökas
i omfattning, från 400 till ca 600 elever. Budgeten behöver därmed utökas i
motsvarande omfattning.
Björkris utbildningslokaler etapp 2 minskar då i omfattning, från 400 till cirka 200
elever/barn. Budgeten minskar också i motsvarande omfattning vilket innebär att den
totala budgeten för båda etapperna blir oförändrad.
Finansiering sker inom befintlig investeringsbudget och genom omfördelning av
budgetmedel från projekt 231 Björkris utbildningslokaler etapp 2 i lokalplan 2021–
2025. Budgeten för Björkris utbildningslokaler etapp 2 minskar i motsvarande
omfattning vilket innebär att den totala budgeten för båda etapperna blir oförändrad.
Ingen utökad upplåning krävs med denna förändring.
Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i
beslutad Kommunbudget 2021, plan 2022–2025. Investeringsbudget och hyresmedel
för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan justera
mellan olika lokalprojekt under året. Projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska
beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-26, § 42
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-22
Lokalplan 2021–2025
Kommunstyrelsen 2020-05-26, § 117
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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
Nämnden för Service, Kommunledningskontoret: ekonomi
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§ 42
Dnr 2020-01141
Uppstart av projekt i lokalplan Anneberg förskola
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Anneberg förskola.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplan för kommunbudget 2021 finns medel avsatta för byggnation av förskola i
Anneberg. Projektet är inplanerat att vara färdigställt år 2025 i lokalplan för perioden
2021–2025, löpnummer 226.
Lokalbehovet omfattar lokaler för 120 barn inklusive kök, utemiljö och parkering.
Projektet ska samordnas med projekt Anneberg boende med särskild service och
Anneberg vård- och omsorgsboende som också ska lokaliseras inom samma
fastighet. Uppstart av projektet behöver ske under kvartal 1 år 2021.
Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i
beslutad kommunbudget 2021, plan 2022–2025. Investeringsbudget och hyresmedel
för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan justera
mellan olika lokalprojekt under året. Projektet som överstiger 15 miljoner kronor ska
beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-26, § 38
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22
Lokalplan för 2021–2025
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, Kommunledningskontoret: ekonomi
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§ 43
Dnr 2020-01142
Uppstart av projekt i lokalplan Boende med särskild service Anneberg
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Boende med särskild service
Anneberg.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2021 finns medel avsatta för byggnation av boende
med särskild service i Anneberg. Projektet är inplanerat att vara färdigställt år 2024 i
lokalplan för perioden 2021–2025, löpnummer 414.
Lokalbehovet omfattar lokaler med 12 boenderum och gemensamhetsutrymmen.
Projektet ska samordnas med projektet Anneberg förskola och Anneberg vård- och
omsorgsboende som också ska lokaliseras inom samma fastighet. Uppstart av
projektet behöver ske under kvartal 1 år 2021.
Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i
beslutad kommunbudget 2021, plan 2022–2025. Investeringsbudget och hyresmedel
för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan justera
mellan olika lokalprojekt under året. Projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska
beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-26, § 39
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22
Lokalplan 2021–2025
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, Kommunledningskontoret: ekonomi
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§ 44
Dnr 2020-01143
Uppstart av projekt i lokalplan Anneberg vård och omsorgsboende
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Anneberg vård- och
omsorgsboende.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2021 finns medel avsatta för byggnation av
Anneberg vård- och omsorgsboende. Projektet är inplanerat att vara färdigställt år
2024 i lokalplan för perioden 2021–2025, löpnummer 807.
Lokalbehovet omfattar lokaler med 80 platser. Projektet ska samordnas med
projektet Anneberg boende med särskild service och Anneberg förskola som också
ska lokaliseras inom samma fastighet. Uppstart av projektet behöver ske under
kvartal 1 år 2021.
Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i
beslutad kommunbudget 2021, plan 2022–2025. Investeringsbudget och hyresmedel
för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan justera
mellan olika lokalprojekt under året. Projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska
beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-26, § 40
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22.
Lokalplan 2021–2025
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, Kommunledningskontoret: ekonomi
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§ 45
Dnr 2020-01144
Uppstart av projekt i lokalplan Klovstens omlastningscentral med
lokalisering inom Duveheds verksamhetsområde
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av lokalplanens projekt Klovstens
omlastningscentral.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2021 finns medel avsatta för byggnation av
omlastningscentral i Klovsten. Den 26 november 2019 beslutade dock
kommunstyrelsen att omlastningscentralen ska etableras i Duveheds
verksamhetsområde i Fjärås.
Enligt kommunstyrelsens beslut föll valet på Duvehed bland annat med bakgrund till
att etableringen behöver ske inom ett område där det finns förutsättningar på plats för
att hantera omlastning av hushållsnära avfall. Naturvårdsverket har bestämt att
hushållsnära insamling av förpackningar ska fasas in med start 2021 för att få full
effekt några år senare. Omlastningsstationen ska kunna möta behovet från den
ökande befolkningsmängden i kommunen och möjliggöra att mellanlastning av olika
fraktioner av avfall.
Uppstart av projektet behöver ske under kvartal 1 år 2021. Projekt
omlastningscentral är inplanerat att vara färdigställt år 2022 i lokalplan för perioden
2021–2025 och har löpnummer 1406.
Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i
beslutad kommunbudget 2021, plan 2022–2025. Investeringsbudget och hyresmedel
för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan justera
mellan olika lokalprojekt under året. Projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska
beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-26, § 41
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22.
Lokalplan 2021–2025
Kommunstyrelsen 2019-11-26, § 279
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, Kommunledningskontoret: ekonomi
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

30 (66)

