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§2
Information om medborgarundersökningen hösten 2017
Dnr KS/2017:764
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Controller Markus Neck informerar kommunstyrelsen om medborgarundersökningen
hösten 2017.
Beslutsunderlag
SCB Medborgarundersökning Rapportbilaga –hösten 2016
SCB Medborgarundersökning Rapport – hösten 2017
SCB Medborgarundersökning Tabell- och diagrambilaga – hösten 2017
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare
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§3
Information om samråd och viktigare pågående ärenden från
arbetsutskottets sammanträden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Hans Forsberg (M) informerar:
Den preliminära sammanräkningen av kommunens årsresultat för 2017 är ett resultat
på 160 miljoner kronor.
Införandet av den så kallade Trelleborgsmodellen pågår fortsatt. Det kommer snart
också att bli aktuellt att ta ställning till ändringar i berörda nämnders reglementen.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 498100

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

7 (62)

2018-01-23

§4
Information om aktuella händelser från nämnder, bolag,
intresseorganisationer (SKL, GR med flera)
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Fredrik Hansson (C) rapporterar från möte med styrgruppen för Miljö- och
samhällsbyggnad i GR och den fortsatta diskussionen om zonindelningen inom GR.
Vid samma tillfälle hade styrgruppen även ett tema kring avfall, varefter även
kommunernas respektive förvaltningschefer närvarade.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare
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§5
Information om förvaltningen och pågående viktigare/större uppdrag,
projekt och händelser

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning
Kommundirektör Ann-Charlotte Järnström informerar:
-

Kommundirektören har, tillsammans med tjänstemän på
kommunledningskontoret, träffat pensionärsorganisationerna för att prata
invånardialog. Det var ett lyckat möte och de hade många bra idéer att
samtala vidare om, bland annat en idé om en seniorpanel.

-

Kungsbacka kommun är numera delägare i bolaget Inera.
Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med landsting,
regioner och kommuner. Kommundirektören är invald i en beredningsgrupp
till styrelsen. Till första mötet kommer två stora frågor att lyftas: 1) Articifiell
intelligens – vad kan Inera göra för att underlätta för kommunerna? Vi ska
inte behöva uppfinna hjulet själva i varje kommun och vara beroende av dyra
konsulter. 2) Digitalisering kontra IT-säkerhet. Hur hittar vi rätt balans i
kommunerna och hur får vi hjälp av SKL och Inera? Just nu är det olika
budskap från SKL:s olika avdelningar.

-

Under våren kommer det bli aktuellt med rekrytering och tillsättning av
förvaltningschefer.

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

Justerare
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§6
Planprogram för Klovsten
Dnr KS/2017:322
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att samråda kring planprogram
för verksamheter i Klovsten, daterat 2018-01-12.
Sammanfattning av ärendet
Programområdet är ca 33,5 hektar stort. Kommunen äger större delen av marken.
Andra markägare är Balder AB och Viavest AB.
Planprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för en etablering av ett nytt
verksamhetsområde inom programområdet. Avsikten med ett planprogram är att
belysa förutsättningar som ska ligga till grund för det påföljande arbetet med
detaljplan. Viktiga frågor i planprogrammet är övergripande trafikfrågor, en flexibel
och traditionell struktur för området samt gestaltningsfrågor med anledning av det
exponerade läget vid infarten från motorvägen in mot centrala Kungsbacka.
Förslaget innebär att den norra delen av programområdet, Etapp1, planläggs som
verksamhetsmark. För den södra delen, Etapp 2, lämnas en tillståndsansökan för
utökad deponi in under december 2017 av Viavest AB. Om och när utfyllnaden av
det södra området är avslutad kan detta tas i anspråk för verksamhetsmark med en
liknande struktur som den som föreslås för det norra området.
Området är attraktivt för olika typer av verksamheter men vilka etableringar det blir
är i dagsläget inte bestämt. Det som idag är aktuellt är en bensinstation, som flyttas
från centrala Kungsbacka till Klovsten. Ambitionen i programarbetet är att bibehålla
en hög grad av flexibilitet och att ge utrymme för verksamheter av varierande slag.
Områdets grundläggande struktur är uppbyggd kring en huvudgata avsedd i första
hand för persontrafik med bil, gång och cykel. Längs områdets östra del löper en
parallell gata som är avsedd för tung trafik. Programmet redovisar två varianter på
detta tema som ger delvis olika förutsättningar för området utveckling.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 2, Förslag: Kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att samråda kring planprogram för verksamheter i
Klovsten, daterat 2018-01-12.
Reviderat planprogram för Klovsten, 2018-01-12
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-15
Planprogram för Klovsten, december 2017
Karta
Justerare
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Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar bifall till Samhällsbyggnadskontorets förslag till Planprogram för
Klovsten, december 2017.
Johan Tolinsson (S) och Emma Vildstrand (MP) yrkar bifall till Eva Borgs (S)
yrkande.
Hans Forsberg (M), Fredrik Hansson (C), Ulrika Landergren (L), Thure Sandén (M),
Kalle Sundvall (M) och Roger Larsson (KB) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag och Eva Borgs (S) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.

Justerare
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§7
Planbesked för fastigheten Kyvik 30:9
Dnr KS/2017:600
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar negativt planbesked för fastigheten Kyvik 30:9 i Kullavik.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Kyvik 30:9 har 2017-09-28 ansökt om planbesked för att
planlägga fastigheten för bostadsändamål. Syftet med förfrågan är att uppföra 5
flerbostadshus i 4 våningar med totalt cirka 50 lägenheter i bostadsrättsform och ett
parkeringsgarage med 35 parkeringsplatser.
Fastigheten är inte detaljplanelagd. Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det
aktuella området i utvecklingsområdet för Kullavik.

Enligt ÖP 06 och Vision 2030s målsättningar ska kommunen förtätas i lägen med
närhet till kollektivtrafik och service. Avståndet från den aktuella fastigheten till
Kullaviks centrum är över en kilometer. Fastigheten ligger dessutom i ett bullerstört
läge i direkt anslutning till väg 158 och dess påfart söderut.
Enligt ”Mål för bostadsbyggande 2014-2020” är målsättningen för Kullavik en
utbyggnad om cirka 25 bostäder per år under perioden. Aktuell förfrågan innehåller
uppemot 50 bostäder vilket inte är förenligt med tätortens utbyggnadstakt.
Den aktuella fastigheten berörs av tidigare beslut gällande planbesked för
bostadsändamål. Kommunstyrelsen avslog 2013-05-21 § 104 förfrågan angående att
uppföra cirka 100 bostäder i form av hyresrätter och/eller bostadsrätter i en tät
exploatering i upp till 3 våningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 11, Förslag: Kommunstyrelsen
lämnar negativt planbesked för fastigheten Kyvik 30:9 i Kullavik.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-07
Ansökan, 2017-09-28
Bullerberäkning, 2016-04-22
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare
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§8
Planprogram för bostadsområde - trädgårdsby inom fastigheten Alslöv
9:25
Dnr KS/2014:411
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att, med hänvisning till genomfört plansamråd, avbryta
planeringen för trädgårdsby inom fastigheten Alslöv 9:25.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-30, § 190 att ge kommunstyrelsens förvaltning
i uppdrag att utarbeta ett förslag till planprogram för ”Hjälmeskulla Trädgårdsby”.
Programförslaget, daterat februari 2016, har nu varit föremål för samråd.
Samrådsredogörelsen, daterad 2017-11-29, bifogas. I stort sett samtliga grannar och
lokala organisationer är starkt kritiska till en etablering av en trädgårdsby inom
fastigheten Alslöv 9:25. Ett nytt bostadsområde om 15-20 bostäder upplevs som en
alltför kraftig påverkan på natur, rekreation, friluftsliv samt trafiken på
Ramsjödalsvägen.
Trafikverket kräver en trafikutredning som klarlägger trafiksituationen vid
korsningen Ramsjödalsvägen-Hällingsjövägen. Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande
att det är motiverat med en arkeologisk utredning för att klargöra om det finns
okända fornlämningar. Dessutom kan omgivande djurhållning få påverkan på
kommande planarbete.
I sitt yttrande påtalar nämnden för Teknik att formerna för områdets VA-anslutning
behöver utredas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 12, Förslag: Kommunstyrelsen
beslutar att, med hänvisning till genomfört plansamråd, avbryta planeringen för
trädgårdsby inom fastigheten Alslöv 9:25.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-07
Samrådsredogörelse, 2017-11-29
Samlingshandling Samrådsyttranden
Förslag till planprogram daterat februari 2016,
Norconsult Miljöutredning, 2016-02-09.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 498100

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

13 (62)

