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Innehåll

Justerare

Information från dataskyddsombudet

5

Information om samråd och viktigare pågående ärenden från
arbetsutskottets sammanträden

6

Information om aktuella händelser från nämnder, bolag,
intresseorganisationer (SKL, GR med flera)

7

Information om förvaltningen och pågående viktigare/större uppdrag,
projekt och händelser

8

Planbesked för fastigheten Ölmevalla-Bolg 2:4
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Planbesked för fastigheten Åsa 2:6 och Åsa 3:11
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Nyttjanderättsavtal för fastigheten Kläppa 2:2 och Kläppa 2:13

14

Uppstart av nybyggnation Tölöskolan

16

Kommungemensam hantering av stiftelser och fonder
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Riktlinjer för direktupphandling

20

Medlemskap i Greater Copenhagen & Skåne Committee
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Svar på remiss från Justitiedepartementet om förslag till EU-direktiv om
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Svar på remiss från Finansdepartementet om indelningskommitténs
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skötselplan för naturreservatet Salvebo i Kungsbacka kommun
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Svar på remiss från Länsstyrelsen i Västra Götalands län om Grön
infrastruktur - regional handlingsplan för Västra Götaland

34

Svar på remiss från Miljö- och energidepartementet om EU-kommissionens
förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på
miljön

36
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61
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§ 176
Information från dataskyddsombudet
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Dataskyddsombudet Kerstin Glittmark informerar om kommunstyrelsens roll som
personuppgiftsansvarig och hennes roll som dataskyddsombud vad avser uppgifter
och ansvar.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera informationen till protokollet och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§ 177
Information om samråd och viktigare pågående ärenden från
arbetsutskottets sammanträden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Hans Forsberg (M) informerar om:
Möte med andra kommuner och landshövdingen med anledning av sommarens torka.
Flera mindre bränder har drabbat Halland. Branddammar har torkat ut. Kungsbacka
har överskridit uttaget av vatten från vattentäkt Lygnern vilket aktualiserar frågan om
reservvattentäkt. En utvärdering av omständigheterna måste ske.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera information till protokollet och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§ 178
Information om aktuella händelser från nämnder, bolag,
intresseorganisationer (SKL, GR med flera)
Beslut
Kommunstyrelsen noterar avsaknad av informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Hans Forsberg (M) informerar att han inte har någon information att
lyfta under denna punkt.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera avsaknaden av information till protokollet och finner att kommunstyrelsen
bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§ 179
Information om förvaltningen och pågående viktigare/större uppdrag,
projekt och händelser
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning
Kommundirektör Ann-Charlotte Järnström informerar:
-

Ny förvaltningschef för Förskola & Grundskola är och är på plats 5
september. Hon heter Maria Andersson kommer närmast från Kungälv.
Anette Liedström Hjorth kommer att jobba på deltid med ett kombinerat
uppdrag för samhällsbyggnadskontoret och FG-nämnden. Handlar om skola
2030, lokaler och innehåll.

-

Kravprofil för kombinerad chef bygg och miljö är ute för synpunkter. KS
presidium och berörda ordförande samt central samverkan.

-

Ny säkerhetschef Lotta Blomqvist börjar 5 september.

-

Utvärdering av sommarens händelser och beslut kommer att göras. Agerandet
visar på att vi kan kavla upp ärmarna, lösa problemen men vi behöver en mer
robust plan och organisation när det händer igen. Av utvärderingen kan vi
lära till nästa gång.

-

Dardan Rexhepi presenterade sig. Kommundirektörspraktikant. Ett led i
kompetensförsörjningsstrategin.

-

Upphandling- vi måste bli bättre på att följa avtal. Information och dialog om
vikten av att upphandla rätt kommer att hållas i fullmäktigesalen i nästa
vecka. 100 pers anmälda. Varför följa avtal, att göra bra affärer, mer pengar
till kärnverksamheten. Återkommer till KS med info om hur vi går vidare,
hur kan nämnderna styra så att förvaltningarna följer avtalen.

-

Fråga från KS som kommundirektören tar med sig: Förtydliga information
om it-säkerhet i samband med office 365.

Ordförande Hans Forsberg (M) informerar om:
Justerare
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-

I oktober-november kommer det att genomföras en NATO-övning i Norge
som kommer innebära en del transporter på E6 genom Kungsbacka.

Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera information till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det

Justerare
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§ 180
Planbesked för fastigheten Ölmevalla-Bolg 2:4
Dnr KS/2018:16
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar negativt planbesked för fastigheten Ölmevalla-Bolg 2:4.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Ölmevalla-Bolg 2:4 har via ombud ansökt om planbesked för
att planlägga för bostäder. Syftet med förfrågan är att möjliggöra för 22 villatomter
inom fastigheten.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i område med
särskilda bygglovskriterier. Enligt den fördjupade översiktsplanen för Åsa är det
aktuella området inte en del av utvecklingsområdet för Åsa.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14 § 269: Förslag: Kommunstyrelsen
lämnar negativt planbesked för fastigheten Ölmevalla-Bolg 2:4
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-06-19, Förslag: Kommunstyrelsen
lämnar negativt planbesked för fastigheten Ölmevalla-Bolg 2:4
Presentation
Ansökan 2018-01-10
Förslag till beslut på sammanträdet
Roger Larsson (KB) yrkar bifall till ansökan daterad 2018-01-10.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag och Roger Larssons (KB) yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Sökande

Justerare
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§ 181
Planbesked för fastigheten Åsa 2:6 och Åsa 3:11
Dnr KS/2018:375
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked för fastigheterna Åsa 2:6 och Åsa
3:11.
Kommunstyrelsen hemställer åt byggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan
för Åsa 2:6 och 3:11. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av
bostäder enligt ansökan om planbesked. Arbetet med detaljplanen får påbörjas då
principavtal har undertecknats och godkänts.
Sammanfattning av ärendet
En av delägarna till fastigheten Åsa 2:6 och 3:11 har, med medgivande från övriga
delägare 180125, ansökt om planbesked för att planlägga för bostäder. Syftet med
förfrågan är att möjliggöra för 59 bostäder, 5 stycken villor samt ett flerbostadshus
enligt konceptet Bovieran. Bovieran är ett koncept som innefattar ett flerbostadshus
byggt som tre sidor av en kringbyggd gård och där den fjärde sidan samt taket över
gården är av glas för att skapa en vinterträdgård med mycket växtlighet.
Fastigheterna är belägna utanför detaljplanelagt område.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i
utvecklingsområdet för Åsa. Enligt den fördjupade översiktsplanen för Åsa är det
aktuella området lämpligt för bostäder i mindre skala samt för verksamheter.
Förslaget i ansökan strider mot föreslagen etapputbyggnad i Förstudie för norr om
Kläppavägen, avseende att det krävs ett helhetsgrepp för området samt att det finns
ett programuppdrag beslutat av kommunstyrelsen 2016-04-12 § 78 för området.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14 § 281: Förslag: Kommunstyrelsen
lämnar positivt planbesked för fastigheterna Åsa 2:6 och Åsa 3:11.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-07-25: Förslag: Kommunstyrelsen
lämnar negativt planbesked för Åsa 2:6 och 3:11
Ansökan 2018-01-25
Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Forsberg (M), Thure Sandén (M), Ulrika Landegren (L), Roger Larsson (KB),
Emma Vildstrand (MP), Fredrik Hansson (C), Lisa Andersson (M), Christian
Johansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att hemställa åt
byggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag med tillägg att hemställa åt byggnadsnämnden att upprätta
förslag till detaljplan och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Sökanden
Byggnadsnämnden

