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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2018-03-27

Plats och tid sammanträde

Kungsbackarummet; Stadshuset

Klockan 13:00-16.30
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Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
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Ekström (M)
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Heinrich Kaufmann (C) ersätter
Kristina Karlsson (C)
Karin Fahlström Augustsson (M)
ersätter Hans Forsberg § 88
Kerstin Ekman-Hake (C) ersätter
Fredrik Hansson (C) § 88

Ersättare

Tjänstemän

Christian Johansson (M) närvarar §§ 60-65
samt tjänstgör §§ 66-88
Karin Fahlström Augustsson (M) närvarar
§§ 60-87 samt tjänstgör § 88
Kerstin Ekman-Hake (C)
Christian Haneson (L) §§ 60-64
Peter Wesley (KD)
Britt Tönnberg (S)
Carita Boulwén (SD)
Agnetha Ernegård (KB)

Ann-Charlotte Järnström,
kommundirektör
Jessica Selin, specialist redovisning §
61
Gunilla Josefsson, ekonomichef § 61
Marcus Neck, verksamhetscontroller
§ 61
Emma Kjernald, Chef
samhällsbyggnadskontoret §§ 64-65
Jenni Hermansson,
kommunsekreterare

Övriga närvarande

Plats och tid justering

Digital signering

Underskrifter

Sekreterare

Jenni Hermansson

Ordförande

Hans Forsberg (M)

Protokolljusterare

Paragrafer

Peter Söderberg (M)
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ANSLAG / BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Kommunstyrelsen
2018-03-27

Anslagsdatum

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.
Datum då anslaget tas ner

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Jenni Hermansson
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Innehåll

Justera
re

Förändring av ärendelista

5

Kungsbacka kommuns årsredovisning 2017

6

Information om samråd och viktigare pågående ärenden från
arbetsutskottets sammanträden

7

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

8

Information om kommunala parkeringshus

9

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

10

Information om redovisning av kommunalt partistöd för år 2017

12

Planprogram för utveckling av Säröhus - fastigheterna Särö 1:440 m.fl.

13

Förstudie för utveckling av Gottskär

15

Uppstart av Hålabäcksskolans ombyggnad 2019

16

Överenskommelse med Västkuststiftelsen om plattformen Ren och Attraktiv
Kust 2018

17

Rapportering av utförd budgetjustering mellan Byggnadsnämnden och
kommunstyrelsen

19

Svar på remiss från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) om
verksamhetsinriktning 2017 - 2019 och budget 2019

21

Svar på remiss från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) om
revisionsbudget 2019

22

Svar på remiss från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) om
hemställan om utvecklingsbidrag till Universeum från stiftarna i stiftelsen
Korsvägen

24

Svar på revisionsrapport om granskning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet

26

Svar på revisionsrapport om uppföljning av externa utförare

28

Redovisning av inkomna skrivelser

30

Anmälan av delegeringsbeslut

31
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Anmälan av ordförandebeslut - Försäljning av fastigheten Rossared 5:21

33

Anmälan av ordförandebeslut - yttrande över förslag till ny zonstruktur för
Västrafik

34

Anmälan av ordförandebeslut - Ombud till ägarråd för Inera AB

35

Flytt av ansvar för försörjningsstöd och ensamkommande barn
(Trelleborgsmodellen) samt reglemente för nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad och Individ & Familjeomsorg

36

Rättelse av beslut om revidering av taxa för avgifter inom Vård & Omsorg;
enteral nutrition (SärNär)

41

Reviderad renhållningstaxa för underjordsbehållare 2018

43

Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om att bygga om duscharna i alla
kommunala skolor för att ge möjlighet att duscha i enskildhet

46

Svar på motion från Stefan Jägnert (SD) och Carita Boulwén (SD) om att
tillsätta en utredning för att kartlägga Kungsbacka kommuns kostnader för
flyktinginvandring och illegala invandrare

48

Svar på motion från Eva Borg (S) och Johan Tolinsson (S) om profilboende
med människan i centrum

49
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§ 60
Förändring av ärendelista
Dnr KS/2016:461
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förändringen av ärendelistan.
Sammanfattning av ärendet
Dagens sammanträde:
Ordförande Hans Forsberg (M) föreslår att ärende 10 på ärendelistan, Förstudie för
utveckling av Gottskär, utgår från dagens sammanträde med anledning av inkomna
skrivelser i ärendet.
Ärende 7 på ärendelistan, Information om kommunala parkeringshus, flyttas och
behandlas mellan ärende 4; Information om förvaltningen om aktuella händelser från
nämnder, bolag, intresseorganisationer (SKL, GR med flera), och ärende 5,
Information om förvaltningen och pågående viktigare/större uppdrag, projekt och
händelser.
Ärende 8 på ärendelistan, Planprogram för fastigheten Skällered 3:55 i Gottskär,
behandlas som sista punkt.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna förändringarna av ärendelistan, och finner att kommunstyrelsen bifaller
det.

Justera
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§ 61
Kungsbacka kommuns årsredovisning 2017
Dnr KS/2018:73
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2017 för Kungsbacka kommun.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens resultat för 2017 blev 163 miljoner kronor. Det är 112 miljoner bättre
än det budgeterade resultatet. Verksamheterna klarade sig sammantaget inom
tilldelad budgetram men stora variationer mellan de olika nämnderna finns.
Under 2017 investerade kommunen för netto 534 miljoner kronor. Under året har
kommunen tagit upp nya lån på 100 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-13 § 119, Förslag: Kommunfullmäktige
godkänner årsredovisning 2017 för Kungsbacka kommun.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-02-28,
Årsredovisning 2017 för Kungsbacka kommun
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
KLK Ekonomi, Revisionen

Justera
re
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§ 62
Information om samråd och viktigare pågående ärenden från
arbetsutskottets sammanträden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar avsaknaden 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.

Justera
re
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§ 63
Information om aktuella händelser från nämnder, bolag,
intresseorganisationer (SKL, GR med flera)
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Hans Forsberg (M) informerar om kommunberedningen i Halland. Forumets
uppgifter är att initiera samverkan för att utveckla och effektivisera verksamhet som
inte kan eller ska lösas lokalt, såsom avtals- och policyfrågor, vara ett forum för
kommunal och regional omvärlds- och intressebevakning, initiera gemensamma
aktiviteter ställt i relation till kringliggande regioner och påverkansarbete på nationell
nivå samt vara ett forum för dialog om frågor som är kopplade till välfärdens
framtida finansiering. Kommunberedningen kommer att ha sitt nästa möte 28 mars.
På agendan då finns bland annat följande frågor: regional utvecklingsstrategi,
regional infrastrukturplan, regionalt trafikförsörjningsprogram, regional
tillväxtstrategi, folkhälsopolicy, regional kulturplan och gemensamma EU-frågor.
Andra frågor kan väckas av Region Halland och kommunen.
Vidare informerar Hans Forsberg (M) om att GR-kommunerna inte kommer överens
när det gäller ett gemensamt yttrande i det pågående ärendet med ny zonstruktur för
Västtrafik. Med anledning av detta har han också tagit ett ordförandebeslut avseende
ett yttrande från Kungsbacka kommun och som har skickats till
Kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen.
Ulrika Landergren (L) informerar från SKL-träff tidigare i mars och uppmärksammar
bland annat att Hans Forsberg (M) då blev invald ledamot i beredningen för kultur
och fritidsfrågor.
Fredrik Hansson (C) rapporterar från senaste rådslag Kattegatt där fokus var remisser
som just nu är aktuella inom vattenförvaltningen, havsmiljöförvaltningen och
havsplaneringen. Med på rådslaget var också kommunekolog Hanna Ångman.
Christian Johansson (M) informerar från SKL och hur kommunen och regionen
tillsammans arbetar med strategi för miljö och hälsa.
Beslutsgång