Datum

2021-02-23

§ 46
Dnr 2017-00689
Avslut av uppdrag att starta projekt för att sälja Kolla 5:7 samt Vallda
9:38
Beslut
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget att sälja Kolla 5:7 samt Vallda 9:38 som
avslutat.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen den 19 december 2017 kommundirektören i uppdrag att inleda
projekt att försälja Kolla 5:7 och Vallda 9:38. Fastigheten Vallda 9:38 är avstyckad
och överlämnad till Service fastighet för uppförandet av gruppbostäder enligt
lokalplanen.
Kolla 5:7 är nu såld i två separata affärer, en del till Eksta Bostad AB och en till BJC
Group AB.
Kolla 5:7 har sålts till Eksta Bostads AB efter beslut i kommunstyrelsen den 29 maj
2018. Köpeskillingen bestämdes till 13 110 000 kronor. På fastigheten ska Eksta
Bostad AB bygga hyresrätter. Totalt 40 lägenheter i flerbostadshus och sex
lägenheter i parhus. Inflyttningen skedde hösten 2019. Eksta Bostads AB betalade
utöver köpeskillingen 655 500 kronor i exploateringsbidrag för utbyggnad av allmän
plats.
Del av Kolla 5:7 har sålts till BJC Kolla Parkstad AB efter beslut i kommunstyrelsen
den 29 maj 2018. Försäljningen har genomförts genom en markanvisningstävling.
Köpeskillingen bestämdes genom val av vinnande anbud i markanvisningstävlingen
och uppgick till 27 000 000 kronor. Ursprungligen innehöll projektet 110 lägenheter
med hyresrätt varav 80 procent skulle förmedlas via kommunens bostadskö. Efter
beslut i kommunstyrelsen 20 oktober 2020, får BJC Kolla Parkstad AB rätt att
upplåta 23 lägenheter med bostadsrätt. Anledningen till detta är att projektet drabbats
av oförutsedda kostnader då den i projektet anlitade totalentreprenören drabbats hårt
av coronapandemin och gått i konkurs. I utbyte ska samtliga hyresrätter förmedlas
via kommunen. Tidplanen är förskjuten och är i dagsläget oklar. Förhoppningen är
att hyresrätterna blir färdigställda hösten 2021.
I och med att Vallda 9:38 är överlämnad för kommunala behov och byggrätterna
inom Kolla 5:7 är sålda i de två ovan nämnda ärendena anses uppdraget vara
avslutat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 76
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-15
Kommunstyrelsen 2018-05-29, § 131
Kommunstyrelsen 2018-05-29, § 151
Kommunstyrelsen 2020-10-20, § 241
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Datum

2021-02-23

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
Samhällsbyggnadskontoret

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Datum

2021-02-23

§ 47
Dnr 2020-01131
Uppdrag att ta fram detaljplan för Kungsbacka 4:52 och 4:66
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för upprättande av detaljplan för
verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 i
Kungsbacka stad, daterad 2021-01-13.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan
för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 i
Kungsbacka stad.
Jäv
Fredrik Hansson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ställde sig positiv till ansökan om planbesked 22 oktober 2019 för
fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 i Kungsbacka stad. Uppdraget innebar att
pröva möjligheten att planlägga för kommersiella verksamheter och service, vilket
stämmer överens med kommunens översiktsplan (ÖP06) och fördjupad översiktsplan
för Kungsbacka stad (Föp09).
Projektet ska upprätta en detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna
Kungsbacka 4:52 och 4:66. Projektet innebär att handelsområdet i södra Inlag utökas
till att omfattas av ytterligare två fastigheter vid korsningen HantverksgatanInlagsleden. Utökningen ska komplettera befintligt handelsområde inom Inlag och
ingå i en mer robust handelsstruktur inom hela Kungsbacka stad.
I uppdraget ingår att koppla samman fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 med
intilliggande handelsområde och studera helheten på en översiktlig nivå för att det
nya området ska fungera tillfredställande vad gäller innehåll, trafik, mobilitet och
parkering. Projektet ska kopplas till befintligt gång- och cykelstråk mot centrum och
södra delarna av Kungsbacka stad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-02, § 52
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-13
Projektbeställning, Detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna
Kungsbacka 4:52 och 4:66 i Kungsbacka stad, 2021-01-13
Karta över Kungsbacka 4:52 och 4:66, 2021-01-13
Kommunstyrelsen 2019-10-22, § 250
Förslag till beslut på sammanträdet
Lisa Andersson (M) yrkar att en redaktionell ändring görs så att
fastighetsbeteckningen i beslutet ändras från Kungsbacka 4:53 till Kungsbacka 4:52.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Datum

2021-02-23

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med eget yrkande om redaktionell ändring,
och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden, Kungsbacka Lastbilcentral Fastighets AB

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Datum

2021-02-23

§ 48
Dnr 2017-00450
Godkännande av planprogram för Kyvik 1:119 m.fl. - Ekekullsområdet
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Planprogram för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i
Kullavik, upprättat i augusti 2020, reviderat i januari 2021, med ändringen att
område 1b i planprogrammet ändras från att innefatta flerbostadshus till att endast
innefatta enbostadshus.
Jäv
Marianne Pleijel (M), Peter Söderberg (M) och Hravn Forsne (M) deltar inte i
handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 26 september 2017 att ge kommundirektören i uppdrag
att utarbeta förslag till planprogram för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i
Kullavik.
Programmet ska enligt uppdraget inrikta sig på att identifiera områden lämpliga för
ny bebyggelse med hänsyn tagen till befintliga naturvärden, rekreationsområden och
strukturer för dagvattenhantering samt rådande trafikförhållanden inom
utredningsområdet. Utgångspunkten är att de tomtplatser som föreslås för
enbostadshus ska vara minst 2 000 kvadratmeter.
Programområdet ligger nordväst om Kullavik centrum, är cirka 38 hektar stort och
omfattar cirka 130 fastigheter. Ägobilden i området är splittrad då fastigheterna i
området ägs av ett stort antal privatpersoner. Kungsbacka kommun äger ingen mark
inom programområdet.
Planeringsförutsättningarna i området har kartlagts med hjälp av ett antal utredningar
och inventeringar. Resultatet redovisas i planprogramförslaget med hjälp av en
programkarta där markens framtida användning inom utredningsområdet finns
illustrerad. Användningen har delats in i tre kategorier: grönstruktur att bevara,
kvartersstruktur att bevara och ny bebyggelse.
Planprogrammet för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik är kommunens
strategi för markanvändningen inom området. Den markanvändning som
programmet föreslår ska ligga till grund för den fortsatta planeringen i syfte att få en
kontrollerad bostadsutveckling och plats för kommunal service i området. Strategin
innebär att kommunen kommer att få stå för merparten av plankostnaderna för de
områden där få fastighetsägare har nytta av en detaljplan, men där kommunen anser
det nödvändigt att fastställa planprogrammets idé i en detaljplan.
Under perioden 6 oktober till 8 november 2020 hölls samråd. De 76 yttranden som
lämnades in har sammanställts i en samrådsredogörelse. Som ett resultat av samrådet
har planprogrammet reviderats. Ändringar som föreslås finns redogjorda för i
samrådsredogörelsen.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen
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Datum