2018-01-23

§9
Samarbetsavtal för Kungsmässan
Dnr KS/2017:741
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtal, med Aranäs K/B, undertecknat av
exploatören 2017-12-12, om finansiering av erosionsskydd, översvämningsskydd och
stabilitetshöjande åtgärder för utbyggnad av Kungsmässan.
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller
deras respektive ställföreträdare att för kommunens räkning underteckna
samarbetsavtalet.
Sammanfattning av ärendet
Aranäs K/B har genom ansökan om planbesked inkommit med önskemål om
planläggning av Kungsbacka 2:1, för att möjliggöra köpcentret Kungsmässans
utbyggnad med ytterligare byggrätt.
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2014-09-04 § 266 att uppdra åt
förvaltningen att upprätta detaljplan för Kungsmässans köpcentrum.
Ett förslag till ny detaljplan togs fram, vilken omfattade stora delar av exploatörens
fastighet Kungsbacka 2:1, bl.a. med byggrätt och torgyta mot Kungsbackaån.
Under samrådet hade Länsstyrelsen i sitt yttrande synpunkter på hur detaljplanen
hanterade stabilitetsfrågor, då den geotekniska utredningen visar att stabiliteten mot
Kungsbackaån är ansträngd och att gällande krav på säkerhet mot skred inte uppfylls
med dagens förhållanden. För att uppnå tillfredställande stabilitet krävs åtgärder i
och intill Kungsbackaån. Befintligt översvämningsskydd är inte tillfredsställande i
dagsläget.
Då det inte fanns möjlighet att genomföra de ytterligare geotekniska utredningar som
skulle krävas inom den uppsatta tidplanen, beslutades att dela upp detaljplanen upp i
två etapper; Etapp 1 som möjliggör byggrätt på befintlig parkering inom området och
Etapp 2 som kommer att hantera ytterligare byggrätt, samt torgyta mot
Kungsbackaån.
Då någon kompletterade geoteknisk utredning inte är utförd, är det i dagsläget oklart
vilka åtgärder som kommer att krävas för att klara stabiliteten och eventuella
erosionsproblem.
Åtgärderna bedöms vara nödvändiga för att säkra befintliga byggnader för
Kungsmässan, inom Kungsbacka 2:1, samt för att klara den nya byggnationen, dvs
för detaljplanens Etapp 1 och 2.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 498100

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

14 (62)

2018-01-23

Detta avtal syftar till att säkerställa finansiering för de åtgärder som krävs längs
Kungsbackaån för att uppnå fullgod stabilitet för befintliga och tillkommande
byggnader inom Kungsbacka 2:1 (Kungsmässan), samt uppnå tillfredställande
översvämnings –och erosionsskydd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 6, Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner samarbetsavtal, med Aranäs K/B, undertecknat av exploatören 2017-1212, om finansiering av erosionsskydd, översvämningsskydd och stabilitetshöjande
åtgärder för utbyggnad av Kungsmässan. Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens
ordförande och kommundirektören eller deras respektive ställföreträdare att för
kommunens räkning underteckna samarbetsavtalet.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-12
Samarbetsavtal – finansiering av erosionsskydd, översvämningsskydd och
stabilitetshöjande åtgärder för utbyggnad av Kungsmässan, etapp 1 och 2
Förslag till beslut på sammanträdet
Emma Vildstrand (MP) yrkar att ärendet återremitteras till dess att en geoteknisk
utredning är utförd.
Roger Larsson (KB), Fredrik Hansson (C), Peter Söderberg (M) och Thure Sandén
(M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer inledningsvis proposition på Emma
Vildstrands (MP) yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden finner därefter att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag till beslut, och att kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Beslutet skickas till
Aranäs K/B

Justerare
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§ 10
Arrendeavtal för parkering i Björkris
Dnr KS/2017:732
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till arrendeavtal för parkering mellan
kommunen och Trollängen Björkris AB respektive Franshill Kungsbacka AB, Brf
Lövet i Björkris, Brf Botanikern i Björkris och Brf Björkhagen i Kungsbacka.
Avtalen är undertecknade av motparterna under november-december månad 2017.
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller
deras respektive ställföreträdare att för kommunens räkning underteckna avtalen.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att i förekommande fall för
kommunens räkning träffa arrendeavtal med motsvarande avtalsvillkor med
respektive Brf Björkhagen i Kungsbacka, Brf Björktrasten i Kungsbacka, Brf Betula
i Kungsbacka och Mor Ingegerds samfällighetsförening. Kommundirektören äger rätt
att vidaredelegera uppdraget. Sådan delegat äger rätt att för kommunens räkning
underteckna arrendeavtal. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen, enligt
bestämmelserna i delegeringsförteckningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen och exploatörerna i Björkris tecknade 2011 tilläggsavtal gällande
parkering i Björkris (KS04-00049/21, §205). Parterna är genom avtalen överens om
att parkering för boende, besökare m fl i Björkris ska lösas genom fasta respektive
fria platser på kommunens kvartersmark för parkeringsändamål, utmed gatorna i
området.
Fyra bostadskvarter i området löser hela sitt parkeringsbehov inom egen mark. Nio
kvarter har tilldelats ett antal fasta parkeringsplatser på kommunens mark.
Upplåtelsen av de fasta platserna ska regleras genom ett särskilt avtal
(arrendeavtalet). Övriga parkeringsplatser på kommunens kvartersmark för
parkeringsändamål (fria platser) kan nyttjas av samtliga boende och besökare i
området. Boendeparkering och avgiftsbelagd besöksparkering kommer att införas på
dessa platser i början av 2018.
Arrendeavtalen reglerar fastighetsägarnas rätt att under avtalsperioden 10 år (med
rätt till förlängning), nyttja kommunens mark för parkering. Parkeringen får endast
användas av boende inom respektive fastighet. Fastighetsägaren ansvarar för
administration och upplåtelse av platserna till sina boende. Kommunen ansvarar för
drift, underhåll, skyltning och övervakning av platserna. Arrendeavgiften är 300
kr/plats och månad, vilket motsvarar 150 procent av taxan för boendeparkering.
Avtalsvillkoren i övrigt framgår av förslagen till arrendeavtal. Samtliga arrendeavtal
innehåller samma villkor.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 498100

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

16 (62)