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

§ 64
Information om kommunala parkeringshus
Dnr KS/2017:700
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontorets chef Emma Kjernald informerar i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-19, § 297 att ge kommundirektören i uppdrag
att utreda förutsättningarna för kommunala parkeringshus i Kungsbacka kommun.
Dagens avstämning syftar till att informera om aktuell status i arbetet med uppdraget,
redovisa olika förslag på finansieringsmodell och ha en dialog kring arbetet framåt.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justera
re
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§ 65
Information om förvaltningen och pågående viktigare/större uppdrag,
projekt och händelser
Dnr KS/2017:433
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Ann-Charlotte Järnström informerar:
Aktuella frågor från Sveriges kommuner och landsting, SKL:


En utredning kring kostnadsutjämningssystemet pågår med syftet att
uppdatera förutsättningar som påverkar modellen, t.ex. flyktingkrisen och
faktorer som socioekonomi. Betänkandet ska vara klart i början av augusti
2018.



Offentlig sektors ekonomi: Utmaningarna är kända och de två viktigaste
faktorerna för att möta dem är att få flyktingar i arbete och effektivisera
verksamheten. I den senare faktorn spelar digitalisering en stor roll.



Digitalisering: Det gäller att förstå att hela samhället förändras vilket även
gäller oss. Grundläggande är att vi har ordning och reda på vår information.
En viktig del är roller och fördelning mellan SKL, Inera, Kommentus och
staten (nya digitaliseringsmyndigheten).



SKL jobbar vidare med strategi för hälsa. Psykisk ohälsa - varför den ökar
och förslag till åtgärder ,Vision e-hälsa, Sverige bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter.

Andra aktuella frågor:

Justera
re



Civilt försvar: Vad händer om det i någon form blir krig på svensk mark?
Sveriges civila försvar är nedmonterat och kommunerna ska bygga upp det
igen, men hur? Kommunerna har fått viss finansiering och kommer att få
ytterligare men mycket är oklart i avvaktan på överenskommelsen mellan
SKL och staten. Fram till dess pågår utbildningar och dialog med
Länsstyrelserna. Kommunstyrelsen kommer även att få
utbildning/information i detta vid sitt sammanträde i maj.



Ett verkställighetsbeslut om att införa Office 365 har tagits. Inför beslutet har
det tagits del av Göteborg Stads analys, av kommuner som redan har infört
det samt av SKL:s rekommendationer. Anledningen till att införa det nu är
bland annat att de gamla licenserna inte uppdateras och för att slippa lägga
pengar på att utveckla saker i nuvarande system i avvaktan på uppdateringen.
Expedierat/bestyrkt
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Lagringen kommer at säkras upp genom avtalsklausuler med leverantörer. En
risk- och sårbarhetsanalys pågår.


GDPR och informationssäkerhet: Lagringen säkras via avtal och på egna
servrar. All information klassas i olika säkerhetsklasser. Det mest
skyddsvärda kommer att lagras på det mest säkra sättet och sedan har vi
lagringsregler för olika karaktär på data. Just nu är 60 av 150 system
klassade. Målet är att all klassning och rutiner är klara till 25 maj. Ett
dataskyddsombud (DSO) kommer att rekryteras i samarbete med Hallands
kommuner. Detta är en ny roll som ska vara organisationens kontaktperson
både mot kunder och Datainspektionen. Dataskyddsombudet är ansvarigt för
att organisationen har rutiner och policys på plats, samt att
konsekvensanalysen, Privacy Impact Assessment är uppdaterad.

Återrapporteringar:


Överförmyndare i Samverkan – återrapportering av aktiviteter som föreslogs i
genomlysningen: Kommunstyrelsen gav kommundirektören 2017-09-26 §
204 i uppdrag att återkoppla till kommunstyrelsen i mars 2018 om arbetet
med att följa rekommendationerna i utvärderingen. För att komma till rätta
med de problem som identifierades har bland annat ett forum (styrgrupp)
inrättats med kommundirektörer och chefen för ÖFS. Forumet träffas 2-3
gånger per år. Syftet med dessa möten är att följa verksamhet och ekonomi,
arbetet med verksamhetsplan och förhållningssätt till ny lagstiftning. Det
kommer också pågå ett fortsatt förbättringsarbete utifrån de
inkörningsproblem som påvisats i utredningen och en mätning av mätning av
nöjdhet hos våra gode män, förvaltare och förmyndare under vår 2018. Just
nu är avtal ute för undertecknande och beslut om ny nämnd kommer tas i
kommunernas kommunfullmäktigen.



Verksamheten inom Miljö & Hälsoskydd – redovisning av analysrapport:
Kommunstyrelsen gav kommundirektören 2017-09-26 § 200 i uppdrag att
göra en djupanalys av verksamhetsstyrning, arbetsprocesser och
ekonomistyrning inom förvaltningen för Miljö & Hälsa i syfte att bedöma vad
som är en rimlig långsiktig budgetram. Rapportens slutsatser är bland annat
att det finns goda ekonomiska förutsättningar, en stor skillnad mellan faktiska
förutsättningar och upplevda förutsättningar, politiska styrningen brister då
förutsättningarna inte finns, en egen uppfattning om ambitionsnivån styr och
att arbetsgivarperspektivet saknas. För att åtgärda slutsatserna kommer
tillförordnad chef Tommy Nilsson att ta över ansvaret från och med 3 april
och bland annat pågår omvärldsanalyser samt att ta fram en konkret
åtgärdsplan. Kommunstyrelsen kommer i och med denna information få
rapporten i sin helhet samt en uppföljning efter sommaren.

Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
Justera
re
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§ 66
Information om redovisning av kommunalt partistöd för år 2017
Dnr KS/2018:176
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen i protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunsekreterare Jenni Hermansson informerar om redovisning av partistöd.
De grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd finns i kommunallagen
(1991:900) 2 kap 9-12 §§. Utöver dessa grundläggande bestämmelser har även
kommunfullmäktige den 9 december 2014 antagit Regler för kommunalt partistöd. I
dessa regler anges närmare bestämmelser om att en mottagare av partistöd årligen
ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det
ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen och att det till denna
redovisning ska lämnas ett granskningsintyg. Redovisningen och granskningen ska
avse perioden 1 januari - 31 december och lämnas in senast sex månader efter
räkenskapsårets utgång. Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad
efter beslut av fullmäktige. Om redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11
§ andra stycket kommunallagen inte lämnats in inom föreskriven tid utbetalas inget
stöd för nästkommande år.
Inför hanteringen av redovisning av 2017 års partistöd ombes samtliga partier att
lämna in redovisning och granskningsintyg senast den 31 maj 2018. Detta är ett
tidigare datum än vad reglerna anger. Anledningen till denna uppmaning och
tidigareläggning är att kommunstyrelsen ska kunna bereda ärendet vid sitt
sammanträde den 19 juni, vilket innebär att kommunstyrelsen då också bereder
ärendet redan innan reglernas stoppdatum. Kommunfullmäktige kan sedan ta beslut i
ärendet i samband med första sammanträdet efter sommaren. I samband med
redovisningen av partistödet för år 2017 kommer även frågan om utbetalningen av
partistöd för år 2018 att hanteras, för att sedan kunna betalas ut i januari 2019.
Blankett och information kommer att skickas ut till samtliga partier.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
Justera
re
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§ 67
Planprogram för utveckling av Säröhus - fastigheterna Särö 1:440 m.fl.
Dnr KS/2017:96
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förslag till planprogram för Säröhus, daterat juni 2017,
med viss revidering ska ligga till grund för kommande planläggning av Säröhus.
Revideringen innebär att utvecklingen av Säröhus inte får medföra ytterligare
byggnation i anslutning till fastigheten i söder.
Kommunstyrelsen hemställer hos Byggnadsnämnden att när principavtal är tecknat
med fastighetsägaren utarbeta förslag till ny detaljplan i enlighet med
kommunstyrelsen direktiv.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utarbeta förslag till
principavtal med fastighetsägaren till Säröhus.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till planprogram för utveckling av Säröhus har nu varit föremål för samråd. I
bifogad samrådsredogörelse kommenterar samhällsbyggnadskontoret inkomna
yttranden och föreslår viss revidering av programförutsättningarna som direktiv till
kommande planläggning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-13, § 115, Förslag: Kommunstyrelsen
beslutar att förslag till planprogram för Säröhus, daterat juni 2017, med viss
revidering ska ligga till grund för kommande planläggning av Säröhus. Revideringen
innebär att utvecklingen av Säröhus inte får medföra ytterligare byggnation i
anslutning till fastigheten i söder. Kommunstyrelsen hemställer hos
Byggnadsnämnden att när principavtal är tecknat med fastighetsägaren utarbeta
förslag till ny detaljplan i enlighet med kommunstyrelsen direktiv. Kommunstyrelsen
ger kommundirektören i uppdrag att utarbeta förslag till principavtal med
fastighetsägaren till Säröhus.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-01-30, Förslag: Kommunstyrelsen
beslutar att förslag till planprogram för Säröhus, daterat juni 2017, med viss
revidering ska ligga till grund för kommande planläggning av Säröhus. Revideringen
innebär att anläggningen högst får omfatta 115 hotellrum samt att fastigheten 1:440
inte ska ingå i planområdet. Kommunstyrelsen hemställer hos Byggnadsnämnden att
när principavtal är tecknat med fastighetsägaren utarbeta förslag till ny detaljplan i
enlighet med kommunstyrelsen direktiv. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i
uppdrag att utarbeta förslag till principavtal med fastighetsägaren till Säröhus.
Samrådsredogörelse, daterad, 2018-01-31,
Justera
re
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Mobilitetsplan – utredning från Säröhus,
Förslag till planprogram, daterat juni 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet
Emma Vildstrand (MP) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att
trafiksituationen och beskrivningen av hur trafiken kan komma att se ut inte är
trovärdig, utan behöver kompletteras för att planprogrammet ska kunna antas.
Johan Tolinsson (S), Ulrika Landergren (L), Roger Larsson (KB), Lisa Andersson
(M) och Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer inledningsvis proposition på om ärendet ska
avgöras idag eller återremitteras.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden, nämnden för Teknik, nämnden för Miljö & Hälsoskydd
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§ 68
Förstudie för utveckling av Gottskär
Dnr KS/2016:461
Sammanfattning av ärendet
Ärendet utgår från kommunstyrelsens sammanträde 27 mars 2018.
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§ 69
Uppstart av Hålabäcksskolans ombyggnad 2019
Dnr KS/2018:177
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner uppstart av projekt för ombyggnation av
Hålabäcksskolan. Projektet är inplanerat år 2019 i kommande lokalplan för 20192023.
Sammanfattning av ärendet
I kommande lokalplan föreslås att en ombyggnation av Hålabäcksskolan för att skapa
fler elevplatser med färdigställande år 2019.
Behovet av fler elevplatser inom de centrala skolorna är stort och att bygga om och
rusta upp Hålabäckskolan för 15 år är en lösning fram till att ny skola kan stå klar
inom närområdet. Ombyggnationen av Hålabäcksskolan kommer även avlasta det
stora trycket på andra skolor där möjligheten till en om-/utbyggnation är svårare.
För att ha färdigställt projekt till år 2019 behöver Service Fastigheter ge Service
Lokalförsörjning i uppdrag att påbörja projektet under andra kvartalet 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-20, § 138, Förslag: Kommunfullmäktige
godkänner uppstart av projekt för ombyggnation av Hålabäcksskolan. Projektet är
inplanerat år 2019 i kommande lokalplan för 2019-2023.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-20,
Förskola och Grundskola, Lokalplan 2019-2023, Dnr FG/2017:285
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
Service Fastigheter, KLK Ekonomi
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§ 70
Överenskommelse med Västkuststiftelsen om plattformen Ren och
Attraktiv Kust 2018
Dnr KS/2018:121
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med övriga elva västkustkommuner ingå i
en långsiktig regional samarbetsplattform och gemensamt ansöka till
Naturvårdsverket om medel för strandstädning under 2018 enligt upprättad
projektplan. Ett inträde i projektet kräver medfinansiering om 50 000 kronor.
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller
deras respektive ställföreträdare att för kommunens räkning underteckna samtliga i
ärendet nödvändiga handlingar.
Sammanfattning av ärendet
Inflödet av marint avfall drabbar Västkusten och inte minst Kungsbacka. Kommunen
har ansökt om att ingå i den befintliga plattformen för strandstädning, Ren och
Attraktiv Kust, och vara en part i kommande satsning. Projektförslaget innebär att
tolv kommuner gemensamt ansöker om 17 miljoner kronor och uppdrar åt
Västkuststiftelsen att samordna och administrera en kraftigt utökad strandstädning
under 2018. Förslaget förutsätter en medfinansiering från de tolv
medlemskommunerna på minst 10 % av totalbeloppet och det förväntas att
nuvarande kommunala satsning på strandstädning inte reduceras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-13, § 111, Förslag: Kommunstyrelsen
beslutar att tillsammans med övriga elva västkustkommuner ingå i en långsiktig
regional samarbetsplattform och gemensamt ansöka till Naturvårdsverket om medel
för strandstädning under 2018 enligt upprättad projektplan. Ett inträde i projektet
kräver medfinansiering om 50 000 kronor. Kommunstyrelsen utser
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare att för kommunens räkning underteckna samtliga i ärendet
nödvändiga handlingar. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-02-28,
Förslag: Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med övriga elva
västkustkommuner ingå i en långsiktig regional samarbetsplattform och gemensamt
ansöka till Naturvårdsverket om medel för strandstädning under 2018 enligt
upprättad projektplan. Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive ställföreträdare att för kommunens räkning
underteckna samtliga i ärendet nödvändiga handlingar.
Västkuststiftelsen: Plan för Plattformsarbetet Västkuststiftelsen/Strandstädning 2018
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Västkuststiftelsen: Förslag till överenskommelse – Plattformen Ren och Attraktiv
Kust 2018
Västkuststiftelsen: Sammanfattning av synpunkter från operativa dagen 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.
Beslutet skickas till
Västkuststiftelsen
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§ 71
Rapportering av utförd budgetjustering mellan Byggnadsnämnden och
kommunstyrelsen
Dnr KS/2017:323
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörens rapportering av uppdraget givet av
kommunstyrelsen 2018-01-23, § 203 och anser det slutfört.
Kommunstyrelsen tilldelas en utökad budgetram för 2018 på 2,8 miljoner kronor
som finansieras ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda händelser. För
kommande år får beloppet beaktas i samband med budgetarbetet
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdraget 2018-01-23, § 203 att slutföra
fackliga förhandlingar och att göra en budgetjustering mellan Byggnadsnämnden och
Kommunstyrelsen med anledning av organiseringen av samhällsplaneringen i
kommunen.
Facklig samverkan är genomförd och en facklig referensgrupp är med i det fortsatta
förändringsarbetet.
En budget- och organisationsjustering har gjorts, som i stora drag innebär en flytt av
enheten Plan från Byggnadsnämnden till Kommunstyrelsen. Budgetbeloppet på 3
miljoner kronor som överförs täcker inte kostnaden för den personal mm som förs
över eftersom denna del vuxit ur sin budgetram. Detta kan förmodligen hanteras i det
nya Samhällsbyggnadskontoret (SBK).
SBK har i sin budget för 2018 räknat med att kunna belasta ett flertal
exploateringsprojekt med kostnaden för arbetade timmar. Dessutom skall man mer
noggrant debitera rätt kostnad för utförda planarbeten. Dessa åtgärder samt en
översyn av övriga kostnader och intäkter gör att det finns en förbättrad förutsättning
att klara sin budget.
Det som däremot inte kan täckas inom ram är kostnaden för de kommunekologer
som överförts utan att budgetramen har anpassats. Kostnaden för dessa är 1,8
miljoner kronor. Ett annat bekymmer är att intäkten för skogsavverkning, som under
flera år varit en dryg miljon kronor, inte kommer att generera några intäkter alls
under den kommande 5 – 7 årsperioden. Denna intäktsminskning behöver SBK
ersättas för med en ramförstärkning.
Totalt behövs en ramförstärkning på 2,8 miljoner kronor. De medel som inkom förra
året från Boverket med syfte att bidra till det ökade bostadsbyggandet, föreslås
användas för förstärkning till det nya Samhällsbyggnadskontoret.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-02-27, § 86, Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner kommundirektörens rapportering av uppdraget givet av kommunstyrelsen
2018-01-23, § 203 och anser det slutfört. Kommunstyrelsen tilldelas en utökad
budgetram för 2018 på 2,8 miljoner kronor som finansieras ur Kommunstyrelsens
anslag för oförutsedda händelser. För kommande år får beloppet beaktas i samband
med budgetarbetet.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-01-09, Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner kommundirektörens rapportering av uppdraget givet av kommunstyrelsen
2018-01-23, § 203 och anser det slutfört. Kommunstyrelsen tilldelas en utökad
budgetram för 2018 på 2,8 miljoner kronor som finansieras ur Kommunstyrelsens
anslag för oförutsedda händelser. Beloppet tillförs som en permanent ramhöjning i
samband med Kommunbudgetarbetet för 2019.
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, Kommunstyrelsen