Justerare
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§ 182
Nyttjanderättsavtal för fastigheten Kläppa 2:2 och Kläppa 2:13
Dnr KS/2018:374
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner nyttjanderättsavtal för gång- och cykelväg på
fastigheterna Kläppa 2:2 och Kläppa 2:13, undertecknat av motparten 2018-06-04.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras ställföreträdare får
i uppdrag att underteckna nödvändiga handlingar i ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Pettersvägens Samfällighetsförening kontaktade Kungsbacka kommun angående att
få anlägga en gång- och cykelväg på kommunens fastigheter Kläppa 2:2 och Kläppa
2:13. Syftet är att möjliggöra för gångare och cyklister att enklare och tryggare kunna
ta sig till Åsa station. Föreningen har fått godkänt från samtliga andra fastighetsägare
längs den tänkta sträckningen för gång- och cykelvägen och nu återstår enbart
kommunens godkännande för att föreningen ska kunna utföra anläggandet av
infrastrukturen.
Att avtalet behöver beslutas av Kommunstyrelsen är för att föreningen då kan söka
bidrag för mindre infrastrukturprojekt om de har en avtalstid på minst fem år samt
bygger ut inom den angivna avtalstiden. Nyttjanderättsavtalet är skrivet på sex år
med ett års förlängning om det inte sägs upp sex månader innan avtalets utgång av
någon part. Enligt förslag till nyttjanderättsavtal är föreningen ansvariga för
utförande, skötsel, vinterväghållning m.m. och kommunen ska med det inte ha någon
kostnad i och med godkännande av nyttjanderättsavtalet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14 § 268: Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner nyttjanderättsavtal för gång- och cykelväg på fastigheterna Kläppa 2:2
och Kläppa 2:13, undertecknat av motparten 2018-06-04.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras ställföreträdare
får i uppdrag att underteckna nödvändiga handlingar i ärendet.
Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse, 2018-06-04, Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner nyttjanderättsavtal för gång- och cykelväg på fastigheterna Kläppa 2:2
och Kläppa 2:13, undertecknat av motparten 2018-06-04. Kommunstyrelsens
ordförande och kommundirektören eller deras ställföreträdare får i uppdrag att
underteckna nödvändiga handlingar i ärendet.
Nyttjanderättsavtal undertecknat av motparten 2018-06-04
Översiktskarta nyttjanderättsområdet
Beslutsgång
Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag till beslut, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Pettersvägens Samfällighetsförening

Justerare
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§ 183
Uppstart av nybyggnation Tölöskolan
Dnr KS/2017:575, KS/2018:383
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Tölöskolan. Projektet är inplanerat
år 2021 i kommande lokalplan 2019-2023, löpnummer 323.
Sammanfattning
I lokalplanen för Kommunbudget 2019 finns det avsatt budget för nybyggnation av
skola i Tölö med tillhörande skolidrottshall till år 2021.
Skolan kommer att avlasta bl.a. Hedeskolan och kommer även ta hand om
kommande årskullar i området kring Tölö samt Voxlöv.
För att ha färdigställt projekt till år 2021 behöver Kommunstyrelsen ge
Serviceförvaltningen i uppdrag att påbörja projektet under andra halvåret 2018.
Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen
och kommunstyrelsen kan justera mellan olika lokalprojekt under året. Projekt som
överstiger 15 miljoner kronor skall beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 297: Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner uppstart av projekt Tölöskolan. Projektet är inplanerat år 2021 i
kommande lokalplan 2019-2023, löpnummer 323.
Tjänsteskrivelse, 2018-08-20, Förslag: Kommunstyrelsen godkänner uppstart av
projekt Tölöskolan. Projektet är inplanerat år 2021 i kommande lokalplan 20192023, löpnummer 323.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-12 § 253 Beslut: Kommunstyrelsen
arbetsutskott återremitterar ärendet för att få ett beslutsunderlag som möjliggör för
annan part att äga och driva skolan.
Kommunbudget 2019, plan 2019 – 2020, KF 2018-06-14
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag till beslut, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till

Justerare
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Nämnden för Service
Nämnden för Förskola & Grundskola
Nämnden för Kultur & Fritid
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§ 184
Kommungemensam hantering av stiftelser och fonder
Dnr KS/2018:207
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ingen förändring av nuvarande hantering av stiftelser
och fonder ska ske. Respektive förvaltning fortsätter att handlägga ansökningarna
samt bedömning och beslut för de stiftelser som de är ansvariga för enligt nuvarande
hantering.
Sammanfattning av ärendet
Nämnderna för Individ och Familjeomsorg (IF) samt Funktionsstöd (FS) har
inkommit med en önskan om en kommungemensam hantering av stiftelser och
fonder.
Kungsbacka kommun förvaltar idag 16 stiftelser/fonder. Av dessa är 10 sökbara för
allmänheten och fem av dessa hanteras av IF/FS, antingen själva eller ihop med
någon av utbildningsnämnderna eller nämnden för Vård & Omsorg. Tre stycken
hanteras av Kommunstyrelsen och två stycken av nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad.
De personer som en gång i tiden skapat stiftelsen/fonden har i sitt testamente eller
annan urkund angivit vem som ska hantera bedömningar och utdelningar.
De fem stiftelsen som IF/FS hanterar handlar om att bedöma ekonomisk och/eller
funktionshinderstatus och detta görs enligt vår bedömning bättre på IF/FS än på
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens kommunledningskontor (KLK) sköter idag all redovisning såsom
utbetalningar inbetalningar kontakt med revisorer, länsstyrelsen mm för samtliga
stiftelser och fonder. KLK har även lagt upp all information på www.kungsbacka.se
så det ska vara lätt att få en överblick. Hur mycket som ska/kan utdelas hanterar
KLK och meddelas respektive förvaltning. Hantering gällande ansökningarna samt
bedömning och beslut för respektive stiftelse sker hos respektive förvaltning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 289: Förslag: Kommunstyrelsen
beslutar att ingen förändring av nuvarande hantering av stiftelser och fonder ska
ske. Respektive förvaltning fortsätter att handlägga ansökningarna samt bedömning
och beslut för de stiftelser som de är ansvariga för enligt nuvarande hantering.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-31, Förslag: Kommunstyrelsen
beslutar att ingen förändring av nuvarande hantering av stiftelser och fonder ska
ske. Respektive förvaltning fortsätter att handlägga ansökningarna samt bedömning
och beslut för de stiftelser som de är ansvariga för enligt nuvarande hantering.
Justerare
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Bilaga med förteckning över befintliga stiftelser och fonder
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2018-03-21, §23 Förslag: Nämnden för
Individ & Familjeomsorg föreslår kommunfullmäktige att besluta om en
kommungemensam hantering av de stiftelser och fonder som idag hanteras i
Kungsbacka kommun.
Nämnden för Funktionsstöds, 2018-03-22, § 15 Förslag: Nämnden för Funktionsstöd
föreslår kommunfullmäktige att besluta om en kommungemensam hantering av de
stiftelser och fonder som idag hanteras i Kungsbacka kommun.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag till beslut, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
Nämnden för Funktionsstöd
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§ 185
Riktlinjer för direktupphandling
Dnr KS/2018:225
Beslut
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för direktupphandling, daterade 2018-02-07.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 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.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Service har beslutat om riktlinjer för direktupphandling. Enligt
kommunens Riktlinjer för styrdokument (fastställt av Kommunstyrelsen 2017-06-20
§ 163) beslutar en nämnd om riktlinjer som endast berör den egna nämnden.
Kommunstyrelsen beslutar om det som ligger inom det kommunövergripande och
samordnande ansvar som kommunstyrelsen har när sådana dokument berör samtliga
nämnder.
Sedan 1 juli 2014 finns det krav på att en upphandlande myndighet eller enhet ska
besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling. Samtidigt infördes krav
på dokumentation av upphandlingar vars värde överstiger 100 000 kr.
Syftet med kravet på riktlinjer är bland annat att skapa tillämpning av ett strategiskt
förhållningssätt för offentlig upphandling. Det syftar också till att tillvarata
konkurrensen även vid direktupphandlingar.
Direktupphandling regleras av samma EU-rättsliga grundprinciper som all
upphandling, det vill säga principen om icke diskriminering, likabehandling,
proportionalitet, öppenhet, ömsesidigt erkännande och konkurrens.
En upphandling får inte utformas i syfte att undanta den från
upphandlingslagstiftningens tillämpningsområde och inte heller i syfte att begränsa
konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt.
En direktupphandling är således en upphandling utan krav på annonsering.
Formuleringen i riktlinjen följer Upphandlingsmyndighetens förslag på vad riktlinjer
för direktupphandling som lägst ska innehålla.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 290: Förslag: Kommunstyrelsen
antar riktlinjer för direktupphandling, daterade 2018-02-07.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 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.
Justerare
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Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-28, Förslag: Kommunstyrelsen
antar riktlinjer för direktupphandling, daterade 2018-02-07.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 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.
Nämnden för Service, 2018-03-21, § 26 Beslut: Nämnden för Service beslutar att
anta riktlinjer för direktupphandling.
Förvaltningen för Service får i uppdrag att tillsammans med de andra
förvaltningarna tydliggöra delegeringsordningen för inköp.
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2018-03-12
Riktlinjer vid direktupphandling, 2018-02-07
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag till beslut, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder

Justerare

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 589547

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

22 (70)