2018-01-23

Samtliga fastighetsägare med behov av fasta parkeringsplatser har erbjudits
likvärdiga arrendeavtal. Fem avtal är hittills undertecknade av motparterna. Sannolikt
kommer ett antal nya avtal att tecknas inom de närmaste månaderna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 15, Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner förslag till arrendeavtal för parkering mellan kommunen och Trollängen
Björkris AB respektive Franshill Kungsbacka AB, Brf Lövet i Björkris, Brf
Botanikern och Brf Björkhagen i Kungsbacka i Björkris. Avtalen är undertecknade
av motparterna under november-december månad 2017. Kommunstyrelsen utser
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare att för kommunens räkning underteckna avtalen. Kommunstyrelsen
ger kommundirektören i uppdrag att i förekommande fall för kommunens räkning
träffa arrendeavtal med motsvarande avtalsvillkor med respektive Brf Björkhagen i
Kungsbacka, Brf Björktrasten i Kungsbacka, Brf Betula i Kungsbacka och Mor
Ingegerds samfällighetsförening. Kommundirektören äger rätt att vidaredelegera
uppdraget. Sådan delegat äger rätt att för kommunens räkning underteckna
arrendeavtal. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen, enligt
bestämmelserna i delegeringsförteckningen.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-12
Arrendeavtal för kv. E, undertecknade av Brf Björkhagen i Kungsbacka, 2018-01-04
Arrendeavtal för kv. L, undertecknat av Brf Lövet i Björkris 2017-12-07
Arrendeavtal för kv. F, undertecknat av Trollängen Björkris AB 2017-12-07
Arrendeavtal för kv. I, undertecknat av Brf Botanikern i Björkris 2017-11-24
Arrendeavtal för kv. C, undertecknade av Franshill Kungsbacka AB 2017-11-24
Arrendeavtal för kv. H, undertecknade av Franshill Kungsbacka AB 2017-11-24
Översiktskarta fördelning parkering i Björkris, 2011-05-09
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
Brf Björkhagen i Kungsbacka, Brf Lövet i Björkris, Trollängen Björkris AB, Brf
Botanikern, Franshill Kungsbacka AB.
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§ 11
Avtal för Hallandsnätet
Dnr KS/2017:719
Beslut
Kommunstyrelsen avbryter deltagandet i upphandling för uppgradering av
Hallandsnätet.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att säga upp avtalet med Region
Halland avseende Hallandsnätet och tjänsteleverantören Tele 2.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har ett avtal med Region Halland gällande kommunens
användning av Hallandsnätet. Avtalet tecknades 2006-10-05 och löper på 7 år.
Förlängningsavtal tecknades 2013-10-28. Avtalet med nätets tjänsteleverantör Tele 2
löper ut i oktober 2018. Kommunens kostnad för användningen av nätet är en
månatlig summa på 12 648 krononr enligt avtal.
Kungsbacka kommun använder idag Hallandsnätet endast för att nå Sjunet som är ett
nationellt nät för sjukvårdssektorn och Ineras tjänster i det nätet. Kungsbacka
kommun behöver inte använda Hallandsnätet utan kan ansluta direkt till Sjunet
genom en egen anslutning, till en avsevärt lägre kostnad.
Region Halland avser nu att upphandla en leverantör för att uppgradera Hallandsnätet
och frågar kommunerna om deltagande i upphandlingen och medfinansiering för
kommande uppgradering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 18, Förslag: Kommunstyrelsen
avbryter deltagandet i upphandling för uppgradering av Hallandsnätet.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att säga upp avtalet med Region
Halland avseende Hallandsnätet och tjänsteleverantören Tele 2.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-18,
Förlängningsavtal gällande Hallandsnätet, 2013-10-28
Kommunstyrelsen, 2006-10-18 § 226
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
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Beslutet skickas till
Region Halland, Tele 2
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§ 12
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens kärnverksamheter
Dnr KS/2017:705
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner den gallring av allmänna handlingar som beskrivs i
dokumenthanteringsplanen för kommunstyrelsens kärnverksamheter. Motsvarande
hantering i kommunstyrelsens nuvarande dokumenthanteringsplan upphör därmed att
gälla.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare antagit ett direktiv om att samtliga nämnder ska
uppdatera sina dokumenthanteringsplaner samt att dessa ska vara anpassade efter
processbaserad informationsredovisning. Respektive förvaltning ansvarar för att ta
fram dokumenthanteringsplaner för den egna kärnverksamheten vilket
kommunledningskontoret i denna del har gjort.
Strukturen utgår från SKL:s (Sveriges kommuner och landsting)
klassificeringsstruktur, Klassa, som ger exempel på vilka processer som kan
förekomma inom kommunala verksamheter. I denna dokumenthanteringsplan är
klassificeringen strukturerad efter processer som förekommer inom
kommunstyrelsens kärnverksamheter.
Planen som nu presenteras ska betraktas som ett utvecklingsunderlag, där detta
material utgör ett första steg. Arbetet kommer att gå vidare för att ytterligare
precisera de processbaserade aktiviteterna och hanteringen av den information som
produceras vad avser bland annat lagringsplats. Utvecklingsarbetet hänger också
samman med arbetet med informationsförvaltning och dokumenthantering för hela
kommunen.
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens stödprocesser beskrivs separat och
lämnas för godkännande när den är färdig.
Planavdelningens processer 7.1.2.1 – 7.1.2.3 rörande förstudie, planprogram,
detaljplan samt områdesbestämmelser integreras i denna plan då inrättningen av ett
samhällsbyggnadskontor hamnar i kommunstyrelsens organisation. Ytterligare
processer från planavdelningen kommer införlivas i denna plan när de är färdiga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-12, § 21, Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner den gallring av allmänna handlingar som beskrivs i
dokumenthanteringsplanen för kommunstyrelsens kärnverksamheter. Motsvarande
hantering i kommunstyrelsens nuvarande dokumenthanteringsplan upphör därmed
att gälla.
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Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-19
Dokumenthanteringsplan för kärnverksamheter i kommunstyrelsen, 2017-12-05
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsens bifaller det.
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§ 13
Dokumenthanteringsplan för stödprocesser i Kungsbacka kommun
Dnr KS/2017:706
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner den gallring av allmänna handlingar som beskrivs i den
kommungemensamma dokumenthanteringsplanen för stödprocesser. Motsvarande
hantering i kommunstyrelsens nuvarande dokumenthanteringsplan upphör därmed att
gälla.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare antagit ett direktiv om att samtliga nämnder ska
uppdatera sina dokumenthanteringsplaner samt att dessa ska vara anpassade efter
processbaserad informationsredovisning. Respektive förvaltning ansvarar för att ta
fram dokumenthanteringsplaner för den egna kärnverksamheten. I denna del har
kommunledningskontoret kartlagt de kommungemensamma stödjande
verksamheterna.
De stödprocesser som hanteras delvis inom förvaltningen för service, delvis inom
kommunledningskontoret har samlats i kommunstyrelsens plan för stödprocesser.
Anledningen är att få sammanhållet beskrivna processer. Detta gäller processerna
för personal och ekonomi.
Serviceförvaltningens kommungemensamma stödprocesser är tänkt att integreras i
denna dokumenthanteringsplan vid ett senare tillfälle så alla stödprocesser finns
samlade i en plan. Detta gäller exempelvis processerna för lokalvård, måltider,
fastighet.
Strukturen utgår från SKL:s (Sveriges kommuner och landsting)
klassificeringsstruktur, Klassa, som ger exempel på vilka processer som kan
förekomma inom kommunala verksamheter. I denna dokumenthanteringsplan är
klassificeringen strukturerad efter processer som förekommer inom de stödjande
verksamheterna.
Denna dokumenthanteringsplan ska betraktas som ett utvecklingsunderlag, där detta
material utgör ett första steg. Arbetet kommer att gå vidare för att ytterligare
precisera de processbaserade aktiviteterna och hanteringen av den information som
produceras vad avser bland annat lagringsplats. Utvecklingsarbetet hänger också
samman med arbetet med informationsförvaltning och dokumenthantering för hela
kommunen.
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens kärnverksamheter beskrivs separat
och lämnas för godkännande i ett särskilt underlag.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 22, Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner den gallring av allmänna handlingar som beskrivs i
dokumenthanteringsplanen för kommunstyrelsens kärnverksamheter. Motsvarande
hantering i kommunstyrelsens nuvarande dokumenthanteringsplan upphör därmed
att gälla.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-19,
Dokumenthanteringsplan för stödprocesser i Kungsbacka kommun, 2017-12-12
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 14
Instruktion för kommundirektören samt delegeringsförteckning och
viss revidering av beslut om att inrätta ett samhällsbyggnadskontor
(SBK)
Dnr KS/2015:496
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer instruktion, daterad 2017-12-21, för kommundirektören
i Kungsbacka kommun att gälla från och med 2018-02-01. Instruktionen ersätter
uppdragsbeskrivning enligt kommunstyrelsens beslut 2015-05-26, § 121, som upphör
att gälla samma datum.
Kommunstyrelsen antar delegeringsförteckning, daterad 2018-01-12, att gälla från
och med 2018-02-01. Delegeringsförteckningen ersätter delegeringsförteckning, KS
2015-12-15, § 317, som därmed upphör att gälla.
Kommunstyrelsen reviderar beslut, KS 2017-09-26, § 203, på så sätt att
kommunstyrelsens förvaltning ska bestå av två kontor, Kommunledningskontoret
och Samhällsbyggnadskontoret, enligt tjänsteskrivelse 2017-12-21.
Sammanfattning av ärendet
Den nya kommunallagen, SFS 2017:725, trädde i kraft den 1 januari 2018. De
viktigaste nyheterna rör kommunstyrelsens ställning, kommunalrådens villkor,
webbaserad anslagstavla, kommundirektörens och de anställdas ställning samt
delegationsreglerna.
Enligt den nya kommunallagen ska rollfördelningen mellan de anställda och de
förtroendevalda tydliggöras. De förtroendevalda ska även fortsättningsvis ha ansvaret
för den kommunala verksamheten och dess styrning. I det ingår att kunna styra hur
tjänstemannaorganisationen ska se ut och vilka uppgifter den ska ha.
I det nya kapitlet om anställda slås fast att kommunstyrelsen ska utse en direktör.
Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda samt vara chef för den
förvaltning som finns under styrelsen. Den ledande tjänstemannen ska vara en länk
mellan de förtroendevalda och förvaltningen. Bestämmelsen innebär även att
kommuner inte längre kan tillsätta flera högre tjänstemän som delar på uppdraget att
ha det formella ansvaret för förvaltningen under styrelsen.
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-26, § 203 innebär bland annat att en ny
förvaltning skulle inrättas under kommunstyrelsen. Den nya kommunallagens regler
om kommundirektör innebär dock att endast en förvaltning kan finnas under
kommunstyrelsen, med en kommundirektör som också är förvaltningschef.
Förvaltningen under kommunstyrelsen måste därför organiseras i två kontor,
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret, som leds av var sin
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kontorschef. Chefen för kommunledningskontoret har även rollen som biträdande
kommundirektör.
Cheferna för de olika kontoren ska på kommundirektörens uppdrag och inom
respektive verksamhetsområden förbereda, utföra och verkställa de delar av
kommundirektörens uppdrag som ligger inom deras ansvar. En konsekvens av NKL
är att kontorscheferna inte har rätt att vidaredelegera sin beslutsrätt. De
beslutsbefogenheter som krävs för chefer och andra tjänstemän inom
Kommunledningskontoret och inom Samhällsbyggnadskontoret ska därför lämnas
direkt från kommundirektören till anställd, vilket framgår av förslag till ny
delegeringsförteckning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 26, Förslag: Kommunstyrelsen
fastställer instruktion, daterad 2017-12-21, för kommundirektören i Kungsbacka
kommun att gälla från och med 2018-02-01. Instruktionen ersätter
uppdragsbeskrivning enligt kommunstyrelsens beslut 2015-05-26, § 121, som upphör
att gälla samma datum. Kommunstyrelsen antar delegeringsförteckning, daterad
2018-01-12, att gälla från och med 2018-02-01. Delegeringsförteckningen ersätter
delegeringsförteckning, KS 2015-12-15, § 317, som därmed upphör att gälla.
Kommunstyrelsen reviderar beslut, KS 2017-09-26, § 203, på så sätt att
kommunstyrelsens förvaltning ska bestå av två kontor, Kommunledningskontoret och
Samhällsbyggnadskontoret, enligt tjänsteskrivelse 2017-12-21.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-21
Instruktion för kommundirektören, 2018-01-12
Delegeringsförteckning, 2018-01-12
Instruktion för kommundirektören, 2017-12-21
Delegeringsförteckning 2018-01-09
Kommunstyrelsens delegeringsförteckning, KS 2015-12-15, § 317
Kommundirektörens uppdragsbeskrivning, KS 2015-05-26, § 121
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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§ 15
Svar på remiss från Ringhals AB om samråd om ansökan om tillstånd
till nedmontering och rivning av Ringhals 1 och 2 samt anläggande och
drift av markförvar
Dnr KS/2017:607
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2017-12-21, och översänder det som sitt
svar till Ringhals AB.
Sammanfattning av ärendet
Ringhals AB har för avsikt att ansöka om ändring av tillstånd enligt miljöbalken för
att montera ner och riva Ringhals 1 och 2 med därtill hörande åtgärder. Ringhals AB
avser även att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och kärntekniklagen för att
anlägga ett markförvar för avfall som är mycket lågaktivt.
Syftet med samrådet är att informera om den planerade avvecklingen, men samrådet
innebär också en möjlighet att lämna synpunkter och påverka innehållet i
miljökonsekvensbeskrivningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 30, Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande, daterat 2017-12-21, och översänder det som sitt svar till Ringhals
AB.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-21
Yttrande, 2017-12-21
Vattenfall - Samrådsunderlag för ansökan om tillstånd till nedmontering och rivning
av Ringhals 1 och 2 samt anläggande och drift av markförvar, 2017-11-02
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller det.
Beslutet skickas till
Ringhals AB
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§ 16
Svar på remiss från Länsstyrelsen i Hallands län om förslag på
uppdaterade bevarandeplaner för Natura 2000-områden i Hallands län
Dnr KS/2017:576
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat 2017-12-12, och översänder det som sitt
svar till Länsstyrelsen i Hallands län.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Hallands län har, som en del av ett uppdrag av regeringen, tagit fram
förslag till uppdaterade bevarandeplaner för sex Natura 2000-områden i Kungsbacka
kommun: Gäddevik, Hördalen, Oxhagen, Rolfsån, Rossared och Vallda Sandö.
Natura 2000 är ett europeiskt nätverk av områden med värdefull natur. Alla områden
som ingår i Natura 2000 ska ha en bevarandeplan som ska tjäna som
kunskapsunderlag i planeringssammanhang och vid tillståndsansökning enligt
miljöbalken. Kungsbacka kommun har nu fått möjlighet att yttrar sig över de sex
reviderade bevarandeplanerna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 31, Förslag: Kommunstyrelsen antar
yttrandet, daterat 2017-12-12, och översänder det som sitt svar till Länsstyrelsen i
Hallands län.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-11-29
Yttrande, 2017-12-12
Länsstyrelsen - Förslag på uppdaterade bevarandeplaner för Natura 2000-områden i
Hallands län, 2017-10-24
Länsstyrelsen - Förslag till uppdatering av bevarandeplanen för Natura 2000-området
Gäddevik i Hallands län, 2017-10-24
Länsstyrelsen - Förslag till bevarandeplan för Natura 2000-området Oxhagen, 201710-24
Länsstyrelsen - Förslag till uppdatering av bevarandeplanen för Natura 2000-området
Vallda Sandö i Hallands län, 2017-10-24
Länsstyrelsen - Förslag till uppdatering av bevarandeplanen för Natura 2000-området
Rolfsån i Hallands län, 2017-10-24
Länsstyrelsen - Förslag till uppdatering av bevarandeplanen för Natura 2000-området
Rossared i Hallands län, 2017-10-24
Länsstyrelsen - Förslag till uppdatering av bevarandeplanen för Natura 2000-området
Hördalen i Hallands län, 2017-10-24
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Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Hallands län
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Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 498100
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Kommunstyrelsen
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28 (62)