Justera
re

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 522848

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

22 (51)

2018-03-27

§ 72
Svar på remiss från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) om
verksamhetsinriktning 2017 - 2019 och budget 2019
Dnr KS/2018:97
Beslut
Kungsbacka kommun har inget att erinra mot Göteborgsregionens
kommunalförbunds förslag till utökat anslag till revisionen under förutsättning att
denna utökning finansieras inom Göteborgsregionens kommunalförbunds ram.
Sammanfattning av ärendet
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har föreslagit en utökad budget med
30 000 kronor till GRs revisionsbudget. GRs förbundsfullmäktige kommer att
behandla förslaget den 19 juni 2018.
Under förutsättning att ökningen tas inom GRs totala budget ser
kommunledningskontoret inget hinder för denna utökning till revisorerna.
Göteborgsregionens kommunalförbund har skickat förslaget avseende rambudget för
revision av Göteborgsregionens kommunalförbund 2019 till Kungsbacka kommun
den 13 februari. Synpunkterna ska ha kommit in till GR senast den 1 april.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-13, § 112, Förslag: Kungsbacka kommun
har inget att erinra mot samrådsunderlag till Verksamhetsinriktning 2017-2019 och
budget 2019 för Göteborgsregionens kommunalförbund.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-02-21
Göteborgsregionens kommunalförbund, 2018-02-09 § 310, Beslut: Föreliggande
samrådsunderlag avseende revisionsbudget för GR 2019 översänds till
medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 1 april 2018.
Göteborgsregionens kommunalförbunds tjänsteskrivelse, 2018-02-09
Göteborgsregionens kommunalförbund: Samrådsunderlag avseende revisionsbudget
för GR 2019, daterad 2018-02-09
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
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Göteborgsregionens kommunalförbund