2021-02-23

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 75
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-01-20
Planprogram för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet, upprättat i augusti 2020,
reviderat i januari 2021
Samrådsredogörelse, 2021-02-08
Länsstyrelsens samrådsyttrande, 2020-11-06
Samtliga yttranden som inkom under samrådet, numrerade enligt samrådsredogörelse
Trafikutredning för planprogram, Kyvik 1:119 m fl, AFRY, 2020-06-17
Underlag till planprogram, Kyvik 1:119 m fl Kungsbacka kommun, WSP, 2020-0318
Dagvattenutredning norra Kyvik och Ekekullsområdet, Tyréns, 2019-01-18
Kommunstyrelsen 2017-09-26, § 201
Förslag till beslut på sammanträdet
Thure Sandén (M) yrkar att område 1b i planprogrammet ändras från att innefatta
flerbostadshus till att endast innefatta enbostadshus.
Franklin Eck (M), Niklas Mattsson (KD), Carita Boulwén (SD), Kalle Påsse
Sundvall (M), Susanne Andersson (SD) och Lisa Andersson (M) yrkar bifall till
Thure Sandéns (M) yrkande.
Maria Losman (MP), Eva Borg (S) och Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Thure Sandéns (M) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Thure Sandéns (M)
m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller Thure Sandéns
(M) m.fl. yrkande.
Protokollsanteckning
Lars Eriksson (S) stödjer Eva Borgs (S) yrkande.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Datum

2021-02-23

§ 49
Dnr 2020-00720
Godkännande av arrendeavtal för padeltennisbana på fastigheten Fors
1:3
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner avtal om lägenhetsarrende för padeltennis på
fastigheten Fors 1:3, undertecknat av Hede Padelcenter AB 2021-01-29.
Kommunstyrelsen godkänner ändring av arrendeavtal för golfbana på fastigheten
Fors 1:3 med flera, undertecknat av Forsgårdens Golfklubb 2021-01-29.
Kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören, eller deras respektive
ersättare, utses att för kommunens räkning underteckna avtalen.
Sammanfattning av ärendet
Hede Padelcenter AB tog kontakt med Samhällsbyggnadskontoret med önskemål om
att få arrendera mark för ändamålet padeltennisbana på fastigheten Fors 1:3. Det
markområde som de önskade arrendera är 600 kvadratmeter stort och avsikten är att
området ska bestå av två banor samt en mindre yta med bänkar och bord. Det
aktuella markområdet ingår sedan tidigare i befintligt arrende för Forsgårdens
golfklubb, men är en outnyttjad gräsyta som inte är ianspråktagen för
golfbaneändamål.
Det föreslagna ändringsavtalet med Forsgårdens Golfklubb frånskiljer de ovan
nämnda 600 kvadratmetrarna från befintligt arrendeavtal. I övrigt ska samtliga
villkor i det befintliga avtalet mellan Forsgårdens Golfklubb och kommunen fortsätta
att gälla.
Det föreslagna avtalet med Hede Padelcenter AB har en arrendetid på tio år med
möjlighet till ett års förlängningar, samt med en uppsägningstid på ett år. Den årliga
arrendeavgiften är satt till 18 000 kronor med indexreglering. Avgiften är värderad
av kommunens upphandlade fastighetsvärderare. Hede Padelcenter AB ansvarar för
att parkering för deras kunder ordnas genom särskild överenskommelse med
Forsgårdens golfklubb. Denna överenskommelse är bifogad till arrendeavtalet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 78
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-02
Avtal om lägenhetsarrende för padeltennisbana på fastigheten Fors 1:3, undertecknat
av arrendatorn 2021-01-29
Ändring av arrendeavtal för golfbana på fastigheten Fors 1:3 med flera, undertecknat
av Forsgårdens Golfklubb 2021-01-29
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-02-23

Beslutet skickas till
Hede Padelcenter, Forsgårdens Golfklubb

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Datum

2021-02-23

§ 50
Dnr 2020-01100
Svar på remiss över Mölndals stads bostadsförsörjningsprogram
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2020-12-22, och översänder det som sitt
svar till Mölndals stad.
Sammanfattning av ärendet
Mölndals stad har skickat ett förslag på uppdatering av kommunens
bostadsförsörjningsprogram på remiss till berörda myndigheter och grannkommuner.
Under varje mandatperiod ska bostadsförsörjningsprogrammet aktualiseras och
eventuellt uppdateras efter behov. Bostadsförsörjningsprogrammet är Mölndals stads
dokument som redovisar stadens ambitioner och riktlinjer för bostadsförsörjningen.
Programmet utgör tillsammans med stadens övriga styrdokument, som till exempel
översiktsplan, gemensamt grunden för den strategiska planeringen för att ge staden
förutsättningar att växa hållbart och utveckla kommunen långsiktigt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-26, § 43
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22
Yttrande, 2020-12-22
Mölndals stad – Samrådsförslag bostadsförsörjningsprogram (odaterad), inkommen
2020-12-01
Mölndals stad – Bilaga 1: Bostadsmarknadsanalys (odaterad), inkommen 2020-12-01
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
Mölndals stad

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

39 (66)

Datum

2021-02-23

§ 51
Dnr 2020-01107
Svar på Länsstyrelsen i Hallands läns remiss om åtgärdsprogram för
ljunghed
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-01-14, och översänder det som sitt
svar till Länsstyrelsen i Hallands län.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har beretts möjlighet att svara på Länsstyrelsens utsända
remiss om åtgärdsprogram för ljunghedar med giltighetstid 2021–2025.
Till ljungheden är ett mycket stort antal rödlistade arter knutna. Ljunghedarnas
extremt snabba försvinnande i kombination med avsaknad av relevant skötsel på
återstående areal innebär en stor hotbild mot arter, varför åtgärdsprogrammet syftar
till att öka kunskapen om biotopen med utbildningar, informationsinsatser,
inventering och restaurering i form av upptagande av traditionell markstörning såsom
brand och bete.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 73
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-14
Yttrande, 2021-01-14
Remiss – förslag till åtgärdsprogram för ljunghed, 2020-12-03
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Hallands län