2018-08-28

§ 186
Medlemskap i Greater Copenhagen & Skåne Committee
Dnr KS/2018:421
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Kungsbacka kommun blir medlem i Greater
Copenhagen & Skåne Committe.
Sammanfattning av ärendet
Greater Copenhagen & Skåne Committee är det formella namnet på det politiska
samarbetet inom det geografiska området som för närvarande omfattas av Skåne i
Sverige, samt Region Hovedstaden och Region Sjælland i Danmark. Varumärket
Greater Copenhagen kommuniceras idag för att locka investeringar och stärka
metropolregionens konkorenskraft då den innefattar fyra miljoner invånare och flera
andra styrkeområden. Greater Copenhagen är också det näringspolitiska
partnerskapet för närvarande mellan 79 kommuner, 3 regioner samt 2
kommunekontaktråd och ett kommunförbund inom det geografiska området.
Ambition är att Greater Copenhagen år 2020 ska vara en internationell knutpunkt för
investeringar och kunskap. Samarbetet ska främja den ekonomiska tillväxten och
sysselsättningen så att Greater Copenhagen ligger på samma nivå som de mest
framgångsrika metropolerna i Europa.
Under förutsättning att samtliga kommuner i Halland och att Region Halland
uttrycker en politisk vilja under hösten 2018 att gå med i Greater Copenhagen &
Skåne Committee kommer Hallands medlemskap att gälla från och med 1 januari
2019.
The Greater Copenhagen & Skåne Committee leds av en politisk styrelse bestående
av 18 ledamöter, 9 från Sverige och 9 från Danmark. Vid ett medlemskap kommer
Region Halland att besätta en av de nio svenska styrelseposterna.
Organisationen består även av en styrgrupp på tjänstemannanivå, sekretariat och
koordinationsgrupp. Till organisationen finns även olika arbetsgrupper kopplade. För
närvarande finns arbetsgrupper inom följande områden; Turism, Kommunikation,
Livsmedel, Digitalisering, Arbetsmarknad och Infrastruktur.
Region Halland kommer att betala den årliga medlemsavgiften som för närvarande är
500 000 Dkr/år. Medlemskapet i sig innebär ingen kostnad för kommunerna och
heller inga förpliktelser att delta i marknadsföringsaktiviteter eller liknande. Däremot
kommer det finnas möjlighet att på frivillig basis delta i projekt och aktiviteter.
Kostnaden för frivilliga åtaganden står kommunerna i så fall själva för.
Beslutsunderlag
Justerare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 292: Förslag: Kommunstyrelsen
beslutar att Kungsbacka kommun blir medlem i Greater Copenhagen & Skåne
Committe
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-09, Förslag: Kommunstyrelsen
beslutar att Kungsbacka kommun blir medlem i Greater Copenhagen & Skåne
Committe.
Regions Hallands skrivelse till kommunstyrelsen angående Greater Copenhagen &
Skåne Committe, 2018-06-20
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag till beslut, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Region Halland
Business Region Göteborg
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§ 187
Svar på remiss från Justitiedepartementet om förslag till EU-direktiv om
skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten
Dnr KS/2018:422
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2018-07-03, och översänder det som sitt
svar till Justitiedepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Justitiedepartementet har remitterat förslag till EU-direktiv om skydd för personer
som rapporterar om överträdelser av unionsrätten för yttrande senast den 12
september 2018. Ett EU-direktiv sätter upp vilka mål som medlemsländerna ska
uppnå, men de får själva bestämma hur det ska gå till. Direktivet ska vara infört i
svensk lag senast den 15 maj 2021.
Regelverken kring visselblåsare är olika i EU:s medlemsstater. Endast vissa normer
är införda, eller skyddet omfattar bara vissa sektorer såsom kampen mot korruption
eller endast den offentliga sektorn. Skyddet är också olika starkt och ojämnt fördelat
mellan olika politikområden. Direktivet bygger bland annat på rättspraxis från
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna beträffande yttrandefrihet och
på Europarådets rekommendation från 2014 om skydd för visselblåsare. Direktivet
anger miniminormer för visselblåsare på områden med en tydlig EU-dimension och
där påverkan på genomförandet är starkast. Ett effektivt skydd behövs på områden
där bland annat överträdelser av EU-rätten allvarligt kan skada allmänintresset.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14 § 276: Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande, daterat 2018-07-03, och översänder det som sitt svar till
Justitiedepartementet.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-07-03, Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande, daterat 2018-07-03, och översänder det som sitt svar till
Justitiedepartementet.
Kommunledningskontorets yttrande, 2018-07-03, över remiss om Förslag till EUdirektiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten
(Ju2018/02783/L6)
Justitiedepartementets remiss, 2018-06-20, om EU-direktiv om skydd för personer
som rapporterar om överträdelser av unionsrätten
Meddelande från kommissionen till Europarlamentet, Rådet och Europeiska
Ekonomiska och Sociala Kommittén - Stärkt skydd för visselblåsare på EU-nivå
Europeiska kommissionens förslag, 2018-04-23, till Europaparlamentets och Rådets
direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten
Justerare
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Bilaga, 2018-04-23, till förslaget till Europaparlamentets och Rådets direktiv om
skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag till beslut och att kommunstyrelsen bifaller det.

Beslutet skickas till
Justitiedepartementet

Justerare
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§ 188
Svar på remiss från Finansdepartementet om indelningskommitténs
betänkande "Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional
nivå"
Dnr KS/2018:196
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2018-05-30, med följande ändringar:
- Punkt 5.5 i kommunledningskontorets tjänsteskrivelse stryks.
- Avsnitt 3.5 i kommunledningskontorets yttrande kompletteras med texten ”Vi
förutsätter att region Halland ingår i sin helhet i en enhetlig regional indelning av
myndigheter.”
- I samma avsnitt stryks stycket ”Ingen erinran”.
Kommunstyrelsen översänder det reviderade yttrandet som sitt svar till
Finansdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Finansdepartementet har remitterat utredningen Myndighetsgemensam indelning –
samverkan på regional nivå (SOU 2018:10) till Kungsbacka kommun för yttrande
senast den 31 augusti 2018.
Statliga myndigheter organiseras i olika politikområden, till exempel arbetsmarknad,
försvar eller regional tillväxt, för att tillgodose medborgarnas behov. Skarpa gränser i
kombination med olika geografiska indelningar försvårar helhetsperspektivet inom
statsförvaltningen och samverkan med till exempel kommuner. För medborgare,
kommuner eller näringsliv är det svårt att orientera sig i den statliga förvaltningsorganisationen. Det finns därför ett behov av en gemensam geografisk struktur som
balanserar den sektoriella indelningen i olika myndigheter. Strukturen ska kunna
hantera samordningen mellan flera aktörer så att dessa kan samverka i att analysera
problem och behov av insatser. Behovet av samordning har bedömts som särskilt stor
inom områdena krisberedskap och totalförsvar, regionalt utvecklingsarbete samt
mottagande av nyanlända.
Tio förvaltningsmyndigheter, vilka utredningen har bedömts ha mest betydelse för
regional samverkan, får en gemensam geografisk indelning i sex områden.
Indelningen motsvarar i princip sjukvårdsregionerna. Halland, som i dag delas i två
sjukvårdsområden, kommer dock att ingå i samma område som Västra Götaland.
Utredningen föreslår också namnbyte från landsting till region och att
utgiftsfinansieringen flyttas från länsstyrelsen till den organisation – kommunal
samverkan eller landsting – som ansvarar för den regionala utvecklingen.
Indelningsförfarandet för landsting och kommuner harmoniseras.
Utredningsförslagen innebär dessutom en rad följdändringar i kommunallagen och
indelningslagen och ny förordning om vissa förvaltningsmyndigheters regionala
indelning införs.
Justerare
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14 § 283: Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande, daterat 2018-05-30, med följande ändringar:
- Punkt 5.5 i kommunledningskontorets tjänsteskrivelse stryks
- Avsnitt 3.5 i kommunledningskontorets yttrande kompletteras med texten ”Vi
förutsätter att region Halland ingår i sin helhet i en enhetlig regional indelning av
myndigheter.”
I samma avsnitt stryks stycket ”Ingen erinran”.
Kommunstyrelsen översänder det reviderade yttrandet som sitt svar till
Finansdepartementet.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-30, Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande och översänder det som sitt svar till Finansdepartementet
Yttrande över utredning om Myndighetsgemensam indelning – samverkan på
regional nivå (SOU 2018:10)
Indelningskommitténs betänkande "Myndighetsgemensam indelning – samverkan på
regional nivå", volym 1
Indelningskommitténs betänkande "Myndighetsgemensam indelning – samverkan på
regional nivå", volym 2
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag till beslut, och att kommunstyrelsen bifaller det.