2018-01-23

§ 17
Anmälan av delegeringsbeslut
Dnr KS/2017:173
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under
perioden 2017-12-13 till 2018-01-16.
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.
Anmälningar av beslut fattade med stöd av kommunstyrelsens
delegeringsförteckning under perioden 2017-12-13 till 2018-01-16.

Justerare

Delegat

Ärende/ärendegrupp

Arbetsutskottet

2018-01-12

Exploateringsingenjör

Servitutsavtal KS Del/2017 § 41

Exploateringsingenjör

Servitutsavtal KS Del/2018 § 1

Exploateringsingenjör

Avtal om nyttjanderätt KS Del/2018 § 2

Exploateringsingenjör

Markupplåtelseavtal Ellevio AB – Hede
6:1, 176/2017

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Lunna 3:3 – teleledningar,
177/2017

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Lunna 4:4 – teleledningar,
178/2017

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Mossen 1:12 –
teleledningar, 179/2017

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Ölmanäs 12:4 –
teleledningar , 180/2017
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Datum
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Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2017-12-13 till
2018-01-16 och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 498100

KUNGSBACKA KOMMUN
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Kommunstyrelsen
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§ 18
Redovisning av inkomna skrivelser
Beslut
Kommunstyrelsens noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Inför kommunstyrelsens sammanträde 23 januari 2018 finns inga inkomna skrivelser
för anmälan.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera informationen att inga skrivelser inkommit, och finner att kommunstyrelsen
bifaller det.

Justerare
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§ 19
Exploateringsavtal för Kungsmässan
Dnr KS/2017:741
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal för Kungsmässans utbyggnad
etapp 1, med Aranäs K/B, undertecknat av exploatören 2017-12-07.
Sammanfattning av ärendet
Aranäs K/B har genom ansökan om planbesked inkommit med önskemål om
planläggning av Kungsbacka 2:1, för att möjliggöra köpcentret Kungsmässans
utbyggnad med ytterligare byggrätt.
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2014-09-04 § 266 att uppdra åt
förvaltningen att upprätta detaljplan för Kungsmässans köpcentrum.
En ny detaljplan benämnd ”Detaljplan för köpcentret Kungsmässans utbyggnad i
Kungsbacka, etapp 1,” är nu framtagen och ska antas av Kommunfullmäktige.
Detaljplanen innebär att Kungsmässan kan byggas ut med ytterligare ca. 10 000 kvm
BTA handelsyta.
Ett förslag till exploateringsavtal har upprättats med Aranäs K/B, ägare till
fastigheten Kungsbacka 2:1. Avtalet ska godkännas av Kommunfullmäktige innan
detaljplanen vinner laga kraft.
Exploateringsavtalet reglerar parternas ansvar för finansiering och genomförande av
åtgärder inom planområdet, i form av utbyggnad av allmän plats (Borgmästaregatan)
och överlåtelse av mark för allmän plats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 7, Förslag: Kommunfullmäktige
godkänner exploateringsavtal för Kungsmässans utbyggnad etapp 1, med Aranäs
K/B, undertecknat av exploatören 2017-12-07.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-12
Förslag till exploateringsavtal
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
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Beslutet skickas till
Aranäs K/B

Justerare
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§ 20
Detaljplan för Kungsmässan - Kungsbacka 2:1
Dnr KS/2012:267
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar detaljplan för köpcentret Kungsmässans utbyggnad i
Kungsbacka, etapp 1, upprättad juni 2017 och reviderad oktober 2017.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-27, § 11, att ge kommunstyrelsens förvaltning i
uppdrag att utarbeta förslag till planprogram för Kungsmässans utbyggnad i enlighet
med förfrågan från Aranäs AB, 2012-10-08. I sitt beslut betonade kommunstyrelsen
särskilt att planprogrammet ska undersöka möjligheterna att bevara gångstråket längs
Kungsmässan samt att belysa hur innerstadshandeln påverkas. Programförslaget har
varit föremål för samråd. Programförslaget reviderades inte efter samrådet.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-17, § 139 att hemställa hos byggnadsnämnden
att upprätta förslag till detaljplan för utbyggnad av Kungsmässans köpcentrum i
enlighet med godkänt planprogram samt särskilt direktiv om utveckling av
gångstråket längs Kungsmässans västra sida.
Direktivet innebär att gångstråket utmed Kungsmässans västra sida är en del av ett
viktigt övergripande gångstråk som ska bevaras och utvecklas i kommande
planändring.
Därefter har kommunstyrelsen, 2015-09-29 § 210, beslutat att godkänna reviderad
programkarta, daterad augusti 2015, som underlag för byggnadsnämndens fortsatta
planläggning för Kungsmässans utbyggnad. Därmed ersätter programkartan det
särskilda direktiv som kommunstyrelsen beslutade om 2014-06-17 § 139.
Efter samråd av planförslaget delades detaljplanen in i två etapper för att de
geotekniskt mindre känsliga delarna av planen skulle kunna få en snabbare tidplan.
Planändringen syftar till att ge Kungsmässan möjlighet att bygga till för att utvecklas
vidare som ett viktigt regionalt köpcentrum. Samtidigt är det ett mycket centralt
placerat köpcenter vilket ställer i sammanhanget ovanligt höga krav på hur den yttre
miljön gestaltas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 8, Förslag: Kommunfullmäktige
antar detaljplan för köpcentret Kungsmässans utbyggnad i Kungsbacka, etapp 1,
upprättad juni 2017 och reviderad oktober 2017.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2017-12-13
Byggnadsnämnden, 2017-12-07 § 330, Beslut: Byggnadsnämnden godkänner
Justerare
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detaljplan för köpcentret Kungsmässans utbyggnad i Kungsbacka, etapp 1, upprättad
juni 2017 och reviderad oktober 2017, samt överlämna den till kommunfullmäktige
för antagande.
Förvaltningen för Plan & Byggs tjänsteskrivelse, 2017-10-26
Planbeskrivning, upprättad i juni 2017, reviderad i oktober 2017
Plankarta, upprättad i juni 2017, reviderad i oktober 2017
Illustration, upprättad i juni 2017, reviderad i oktober 2017
Granskningsutlåtande, 2017-10-26
Länsstyrelsens granskningsyttrande, 2017-09-04
Grundkarta, upprättad 2017-04-11, reviderad 2017-07-05
Samrådsredogörelse 2017-04-27
Länsstyrelsens samrådsyttrande, 2017-03-27
Fastighetsförteckning, 2017-06-01
Antagandehandling samtliga utredningar:
Norconsult – Social konsekvensbeskrivning, 2016-10-27
Norconsult – Markteknisk undersökningsrapport, 2016-07-04
Norconsult – PM Geoteknik, 2016-07-04
Tyréns – Dagvattenutredning, 2015-12-04
Norconsult – Översiktlig miljöteknisk markundersökning, 2015-11-13
Norconsult – Trafikutredning Kungsmässan, PM gång- och cykelvägar, 2015-09-28
Norconsult – Trafik- och parkeringsutredning, 2013-06-10
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
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Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 498100