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Datum

2021-02-23

§ 52
Dnr 2020-01083
Svar på Infrastrukturdepartementets remiss om befordringskravet i
postförordningen
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-02-01, och översänder det som sitt
svar till Infrastrukturdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Infrastrukturdepartementet har översänt en promemoria med förslag till hur
befordringskravet för postförsändelser bör ändras så att 85 procent av de brev som
lämnats in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två arbetsdagar, oavsett var i
landet de har lämnats in. Dessutom ska minst 97 procent av breven ha delats ut inom
de fyra påföljande arbetsdagarna.
Bakgrunden är att det finns behov av åtgärder som följer utvecklingen på
postmarknaden samt Postnords prognoser om framtiden. I dag ska 95 procent av de
inrikesbrev som lämnats in för tvådagarsbefordran delas ut inom två arbetsdagar,
oavsett var i landet breven lämnats in. Förslaget syftar till att ge förutsättningar för
att det ska kunna finnas en samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet i hela
landet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 71
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-01
Yttrande 2021-02-01
Infrastrukturdepartementets promemoria Befordringskravet i postförordningen
2020-11-30
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
Infrastrukturdepartementet

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Datum

2021-02-23

§ 53
Dnr 2020-01177
Svar på Trafikverkets remiss om riksintresseprecisering för Landvetter
flygplats
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-01-12, och översänder det som sitt
svar till Trafikverket.
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har översänt en remiss gällande precisering av riksintresset för
Landvetter Flygplats. Remissförslaget ska ersätta en tidigare precisering av
riksintresset. Trafikverket har efterfrågat synpunkter gällande rapportens tydlighet
och beskrivningen av innehållet.
Syftet med en riksintresseprecisering är att förklara varför den aktuella flygplatsen är
utpekad som riksintresse och nationellt skyddsvärd i planeringsprocessen.
Preciseringen tränger djupare in i de värden som utgör grunden för utpekandet.
Preciseringen beskriver även den geografiska utbredningen och orsaken till att
utbredningen ser ut som den gör. Flygplatsen har tidigare preciserats som
riksintresse.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 72
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-12
Yttrande, 2021-01-12
Trafikverket, Remissversion av riksintresseprecisering Landvetter flygplats
2020-12-17PA
Trafikverket, Följebrev Riksintresseprecisering Landvetter flygplats
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
Trafikverket

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Kommunstyrelsen
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Datum

2021-02-23

§ 54
Dnr 2020-00790
Svar på initiativ från Carita Boulwén (SD) om avtal för förtroendevalda
enligt PBF samt OPF-KL
Beslut
Kommunstyrelsen avslår initiativet med hänvisning till att det inte finns
förutsättningar för att införa de i initiativet föreslagna förändringarna.
Reservation
Carita Boulwén (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) väckte vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 september
2020 ett ärende om översyn av pensionsbestämmelserna för förtroendevalda.
Förslagsställaren vill att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge
arvodesberedningen i uppdrag att göra en översyn av PBF samt OPF-KL för att ta
fram reviderat förslag som tydligt villkorar regler för ersättningar till politiker som
lämnar sina förtroendeuppdrag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 69
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-20
Kommunstyrelsen 2020-09-22, § 227
Initiativ från Carita Boulwén (SD) om avtal för förtroendevalda enligt PBF samt
OPF-KL, 2020-09-22
Förslag till beslut på sammanträdet
Carita Boulwén (SD), Susanne Andersson (SD) och Maria Losman (MP) yrkar bifall
till initiativet.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Carita Boulwéns (SD) m.fl.
yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Carita Boulwéns
(SD) m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen
godkänner:
Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Justerare
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Nej-röst innebär att bifalla Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 11 ja-röster mot 3 nej-röster och 1
som avstår, beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Thure Sandén (M)

Ja-röst

X

Kalle Påsse Sundvall (M)

X

Marianne Pleijel (M)

X

Peter Söderberg (M)

X

Maria Gathendahl (M)

X

Nej-röst

Fredrik Hansson (C)

Justerare

X

Kristina Karlsson (C)

X

Monica Neptun (L)

X

Niklas Mattsson (KD)

X

Eva Borg (S)

X

Magdalena Sundqvist (S)

X

Carita Boulwén (SD)

X

Susanne Andersson (SD)

X

Maria Losman (MP)

X

Lisa Andersson (M)

Avstår från att rösta

X

Expedierat/bestyrkt

43 (66)

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

44 (66)

Datum

2021-02-23

§ 55
Dnr 2021-00228
Arvode för deltagande vid budgetdag 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att dagarvode (sammanträdesarvode) ska utgå till de
ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen som inte är hel- eller deltidsarvoderade
för deltagande på budgetdagen 2021.
Sammanfattning av ärendet
I kommunens riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda framgår att inget
arvode ska utgå till de hel- eller deltidsarvoderade ledamöterna eller ersättarna i
kommunstyrelsen för deltagandet vid budgetdagen. Deltagande i budgetdagen ingår i
de hel- eller deltidsarvodes ordinarie arvode.
I riktlinjer och reglerna framgår också att dagarvode (sammanträdesarvode) ska utgå
till de ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen som inte är hel- eller
deltidsarvoderade för deltagandet vid budgetdagen. För att dessa ledamöter och
ersättare ska vara berättigade dagarvode för deltagande vid budgetdagen krävs
emellertid ett beslut i kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan besluta att
dagarvode (sammanträdesarvode) ska utgå till de ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen som inte är hel- eller deltidsarvoderade för deltagande på
budgetdagen 2021, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret: Styr & Ekonomi

Justerare
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§ 56
Anmälan av delegeringsbeslut

Dnr 2021-00006

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under
perioden 2020-12-09 till 2021-02-09.
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 2021-01-26, KSAU 2021-02-02,
KSAU 2021-02-09

Justerare

Kommundirektör

Godkännande av ansökan från Hallands
arkivförbund om kulturstöd för 2021

Mark- och exploateringschef

Avtal om upplåtelse och ersättning för vägrätt m m.
- Vallda 14:12 - Trafikverket

Mark- och exploateringschef

Avtal om nyttjanderätt för naturstig för kommunen
på Heberg 3:17 - upplåtare Derome Hus AB

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Åsa 5:246 – el-ledningar och
belysnings-stolpar (kommunens fastigheter tjänande
och härskande)

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Åsa 5:246, Åsa 4:118 och Åsa 4:143
– vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar
(kommunens fastigheter tjänande och härskande)

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Åsa 5:246 – teleledningar
(kommunens fastigheter tjänande och härskande)

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Kyvik 4:70 - teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Kyvik 4:262 - teleledningar
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Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Viken 2:3 - teleledningar