Beslutet skickas till
Finansdepartementet

Justerare
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§ 189
Svar på remiss från Finansdepartementet om statliga servicekontor mer service på fler platser
Dnr KS/2018:399
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2018-06-29, och översänder det som sitt
svar till Finansdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Finansdepartementet har remitterat utredningen Statliga servicekontor – mer på fler
platser (SOU 2018:43) till Kungsbacka kommun för yttrande senast den 11
september 2018.
Servicekontoren tillhandahåller service avseende Försäkringskassans,
Pensionsmyndighetens och Skatteverkets verksamheter. Utredningen föreslår att
kontoren även ska ge service avseende Arbetsförmedlingens verksamhet. På vissa
platser kommer samlokalisering att ske med Trafikverket Förarprov. En
videomötestjänst kommer att finnas på alla servicekontor som statliga myndigheter
kan använda för möten med medborgare och företag. Att ge service avseende
Migrationsverkets verksamhet på servicekontoren har inte ansetts vara lämpligt,
bland annat på grund av asylprocessens komplicerade karaktär. Samverkan sker i
stället via videomötestjänsten. 27 nya servicekontor föreslås inrättas i kommuner
med utsatta områden enligt Polismyndighetens kategorisering. Antalet servicekontor
blir sammanlagt 140 stycken. Statens servicecenter är huvudman för
serviceorganisationen.
I Kungsbacka samverkar Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket.
Arbetsförmedlingen är sedan länge samlokaliserad med dessa myndigheter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14 § 277: Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande, daterat 2018-06-29, och översänder det som sitt svar till
Finansdepartementet.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-06-29, Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande, daterat 2018-06-29, och översänder det som sitt svar till
Finansdepartementet.
Kommunledningskontorets yttrande över remissen Statliga servicekontor - mer
service på fler platser (SOU 2018:43) Fi2018/02198/SFÖ
Slutbetänkande av Servicekontorsutredningen, 2018-06-11, om Statliga
servicekontor – mer på fler platser (SOU 2018:43)
Beslutsgång
Justerare
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Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag till beslut, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Finansdepartementet

Justerare
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§ 190
Svar på remiss från Länsstyrelsen i Halland län om Länsstyrelsens plan
för olycka vid kärnteknisk anläggning
Dnr KS/2018:402
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat 2018-07-24, och översänder det som sitt
svar till Länsstyrelsen i Hallands Län.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har ingen erinran mot ändringarna i huvuddokumentet och
bilaga för indikering förutom att detaljnivån behöver ses över ur sekretessynpunkt,
exempelvis teknisk information och positionering av mätstationer samt
beredskapsförrådens lokalisering. Utrymningsbilagans avsnitt som rör
utrymningsplatser behöver synkas bättre mellan kommunerna och vara på likvärdig
detaljnivå för att underlätta samarbete aktörerna emellan i samband med händelser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14 § 278: Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrandet och översänder det som sitt svar till Länsstyrelsen i Hallands län
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-07-24, Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrandet och översänder det som sitt svar till Länsstyrelsen i Hallands län
Kommunledningskontorets yttrande, 2018-07-26, till remissvar på Plan för olycka
vid kärnteknisk anläggning
Remiss från Länsstyrelsen i Halland, 2018-06-05, om Plan för olycka vid kärnteknisk
anläggning
Länsstyrelsens i Halland Plan för olycka vid kärnteknisk anläggning 2018
Bilaga 1: Indikering, 2018-06-04
Bilaga 2: Utrymning, 2018-06-05
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag till beslut, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Hallands län
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§ 191
Svar på remiss från Länsstyrelsen i Hallands län om förslag till beslut
och skötselplan för naturreservatet Salvebo i Kungsbacka kommun
Dnr KS/2018:358
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2018-08-02, med följande ändringar:
- En mening läggs till i yttrandet: ”Reservatbildningen får inte påverka
möjligheten för flygets utveckling”.
Kommunstyrelsen översänder det reviderade yttrandet som sitt svar till Länsstyrelsen
i Halland.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Hallands län har lämnat förslag till beslut, med stöd av 7 kap. 4 §
miljöbalken (MB,) att förklara området Salvebo som naturreservat, med syfte, skäl
och föreskrifter enligt nedan. Länsstyrelsen har bett kommunen att yttra sig om
skötselplanen för naturreservatet Salvebo.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 293: Förslag: Kommunstyrelsen antar
yttrande, daterat 2018-08-02, med följande ändringar:
- En mening läggs till i yttrandet: ”Reservatbildningen får inte påverka
möjligheten för flygets utveckling”.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-02, Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande, 2018-08-02, och översänder det som sitt svar till länsstyrelsen i
Halland.
Samhällsbyggnadskontorets yttrande, 2018-08-02
Remiss från länsstyrelsen i Halland, 2018-05-07, om Förslag till beslut och
skötselplan för naturreservatet Salvebo i Kungsbacka kommun.
Länsstyrelsen i Hallands län – Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet
Salvebo i Kungsbacka kommun.
Länsstyrelsen i Hallands län – Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet
Salvebo i Kungsbacka kommun. Bilaga 1
Länsstyrelsen i Hallands län – Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet
Salvebo i Kungsbacka kommun. Bilaga 2 – Kartor
Länsstyrelsen i Hallands län – Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet
Salvebo i Kungsbacka kommun. Bilaga 3 – Fastigheter
Länsstyrelsen i Hallands län – Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet
Salvebo i Kungsbacka kommun. Bilaga 4 – Arter
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Förslag till beslut på sammanträdet
Emma Vildstrand (MP) yrkar på att den i arbetsutskottet föreslagna tilläggsmeningen
inte ska läggas till.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag och Emma Vildstrands (MP) yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Hallands län
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§ 192
Svar på remiss från Länsstyrelsen i Västra Götalands län om Grön
infrastruktur - regional handlingsplan för Västra Götaland
Dnr KS/2018:292
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2018-08-02, och översänder det som sitt
svar till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Sammanfattning av ärendet
Inför framtagandet av en regional handlingsplan för grön infrastruktur har
Länsstyrelsen i Västra Götalands län gett kommunen möjlighet att yttra sig om
handlingsplanens innehåll. Handlingsplanen innefattar sammanfattning, inledning
och bakgrund, samt metodik, prioriterade insatsområden och bilagor.
Handlingsplanen är ett planerings- och kunskapsunderlag där värdekärnor och
värdetrakter har tagits fram för olika naturtyper.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 294: Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande, 2018-08-02, och översänder det som sitt svar till Länsstyrelsen i
Västra Götalands län.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-02, Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande, 2018-08-02, och översänder det som sitt svar till Länsstyrelsen i
Västra Götalands län.
Samhällsbyggnadskontorets yttrande, 2018-08-02
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, samrådsdokument – Grön infrastruktur –
regional handlingsplan för Västra Götalands län, 2018-04-09
Remiss från länsstyrelsen om regional handlingsplan för Västra Götalands län för
grön infrastruktur
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag till beslut, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
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§ 193
Svar på remiss från Miljö- och energidepartementet om EUkommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa
plastprodukters inverkan på miljön
Dnr KS/2018:420
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat 2018-08-08, och översänder det som sitt
svar till Miljö- och energidepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen önskar synpunkter på EU-kommissionens förslag till direktiv om
minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. Yttrandet skickas till Miljöoch energidepartementet.
Mängden marint plastskräp i haven ökar, med negativa följder för ekosystemen, den
biologiska mångfalden och även för människors hälsa. Initiativ inriktas på
plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast, det vill säga
makroplast. Direktivförslaget har fokuserat på problemet med marint plastskräp.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 295: Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrandet, 2018-08-08, och översänder det som sitt svar till Miljö- och
energidepartementet.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-08, Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrandet, 2018-08-08, och översänder det som sitt svar till Miljö- och
energidepartementet.
Kommunledningskontorets yttrande, 2018-08-08
Förvaltningen för Tekniks yttrande, 2018-07-11
Beviljande av förlängd svarstid, 2018-06-28
Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa
plastprodukters inverkan på miljön, 2018-06-21
Miljö- och energidepartementets remiss om förslag till Europaparlamentets och
Rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön, 2018-0621
Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om
minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön, 2018-05-28
Bilaga till kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters
inverkan på miljön, 2018-05-28
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Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag till beslut, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Miljö- och energidepartementet
Nämnden för Teknik
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§ 194
Svar på remiss från Näringsdepartementet om förordning om stöd till
kommuner för kostnader avseende flyttning, uppställning och skrotning
av vissa fordon
Dnr KS/2018:417
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2018-08-20, och översänder det som sitt
svar till Näringsdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från nämnden för Teknik över
Näringsdepartementets remiss av förordning om stöd till kommuner för kostnader
avseende flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon 2018-06-21,
N2018/03797/MRT, PM till förslag till förordning om stöd till kommuner för
kostnader avseende flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 298: Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande, daterat 2018-08-20, och översänder det som sitt svar till
Näringsdepartementet.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-20, Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande, daterat 2018-08-20, och översänder det som sitt svar till
Näringsdepartementet.
Samhällsbyggnadskontorets yttrande, 2018-08-20
Yttrande från nämnden för Teknik, 2018-07-03
Remiss från Näringsdepartementet daterad 2018-06-21,
Förordning om stöd till kommuner för kostnader avseende flyttning, uppställning och
skrotning av vissa fordon, 2018-06-21
PM, Förordning om stöd till kommuner för kostnader avseende flyttning,
uppställning och skrotning av vissa fordon, 2018-06-21
Förordningsutkast om stöd till kommuner för kostnader avseende flyttning,
uppställning och skrotning av vissa fordon, 2018-06-21
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag till beslut, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
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§ 195
Svar på remiss från Mölndals stad om samråd för ny översiktsplan för
Mölndals stad
Dnr KS/2018:342
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2018-07-17, och översänder det som sitt
svar till Mölndals Stad.
Sammanfattning av ärendet
Mölndals Stad har tagit fram en ny översiktsplan och Kungsbacka kommun har fått
tillfälle att i samrådsskedet yttra sig som grannkommun. De mellankommunala
frågorna är flera och omfattande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 296: Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande, daterat 2018-07-17, och översänder det som sitt svar till Mölndals
Stad
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-07-17, Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande, daterat 2018-07-17, och översänder det som sitt svar till Mölndals
Stad.
Samhällsbyggnadskontorets yttrande, 2018-07-17
Samrådshandling - Ny översiktsplan för Mölndal, april 2018
Hållbarhetsbedömning – Ny översiktsplan för Mölndal, april 2018
Förslag till beslut på sammanträdet
Emma Vildstrand (MP) yrkar på ändring av stycket Transporter till följande
formulering:
”Kungsbacka kommun noterar att Mölndal ser att trafiken som belastar vägarna av
riksintresse genom Mölndals kommun orsakas till stor del av kranskommunerna. För
att arbeta för en hållbar utveckling och inte påtagligt skada riksintressena för
transporter krävs det ett samarbete med våra grannar. Detta för att stadens
planering inte ska hindras av övriga kommuners planer. Kungsbacka kommun
samarbetar gärna med Mölndal för ett hållbart resande och vi ska göra vårt bästa att
få fler arbetsplatser i vår kommun så att människor inte behöver pendla så långt, och
underlätta för våra invånare att resa med kollektivtrafik och cykel. E6/E20 är viktig
inte minst för godstransporterna från och till Göteborgs Hamn. Tillsammans kan vi
bidra till att kapaciteten på E6 ska räcka för de godstransporter som är svårast att få
köra på järnväg och fartyg. ”
Beslutsgång
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Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag och Emma Vildstrands (MP) yrkande.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Mölndals Stad
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§ 196
Redovisning av inkomna skrivelser
Dnr KS/2018:123, KS/2018:198, KS/2018:425, KS/2018:513
Beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 13 juni till… augusti 2018 har följande skrivelser inkommit till
kommunstyrelsen:
Komplettering av överklagande av Länsstyrelsen i Hallands läns beslut angående
förvärvstillstånd för fastigheten Höglanda 5:1, dnr 3.11.18-09932/2018
Göteborgsregionens kommunalförbund, 2018-06-19 § 115, Utdrag ur protokoll från
förbundsfullmäktiges sammanträde tisdagen 19 juni 2018
Göteborgsregionens kommunalförbund, 2018-06-19 § 116, Utdrag ur protokoll från
förbundsfullmäktiges sammanträde tisdagen 19 juni 2018
Göteborgsregionens kommunalförbunds tjänsteskrivelse, 2018-06-19, Förslag om
ytterligare fullmäktigesammanträde under år 2019 och därefter årligen
Räddningstjänsten Storgöteborg, 2018-05-31 § 43, Delårsbokslut per 31 mars 2018,
ekonomisk uppföljningsrapport
Räddningstjänsten Storgöteborg, Delårsbokslut per 31 mars 2018, ekonomisk
uppföljningsrapport
Räddningstjänsten Storgöteborgs tjänsteutlåtande, 2018-04-18, Delårsbokslut per 31
mars 2018, ekonomisk uppföljningsrapport
Räddningstjänsten Storgöteborg, 2018-06-19 § 13, Budget 2019 och plan 2020-2021
för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
Räddningstjänsten Storgöteborg, Budget 2019 och plan 2020-2021 för
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
Räddningstjänsten Storgöteborgs tjänsteutlåtande, 2018-04-09, Budget 2019 och plan
2020-2021 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
Samordningsförbundet i Halland, 2018-06-18, Styrelseprotokoll
Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel, 2018-06-15 § 46, Ekonomi och
budget 2019
Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedels tjänsteskrivelse, 2018-06-09,
Ekonomi och budget 2019
Nämnden för Kultur & Turism, 2018-06-20 § 41, Program för konst och gestaltning i
utemiljön
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Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2018-06-12, Program för konst
och gestaltning i utemiljön - svar på nämndens uppdrag
Förvaltningen för Kultur & Fritid, 2018-05-31, Program för offentlig konst utomhus
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera redovisningen av inkomna skrivelser i protokollet, och finner att
kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 197
Anmälan av delegeringsbeslut
Dnr KS/2018:331, KS/2018:42, KS/2018:464
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de i sammanfattningen listade
delegeringsbesluten.
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 fatta beslut.
Anmälningar av beslut fattade med stöd av kommunstyrelsens
delegeringsförteckning:
Biträdande kommundirektör