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

35 (62)

2018-01-23

§ 21
Detaljplan för badhus, infrastruktur och park vid Kungsbacka
sportcenter
Dnr KS/2017:753
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar detaljplan för badhus, infrastruktur och park vid
Kungsbacka sportcenter.
Sammanfattning av ärendet
En ny detaljplan ska möjliggöra ett nytt badhus med tillhörande infrastruktur och
parkmiljö inom Kungsbacka sportcenter, i enlighet med kommunstyrelsens beslut
2016-03-15 § 46. Det nya badhuset kommer att byggas direkt söder om Aranäs Bhall.
Nuvarande simhall börjar nå slutet på sin tekniska livslängd och därför behövs ett
nytt badhus för kommunens invånare som ökar i antal. Runt badhuset behöver
offentliga ytor anläggas de som gör sportcentret till en publik och fungerande del i
anslutning till Kungsbacka centrum.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-04 § 51 att bevilja investeringsmedel om
maximalt 426 miljoner kronor för färdigställande av ett badhus inom Kungsbacka
sportcenter, samt att bevilja 100 miljoner kronor för infrastruktur och park runt
badhuset. Avsikten är att första spadtag ska kunna tas våren/sommaren 2018.
Genomförandetiden för samtliga berörda planer har gått ut och planområdet ägs av
kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 9, Förslag: Kommunfullmäktige
antar detaljplan för badhus, infrastruktur och park vid Kungsbacka sportcenter.
Byggnadsnämnden, 2017-12-07 § 331, Beslut: Byggnadsnämnden godkänner
detaljplan för badhus, infrastruktur och park vid Kungsbacka sportcenter, upprättad
i juni reviderad i oktober 2017, samt överlämna den till kommunfullmäktige för
antagande.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-13
Förvaltningen för Plan & Byggs tjänsteskrivelse, 2017-10-26
Granskningsutlåtande, 2017-10-26
Planbeskrivning, upprättad i juni 2017 reviderad i oktober 2017
Plankarta, upprättad i juni 2017 reviderad i oktober 2017
Illustration, upprättad i juni 2017 reviderad i oktober 2017
Svar på Trafikverkets synpunkter, bilaga 2 till granskningsutlåtandet, 2017-10-03
Länsstyrelsens granskningsyttrande, 2017-09-19
Fastighetsförteckning, 2017-07-19
Justerare
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Grundkarta, upprättad 2017-05-16 reviderad 2017-06-21
Samrådsredogörelse, 2017-05-18
Länsstyrelsens samrådsyttrande, 2017-02-01
Antagandehandling samtliga utredningar:
Norconsult – Riskanalys transport av farligt gods på Västkustbanan, 2016-09-19
reviderad 2017-08-22
Norconsult – Geoteknisk PM, 2016-11-01
Norconsult – Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik, 2016-11-01
Norconsult – Samlad dagvattenutredning, 2016-10-17
Norconsult – Miljöutredning, oktober 2016
Trafikutredning, 2016-09-30
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 498100

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

37 (62)