§ 73
Svar på remiss från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) om
revisionsbudget 2019
Dnr KS/2018:98
Beslut
Kungsbacka kommun har inget att erinra mot Göteborgsregionens
kommunalförbunds förslag till utökat anslag till revisionen under förutsättning att
denna utökning finansieras inom Göteborgsregionens kommunalförbunds ram.
Sammanfattning av ärendet
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har föreslagit en utökad budget med
30 000 kronor till GRs revisionsbudget. GRs förbundsfullmäktige kommer att
behandla förslaget den 19 juni 2018.
Under förutsättning att ökningen tas inom GRs totala budget ser
kommunledningskontoret inget hinder för denna utökning till revisorerna.
Göteborgsregionens kommunalförbund har skickat förslaget avseende rambudget för
revision av Göteborgsregionens kommunalförbund 2019 till Kungsbacka kommun
den 13 februari. Synpunkterna ska ha kommit in till GR senast den 1 april.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-13, § 120, Förslag: Kungsbacka kommun
har inget att erinra mot Göteborgsregionens kommunalförbunds förslag till utökat
anslag till revisionen under förutsättning att denna utökning finansieras inom
Göteborgsregionens kommunalförbunds ram.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-02-21,
Göteborgsregionens kommunalförbund, 2018-02-09 § 310, Beslut: Föreliggande
samrådsunderlag avseende revisionsbudget för GR 2019 översänds till
medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 1 april 2018.
Göteborgsregionens kommunalförbunds tjänsteskrivelse, 2018-02-09
Göteborgsregionens kommunalförbund: Samrådsunderlag avseende revisionsbudget
för GR 2019, daterad 2018-02-09
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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
Göteborgsregionens kommunalförbund
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§ 74
Svar på remiss från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) om
hemställan om utvecklingsbidrag till Universeum från stiftarna i
stiftelsen Korsvägen
Dnr KS/2018:99
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ett engångsbidrag under 2019 på 505 217 kronor till
Stiftelsen Korsvägen som avser ett särskilt utvecklingsbidrag till Universeum AB
och förmedlas via Göteborgsregionens kommunalförbund.
Kommunstyrelsen uttalar att Kungsbacka kommun är positiv till medfinansiering,
under förutsättning att satsningen inte står i konflikt med statsstödsreglerna.
Sammanfattning av ärendet
En hemställan gällande utvecklingsbidrag till Universeum AB inkom 2017-11-13 till
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) ifrån Stiftelsen Korsvägens styrelse.
Utvecklingsbidraget syftar till att bidra till Universeums utvecklingsplan 2017-2021
med olika satsningar på bland annat nya lärmiljöer, digitalisering och visualisering.
Under förutsättning att förslaget godkänns av medlemskommunerna lämnas bidrag
till Stiftelsen Korsvägen med en sammanlagd summa av 12 500 000 kr i enlighet
med deras begäran, med 50 procent från GR via eget kapital under 2019 och 50
procent via medlemskommunerna med samma fördelningsnyckel som för
årsavgiften. Bidragen från medlemskommunerna förmedlas till Stiftelsen Korsvägen
samlat via GR. Medlemskommunernas svar ska vara GR tillhanda senast 2018-0401.
Det särskilda tillskottet uppgår till 505 217 kronor för Kungsbacka kommuns del och
utbetalas som ett engångsbidrag under 2019. Bidraget föreslås inarbetas i
Kommunbudget 2019.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-13, § 113, Förslag:
Kommunstyrelsen godkänner ett engångsbidrag under 2019 på 505 217
kronor till Stiftelsen Korsvägen som avser ett särskilt utvecklingsbidrag
till Universeum AB och förmedlas via Göteborgsregionens
kommunalförbund. Kommunstyrelsen uttalar att Kungsbacka kommun är
positiv till medfinansiering, under förutsättning att satsningen inte står i
konflikt med statsstödsreglerna.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-02-26,
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Göteborgsregionens kommunalförbund, 2018-02-09 § 311, Beslut:
Under förutsättning att förslaget godkänns av medlemskommunerna
lämnas bidrag till Stiftelsen Korsvägen med en sammanlagd summa av
12 500 tkr i enlighet med deras begäran, med 50 procent från GR via
eget kapital under 2019 och 50 procent via medlemskommunerna med
samma fördelningsnyckel som för årsavgiften. Medlemskommunerna
rekommenderas att, i samband med behandling av samrådsunderlag
inför budget 2019, godkänna det särskilda tillskott till Stiftelsen via GR
som föreslås i fördelningsmodellen. Medlemskommunernas beslut ska
vara GR tillhanda senast 2018-04-01.
Göteborgsregionens kommunalförbunds tjänsteskrivelse, 2018-02-09
Göteborgsregionens kommunalförbund: Utskick – Hemställan om
utvecklingsbidrag till Universeum från stiftarna i Stiftelsen Korsvägen
Beslutsgång
Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Göteborgsregionens kommunalförbund, KLK ekonomi
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§ 75
Svar på revisionsrapport om granskning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet
Dnr KS/2017:432
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att, utifrån identifierade
förbättringsområden vid granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet arbeta
med följande åtgärder. Konkretisera och förtydliga arbetet med uppföljningsbara mål
i kommunövergripande styrdokument för arbetsmiljöområdet, vidareutveckla
struktur och uppföljning för det systematiska arbetsmiljöarbetet genom fortsatt
implementering och utveckling i planerings och uppföljningsverktyg Stratsys, samt
fortsätta redan påbörjat arbete i syfte att minska ohälsotalen inom berörda
verksamheter.
Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15 som sitt svar till
kommunrevisionen.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun har Ernst &
Young AB granskat det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende kommunstyrelsen.
Granskningen visar att det saknas tydliga målsättningar för det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Fullmäktige har i budget 2017 fastställt mål om att kommunen
ska vara en attraktiv arbetsplats. Fullmäktigemålet är relaterat till arbetsmiljöfrågor,
men har inte direkt koppling till arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra
och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall förebyggs.
Kommunstyrelsen saknar även mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön,
vilket är ett krav enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Uppföljning av arbetsmiljöarbetet sker huvudsakligen inom ramen för styrelse och
nämnders ordinarie verksamhetsuppföljning i års – och delårsuppföljning.
Rapporteringen utgår från de mål som satts i budgeten. Det innebär att
arbetsmiljöarbetet inte följs upp mot mål i arbetsmiljöpolicy eller mål för
organisatorisk och social arbetsmiljö, utan mot målet om att kommunen ska vara en
attraktiv arbetsgivare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-06, § 99, Förslag: Kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att, utifrån identifierade förbättringsområden vid
granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet arbeta med följande åtgärder.
Konkretisera och förtydliga arbetet med uppföljningsbara mål i
kommunövergripande styrdokument för arbetsmiljöområdet, vidareutveckla struktur
och uppföljning för det systematiska arbetsmiljöarbetet genom fortsatt
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implementering och utveckling i planerings och uppföljningsverktyg Stratsys, samt
fortsätta redan påbörjat arbete i syfte att minska ohälsotalen inom berörda
verksamheter. Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelse daterad 2018-01-15
som sitt svar till kommunrevisionen.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-01-15,
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
Kommunrevisionen, alla nämnder
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§ 76
Svar på revisionsrapport om uppföljning av externa utförare
Dnr KS/2017:528
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att, utifrån i revisionsrapporten
”Granskning av uppföljning av externa utförare” identifierade förbättringsområden
utarbeta och implementera åtgärder för de punkter som är adresserade till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelse daterad 2018-02-19 som sitt svar till
kommunrevisionen.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun har EY
granskat uppföljning av externa utförare. Granskningen har förutom
kommunstyrelsen avsett nämnderna för Förskola & Grundskola, nämnden för
Funktionsstöd, nämnden för Individ & Familjeomsorg samt nämnden för Vård &
Omsorg. Nämnden för Service har inte ingått i revisorernas granskning, men berörs
av det uppföljande arbetet.
Följande förbättringsområden och rekommendationer i revisionsrapporten adresseras
till kommunstyrelsen:


Utarbeta former för hur uppföljning utifrån programmet ska redovisas till
fullmäktige



Tillse att det finns en organisation för samordning av arbetet utifrån
kommunfullmäktiges program.