Beslut angående begäran att ta del av allmän
handling, 2018-07-12

Tjänsteman i beredskap (TIB)

Skärpt förbud mot eldning utomhus i
Kungsbacka kommun, 2018-07-26

Tjänsteman i beredskap (TIB)

Återkallelse av tidigare beslut om
eldningsförbud, 2018-07-26

Kommundirektör

Markupplåtelseavtal med Ellevio –
Fjärås Djäknegård 1:9, Del 26/2018

Kommundirektör

Markupplåtelseavtal med Ellevio –
Lerberg 1:6, Del 27/2018

Kommundirektör

Markupplåtelseavtal med Ellevio –
Lerberg 5:14, Del 28/2018

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Bassås 9:1 – spillvatten-,
vatten- och optoledning, Del 29/2018

Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna redovisningen av de i sammanfattningen listade delegeringsbesluten, och
finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 198
Anmälan av ordförandebeslut om överklagande av avslag av
förvärvstillstånd för fastigheten Höglanda 5:1
Dnr KS/2018:198
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från
kommunstyrelsens ordförande på grund av brådskande ärende.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande har på kommunstyrelsens vägnar godkänt ett yttrande
till Länsstyrelsen i Hallands län på överklagande av avslag av förvärvstillstånd för
fastigheten Höglanda 5:1.
Beslutet har fattats i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsförteckning,
201801-12, § 3.1.1, som anger att ordförande har rätt att besluta på nämndens vägnar
i brådskande ärenden.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut – Överklagande av avslag av förvärvstillstånd för fastigheten
Höglanda 5:1, 2018-06-21
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut på grund av brådskande ärende, och
finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 199
Anmälan av ordförandebeslut om tillköp genom lösen av option för
helelektrifierad Stadstrafik enligt Tilldelningsbeslutet Trafik 2019
Dnr KS/2018:443
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från
kommunstyrelsens ordförande på grund av brådskande ärende.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande har på kommunstyrelsens vägnar beslutat om tillköp
genom lösen av option för helelektrifierad Stadstrafik enligt Tilldelningsbeslutet
Trafik 2019.
Beslutet har fattats i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsförteckning, 201801-12, § 3.1.1, som anger att ordförande har rätt att besluta på nämndens vägnar i
brådskande ärenden.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut - tillköp genom lösen av option för helelektrifierad Stadstrafik
enligt Tilldelningsbeslutet Trafik 2019, 2018-07-09
Västtrafik, tilldelningsbeslut, 2018-06-08
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut på grund av brådskande ärende, och
finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 200
Anmälan av ordförandebeslut om anställande av förvaltningschef för
förvaltningen för Förskola & Grundskola
Dnr KS/2018:413
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från
kommunstyrelsens ordförande på grund av brådskande ärende.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande har på kommunstyrelsens vägnar beslutat att ge
kommundirektören i uppdrag att anställa Maria Andersson som förvaltningschef för
förvaltningen för Förskola & Grundskola.
Beslutet har fattats i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsförteckning, 201801-12, § 3.1.1, som anger att ordförande har rätt att besluta på nämndens vägnar i
brådskande ärenden.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut - förvaltningschef för förvaltningen för Förskola & Grundskola,
2018-06-20
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-06-20
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut på grund av brådskande ärende, och
finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 201
Anmälan av ordförandebeslut om yttrande över nybyggnad av gångoch cykelväg längs väg 939, delen Torkeltorpsvägen
Dnr KS/2018:364
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från
kommunstyrelsens ordförande på grund av brådskande ärende.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande har på kommunstyrelsens vägnar godkänt yttrande till
Trafikverket om Svar på remiss från Trafikverket över nybyggnad av gång- och
cykelväg längs väg 939, delen Torkeltorpsvägen - Hanhals kyrkväg.
Beslutet har fattats i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsförteckning, 201801-12, § 3.1.1, som anger att ordförande har rätt att besluta på nämndens vägnar i
brådskande ärenden.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut - Svar på remiss från Trafikverket över nybyggnad av gång- och
cykelväg längs väg 939, delen Torkeltorpsvägen - Hanhals kyrkväg, 2018-06-18
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut på grund av brådskande ärende, och
finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 202
Uppdaterade taxor och avgifter för uthyrning av lokaler på Kungsbacka
Teater och kulturhuset Fyren
Dnr KS/2018:125
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner uppdaterade taxor och avgifter för uthyrning av
lokaler på Kungsbacka Teater och kulturhuset Fyren. Taxan gäller från och med
2019-01-01.
Framtida förändringar av taxor och avgifter, som anpassas enligt konsumentprisindex
KPI, föreslås delegeras till nämnden för Kultur & Fritid från 2019.
Sammanfattning av ärendet
Taxor och avgifter för uthyrning av lokaler på Kungsbacka Teater och kulturhuset
Fyren har inte ändrats på många år. För att säkra en fortsatt god ekonomisk
hushållning bör en justering göras. Taxor beslutade av kommunfullmäktige 2006 och
2007 föreslås höjas motsvarande utvecklingen av KPI (konsumentprisindex) för att
komma upp i nivå som motsvararar kulturlokaler i andra kommuner.
Avgift för tekniker och bärhjälp, som beslutades 2011, höjs motsvarande
löneutvecklingen inom sektorn. Föreslagen ny taxa gäller från 2019-01-01.
Framtida förändringar av taxor och avgifter, som anpassas enligt
konsumentprisindex, KPI, föreslås delegeras till nämnden för Kultur & Fritid från
2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 288: Förslag: Kommunfullmäktige
godkänner uppdaterade taxor och avgifter för uthyrning av lokaler på Kungsbacka
Teater och kulturhuset Fyren. Taxan gäller från och med 2019-01-01.
Framtida förändringar av taxor och avgifter, som anpassas enligt
konsumentprisindex KPI, föreslås delegeras till nämnden för Kultur & Fritid från
2019.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-13, Förslag:
Kommunfullmäktige godkänner uppdaterade taxor och avgifter för uthyrning av
lokaler på Kungsbacka Teater och kulturhuset Fyren. Taxan gäller från och med
2019-01-01.
Framtida förändringar av taxor och avgifter, som anpassas enligt
konsumentprisindex KPI, föreslås delegeras till nämnden för Kultur & Fritid från
2019.
Nämnden för Kultur & Turism, 2018-02-21 § 9 Förslag: Godkänna uppdaterade
taxor och avgifter för uthyrning av lokaler på Kungsbacka Teater och kulturhuset
Fyren från och med 2019-01-01.
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Framtida förändringar av taxor och avgifter, som anpassas enligt
konsumentprisindex KPI, föreslås delegeras till nämnden för Kultur & Fritid från
2019.
Förvaltningen för Kultur & Fritid tjänsteskrivelse, 2018-02-13
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag till beslut, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Kultur och Turism,
Förvaltningen för Kultur & Fritid
KLK ekonomi, Ing-Britt Blomberg
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§ 203
Tillämpningsregler för riksfärdtjänst
Dnr KS/2018:366
Beslut - förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar tillämpningsregler till riksfärdtjänst, daterade 2018-05-16,
med den förändringen att fyra veckors ansökningstid om riksfärdtjänst ska gälla hela
året.
Sammanfattning av ärendet
En kommun ska på de villkor som anges i lag (1997:735) om riksfärdtjänst lämna
ersättning för resekostnader för personer som till följd av ett stort och varaktigt
funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.
Tillståndsgivaren kan komplettera lagen med generella regler (riktlinjer,
tillämpningsföreskrifter, regelverk eller annan liknande benämning) beträffande
innehåll och omfattning. De generella reglerna kan endast komplettera lagen och får
inte stå i strid med riksfärdtjänstlagen eller annan lag och får inte innehålla
bestämmelser som inskränker en persons rättighet i förhållande till lagen.
För att säkerställa en rättssäker tillämpning av lagen och därmed en rättvis och
likvärdig behandling av ansökningar om riksfärdtjänst har Kungsbacka kommuns
tillämpningsregler, av lag (1997:735) om riksfärdtjänst, framtagits som ett samlat
dokument av lagens föreskrifter och vilka generella regler som gäller för Kungsbacka
kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14 § 274: Förslag: Kommunfullmäktige
antar tillämpningsregler till riksfärdtjänst, daterade 2018-05-16, med den
förändringen att fyra veckors ansökningstid om riksfärdtjänst ska gälla hela året.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-07-17, Förslag:
Kommunfullmäktige antar tillämpningsregler till riksfärdtjänst, daterade 2018-05-16
Nämnden för Tekniks, 2018-05-16 § 56, Beslut: Nämnden för Teknik godkänner
tillämpningsregler till riksfärdtjänst och översänder till Kommunfullmäktige för
beslut
Presentation om Riksfärdtjänsten
Kungsbacka kommuns tillämpningsregler med bilagor, 2018-05-16
Förvaltningen för tekniks tjänsteskrivelse, 2018-04-24
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag till beslut, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Teknik
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§ 204
Lokala föreskrifter för gångbanerenhållning m.m. - delegering av
uppgifter
Dnr KS/2018:416
Beslut - förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Lokala föreskrifter om gångbanerenhållning m.m. i
Kungsbacka kommun, att gälla från och med den 1 oktober 2018. Åläggande om
gångbanerenhållning m.m., Kf 1995-12-14, § 182/95 upphör därmed att gälla.
Kommunfullmäktige ger nämnden för Teknik i uppdrag att årligen se över
kartbilagans aktualitet.
Sammanfattning av ärendet
Åläggandet till fastighetsinnehavare om gångbanerenhållning att utföra
renhållningsåtgärder m.m. daterar sig till år 1995 och stödjer sig på renhållningslag
och renhållningsordning. I samband med miljöbalkens ikraftträdande år 1999
upphörde dessa författningar. Av övergångsbestämmelserna i lag (1998:811) om
införande av miljöbalken framgår att föreskrifterna enligt den äldre lagstiftningen
fortsatt skulle gälla, om inte kommunen beslutat något annat. Bestämmelserna om
gångbanerenhållning fördes över i en ny lag, lag (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltar samt till förordningen (1998:929) om
gaturenhållning och skyltning.
Föreskrifterna – åläggandet – har nu setts över och uppdaterats med gällande
författningshänvisningar och vissa språkliga förenklingar. Några ändringar i sak har
inte varit nödvändiga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14 § 270: Förslag: Kommunfullmäktige
antar Lokala föreskrifter om gångbanerenhållning m.m. i Kungsbacka kommun, att
gälla från och med den 1 oktober 2018. Åläggande om gångbanerenhållning m.m.,
Kf 1995-12-14, § 182/95 upphör därmed att gälla. Kommunfullmäktige ger nämnden
för Teknik i uppdrag att årligen se över kartbilagans aktualitet.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-06-25, Förslag:
Kommunfullmäktige antar Lokala föreskrifter om gångbanerenhållning m.m. i
Kungsbacka kommun, att gälla från och med den 1 oktober 2018. Åläggande om
gångbanerenhållning m.m., Kf 1995-12-14, § 182/95 upphör därmed att gälla.
Kommunfullmäktige ger nämnden för Teknik i uppdrag att årligen se över
kartbilagans aktualitet.
Nämnden för Teknik 2018-06-20, § 68, Förslag: Kommunfullmäktige antar Lokala
föreskrifter om gångbanerenhållning m.m. i Kungsbacka kommun, att gälla från och
med den 1 oktober 2018. Åläggande om gångbanerenhållning m.m., Kf 1995-12-14,
§ 182/95 upphör därmed att gälla. Kommunfullmäktige ger nämnden för Teknik i
uppdrag att årligen se över kartbilagans aktualitet.
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Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse 2018-05-31
Förslag till Lokala föreskrifter om gångbanerenhållning m.m., upprättat i maj 2018
Trafik- och parkeringsutredning för Gottskär, januari 2018
Kartbilaga till förslag om lokala föreskrifter om gångbanerenhållning m.m.
Nu gällande beslut om gångbanerenhållning, KF § 182/95
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag till beslut, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Teknik, administrativ specialist KLK