Markingenjör

Markupplåtelseavtal Ellevio AB – Dannebacka 2:18

Markingenjör

Markupplåtelseavtal Ellevio AB – Iserås 19:1

Markingenjör

Markupplåtelseavtal Ellevio AB – Lyngås 2:6

Markingenjör

Markupplåtelseavtal Ellevio AB – Lyngås 2:64

Markingenjör

Markupplåtelseavtal Ellevio AB – Råö 15:1

Markingenjör

Markupplåtelseavtal Ellevio AB – Skällared 3:83

Markingenjör

Markupplåtelseavtal Ellevio AB – Viken 31:1

Exploateringsingenjör

Servitutsavtal Åsa 4:144 – el-ledningar och
belysnings-stolpar

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan godkänna
redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2020-12-09 till
2021-02-09, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare

46 (66)

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

47 (66)

Datum

2021-02-23

§ 57
Dnr 2021-00004
Redovisning av inkomna skrivelser
Beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 20 januari 2021 till 23 februari 2021 har följande skrivelser
inkommit till kommunstyrelsen:
− Miljödepartementets beslut om förordnanden i den lokala säkerhetsnämnden
vid Ringhals kärnkraftverk för 2021–2022
− Skrivelse från Nationella Vårdkompetensrådet om kortsiktiga prognoser över
examinerade från vårdutbildningar.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera
redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet, och finner att kommunstyrelsen
bifaller det.

Justerare
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§ 58
Dnr 2019-00032
Överenskommelse om fastighetsreglering för Åsa 4:144 m.fl. samt
förfrågan om möjlighet till alternativ upplåtelseform i samband med
planläggning Åsa 4:144
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om fastighetsreglering för del av
Åsa 5:246 och Åsa 4:143 med Eksta Bostads AB för genomförande av detaljplan för
bostäder samt gång- och cykelväg inom Åsa 4:144 m.fl., undertecknad av Eksta
Bostads AB 2021–01-21.
Kommunfullmäktige godkänner Eksta Bostads AB:s förfrågan om att vid en alltför
kostsam sanering av banvallen få möjlighet att avyttra fastigheten till exploatör som
har inriktningen att bygga bostadsrätter, under förutsättning att Eksta Bostads AB
dessförinnan iakttar kommunfullmäktiges ägardirektiv, punkt 5 om
ställningstagande, godkännande eller samråd.
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören
eller deras respektive ersättare att för kommunens räkning underteckna avtalen samt
övriga nödvändiga handlingar för fastighetsregleringens genomförande.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för bostäder i norra
delen av Åsa centrum, etapp 1, i enlighet med planprogrammet för Åsa som
godkändes av kommunstyrelsen 29 september 2015. Detaljplanens syfte är att
möjliggöra för bostäder i flerbostadshus som upplåts med hyresrätt och som
bostadsrätt. För att kunna genomföra detaljplanen har en överenskommelse om
fastighetsreglering tagits fram mellan parterna. Överenskommelsen om
fastighetsreglering behandlar marköverlåtelsen från kommunens fastighet till
exploatörens fastighet samt ansvar om att söka och bekosta lantmäteriförrättningen.
Eksta Bostads AB även inkommit med en förfrågan om att få möjlighet att nyttja
undantaget i ägardirektivet som gör det möjligt för bolaget att bygga bostadsrätter.
Avsikten är vid en allt för kostsam sanering av banvallen ha möjligheten att sälja Åsa
4:144 till annan aktör som får bygga bostadsrätter, inom ramen för detaljplan för
bostäder samt gång- och cykelväg inom Åsa 4:144 m.fl.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-02, § 50
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-13
Överenskommelse om fastighetsreglering, undertecknad 2021-01-21
Karta över detaljplaneområdet samt översiktskarta
Förbindelse, undertecknad av Eksta Bostads AB 2021-01-21
Förfrågan om möjlighet till alternativ upplåtelseform i samband med planläggning
Åsa 4:144
Justerare
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Ägardirektiv för Eksta Bostads AB KF § 113/11
Kommunstyrelsen 2015-09-29, § 202
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
Eksta Bostads AB, Samhällsbyggnadskontoret

Justerare
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§ 59
Dnr 2019-00214
Antagande av detaljplan för Åsa 4:144 m.fl.
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder samt gång- och cykelväg inom Åsa
4:144 m.fl. i Åsa, Kungsbacka kommun, daterad 2019-02-18.
Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämnden gav den 14 januari 2016 Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att
upprätta förslag till detaljplan för bostäder samt gång- och cykelväg inom Åsa 4:144
med flera i enlighet med godkänt planprogram för Åsa centrum, 2015. Syftet med
detaljplanen är att skapa ett attraktivt och tryggt stråk genom att anlägga gång- och
cykelbana på banvallen, att förtäta i Åsa centrum genom att komplettera med
flerbostadshus samt att lyfta karaktären på Åsa Stationsväg genom att skapa rätt
användning inom den kulturhistoriska delen.
Planförslaget har varit ute på granskning under tiden 27 november 2018 till 2 januari
2019. Under granskningstiden inkom 14 skrivelser. Inkomna synpunkter berörde i
huvudsak trafikföring, markmiljö och byggnadernas höjd i den östra delen av
planområdet. Mindre ändringar har gjorts i planförslaget inför antagande. Ett
antagande av detaljplanen har blivit fördröjt på exploatörens begäran då de har
behövt hantera kostnadsfrågor kring banvallen samt förhandlat med vägföreningen
avseende den allmänna platsmark som exploatören ska bygga ut och överlåta till
vägföreningen.
Kvarstående erinringar finns från fastighetsägare till Åsa 4:14, Åsa 4:148, Åsa 4:158,
Åsa 4:111, Åsa 4:160 och Ölmevalla hembygdsgille som yttrade sig under
planprocessen.
Planområdet ligger i norra delen av centrala Åsa. Planförslaget innebär att cirka 44
bostäder kan byggas, att kulturmiljön inom planområdet får rätt användning och får
en möjlighet till att utvecklas samt att banvallen kan användas som gång- och
cykelväg.
Planområdet omfattas av gällande detaljplaner Ö22 och Ö58 vilka anger område för
bland annat järnvägs- och småindustriändamål samt väg- och parkmark.
Genomförandetiden har gått ut.
Kontoret har gjort en undersökning (behovsbedömning) för aktuell detaljplan enligt
plan- och bygglagen 4 kap. 34 § och miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid undersökningen
konstaterades att ett genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan,
varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-02, § 51
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-13
Byggnadsnämnden 2019-03-13, § 73
Justerare
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Planförslag med plankarta, planbeskrivning, illustrationskarta upprättad 2019-02-18
Granskningsutlåtande, 2019-02-18 med Länsstyrelsen granskningsutlåtande 201812-28
Grundkarta, 2018-11-07
Samrådsredogörelse, 2018-09-18 med Länsstyrelsens samrådsyttrande 2018-05-18
Byggnadsnämnden 2016-01-14, § 8
Planprogram för Åsa centrum, 2015-07-17
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
Fastighetsägare, byggnadsnämnden