Tillse att reglementena för nämnden för individ och familjeomsorg respektive
nämnden för Funktionsstöd tydliggör nämndernas ansvarsfördelning
avseende uppföljning av externa utförare.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-13, Förslag: Kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att, utifrån i revisionsrapporten ”Granskning av
uppföljning av externa utförare” identifierade förbättringsområden utarbeta och
implementera åtgärder för de punkter som är adresserade till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelse daterad 2018-02-19 som sitt svar till
kommunrevisionen.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, -2018-02-19,
Kommunrevisionen, Granskning av externa utförare, december 2017
Kommunrevisionen, Följebrev till kommunstyrelsen – Granskning av externa
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utförare
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
Kommunstyrelsen, nämnden för Individ & Familjeomsorg, nämnden för
Funktionsstöd, nämnden för Vård & Omsorg, nämnden för Service,
Kommunrevisionen
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§ 77
Redovisning av inkomna skrivelser
Dnr KS/2018:123
Beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 14 februari till 21 mars 2018 har följande skrivelser inkommit till
kommunstyrelsen:
Räddningstjänsten Storgöteborg protokoll från sammanträde 2018-02-08,
KS/2018:123
Räddningstjänsten Storgöteborg – protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde
2018-03-08, KS/2018:123
Göteborgsregionens kommunalförbund – beslut 2018-02-09 § 322, Representant till
politisk styrgrupp för Åtgärdsvalsstudie, KS/2018:123
Göteborgsregionens kommunalförbund – protokoll från sammanträde med
styrgruppen för social välfärd 2018-02-23, KS/2018:123
Göteborgsregionens kommunalförbund – styrgruppen för social välfärd 2017,
KS/2018:123
Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel Årsrapport 2017 –
Hjälpmedelscentrum, KS/2018:123
Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel Beslut § 7 Årsredovisning
2017, KS/2018:123
Nämnden för Vård & Omsorg – beslut 2018-02-21 § 21 Arkivbeskrivning och
dokumenthanteringsplan, KS/2018:128
Nämnden för Vård & Omsorg – beslut 2018-02-21 § 20 Gallringsbeslut för
handlingar som har skannats till Nämnden för Vård & Omsorgs diarium i Lex,
KS/2018:132
Region Halland – uppdrag om att arbeta nytt samverkansavtal – i väntan på ambulans
(IVPA), KS/2018:169
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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§ 78
Anmälan av delegeringsbeslut
Dnr KS/2018:42
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under
perioden 2018-02-13 till 2018-03-21.
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 2018-02-13 till 2018-03-21.
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Delegat

Ärende/ärendegrupp

Arbetsutskottet

2018-01-30, 2018-02-06, 2018-02-27,
2018-03-06, 2018-03-20

Exploateringsingenjör

Markupplåtelseavtal Ellevio AB – Varla
2:198, 5/2018

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Gräppås 1:1 –
Teleledningar, 6/2018

Kommundirektör

Servitutsavtal Åsa 2:150 – Vatten- och
spillvattenledningar, 7/2018

Kommundirektör

Servitutsavtal Åsa 2:176 – Vatten- och
spillvattenledningar, 8/2018

Kommundirektör

Servitutsavtal Arendal 1:1 –
Teleledningar, 9/2018

Kommundirektör

Servitutsavtal Björkris 1:4 –
Teleledningar, 2018/10

Kommundirektör

Servitutsavtal Skårby 6:7 –
Teleledningar, 2018/11
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Kommundirektör

Servitutsavtal Skårby 6:10 –
Teleledningarm 2018/12

Kommundirektör

Servitutsavtal Varla 4:10 –
Teleledningar, 2018/13

Kommundirektör

Servitutsavtal Arendal 3:2 –
Teleledningar, 2018/14

Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2018-02-13 till
2018-03-21 och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 79
Anmälan av ordförandebeslut - Försäljning av fastigheten Rossared
5:21
Dnr KS/2017:552
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 avsluta försäljningen av fastigheten Rossared 5:21.
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 – försäljning av fastigheten Rossared 5:21, 2018-03-14
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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§ 80
Anmälan av ordförandebeslut - yttrande över förslag till ny zonstruktur
för Västrafik
Dnr KS/2017:533
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 anta
yttrande avseende förslag till ny zonstruktur för Västtrafik, daterat 2018-02-27, och
översända det som kommunens svar till Kollektivtrafiknämnden inom Västra
Götalandsregionen.
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 – yttrande över förslag till ny zonstryktur för Västtrafik, 2018-0227
Yttrande avseende förslag till ny zonstruktur för Västtrafik
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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§ 81
Anmälan av ordförandebeslut - Ombud till ägarråd för Inera AB
Dnr KS/2018:126
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från
kommunstyrelsens vice ordförande på grund av brådskande ärende.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens vice ordförande Fredrik Hansson (C) har på kommunstyrelsens
vägnar beslutat att utse kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M) till ombud
för Kungsbacka kommun till ägarrådet för Inera AB den 5 april 2018.
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 – ombud till ägarråd för Inera AB, 2018-02-28
Representation vid Inera AB Ägarråd
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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§ 82
Flytt av ansvar för försörjningsstöd och ensamkommande barn
(Trelleborgsmodellen) samt reglemente för nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad och Individ & Familjeomsorg
Dnr KS/2018:129
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att nämnden respektive förvaltningen för Gymnasium
& Vuxenutbildning byter namn till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad och
förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad.
Kommunfullmäktige beslutar att följande ansvar flyttas från nämnden för Individ &
Familjeomsorg till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad:


Ansvar för att utveckla och driva arbetet med etablering av ensamkommande
barn, ensamstående vuxna och familjer.



Ansvar enligt socialtjänstlagen för all myndighetsutövning avseende
försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd med undantag av bistånd vid
våld i nära relationer och bistånd i form av boende för grupper som har svårt
för att få och behålla boenden på den ordinarie bostadsmarknaden. Nämnden
för Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar för bistånd i form av akut boende.



Ansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) för
dels ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 år (unga
asylsökande). Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har ansvaret för
dessa grupper även om de under pågående vård inte längre är att betrakta som
ensamkommande eller unga asylsökande.