2018-01-23

§ 22
Detaljplan för Inlagsgärde 1 - Aranäs etapp 4
Dnr KS/2017:755
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder och utbildningslokaler m.m. inom
Inlagsgärde 1, Aranäs etapp 4.
Sammanfattning av ärendet
Planförslaget innebär att yta, som idag används för parkering, bebyggs med ett
bostadskvarter och utbildningslokaler. Yta för utbildningslokaler kan även innehålla
kontor. Bostadskvarteret rymmer cirka 160 lägenheter i storleken 28 – 75
kvadratmeter. Cirka hälften av lägenheterna kommer att upplåtas som hyresrätter.
Centrumändamål tillåts i bostadskvarterets bottenvåning.
Detaljplanen ska bidra till en hållbar stadsutveckling genom att skapa förutsättningar
för ett livskraftigt område genom att Aranäs 4 ska relatera till det omgivande
områdets karaktär samtidigt som den egna identiteten stärks med attraktiv och
nytänkande arkitektur med stor variation. Samt att planområdet upplevs som ett
attraktivt, levande och tryggt område. Social interaktion ska stärkas genom att skapa
offentliga mötesplatser med hög kvalitet, komfort och trygghet. Detaljplanen ska
även säkerställa att alla har en plats i Aranäs 4 genom en mångfald av
upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och boendekostnader.
Gällande stadsplan K58, laga kraft 1971-10-28, medger garageändamål inom det
aktuella området.
Fastigheten ligger inom utvecklingsområdet för Kungsbacka stad i kommunens
översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2006. I den fördjupade
översiktsplanen för Kungsbacka stad är Aranäs stadsdel utpekat som ett område
lämpligt för bostäder.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 10, Förslag: Kommunfullmäktige
antar detaljplan för bostäder och utbildningslokaler m.m. inom Inlagsgärde 1,
Aranäs etapp 4.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-16
Byggnadsnämnden, 2017-12-07 § 332, Beslut: Byggnadsnämnden godkänner
detaljplan för bostäder och utbildningslokaler med mera inom Inlagsgärde 1, Aranäs
etapp 4, upprättad i oktober 2017, samt överlämna den till kommunfullmäktige för
antagande.
Förvaltningen för Plan & Byggs tjänsteskrivelse, 2017-10-26
Granskningsutlåtande, 2017-10-26
Justerare
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Planbeskrivning, upprättad i oktober 2017
Plankarta, upprättad i oktober 2017
Fastighetsförteckning 2017-07-25
Samrådsredogörelse, 2017-07-06
Norconsult - Utredning av komfortvibrationer, 2017-07-04
Norconsult - Geoteknisk utredning, 2017-06-28
Grundkarta, upprättad 2017-02-23 reviderad 2017-06-22
Norconsult - Tåg- och vägtrafikbullerutredning, 2017-03-13
Behovsbedömning av planförslag, 2017-02-10
Norconsult - Samlad dagvattenutredning, 2016-10-17
Trafikutredning, 2016-09-30
Parkeringsutredning Aranäs stadsdel, 2013-06-05
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 23
Förvärv av fastigheterna Frillesås-Rya 2:130, Nedre Ögärdet 2:19 samt
Tölö 4:90
Dnr KS/2017:434
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner köpeavtal avseende Fjärilens förskola, fastigheten
Tölö 4:90, undertecknat av Eksta Bostads AB 2017-12-15, till en köpeskilling om 14
miljoner kronor.
Kommunfullmäktige godkänner köpeavtal avseende Ögärdets förskola, fastigheten
Nedre Ögärdet 2:19, undertecknat av Eksta Bostads AB 2018-01-03, till en
köpeskilling om 14 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige godkänner köpeavtal avseende Lärkbackens förskola,
fastigheten Frillesås-Rya 2:130, undertecknat av Eksta Bostads AB 2017-12-15, till
en köpeskilling om 5,3 miljoner kronor.
Köpeskillingen på totalt 33 300 000 kronor finansieras inom beslutad
upplåningsvolym för 2017.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare utses att för kommunens räkning underteckna samtliga i ärendet
nödvändiga handlingar.
Jäv
Franklin Eck (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun och Eksta Bostads AB har kommit överens om att kommunen
ska förvärva tre förskolor, Fjärilens förskola, Ögärdets förskola och Lärkbackens
förskola, i Kungsbacka kommun för en summa av (trettiotremiljonertrehundratusen)
33,3 miljoner kronor.
Kommunen har under hösten 2017 låtit utföra överlåtelsebesiktningar av de tre
förskolorna för att kartlägga byggnadernas skick. Kommunen har tillsammans med
Eksta Bostads AB också låtit värdera fastigheterna hos extern part.
Tillträdesdag är 1 april 2018.
Förvärvet innebär att ingångna hyresavtal upphör att gälla och kommunen själv
förfogar över lokaler för kommunal verksamhet.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 13, Förslag: Kommunfullmäktige
godkänner köpeavtal avseende Fjärilens förskola, fastigheten Tölö 4:90,
undertecknat av Eksta Bostads AB 2017-12-15, till en köpeskilling om 14 miljoner
kronor. Kommunfullmäktige godkänner köpeavtal avseende Ögärdets förskola,
fastigheten Nedre Ögärdet 2:19, undertecknat av Eksta Bostads AB 2018-01-03, till
en köpeskilling om 14 miljoner kronor. Kommunfullmäktige godkänner köpeavtal
avseende Lärkbackens förskola, fastigheten Frillesås-Rya 2:130, undertecknat av
Eksta Bostads AB 2017-12-15, till en köpeskilling om 5,3 miljoner kronor.
Köpeskillingen på totalt 33 300 000 kronor finansieras inom beslutad
upplåningsvolym för 2017. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören
eller deras respektive ställföreträdare utses att för kommunens räkning underteckna
samtliga i ärendet nödvändiga handlingar.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-15
Köpeavtal Nedre Ögärdet 2:19 - Ögärdets förskola, undertecknat 2018-01-03
Köpeavtal Frillesås-Rya 2:130 - Lärkbackens förskola, undertecknat 2017-12-14
Köpeavtal Tölö 4:90 - Fjärilens förskola, undertecknat 2017-12-14
Värderingsutlåtande Nedre Ögärdet 2:19 – Ögärdets förskola, 2017-02-01
Värderingsutlåtande Frillesås-Rya 2:130 – Lärkbackens förskola, 2015-10-23
Värderingsutlåtande Tölö 4:90 – Fjärilens förskola, 2017-12-05
Besiktningsrapport Nedre Gärdet 2:19 - Ögärdets förskola, 2017-12-12
Besiktningsrapport Frillesås-Rya 2:130 - Lärkbackens förskola, 2017-12-12
Besiktningsrapport Tölö 4:90 – Fjärilens förskola, 2017-12-12
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Söderberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Eksta Bostads AB
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§ 24
Förändring av borgensram till Eksta Bostads AB
Dnr KS/2016:650
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Eksta
Bostads ABs låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 3 446 miljoner
kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Borgensramen gäller från det datum som beslutet vunnit laga kraft.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2017-03-07, § 30.
Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med ekonomichefen, eller deras
respektive ställföreträdare, utses att för kommunen räkning fortlöpande underteckna
erforderliga borgenshandlingar inom angiven borgensram.
Jäv
Franklin Eck (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-07, § 30 att ingå borgen för Eksta Bostads
ABs låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 3 481 miljoner kronor
(KS/2016:650).
Med anledning av att kommunen köper tre fastigheter av Eksta Bostads AB för 36
miljoner kronor (KS/2017:434) sänks beloppet med motsvarande summa för den
ramborgen som fullmäktige tidigare beslutat.
Ny summa som kommunen ingår borgen för Eksta Bostads ABs lån blir efter
minskning med 36 miljoner 3 446 miljoner.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 14, Förslag: Kommunfullmäktige
beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Eksta Bostads ABs
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 3 446 miljoner kronor jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Borgensramen gäller från det datum som
beslutet vunnit laga kraft. Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2017-0307, § 30. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med ekonomichefen, eller deras
respektive ställföreträdare, utses att för kommunen räkning fortlöpande underteckna
erforderliga borgenshandlingar inom angiven borgensram.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-21
Kommunfullmäktige, 2017-03-07 § 30, Beslut: Kommunfullmäktige beslutar, att
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såsom för egen skuld ingå borgen för Eksta Bostads ABs låneförpliktelser upp till ett
högsta lånebelopp om 3 481 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Den utökade borgensramen gäller från det datum som beslutet vunnit
laga kraft. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med ekonomichefen, eller
deras respektive ställföreträdare, utses att för kommunens räkning fortlöpande
underteckna erforderliga borgenshandlingar inom angiven borgensram.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Eksta Bostads AB
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§ 25
Utdelning av medel ur Stiftelsen Adolf och Hélene Hasselgrens
Minnesfond
Dnr KS/2017:688
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avvaktar utdelning ur Stiftelsen Borgmästare Adolf Hasselgrens
och hans maka Hélene Hasselgrens Minnesfond till år 2019.
Sammanfattning av ärendet
Enligt reglerna för Stiftelsen Borgmästare Adolf Hasselgrens och hans maka Hélene
Hasselgrens Minnesfond ska avkastningen användas för stadens förskönande.
Utdelningen kan ske vart femte år.
Senaste utdelningen skedde 2007, då kommunfullmäktige i § 85/07 beslutade att
bifalla förslag från nämnden för Kultur & Turism att använda avkastningen från
fonden till inköp av ett konstverk för prydande av offentlig plats i Kungsbacka. En
skulptur till minne av majblomman 100 år med placering i Badhusparken inköptes
då.
Nämnden för Kultur & Turism föreslog kommunstyrelsen 2012-06-11, att avvakta
med utdelning ur fonden till 2017 och då använda utdelningsbara medel till projektet
Väster om ån. Kommunstyrelsen bedömde vid det tillfället att de inte behövde
besluta i frågan. Projektet Väster om ån har ännu inte färdigställts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 17, Förslag: Kommunfullmäktige
avvaktar utdelning ur Stiftelsen Borgmästare Adolf Hasselgrens och hans maka
Hélene Hasselgrens Minnesfond till år 2019.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-15
Nämnden för Kultur & Turism, 2017-11-22 § 53, Beslut: Nämnden för Kultur &
Turism föreslår kommunstyrelsen att avvakta utdelning ur Stiftelsen Borgmästare
Adolf Hasselgrens och hans maka Hélene Hasselgrens Minnesfond till 2019, och då
använda utdelningsbara medel till projektet Väster om ån.
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2017-11-23
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
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Beslutet skickas till
Nämnden för Kultur & Turism
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§ 26
Revidering av taxa för avgifter inom nämnden för Vård & Omsorg 2018;
enteral nutrition SärNär
Dnr KS/2017:475
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ändrar sitt beslut 2017-06-15, § 95 enligt följande:
Avgiften för sondabonnemang för vårdtagare på ett särskilt boende tas bort.
Avgiften för matabonnemang på särskilt boende ska reduceras i motsvarande mån
som vårdtagaren också får närings- eller nutritionsprodukter via sond, dock endast
upp till högkostnadsskyddet 1 500 kronor år 2018.
Ändringarna gäller från och med den 1 mars 2018.
Sammanfattning av ärendet
Överenskommelsen avseende SärNär (särskilda näringsändamål) mellan Region
Halland och Hallands kommuner har nu godkänts av samtliga kommuner i Halland,
för Kungsbackas del se kommunfullmäktige 2017-10-12, § 161 . Överenskommelsen
träder i kraft den 1 januari 2018. Avgifterna för matabonnemang och
sondabonnemang i Vård & Omsorgs taxa berörs av den nya överenskommelsen.
Bland annat kommer högkostnadsskydd för enteral nutrition (näring via sond),
näringsdryck och berikningsprodukter att införas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 19, Förslag: Kommunfullmäktige
ändrar sitt beslut 2017-06-15, § 95 enligt följande: Avgiften för sondabonnemang för
vårdtagare på ett särskilt boende tas bort. Avgiften för matabonnemang på särskilt
boende ska reduceras i motsvarande mån som vårdtagaren också får närings- eller
nutritionsprodukter via sond, dock endast upp till högkostnadsskyddet 1 500 kronor
år 2018. Ändringarna gäller från och med den 1 mars 2018.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-14
Nämnden för Vård & Omsorgs delegeringsbeslut, 2017-09-06, Förslag: Ordförande
för nämnden för Vård & Omsorg beslutar på nämndens vägnar att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta att 1) Reducera avgiften för matabonnemang på
vård- och omsorgsboenden för patienter med enteral nutrition (näring via sond) med
upp till högkostnadsskyddet (1500 kronor, 2018 års nivå). Vid enbart sondnäring ska
den enskilde inte debiterad någon avgift för matabonnemang. 2) För de som bor på
vård- och omsorgsboende upphör sondabonnemangen, individen betalar själv upp
till högkostnadsskyddet. 3) Reducera avgiften på matabonnemang på vård- och
omsorgsboenden till lika stor del som näringsdryck och/eller övriga
nutritionsprodukter kostar, upp till högkostnadskyddet.
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Förvaltningen för Vård & Omsorgs konsekvensbeskrivning, 2017-09-05
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2017-08-28
Laholms kommunfullmäktiges beslut, 2017-08-29, § 112
Falkenbergs kommunstyrelses beslut, 2017-09-12, § 230
Hyltes kommunfullmäktiges beslut, 2017-09-14, § 126
Halmstad kommunfullmäktiges beslut, 2017-09-26, § 113
Varbergs kommunfullmäktiges beslut, 2017-11-14, § 205
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Vård & Omsorg
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§ 27
Gemensam överförmyndarnämnd
Dnr KS/2017:416
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar inrätta en gemensam överförmyndarnämnd med
Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner från och med den 1 januari
2019.
Kommunfullmäktige godkänner avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för
Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner, enligt bilaga 1.
Kommunfullmäktige antar reglemente för Nämnden för överförmyndare i samverkan
– Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille, enligt bilaga 2.
Sammanfattning av ärendet
Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner kom under 2015 överens om
att samverka i en gemensam överförmyndarorganisation Överförmyndare i
Samverkan – Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille (ÖFS).
Verksamhetsövergången ägde rum den 1 oktober 2015. Därefter har verksamheten
utretts och kunnat konstateras fungera väl.
Mölndals stad har utarbetat ett förslag att även inrätta en gemensam
överförmyndarnämnd. Nämnden föreslås träda i funktion nästa mandatperiod,
således från och med den 1 januari 2019. Mölndals stad, som är värdkommun för
ÖFS, föreslås också vara värdkommun för den gemensamma nämnden.
Samverkanskommunerna har arbetat fram förslag på överenskommelse och
reglemente för den gemensamma nämnden vilket nu underställs politisk behandling.
Slutligt beslut ska fattas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 20, Förslag: Kommunfullmäktige
beslutar inrätta en gemensam överförmyndarnämnd med Härryda, Kungsbacka,
Mölndal och Partille kommuner från och med den 1 januari 2019.
Kommunfullmäktige godkänner avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för
Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner, enligt bilaga 1.
Kommunfullmäktige antar reglemente för Nämnden för överförmyndare i samverkan
– Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille, enligt bilaga 2.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-11-23
Överförmyndarnämnden, 2017-11-20, § 63, Förslag: Kommunfullmäktige beslutar
inrätta en gemensam överförmyndarnämnd med Härryda, Kungsbacka, Mölndal och
Partille kommuner från och med den 1 januari 2019. Kommunfullmäktige godkänner
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Avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal
och Partille kommuner, enligt bilaga 1. Kommunfullmäktige antar Reglemente för
Nämnden för överförmyndare i samverkan – Härryda, Kungsbacka, Mölndal och
Partille, enligt bilaga 2. Beslut: Efter diskussion på sammanträdet beslutas att i
Reglemente för Nämnden för överförmyndare i samverkan – Härryda, Kungsbacka,
Mölndal och Partille 2017-11-03, sist i § 13 stycke 4 ska tilläggas Dock ej under
pågående ärende. Efter diskussion på sammanträdet beslutas också att
protokollsutdrag § 62, från överförmyndarnämndens sammanträde 2017-10-23, ska
bifogas till kommunfullmäktige.
Överförmyndarnämndens tjänsteskrivelse, 2017-11-10
Överförmyndarnämnden, 2017-10-23, § 62, Beslut: Synpunkter på Tilläggsavtal,
utkast 2, 18 oktober 2017 och Reglemente, förslag 2, 2017-10-16 ska sammanställas
och skickas till Överförmyndare i Samverkan.
Bilaga 1, tilläggsavtal avseende gemensam överförmyndarnämnd
Bilaga 2, förslag till reglemente för nämnden för överförmyndare i samverkan
Samverkansavtal om gemensam överförmyndarorganisation, från 2015
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och att Kungsbacka kommun
istället ska ha en egen Överförmyndarnämnd med en egen
Överförmyndarförvaltning.
Johan Tolinsson (S) och Roger Larsson (KB) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkande.
Ulrika Landergren (L), Fredrik Hansson (C), Hans Forsberg (M), Franklin Eck (M)
och Peter Söderberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag respektive Eva Borgs (S) m.fl. yrkande
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Anteckning
Agneta Ernegård (KB) stödjer Roger Larssons (KB) yrkande.
Elisabeth Lyckevall (S) och Britt Tönnberg (S) stödjer Eva Borgs (S) yrkande.
Beslutet skickas till
Mölndals stad, Överförmyndarnämnden
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§ 28
Reglemente för kommunstyrelsen
Dnr KS/2017:364
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen, daterat 2017-11-17.
Sammanfattning av ärendet
Det finns ett behov av justering av kommunstyrelsens reglemente. Ändringar är
utifrån verksamhetsförändringar, ny kommunallag, språkligt och formellt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 23, Förslag: Kommunfullmäktige
antar reglemente för Kommunstyrelsen, daterat 2017-11-17.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-11-17
Förslag till ändrat reglemente för Kommunstyrelsen 2017-11-17 med markeringar
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
Kommunledningskontoret
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§ 29
Reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd
Dnr KS/2017:567
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd, 201711-17.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-26, § 203 att inrätta ett
samhällsbyggnadskontor på kommunstyrelsens förvaltning.
Samhällsbyggnadskontoret ska vara bestående av samhällsplanering inom
kommunledningskontoret, planavdelningen från förvaltningen för Plan & Bygg samt
kommunekologerna från förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.
Detta innebär att vissa ansvarsområden hos nämnden för Miljö & Hälsoskydd flyttas
till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 24, Förslag: Kommunfullmäktige
antar reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd, 2017-11-17.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-11-17
Reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd, förslag 2017-11-17
Reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2015-09-08 § 111
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 Miljö & Hälsoskydd