Justerare
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§ 60
Dnr 2020-01176
Begäran om garanti på 7 miljoner kronor till Stiftelsen Tjolöholm
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, vid behov utöver
driftbidrag, utbetala ett bidrag på maximalt 7 miljoner kronor till Stiftelsen
Tjolöholm under 2021 för att stiftelsen inte ska komma på obestånd. Medlen avsätts
från kommunfullmäktiges anslag för oförutsett med 7 miljoner kronor.
Beslut i kommunstyrelsen under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut ovan
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att verkställa utbetalningarna till
Stiftelsen Tjolöholm.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen i Stiftelsen Tjolöholm har inkommit med begäran om garanti på 7 miljoner
kronor under 2021, som delvis eller i sin helhet betalas ut med anledning av befarat
intäktsbortfall orsakat av coronapandemin och att volymevenemang sannolikt får
ställas in även under delar av 2021.
Underlag för utbetalning ska vara ett vidimerat underlag som visar kassaflödet vid
vald tidpunkt samt kommande utbetalningar med kommentarer.
Garantin på motsvarande belopp som begärdes under 2020, och beslutades om i
kommunfullmäktige i juni 2020 har inte behövt nyttjas i och med
kostnadsbesparande åtgärder, en bra sommarsäsong och att det varit möjligt att ha
öppet under hela året. Trots ett befarat underskott på 3 miljoner kronor under 2020
har det inte uppstått någon likviditetsbrist. Ett normalår får Stiftelsen stora intäkter i
slutet av året och med tanke på att julevenemangen inte kunnat genomföras finns risk
att likviditetskris uppstår 2021.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 63
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-27
Handlingsplan med anledning av Covid-19 och dess påverkan på Stiftelsen
Tjolöholms verksamhet, 2021-01-20
Rapport med anledning av effekter och åtgärder på Stiftelsen Tjolöholm orsakade av
covid-19, 2020-12-14
Begäran om garanti, 2020-12-14
Stiftelsen Tjolöholm, 2020-12-11, § 34
Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Mattsson (KD) yrkar att kommunen ska avslå förfrågan från Tjolöholm och
att Stiftelsens styrelse får återkomma efter uppföljningsrapport 2 om behov finns.
Justerare
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Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Niklas Mattssons (KD) yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Niklas Mattssons
(KD) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Protokollsanteckning
Stephan Philipson (M) stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Stiftelsen Tjolöholm, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi
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§ 61
Dnr 2020-01174
Godkännande av överenskommelse om hemsjukvården i Halland
2021–2028
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Överenskommelse om hemsjukvården i Halland
2021-2028, daterad 2021-01-20 att gälla från och med 2021-04-01.
Tidigare överenskommelser om hemsjukvården i Halland upphör därmed att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Region Halland har överlämnat överenskommelse om hemsjukvården i Halland
2021–2028 till Kungsbacka kommun för godkännande. Överenskommelsen ersätter
tidigare överenskommelser om hemsjukvård.
Kommunfullmäktige i Kungsbacka beslutade 11 september 2018 att godkänna en
reviderad överenskommelse om hemsjukvården i Halland. I samband med detta
godkändes också tillfälliga övergångsbestämmelser rörande betalningsansvar,
gällande till och med 31 december 2019 vilka 2019 förlängdes till 30 juni 2020. I
detta ärende antecknades att själva Hemsjukvårdsöverenskommelsen i Halland gällde
till och med december 2023.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 64
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-21
Nämnden för Vård och Omsorg, delegeringsbeslut 2021-01-20
Nämnden för Vård & Omsorgs yttrande, 2021-01-20
Överenskommelse om hemsjukvård i Halland 2021-2028, 2021-01-20
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Region Halland, nämnden för Vård & Omsorg

Justerare
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§ 62
Dnr 2021-00069
Antagande av Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling med
tillämpningsanvisningar, daterad januari 2021 att gälla från och med den 1 maj 2021.
Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av
offentlighetsprincipen, kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-12, § 198, samtidigt
upphör att gälla.
Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar i
tillämpningsanvisningarna till kommunstyrelsen, om ändringarna inte är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Sammanfattning av ärendet
Taxan för avskrift eller kopia av allmän handling behöver kompletteras med en
taxebestämmelse för beräkningsgrunderna för avgiftsuttaget samt att betalning får tas
ut i förskott. Samtidigt görs några redaktionella förändringar och förtydliganden samt
ett utförande i Kungsbacka kommuns nya grafiska profil. Någon ändring av
avgiftsbeloppen föreslås inte.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 65
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-19
Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling, januari 2021
Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av
offentlighetsprincipen, antagen av kommunfullmäktige 2017-12-12, § 198
Förslag till förändringar, jämförande dokument
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder

Justerare
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§ 63
Dnr 2021-00068
Antagande av Taxa för administrativ service i samband med vigsel
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Taxa för administrativ service i samband med vigsel,
daterad i januari 2021 och beslutar därmed, med ändring av sitt beslut 2017-06-15,
§ 96, att avgiften för den administrativa servicen istället är 850 kronor inklusive
mervärdesskatt. Taxan ska gälla från och med den 1 maj 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade sommaren 2017 att ta ut en avgift om 500 kronor för
den administrativa service som kommunen tillhandahåller i samband med borgerliga
vigslar. Servicen består bland annat av bokning av vigselförrättare, lokal samt vid
behov, tillhandahållande av vittnen. Avgiften kompletteras nu med nytt
beräkningsunderlag, ett taxedokument samt en bestämmelse om mervärdesskatt.
Taxan syftar till att delvis täcka kommunens kostnader för den administrativa
servicen kring vigslar, samt att som styrmedel motverka överutnyttjande av de
administrativa tjänsterna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 66
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-18
Taxa för administrativ service i samband med vigsel, januari 2021
Ändringsunderlag vigseltaxa, januari 2021
Underlag för beräkning av timpris vigslar 2021
Kommunfullmäktige 2017-06-15, § 96
Förslag till beslut på sammanträdet
Lisa Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Fredrik Hansson (C) yrkar att i de fall där minst den ena parten är folkbokförd i
Kungsbacka kommun, ska det inte debiteras någon avgift för borgerlig vigsel. I de
fall där ingen av parterna är folkbokförda i Kungsbacka kommun ska en
administrativ avgift för service i samband med borgerlig vigsel på 500 kr plus moms
tas ut.
Eva Borg (S) och Kristina Karlsson (C) yrkar bifall till Fredrik Hanssons (C)
yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Fredrik Hanssons (C) m.fl.
yrkande.
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Fredrik Hanssons
(C) m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 64
Dnr 2020-00379
Antagande av policy och riktlinjer för inköpsverksamheten i
Kungsbacka kommun
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Policy för inköp, daterad 2020-12-21.
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för inköp, daterad 2020-12-21.
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för direktupphandling, daterad 2020-12-21.
Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut i § 164/2009 om Policy för upphandling
med tillämpningsanvisningar samt förklarar att kommunstyrelsens beslut i
§ 185/2018 om riktlinjer för direktupphandling samtidigt upphör att gälla.
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service att ansvara för dokumentens
aktualitet och vid behov ta initiativ till förändringar.
Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar av Riktlinjer för
inköp samt av Riktlinjer för direktupphandling till kommunstyrelsen, om ändringarna
inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunstyrelsen ska
skriftligen återrapportera ändringarna till kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunstyrelsen förklarar kommundirektörens uppdrag från 2018-08-28 KS § 185,
att i samarbete med nämnden för Service tydliggöra upphandlingsprocessen och se
över styrdokumenten, som slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommuns inköp omsätter årligen cirka tre miljarder kronor. Det kan
ställas i relation till kommunens totala omslutning om 6,1 miljarder kronor. Inköp är
en kommunövergripande och strategisk verksamhet. Nämnden för Service föreslår
nu att kommunfullmäktige antar nya styrdokument för inköpsverksamheten.
Kommunstyrelsen uppdrog i augusti 2018 åt kommundirektören att i samarbete med
nämnden för Service och dess förvaltning tydliggöra upphandlingsprocessen och se
över styrdokument inklusive utformning av nämndernas delegeringsförteckningar för
beslut under upphandlingsprocessen. Service Inköp har sedan 2018 arbetat med att
utveckla kommunens inköpsprocess, för att införa ett strategiskt förhållningsätt i
kommunens alla inköpsprocesser.
Den viktigaste nyheten i de föreslagna nya dokumenten är det strategiska
förhållningssättet till inköp, som syftar till att skapa förutsättningar att möta
framtidens utmaningar i att klara välfärdsuppdraget och hållbarhetsmålen. En annan
viktig förändring är att principen för Kungsbacka kommuns förändringsarbete, Ett
Kungsbacka, i policyn har definierats som en förhållningsprincip och ett
organisatoriskt värde i inköpsprocessen. Andra nyheter är vissa riktlinjer och
utgångspunkter för hållbara inköp och en värdegrund för inköpsprocessen.
Justerare
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2020-12-30
Policy för inköp, 2020-12-21
Riktlinjer för inköp, 2020-12-21
Riktlinjer för direktupphandling, 2020-12-21
Nämnden för Services protokoll 2020-12-21, § 116
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2020-12-11
Förvaltningen för Services beskrivning av ärendet, 2020-11-17
Kommunstyrelsen 2018-08-28, § 185
Riktlinjer för direktupphandling, antagna av kommunstyrelsen, 2018-08-28, § 185
Policy för upphandling, antagen av kommunfullmäktige i § 164/2009
Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy, antagna av kommunfullmäktige i
§ 164/2009
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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§ 65
Dnr 2020-00488
Komplettering av reglemente för nämnden för Teknik sjösäkerhetsanordningar (SSA) och sjövägmärken
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för Teknik, daterat 2021-01-20.
Reglemente för nämnden för Teknik, antaget av kommunfullmäktige 2020-05-05,
§ 49, upphör samtidigt att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Under 2020 har det uppmärksammats att det inte finns någon utsedd ansvarig nämnd
för att svara för sjövägmärken och sjösäkerhetsanordningar (SSA). Mot bakgrund av
nämnden för Tekniks nuvarande ansvarsområden är det förvaltningens bedömning i
dialog med kommunstyrelsens förvaltning att även dessa områden borde ingå i
nämnden för Tekniks ansvarsområden.
Därför har en ny formulering om detta lagts till i reglementet för nämnden för
Teknik. Utöver det har reglementet förenklats och förtydligats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 67
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-20
Utredning Sjösäkerhetsanordningar (SSA) och sjövägmärken, januari 2021
Reglemente för nämnden för Teknik, 2021-01-20
Reglemente för nämnden för Teknik med markerade förslag till ändringar,
2021-01-20
Nämnden för Teknik, 2020-12-16 § 125
Tjänsteskrivelse förvaltningen för Teknik, 2020-11-25
Reglemente för nämnden för Teknik, antaget av kommunfullmäktige 2020-05-05,
§ 49
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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§ 66
Dnr 2020-01064
Antagande av biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021–2024
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021–2024,
daterad 2020-10-29.
Sammanfattning av ärendet
Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska kommuner anta en biblioteksplan för sin
biblioteksverksamhet. Biblioteksplanen ska tillsammans med bibliotekslagen,
skollagen (2010:800) och lagen om Förenta Nationernas konvention om barnets
rättigheter (SFS 2018:1197) samt ytterligare styrdokument som regional kulturplan,
Kungsbacka Vision 2030, läroplaner, barnkonvention och lokala planer ge stöd och
fungera som styrdokument och ramverk åt den kommunala biblioteksverksamhetens
utveckling och riktning under åren 2021–2024.
Berörda nämnder i Kungsbacka kommun är nämnderna för Kultur & Fritid (ansvar
folkbiblioteken), Gymnasium & Arbetsmarknad (ansvar gymnasiebiblioteken) och
Förskola & Grundskola (ansvar skolbiblioteken). Nämnderna har tagit fram ett
förslag till ny Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken för åren 2021–2024.
Ändringarna avser bland annat anpassning till gällande lagstiftning, ökat fokus på
digital delaktighet och bibliotekens samhällsuppdrag samt vissa ändringar i