Kommunfullmäktige antar "Reglemente för nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad” 2018-03-13 och "Reglemente för nämnden för Individ &
Familjeomsorg”, 2018-01-19.
Kommunfullmäktige beslutar att 60 miljoner kronor i helårsbudget ska flyttas till
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, varav 59 miljoner kronor från nämnden
för Individ & Familjeomsorg och en miljon kronor från nämnden för Funktionsstöd.
Det ekonomiska resultatet för de verksamheter som flyttas över ska följas och
redovisas separat 2018, 2019 och 2020 eller fram tills att effekt av
Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det ekonomiska underskott som följer med
de verksamheter som flyttar över till Gymnasium & Arbetsmarknad.
Kommunfullmäktige beslutar att de allmänna handlingar som är aktuella i ärenden
som tillhör Individ & Familjeomsorgens Ensamkommandeenhet och Stöd- och
försörjningsenhet överförs till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.
Detta beslut gäller från och med 2018-05-01.
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Kommunstyrelsens beslut, under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut ovan:
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen under våren 2020 med en utvärdering av ärendet.
Deltar inte i beslut
Franklin Eck (M) och Roger Larsson (KB) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun deltar sedan 1 mars 2017 i ett utvecklingsprogram för 13
kommuner (Vinnova-projekt) rörande Trelleborgs arbets- och förhållningssätt inom
frågor som rör arbetsmarknad, etablering, ekonomiskt bistånd och
mottagande/myndighetsutövning ensamkommande barn och unga.
Utvecklingsprogrammet har som syfte att få fler kommuner att använda
Trelleborgsmodellen då den bidar till samhällsutveckling och fokuserar på
invånarnas väg till självförsörjning och att ta eget ansvar för denna process.
Detta innebär att nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad tar över ansvaret för
uppdraget som nämnden för Individ & Familjeomsorg har idag vad avser stöd- och
försörjning, myndighet för ensamkommande barn och ensamkommande barns
boende.
Reglementena för nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad respektive Individ &
Familjeomsorg ändras därmed på motsvarande sätt.
Under arbetets gång har framkommit ett förslag på ändring av namnet för nämnden
för Gymnasium & Vuxenutbildning till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.
I en gemensam process mellan förvaltningarna har identifierats att 60 miljoner
kronor i helårsbudget ska flyttas till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad,
varav 59 miljoner kronor från nämnden för Individ & Familjeomsorg och en miljon
kronor från nämnden för Funktionsstöd.
Det ekonomiska resultatet för de verksamheter som flyttas över ska följas och
redovisas separat 2018, 2019 och 2020 eller fram tills att effekt av
Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det ekonomiska underskott som följer med
de verksamheter som flyttar över till Gymnasium & Arbetsmarknad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-20, § 130, Förslag: Kommunfullmäktige
beslutar att nämnden respektive förvaltningen för Gymnasium & Vuxenutbildning
byter namn till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad och förvaltningen för
Gymnasium & Arbetsmarknad. Kommunfullmäktige beslutar att följande ansvar
flyttas från nämnden för Individ & Familjeomsorg till nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad: a) Ansvar för att utveckla och driva arbetet med etablering av
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ensamkommande barn, ensamstående vuxna och familjer b) ansvar enligt
socialtjänstlagen för all myndighetsutövning avseende försörjningsstöd och övrigt
ekonomiskt bistånd med undantag av bistånd vid våld i nära relationer och bistånd i
form av boende för grupper som har svårt för att få och behålla boenden på den
ordinarie bostadsmarknaden. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar
för bistånd i form av akut boende c) ansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser
för vård av unga (LVU) för dels ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18
men inte 21 år (unga asylsökande). Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har
ansvaret för dessa grupper även om de under pågående vård inte längre är att
betrakta som ensamkommande eller unga asylsökande. Kommunfullmäktige antar
"Reglemente för nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2018-03-13 och
"Reglemente för nämnden för Individ & Familjeomsorg”, 2018-01-19.
Kommunfullmäktige beslutar att 60 miljoner kronor i helårsbudget ska flyttas till
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, varav 59 miljoner kronor från nämnden
för Individ & Familjeomsorg och en miljon kronor från nämnden för Funktionsstöd.
Det ekonomiska resultatet för de verksamheter som flyttas över ska följas och
redovisas separat 2018, 2019 och 2020 eller fram tills att effekt av
Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det ekonomiska underskott som följer med
de verksamheter som flyttar över till Gymnasium & Arbetsmarknad.
Kommunfullmäktige beslutar att till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
överföra de allmänna handlingar som tillhör Individ & Familjeomsorgens
Ensamkommandeenhet och Stöd- och försörjningsenhet. Detta beslut gäller från och
med 2018-05-01.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-08
Förslag till nytt reglemente för nämnden för Gymnasieutbildning & Arbetsmarknad
2018-01-19
Förslag till nytt reglemente för nämnden för Individ & Familjeomsorg 2018-01-19
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2018-02-21 § 4, Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att följande ansvar flyttas från nämnden för Individ &
Familjeomsorg till nämnden för Gymnasie & Arbetsmarknad: a) Ansvaret att
utveckla och driva integrationsfrågorna, bland annat verksamheten för asylsökande
under 18 år som vid ankomst till Sverige är utan ställföreträdare (ensamkommande)
b) Ansvaret enligt socialtjänstlagen för all myndighetsutövning avseende
försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd med undantag av bistånd vid våld i
nära relationer och bistånd i form av boende för grupper som har svårt för att få och
behålla boenden på den ordinarie bostadsmarknaden. Nämnden ansvarar för bistånd
i form av akut boende c) Ansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av
unga (LVU) för dels ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte
21 år (unga asylsökande). Nämnden behåller ansvaret för dessa grupper även om de
under pågående vård inte längre är att betrakta som ensamkommande eller unga
asylsökande. Kommunfullmäktige antar "Reglemente för nämnden för Individ &
Familjeomsorg”, 2018-01-19. Kommunfullmäktige beslutar att 60 mnkr i
helårsbudget ska flyttas till nämnden för Gymnasie & Arbetsmarknad, varav 59
miljoner från nämnden för Individ & Familjeomsorg och en miljon från nämnden för
Funktionsstöd. Det ekonomiska resultatet för de verksamheter som flyttas över ska
följas och redovisas separat 2018, 2019 och 2020 eller fram tills att effekt av
Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det ekonomiska underskott som följer med
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de verksamheter som flyttar över till Gymnasie & Arbetsmarknad.
Tjänsteskrivelse förvaltningen för Individ & Familjeomsorg 2018-02-06
Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning, 2018-02-07 § 8, Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att följande ansvar flyttas från nämnden för Individ &
Familjeomsorg till nämnden för Gymnasie & Arbetsmarknad:a) Ansvaret att
utveckla och driva integrationsfrågorna, bland annat verksamheten för asylsökande
under 18 år som vid ankomst till Sverige är utan ställföreträdare (ensamkommande)
b) Ansvaret enligt socialtjänstlagen för all myndighetsutövning avseende
försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd med undantag av bistånd vid våld i
nära relationer och bistånd i form av boende för grupper som har svårt för att få och
behålla boenden på den ordinarie bostadsmarknaden. Nämnden ansvarar för bistånd
i form av akut boende c) Ansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av
unga (LVU) för dels ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte
21 år (unga asylsökande). Nämnden behåller ansvaret för dessa grupper även om de
under pågående vård inte längre är att betrakta som ensamkommande eller unga
asylsökande d) Kommunfullmäktige antar "Reglemente för nämnden för Individ &
Familjeomsorg”, 2018-01-19 e) Kommunfullmäktige beslutar att 60 mnkr i
helårsbudget ska flyttas till nämnden för Gymnasie & Arbetsmarknad, varav 59
miljoner från nämnden för Individ & Familjeomsorg och en miljon från nämnden för
Funktionsstöd f) Det ekonomiska resultatet för de verksamheter som flyttas över ska
följas och redovisas separat 2018, 2019 och 2020 eller fram tills att effekt av
Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det ekonomiska underskott som följer med
de verksamheter som flyttar över till Gymnasie & Arbetsmarknad.
Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildnings tjänsteskrivelse, 2018-01-19
Nämnden för Funktionsstöd, 2018-02-22 § 4, Förslag: Kommunfullmäktige beslutar
att 60 mnkr i helårsbudget ska flyttas till nämnden för Gymnasie & Arbetsmarknad,
varav 59 miljoner från nämnden för Individ & Familjeomsorg och en miljon från
nämnden för Funktionsstöd. Det ekonomiska resultatet för de verksamheter som
flyttas över ska följas och redovisas separat 2018, 2019 och 2020 eller fram tills att
effekt av Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det ekonomiska underskott som
följer med de verksamheter som flyttar över till Gymnasie & Arbetsmarknad.
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2018-02-06
Skrivelse 2017-10-31
Förslag till beslut under sammanträdet
Hans Forsberg (M) yrkar på följande ändring av arbetsutskottets förslag:
Formuleringen ”Kommunfullmäktige beslutar att till nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad överföra de allmänna handlingar som tillhör Individ &
Familjeomsorgens Ensamkommandeenhet och Stöd- och försörjningsenhet” utgår
och istället ersätts med formuleringen ”Kommunfullmäktige beslutar att de allmänna
handlingar som är aktuella i ärenden som tillhör Individ & Familjeomsorgens
Ensamkommandeenhet och Stöd- och försörjningsenhet överförs till nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad”.
Ulrika Landergren (L) och Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag med Hans Forsbergs (M) ändringsyrkande.
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Johan Tolinsson (S) yrkar på följande tillägg i arbetsutskottets förslag:
kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen under våren 2020 med en utvärdering av ärendet.
Emma Vildstrand (MP), Kalle Sundvall (M) och Elisabeth Lyckevall (S) yrkar bifall
till Johan Tolinssons (S) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner inledningsvis att det finns ett förslag till beslut,
det vill säga arbetsutskottets förslag med eget ändringsyrkande, och att
kommunstyrelsen bifaller det.
Därefter finner ordföranden att det finns ett tilläggsyrkande från Johan Tolinsson (S).
Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen
bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för Individ & Familjeomsorg,
nämnden för Funktionsstöd
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§ 83
Rättelse av beslut om revidering av taxa för avgifter inom Vård &
Omsorg; enteral nutrition (SärNär)
Dnr KS/2017:475
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige korrigerar beslutet från den 6 februari 2018 § 11 till följande
lydelse:
Avgiften för matabonnemang för individer på vård- och omsorgsboende med endast
sondnäring tas bort.
Avgiften för matabonnemang för individer på vård- och omsorgsboende som äter
mat men tillgodoser hälften av sitt energi- och näringsbehov med sondnäring ska
reduceras i motsvarande mån som individen får sondnäring, dock endast upp till
högkostnadsskyddet.
Avgiften för sondabonnemang i kvarboende tas bort.
Avgiften för matabonnemang för individer på vård- och omsorgsboende som
använder nutritionsprodukt ska reduceras i motsvarande mån som individen får
nutritionsprodukt, dock endast upp till högkostnadsskyddet.
Vid enbart enteral nutrition ska den enskilde inte debiteras någon avgift för
matabonnemang eller sondabonnemang
Taxan gäller från och med den 1 maj 2018.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 6 februari 2018, § 11, om ändring i taxan för
vård- och omsorgsavgifter avseende enteral nutrition. På grund av ett förbiseende i
behöver rättelse av taxebeslutet göras så att samtliga bestämmelser för beräkningen
av avgifterna kommer med i fullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-06, § 101, Förslag: Kommunfullmäktige
korrigerar beslutet från den 6 februari 2018 § 11 till följande lydelse: Avgiften för
matabonnemang för individer på vård- och omsorgsboende med endast sondnäring
tas bort. Avgiften för matabonnemang för individer på vård- och omsorgsboende
som äter mat men tillgodoser hälften av sitt energi- och näringsbehov med
sondnäring ska reduceras i motsvarande mån som individen får sondnäring, dock
endast upp till högkostnadsskyddet. Avgiften för sondabonnemang i kvarboende tas
bort. Avgiften för matabonnemang för individer på vård- och omsorgsboende som
använder nutritionsprodukt ska reduceras i motsvarande mån som individen får
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nutritionsprodukt, dock endast upp till högkostnadsskyddet. Vid enbart enteral
nutrition ska den enskilde inte debiteras någon avgift för matabonnemang eller
sondabonnemang. Taxan gäller från och med den 1 maj 2018.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-02-26,
Kommunfullmäktige 2018-02-06, § 11
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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§ 84
Reviderad renhållningstaxa för underjordsbehållare 2018
Dnr KS/2018:20
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fr.o.m. den 1 maj 2018, sänka avgiften för
helårsabonnemang i Renhållningstaxa för underjordsbehållare enligt följande:
Tjänst