Justerare

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 589547

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

56 (70)

2018-08-28

§ 205
Överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från sluten hälsooch sjukvård i Halland samt tillfällig överenskommelse för
betalningsansvar
Dnr KS/2018:415
Beslut - förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Politisk styrgrupp inom region Hallands förslag till
Överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
i Halland att gälla från och med 2018-11-01.
Kommunfullmäktige godkänner Politisk styrgrupp inom Region Hallands förslag att
betalningsansvaret mellan Regionen och respektive kommun i samband med
utskrivning från slutenvård fortsatt regleras utifrån lagen (1990:1404) gällande regler
och rutiner (2017) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
tills ny överenskommelse är beslutad av region Halland, dock som längst till och
med 2018-10-31.
Kommunfullmäktige godkänner Politisk styrgrupp inom region Hallands förslag att
betalningsansvaret för kommunerna under övergångsperioden 2018 baseras på 2017
års fakturering. Respektive kommun erlägger månatligen en tolftedel av det belopp
som fakturerades för hela 2017 till Region Halland.
Sammanfattning av ärendet
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612)
trädde i kraft den 1 januari 2018. Samtidigt upphävdes lagen (1990:1404) om
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.
Enligt den nya lagstiftningen ska huvudmännen fastställa gemensamma riktlinjer
avseende samverkan enligt den nya lagen och förväntas ingå överenskommelser med
varandra om tidpunkt för kommunens betalningsansvar, samt vilka belopp som ska
betalas.
Samtliga förslag ovan är beslutade under 2018 av en politisk styrgrupp tillsatt av
kommunberedningen i Region Halland för att äga och leda arbetet med en
överenskommelse i denna fråga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14 § 273: Förslag: Kommunfullmäktige
godkänner Politisk styrgrupp inom region Hallands förslag till Överenskommelse om
trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland att gälla från
och med 2018-11-01.
Kommunfullmäktige godkänner Politisk styrgrupp inom Region Hallands förslag att
betalningsansvaret mellan Regionen och respektive kommun i samband med
utskrivning från slutenvård fortsatt regleras utifrån lagen (1990:1404) gällande
regler och rutiner (2017) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och
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sjukvård tills ny överenskommelse är beslutad av region Halland, dock som längst
till och med 2018-10-31.
Kommunfullmäktige godkänner Politisk styrgrupp inom region Hallands förslag att
betalningsansvaret för kommunerna under övergångsperioden 2018 baseras på 2017
års fakturering. Respektive kommun erlägger månatligen en tolftedel av det belopp
som fakturerades för hela 2017 till Region Halland.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-06-20, Förslag:
Kommunfullmäktige godkänner Politisk styrgrupp inom region Hallands förslag till
Överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i
Halland att gälla från och med 2018-11-01.
Kommunfullmäktige godkänner Politisk styrgrupp inom Region Hallands förslag att
betalningsansvaret mellan Regionen och respektive kommun i samband med
utskrivning från slutenvård fortsatt regleras utifrån lagen (1990:1404) gällande
regler och rutiner (2017) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och
sjukvård tills ny överenskommelse är beslutad av region Halland, dock som längst
till och med 2018-10-31.
Kommunfullmäktige godkänner Politisk styrgrupp inom region Hallands förslag att
betalningsansvaret för kommunerna under övergångsperioden 2018 baseras på 2017
års fakturering. Respektive kommun erlägger månatligen en tolftedel av det belopp
som fakturerades för hela 2017 till Region Halland.
Nämnden för Vård & Omsorg, 2018-06-13, § 68 Förslag: Kommunfullmäktige
godkänner reviderad Överenskommelse om hemsjukvården i Halland att gälla från
och med 2019-01-01. Kommunfullmäktige godkänner Politisk styrgrupps förslag till
överenskommelse om att ekonomisk ersättning ska utgå enligt förslag till
ersättningsmodell för 2018-2019.
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2018-05-24
Region Hallands missivbrev ”Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt
tillfällig övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar”
Bilaga 1 från Region Halland, Reviderad överenskommelse om hemsjukvården om
hemsjukvården i Halland 2019 (reviderad 2018)
Bilaga 2 från Region Halland, Slutrapport – Framtidens hemsjukvård (2013) (Bilaga
1 i Hemsjukvårdsöverenskommelsen)
Bilaga 4 från Region Halland, Ekonomisk fördelning och
hemsjukvårdsöverenskommelsen
Bilaga 5 från Region Halland, Reviderad ekonomisk modell (Bilaga 1 i beslut
angående ekonomisk fördelning och hemsjukvårdsöverenskommelsen)
Nämnden för Vård & Omsorg, 2018-06-13, § 69 Förslag: Kommunfullmäktige
godkänner reviderat reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och
hjälpmedel att gälla från och med 2019-01-01.
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2018-05-24
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Region Hallands missivbrev ”Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar
mellan huvudmännen vid utskrivning från slutenvård och Ny överenskommelse om
Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland” 2018-05-22
Revidering av reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag till beslut, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Region Halland, nämnden för Vård & Omsorg, nämnden för Funktionsstöd,
nämnden för Individ & Familjeomsorg
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§ 206
Reviderad överenskommelse om hemsjukvården i Halland och tillfällig
övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar samt reglemente för
gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel (GNHH)
Dnr KS/2018:294, KS/2018:414
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner reviderad överenskommelse om hemsjukvården i
Halland att gälla från och med 2019-01-01.
Kommunfullmäktige godkänner Politisk styrgrupp inom Region Hallands förslag till
överenskommelse om att ekonomisk ersättning ska utgå enligt förslag till
ersättningsmodell för 2018-2019.
Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för gemensam nämnd för
hemsjukvård och hjälpmedel att gälla från och med 2019-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Region Halland och dess medlemskommuner enades under 2014 om en
överenskommelse för hemsjukvården i Halland. I juni 2017 tog Gemensamma
nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel (GNHH) beslut om att
hemsjukvårdsöverenskommelsen skulle revideras utifrån en extern utvärdering.
Revideringen har drivits och ägts av en politisk styrgrupp som presenterade sitt
förslag vid GNHH:s sammanträde den 27 april 2018. GNHH beslutade att förslaget
till reviderad Överenskommelse om hemsjukvården i Halland tillsammans med den
av Politisk styrgrupp överenskomna ersättningsmodellen för 2018-2019 ska
översändas till länets kommuner och Region Halland för beslut.
Förslaget till ny överenskommelse föreslås gälla från den 1 januari 2019.
I samband med detta har det gjorts en översyn av reglementet för den gemensamma
nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel och ett reviderat reglemente föreslås gälla
från den 1 januari 2019. Denna del av ärendet är registrerad som KS/2018:414.
Kommunberedningen i Halland föreslår att Region Halland och Hallands kommuner,
senast 2018-09-30, fattar beslut i denna fråga i respektive fullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-22: Förslag:
Kommunfullmäktige godkänner reviderad överenskommelse om hemsjukvården i
Halland att gälla från och med 2019-01-01.
Kommunfullmäktige godkänner Politisk styrgrupps förslag till överenskommelse om
att ekonomisk ersättning ska utgå enligt förslag till ersättningsmodell för 2018-2019.
Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för gemensam nämnd för
hemsjukvård och hjälpmedel att gälla från och med 2019-01-01.
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Nämnden för Vård & Omsorgs 2018-06-13 § 68: Förslag: Kommunfullmäktige
godkänner reviderad Överenskommelse om hemsjukvården i Halland att gälla från
och med 2019-01-01.
Kommunfullmäktige godkänner Politisk styrgrupps förslag till överenskommelse om
att ekonomisk ersättning ska utgå enligt förslag till ersättningsmodell för 2018-2019.
Nämnden för Vård & Omsorgs 2018-06-13 § 69: Förslag: Kommunfullmäktige
godkänner reviderat reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och
hjälpmedel att gälla från och med 2019-01-01.