inriktning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 68
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-20
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2020-12-02, § 120
Nämnden för Kultur & Fritid, 2020-11-19 § 59
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2020-11-18, § 120
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2020-10-29
Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteket 2021-2024, 2020-10-29 och bilagor
2020-09-29
Biblioteksplan 2017-2020, antagen av kommunfullmäktige 2017-12-12, § 201
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 Förskola & Grundskola, Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad,
Nämnden för Kultur & Fritid
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§ 67
Dnr 2020-00508
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om kvinnojouren i Kungsbacka
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att nämnden
för Individ & Familjeomsorg har uppdraget att ansvara för att våldsutsatta får det
stöd de behöver.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) och Agnetha Ernegård (-) yrkar i en motion som väcktes i
kommunfullmäktige 16 juni 2020, att kommunen beviljar ett bidrag om 400 000
kronor till Kvinnojouren i Kungsbacka för år 2020. Bidraget skulle enligt
motionärernas förslag, villkoras med att föreningen skulle återbetala samma belopp
till kommunen om föreningen fick statligt bidrag.
Kommunens ansvar för stöd till våldsutsatta och att det uppdraget fullföljs ligger
enligt reglementet hos nämnden för Individ & Familjeomsorg. Nämnden för Individ
& Familjeomsorg har ett samarbete med Kungsbacka kvinnojour och beslutar om
föreningsbidrag inom ramen för det uppdrag nämnden har.
De senaste två åren har nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutat om
föreningsbidrag till Kungsbacka kvinnojour om närmare 200 000 kronor årligen och
därtill köpt skyddat boende hos Kungsbacka kvinnojour för större belopp både 2019
(omkring 200 000 kronor) och hittills under 2020 (omkring 300 000 kronor).
Upphandling av tjänsten skyddat boende pågår med möjlighet för Kungsbacka
kvinnojour att lägga anbud.
Ytterligare två motioner i frågan har behandlats under året (2020-00840, 202000699)
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-12, § 22
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-08-18, § 219
Kommunfullmäktige, 2020-06-16, KF § 77
Motion från Roger Larsson (KB) m.fl., 2020-06-19
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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§ 68
Dnr 2020-00840
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om bidrag till Kungsbacka
kvinnojour 2021
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att nämnden
för Individ & Familjeomsorg har uppdraget att ansvara för att våldsutsatta får det
stöd de behöver.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) föreslår i motion som väcktes vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 6 oktober 2020 att Kungsbacka kvinnojour ska få ett bidrag på 1,2
miljoner för verksamhetsåret 2021 finansierat av kommunstyrelsens förväntade
överskott, samt att bidraget är villkorat med att om föreningen får annat bidrag/stöd
ska bidraget betalas tillbaka till kommunen.
Kommunens ansvar för stöd till våldsutsatta och att det uppdraget fullföljs ligger
enligt reglementet hos nämnden för Individ och familjeomsorg. Nämnden för Individ
& Familjeomsorg har ett samarbete med Kungsbacka Kvinnojour och beslutar om
föreningsbidrag inom ramen för det uppdrag nämnden har.
De senaste två åren har nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutat om
föreningsbidrag till Kungsbacka kvinnojour om närmare 200 000 kronor per år och
därtill köpt skyddat boende hos Kungsbacka kvinnojour för större belopp både 2019
(omkring 200 000 kronor) och hittills under 2020 (omkring 300 000 kronor).
Upphandling av tjänsten skyddat boende pågår med möjlighet för Kungsbacka
kvinnojour att lägga anbud.
Ytterligare två motioner i frågan har behandlats under året (2020-00508, 202000699).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-12, § 23
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-11-06, § 306
Kommunfullmäktige, 2020-10-06, § 129
Motion från Roger Larsson (KB), 2020-10-04
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 69
Dnr 2020-00699
Svar på motion från Maria Losman (MP) om långsiktigt samarbete
mellan Kungsbacka kommun och kvinnojouren i Kungsbacka
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att nämnden
för Individ & Familjeomsorg har uppdraget att ansvara för att våldsutsatta får det
stöd de behöver.
Beslut
Kommunstyrelsen uttalar att kvinnojouren är ett av de prioriterade områden som det
ska utvecklas samverkan kring för att nå KF:s prioriterade mål om ett medskapande
samhälle.
Sammanfattning av ärendet
Maria Losman (MP) föreslår i motion som väcktes i kommunfullmäktige den 8
september 2020 att kommunen skyndsamt arbetar för ett långsiktigt och tillräckligt
finansierat samarbete mellan Kungsbacka kommun och Kungsbacka Kvinnojour.
Kommunens ansvar för stöd till våldsutsatta och att det uppdraget fullföljs ligger
enligt reglementet hos nämnden för Individ & Familjeomsorg.
Nämnden för Individ och Familjeomsorg har ett samarbete med Kungsbacka
Kvinnojour och beslutar om föreningsbidrag till Kungsbacka kvinnojour inom ramen
för det uppdrag nämnden har.
De senaste två åren har nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutat om
föreningsbidrag till Kungsbacka kvinnojour om närmare 200 000 kronor per år och
därtill köpt skyddat boende hos Kungsbacka kvinnojour för större belopp både 2019
(omkring 200 000 kronor) och hittills under 2020 (omkring 300 000 kronor). Totalt
har Kungsbacka Kvinnojour erhållit bidrag och ersättning under 2019 och hittills
2020 i storleksordningen 400 000 kronor per år. Upphandling av tjänsten skyddat
boende pågår med möjlighet för Kungsbacka Kvinnojour att lägga anbud.
Ytterligare två motioner i frågan har behandlats under året (2020-00508, 202000840).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-12, § 24
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-08
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2020-11-12, § 161
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 20120-10-06, § 273
Kommunfullmäktige, 2020-09-08, § 107
Motion från Maria Losman (MP), 2020-09-06
Justerare
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Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Losman (MP) och Magdalena Sundqvist (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans (MP) m.fl.
yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans
(MP) m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
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§ 70
Dnr 2020-00973
Svar på motion från Clas Rosander (MP) om pensionsregler för politiker
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det inte finns
förutsättningar att införa de i motionen föreslagna förändringarna.
Sammanfattning av ärendet
Claes Rosander (MP) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den
3 november 2020 föreslagit att kommunfullmäktige ska ge arvodesberedningen i
uppdrag att se över förtroendevaldas pensionsavtal och återkomma med förslag på
ändring.
Motionären menar att Kungsbacka kommun har alltför generösa pensionsavtal som
kan ge pension även när en politiker begått brott som gör det omöjligt att vara
förtroendevald samt att det skulle vara bra om ett standardavtal via Sveriges
Kommuner och Regioner reglerar detta på ett rimligare sätt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 70
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01, § 349
Kommunfullmäktige 2020-11-03, § 153
Motion från Clas Rosander (MP) om pensionsregler för politiker, 2020-11-03
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Losman (MP), Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (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 Maria Losmans (MP) m.fl.
yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans
(MP) m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
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