Justerare

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 498100

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

51 (62)

2018-01-23

§ 30
Reglemente för Byggnadsnämnden
Dnr KS/2017:648
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reglemente för Byggnadsnämnden, 2017-11-17.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-26, § 203 att inrätta ett
samhällsbyggnadskontor på kommunstyrelsens förvaltning.
Samhällsbyggnadskontoret ska vara bestående av samhällsplanering inom
kommunledningskontoret, planavdelningen från förvaltningen för Plan & Bygg samt
kommunekologerna från förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.
Detta innebär att reglementet måste ändras vad avser Byggnadsnämndens
ansvarsområden och att det operativa ansvaret flyttas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 25, Förslag: Kommunfullmäktige
antar reglemente för Byggnadsnämnden, 2017-11-17.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-11-17
Reglemente för Byggnadsnämnden antaget 2015-09-08 § 111
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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§ 31
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt
SoL, kvartal 3 2017
Dnr KS/2017:699
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Vård & Omsorg enligt 16 kap
6 f § socialtjänstlagen 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 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 Vård & Omsorg hade för kvartal 3 år 2017, 39 beslut enligt
socialtjänstlagen som ej har kunnat verkställas inom tre månader efter beslut.
Samtliga ärenden gäller beslut om särskilt boende.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 27, Förslag: Kommunfullmäktige
noterar rapport från nämnden för Vård & Omsorg enligt 16 kap 6 f §
socialtjänstlagen till protokollet.
Nämnden för Vård & Omsorg, 2017-11-22, § 134, Beslut: 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, LSS.
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2017-11-23
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 32
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 2017
Dnr KS/2017:710
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 3 år 2017 totalt 49
beslut som ej kunnat verkställas inom tre månader efter beslut; 14 beslut enligt
socialtjänstlagen respektive 35 beslut enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Utav de 14 beslut enligt socialtjänstlagen som ej har kunnat verkställas inom tre
månader efter beslut var fyra ärenden beslut om kontaktperson och 10 ärenden beslut
om kontaktfamilj.
Utav de 35 beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som ej
har kunnat verkställas inom tre månader efter beslut var fem ärenden beslut om
ledsagarservice, tre ärenden beslut om kontaktperson, ett ärende beslut om
avlösarservice i hemmet, fyra ärenden beslut om korttidsvistelse, 20 ärenden beslut
om bostad med särskild service och två ärenden beslut om daglig verksamhet.
Detta kan bero på att den enskilde tackat nej till erbjuden insats, resursbrist eller att
det varit svårt att hitta lämplig uppdragstagare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 28, 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, 2017-11-29, § 118, Beslut: Nämnden för
Individ och Familjeomsorg noterar redovisningen av ej verkställda gynnande beslut
om bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL, och ej verkställda gynnande beslut om
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insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för perioden
2017-07-01--2017-09-30.
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2017-09-12
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs sammanställning kvartal 3 ej
verkställda beslut SoL inrapporterade till IVO
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs sammanställning kvartal tre ej
verkställda beslut SoL LSS inrapporterade till IVO
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Individ- & Familjeomsorg