Vård & Omsorgs tjänsteskrivelser, 2018-05-24
Region Hallands missivbrev ”Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt
tillfällig
övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar”
Förslag till reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel.
Bilaga 1 från Region Halland, Reviderad överenskommelse om hemsjukvården om
hemsjukvården i Halland 2019 (reviderad 2018)
Bilaga 2 från Region Halland, Slutrapport – Framtidens hemsjukvård (2013) (Bilaga
1 i Hemsjukvårdsöverenskommelsen)
Bilaga 4 från Region Halland, Ekonomisk fördelning och
hemsjukvårdsöverenskommelsen
Bilaga 5 från Region Halland, Reviderad ekonomisk modell (Bilaga 1 i beslut
angående ekonomisk fördelning och hemsjukvårdsöverenskommelsen)
Beslutsgång
Ordföranden Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunledningskontorets förslag till beslut, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Region Halland, nämnden för Vård & Omsorg, nämnden för Funktionsstöd,
nämnden för Individ & Familjeomsorg
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§ 207
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 2018
Dnr KS/2018:409
Beslut - förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Individ & Familjeomsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för
vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen som inte har
verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen sker på
individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även nämnden,
kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras.
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg hade för kvartal 1 år 2018, 13 beslut
enligt socialtjänstlagen som ej kunnat verkställas inom tre månader efter beslut.
Ärendena gäller beslut om kontaktfamilj/kontaktperson och samtalsbehandling,
boendestöd samt bostad med särskild service samt korttidsvistelse i form av läger.
Därutöver hade förvaltningen för Individ & Familjeomsorg för kvartal 1 år 2018, 33
beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som ej har kunnat
verkställas inom tre månader efter beslut. Ärendena gäller beslut om ledsagarservice,
kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, bostad med särskild service samt
daglig verksamhet.
Att besluten inte kunnat verkställas beror bland annat på resursbrist, att den enskilde
tackat nej till erbjuden insats, tagit tillbaka sin ansökan eller att det varit svårt att
hitta lämplig uppdragstagare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14 § 271: Förslag: Kommunfullmäktige
noterar rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg enligt 16 kap 6 f §
socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade till
protokollet.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2018-06-13 § 53, Beslut: Nämnden för
Individ och Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut
enligt socialtjänstlagen och enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade för perioden 2018-01-01—2018-03-31.
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2018-05-18
Beslutsgång
Justerare
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Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag till beslut, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
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§ 208
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS, kvartal 1 2018
Dnr KS/2018:346
Beslut - förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Vård & Omsorg enligt 16 kap
6 f § socialtjänstlagen och § 28 f lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade
till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och
omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen som inte har verkställts tre
månader efter beslut. Nämnden ska månader. Rapporteringen sker på individnivå
varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även nämnden,
kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras. även rapportera
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre
Förvaltningen för Vård & Omsorg hade för kvartal 1 år 2018, 28 beslut enligt
socialtjänstlagen som ej har kunnat verkställas inom tre månader efter beslut.
Samtliga ärenden gäller beslut om särskilt boende. Att besluten inte kunnat
verkställas beror bland annat på att den enskilde tackat nej till erbjuden insats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14 § 272: Förslag: Kommunfullmäktige
noterar rapport från nämnden för Vård & Omsorg enligt 16 kap 6 f §
socialtjänstlagen och § 28 f lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade till
protokollet.
Nämnden för Vård & Omsorg, 2018-05-16, § 56 Förslag: Nämnden för Vård &
Omsorg antar förvaltningens skrivelse angående rapport avseende ej verkställda
beslut enligt 16 kap § 6 f socialtjänstlagen och § 28 f lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade.
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2018-04-23
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag till beslut, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Vård & Omsorg
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§ 209
Svar på motion från Emma Vildstrand (MP) om
barnkonsekvensanalyser
Dnr KS/2018:49
Beslut – förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till redan
planerade insatser inom området i Kungsbacka kommun samt med anledning av de
effekter som det kommer att innebära att barnkonventionen blir svensk lag 1 januari
2020.
Sammanfattning av ärendet
Emma Vildstrand (MP) föreslår i motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 6
februari 2018, § 27 att 1) alla nämnder och styrelser i Kungsbacka kommun gör en
barnkonsekvensanalys vid varje möte under ett år och utvärderar hur arbetssättet
fungerar 2) alla nämnder och styrelser får hjälp av tjänsteperson, med erfarenhet av
barnkonsekvensanalyser, att utveckla arbetet 3) alla nämnder och styrelser, om den
egna utvärderingen skulle visa att arbetssättet med konsekvensanalys vid varje möte
inte är ett bra sätt, istället ser till att barnkonventionen efterlevs på något annat sätt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14 § 285: Förslag: Kommunfullmäktige
anser att motionen är besvarad med hänvisning till redan planerade insatser inom
området i Kungsbacka kommun samt med anledning av de effekter som det kommer
att innebära att barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-06-21, Förslag:
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till redan
planerade insatser inom området i Kungsbacka kommun samt med anledning av de
effekter som det kommer att innebära att barnkonventionen blir svensk lag 1 januari
2020
Motion från Miljöpartiet de gröna, 2017-12-12.
Förslag till beslut på sammanträdet
Emma Vildstrand (MP) yrkar på bifall till motionen.
Beslutsgången
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag till beslut och Emma Vildstrands (MP) yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
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§ 210
Svar på remiss från Länsstyrelsen i Hallands län på samråd om tillstånd
för att uppföra vilthägn på delar av fastigheterna Råö 1:14, Råö 8:1, Råö
1:11 och Onsala-Högås 1:10
Dnr KS/2018:442
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat 2018-08-15, och översänder det som sitt
svar till Länsstyrelsen i Halland.
Jäv
Hans Forsberg (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har remitterats av Länsstyrelsen i Hallands län angående en
ansökan, med miljökonsekvensbeskrivning, om tillstånd enligt miljöbalken och
jaktförordningen samt enligt reservatsföreskrifter för naturreservatet SvängehallarFjärehals för att uppföra vilthägn på delar av fastigheterna Råö 1:14, Råö 8:1, Råö
1:11 och Onsala-Högås 1:10 i Kungsbacka kommun. Länsstyrelsen i Hallands län
har tidigare lämnat tillstånd för uppförande av vilthägn men beslutet har upphävts av
Mark- och miljödomstolen och återförvisats till Länsstyrelsen för fortsatt
handläggning, där av nytt samråd.
Sökanden anger att syftet med vilthägnet är att bedriva extensiv betesdrift i
naturvårdssyfte och för köttproduktion.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 299: Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrandet, daterat 2018-08-15, och översänder det som Kungsbacka kommuns
svar på samrådet.
Tjänsteskrivelse, 2018-08-15, Förslag: Kommunstyrelsen antar yttrandet daterat
2018-08-15 och översänder det som Kungsbacka kommuns svar på samrådet.
Samhällsbyggnadskontorets yttrande, 2018-08-09
Länsstyrelsens underlag till remiss 2018-06-21
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga arbetsutskottets förslag till beslut, och att kommunstyrelsen bifaller det med en
redaktionell ändring.
Beslutet skickas till
Justerare