Justerare
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§ 33
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) om
lån till nyanlända istället för bidrag vid "glapp" i väntan på
etableringsstöd
Dnr KS/2017:239
Beslut - förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det redan finns
möjlighet att återkräva bistånd som lämnats till enskild efter en individuell prövning.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har inkommit med en motion som
anmäldes till kommunfullmäktige den 9 maj 2017. I motionen föreslås att det
försörjningsstöd som utbetalas till nyanlända i väntan på (i glappet) att den statliga
etableringsersättningen till nyanlända betalas ut, ska lämnas som ett kortfristigt lån
med en individuell återbetalningsplan som följd när övriga ersättningar
tillhandahålls.
Enligt 9 kap. 2 § socialtjänstlagen får socialnämnden, i Kungsbacka nämnden för
Individ & Familjeomsorg, återkräva bistånd som lämnats till en enskild med stöd av
4 kap. 1 § såsom förskott på en förmån eller en ersättning. Då bistånd enligt
socialtjänstlagen ska bygga på en individuell prövning av den enskildes behov, är det
inte möjligt att återkräva bistånd generellt eller från någon specifik grupp.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 32, Förslag: Kommunfullmäktige
avslår motionen med hänvisning till att det redan finns möjlighet att återkräva
bistånd som lämnats till enskild efter en individuell prövning.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-12-04
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2017-11-29, Förslag: Nämnden för Individ
& Familjeomsorg avger yttrande till kommunstyrelsen angående motion om lån till
nyanlända istället för bidrag vid ”glapp” i väntan på etableringsstöd. Nämnden
anser att motionen ska avslås med motiveringen att det redan finns en med motionen
delvis överensstämmande gällande rutin och riktlinje för de fall där man beviljar
ekonomiskt bistånd som förskott på förmån. Beslut om en ny rutin eller riktlinje om
att generellt bevilja invånare eller nyanlända (i väntan på förmån) bistånd som
förskott på förmån kan inte beslutas. Dessa beslut måste alltid föregås av en
individuell bedömning om den enskilde för nästa månad riskerar att hamna under
normen för skälig levnadsnivå på grund av ett beslut om återbetalning. Paragrafen
förklaras omedelbart justerad.
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2017-11-15
Justerare
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Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs yttrande, 2017-11-14
Motion, 2017-04-21
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Justerare
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§ 34
Svar på motion från Maria Losman (MP) och Clas Rosander (MP) om
biologisk mångfald
Dnr KS/2017:191
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen avseende att förvaltningarna för Teknik,
Service, Kultur & Fritid samt Eksta Bostads AB gemensamt ser över vilka ytor som
lämpar sig för att främja biologisk mångfald, med hänvisning till de positiva effekter
det kan ha för att uppnå visionen om en grönskande stad.
Kommunfullmäktige bifaller motionen avseende att de förvaltningar och bolag som
ser möjligheter att främja biologisk mångfald på sina ytor tar fram gemensamma
planer, med hänvisning till att en gemensam plan kan skapa ett effektivare arbetssätt.
Kommunfullmäktige avslår motionen avseende att arbetet med biologisk mångfald
följs upp och redovisas årligen med mått som förvaltningarna och bolaget föreslår,
om möjligt gemensamt, med hänvisning till att det är det är kan vara svårt att mäta
och följa upp biologisk mångfald inom tätorten på ett kvalitativt sätt.
Kommunfullmäktige avslår motionen avseende att arbetet påbörjas under 2017 som
en del av kommunledningens strategiska tema hållbarhet. Med hänvisning till att
kommunledningskontoret inte har ett strategiskt tema för hållbarhet utan arbetar med
hållbarhet på annat sätt.
Kommunfullmäktige ger nämnden för Teknik i uppdrag att ansvara för och samordna
arbetet med den biologiska mångfalden på kommunens grönområden.
Sammanfattning av ärendet
Maria Losman (MP) och Clas Rosander (MP) har inkommit med en motion som
anmäldes i kommunfullmäktige den 4 april 2017, § 58, om att kommunen skulle
kunna göra mer för att främja den biologiska mångfalden inom kommunens
grönområden. Miljöpartiet föreslår att:

Justerare

-

Förvaltningarna för Teknik, Service, Kultur & Fritid samt Eksta gemensamt
ser över vilka ytor som lämpar sig för att främja biologisk mångfald.

-

De förvaltningar och bolag som ser möjligheter att främja biologisk mångfald
på sina ytor, tar fram planer, gärna gemensamma sådana om det finns
möjligheter för effektivisering av skötseln, för successiv öka den biologiska
mångfalden.

-

Arbetet med biologisk mångfald följs upp och redovisas årligen med mått
som förvaltningarna och bolaget föreslår, om möjligt gemensamt.

-

Att arbetet påbörjas under 2017 som en del av kommunledningens strategiska
tema hållbarhet.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 34, Förslag: Kommunfullmäktige
bifaller motionen avseende att förvaltningarna för Teknik, Service, Kultur & Fritid
samt Eksta Bostads AB gemensamt ser över vilka ytor som lämpar sig för att främja
biologisk mångfald, med hänvisning till de positiva effekter det kan ha för att uppnå
visionen om en grönskande stad. Kommunfullmäktige bifaller motionen avseende att
de förvaltningar och bolag som ser möjligheter att främja biologisk mångfald på
sina ytor tar fram gemensamma planer, med hänvisning till att en gemensam plan
kan skapa ett effektivare arbetssätt. Kommunfullmäktige avslår motionen avseende
att arbetet med biologisk mångfald följs upp och redovisas årligen med mått som
förvaltningarna och bolaget föreslår, om möjligt gemensamt, med hänvisning till att
det är det är kan vara svårt att mäta och följa upp biologisk mångfald inom tätorten
på ett kvalitativt sätt. Kommunfullmäktige avslår motionen avseende att arbetet
påbörjas under 2017 som en del av kommunledningens strategiska tema hållbarhet.
Med hänvisning till att kommunledningskontoret inte har ett strategiskt tema för
hållbarhet utan arbetar med hållbarhet på annat sätt. Kommunfullmäktige ger
nämnden för Teknik i uppdrag att ansvara för och samordna arbetet med den
biologiska mångfalden på kommunens grönområden.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-19
Nämnden för Service, 2017-08-23 § 68, Beslut: Yttrandet om motionen Ökad
biologisk mångfald i Kungsbacka godkänns och skickas till kommunstyrelsen som
Service yttrande.
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2017-05-30
Nämnden för Teknik, 2017-06-21 § 78, Beslut: Nämnden för Teknik ser positivt på
intentionen i motionen och förvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med andra
berörda förvaltningar se över möjligheterna till att öka den biologiska mångfalden.
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2017-05-22
Förvaltningen för Tekniks yttrande, 2017-05-22
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, 2017-06-19 § 87, Beslut: Nämnden ställer sig
positiv till motionen och beslutar att lämna följande förslag till beslut. – Att bilda
projektgrupp där förvaltningarnas samt Ekstas roller i arbetet mot en ökad biologisk
mångfald fastställs. – Att biologisk kompetens finns med i arbetsgruppen. – Att
förvaltningarna och Eksta gemensamt tar fram ett underlag för aktuella ytor. –
Samarbete med lokala naturvårdsföreningen, Trafikverket m.m.
Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydds tjänsteskrivelse
Nämnden för Fritid & Folkhälsa, 2017-05-18 § 28, Beslut: Nämnden för Fritid &
Folkhälsa godkänner förvaltningens skrivelse 2017-04-28 och föreslår att svaren på
motionen från de berörda nämnderna sammanställs av kommunledningskontoret för
fortsatt gemensam handläggning enligt de föreslagna åtgärder som framställts i
motionen.
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2017-04-28
Motion, 2017-04-02
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Justerare
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Beslutet skickas till
Nämnden för Fritid & Folkhälsa, nämnden för Miljö & Hälsoskydd, nämnden för
Service, nämnden för Teknik
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§ 35
Svar på motion från Maria Losman (MP) om markanvisningar i
konkurrens
Dnr KS/2017:71
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att
kommunstyrelsen redan har påbörjat arbetet enligt motionens intentioner med att ta
fram riktlinjer för markanvisning i Kungsbacka kommun.
Sammanfattning av ärendet
Maria Losman (MP) har inkommit med motion som anmäldes i kommunfullmäktige
den 7 februari 2017, § 18.
Motionen innehåller ett förslag om att Kungsbacka kommun under 2017 utarbetar
riktlinjer för markanvisning så att kommunen blir mer transparent på vilka grunder
fastigheter värderas marknadsmässigt innan de överlåts samt att kommunen
säkerställer att marktilldelning huvudsakligen sker i öppen konkurrens genom
markanvisningstävling eller upphandling.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 35, Förslag: Kommunfullmäktige
anser motionen besvarad med hänvisning till att kommunstyrelsen redan har
påbörjat arbetet enligt motionens intentioner med att ta fram riktlinjer för
markanvisning i Kungsbacka kommun.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-15
Motion, 2017-02-06
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 36
Svar på motion från Roger Larsson (KB) och Agnetha Ernegård (KB)
om flytt av den bruna serveringskiosken på Kungsbacka torg
Dnr KS/2017:135
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att en flytt av den bruna
serveringskiosken vore en kostsam och omfattande åtgärd.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) och Agnetha Ernegård (KB) har inkommit med en motion som
anmäldes i kommunfullmäktige den 7 mars 2017, § 38.
Motionen innehåller ett förslag om att flytta serveringskiosken på Kungsbacka torg
till Borgmästareplatsen och att man ordnar kringaktiviteter enligt Nämnden för
Tekniks tidigare beslut om Temalekpark på Borgmästareplatsen
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 36, Förslag: Kommunfullmäktige
avslår motionen med hänvisning till att en flytt av den bruna serveringskiosken vore
en kostsam och omfattande åtgärd.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-12
Nämnden för Service, 2017-09-20, § 78, Beslut: Nämnden för Service föreslår
Kommunfullmäktige att avslå motionen. Motionen anses därmed besvarad.
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2017-08-28
Nämnden för Teknik, 2017-06-21, § 77, Beslut: Nämnden för Teknik föreslår
Kommunfullmäktige att avslå motionen. Motionen anses därmed besvarad.
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2017-05-15
Motion, 2017-03-06
Förslag till beslut under sammanträdet
Roger Larsson (KB) yrkar bifall till motionen.

Justerare
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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 beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Anteckning
Agneta Ernegård (KB) stödjer Roger Larssons (KB) yrkande.
Beslutet skickas till
Nämnden för Service, nämnden för Teknik
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