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 589547

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

2018-08-28

Länsstyrelsen i Hallands län

Justerare

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 589547

68 (70)

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

69 (70)

2018-08-28

§ 211
Svar på remiss från Ellevio AB om samråd inför ansökan om
nätkoncession
Dnr KS/2018:122
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2018-07-10, och översänder det som sitt
svar till Ellevio AB.
Jäv
Hans Forsberg (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Ellevio önskar att samråda med Kungsbacka kommun inför en ansökan om
nätkoncession (tillstånd för att få bedriva elnätsverksamhet) för linje. Ellevio äger
och driver idag en 55 kV luftledning mellan stationerna Onsala och Gottskär i
Kungsbacka kommun. Ledningen förser södra Onsalahalvön med el. För att få ett
säkrare nät till Gottskär och möta det ökade funktionskravet planerar Ellevio att
bygga en till 55 kV ledning mellan de två stationerna. Då Onsalahalvön är ett
expansivt område vid kusten och då marken är schaktbar är Ellevios förslag att
aktuell ledning anläggs som markkabel. Då den befintliga ledningen börjar bli
gammal och i behov av förnyelse är planen att markförlägga även den befintliga
ledningen i samma kabelschakt. Flera alternativa sträckningar för ledningen har
studerats inom utredningsområdet. Kommunen har nu möjlighet att komma in med
synpunkter som en del av samrådsprocessen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14 § 279: Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande, daterat 2018-07-10, och översänder det som sitt svar till Ellevio AB.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-07-03, Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande, daterat 2018-07-10, och översänder det som sitt svar till Ellevio AB.
Yttrande, 2018-07-10
Utskick - Samråd om nya 55 kV ledningar mellan Onsala och Gottskär, 2018-02-16
Följebrev - Samråd om ny 55 kV ledning och ombyggnad av befintlig 55 kV ledning
mellan Onsala och Gottskär i Kungsbacka, 2018-02-16
Underlag för undersökningssamråd - Ny 55 kV ledning och ombyggnad av befintlig
55 kV ledning mellan Onsala och Gottskär i Kungsbacka, 2018-02-16
Berörda intressen – Undersökningssamråd, 2018-02-16
Alternativa sträckningar – Undersökningssamråd, 2018-02-16
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Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga arbetsutskottets förslag till beslut, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Rejlers Sverige AB, samrad@rejlers.se
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