Intervall

Föreslagen taxa
2018

Tömning <2 kbm Matavfall

Varje vecka

20 085 kr

Varannan vecka 10 043 kr
Tömning 2-4 kbm Brännbart
avfall

Varje vecka

57 126 kr

Varannan vecka 29 542 kr
Tömning 4,5-6 kbm Brännbart
avfall

Varje vecka

72 938 kr

Varannan vecka 37 448 kr
Sammanfattning av ärendet
När taxor underjordsbehållare togs fram så saknades information om hur många kärl
som en underjordsbehållare ersatte vilket gjorde att taxan inte beräknades på rätt
förutsättningar. Detta medförde att taxorna blev orimligt höga för kunderna.
Förslag till nya taxor uppfyller självkostnadsprincipen och ger en taxa som även
fungerar som styrmedel mot miljövänlig avfallshantering. Kostnaden avser
helårsabonnemang för verksamheter, flerbostadshus och samfällighetsföreningar.
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Tjänst

Intervall

Beslutad taxa
2018

Föreslagen taxa
2018

Tömning <2 kbm
Matavfall

Varje vecka

111 408

20 085

Varannan
vecka

55 705

10 043

Varje vecka

117 126

57 126

Varannan
vecka

58 562

29 542

Varje vecka

173 076

72 938

Varannan
vecka

86 538

37 448

Tömning 2-4 kbm
Brännbart avfall

Tömning 4,5-6 kbm
Brännbart avfall

I priserna ingår en grundavgift på 1566 kronor.
Ny föreslagen taxa är jämförbar med liknande taxa i andra kommuner, t ex Göteborg.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-13, § 110, Förslag: Kommunfullmäktige
beslutar att fr.o.m. den 1 maj 2018, sänka avgiften för helårsabonnemang i
Renhållningstaxa för underjordsbehållare enligt följande: Tömning <2 kbm
Matavfall, varje vecka: 20 085 kronor, varannan vecka: 10 043 kronor. Tömning 2 –
4 kbm Brännbart avfall, varje vecka: 57 126 kronor, varannan vecka 29 542 kronor.
Tömning 4,5 – 6 kbm Brännbart avfall, varje vecka: 79 938 kronor, varannan vecka:
37 448 kronor.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-02,
Nämnden för Teknik, 2017-12-13 § 136, Beslut: Nämnden för Teknik godkänner
justering av Taxor underjordsbehållare för 2018, och översänds till
Kommunfullmäktige för fastställande. Justering av Taxor underjordsbehållare gäller
från den dag Kommunfullmäktige justerat protokollet.
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2017-11-30
Bilaga, Reviderad Renhållningstaxa för underjordsbehållare 2018 version 17-11-27
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller det.
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Beslutet skickas till
Nämnden för Teknik, Förvaltningen för Teknik; administration, Förvaltningen för
Teknik; verksamhetschefer, KLK ekonomi; specialist budget
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§ 85
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om att bygga om duscharna i
alla kommunala skolor för att ge möjlighet att duscha i enskildhet
Dnr KS/2017:480
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att
byggnads- och inredningsåtgärder redan vidtas i flera skolors och idrottslokalers
duschutrymmen för att skapa trygghet samt att behovet av avskilda duschutrymmen
numera finns med i planeringen vid nyproduktion.
Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Carita Boulwén (SD) föreslår i motion, som anmäldes i
kommunfullmäktige 2017-09-12, § 148, att kommunfullmäktige beslutar att
skyndsamt bygga om duscharna i kommunala skolor till bås med dörrar eller
liknande, där eleverna kan duscha i avskildhet för att ge ökad trygghet och bevarad
integritet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-02-27, Förslag: Kommunfullmäktige anser
att motionen är besvarad med hänvisning till att byggnads- och inredningsåtgärder
redan vidtas i flera skolors och idrottslokalers duschutrymmen för att skapa trygghet
samt att behovet av avskilda duschutrymmen numera finns med i planeringen vid
nyproduktion.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-02-14
Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning, 2018-02-07, § 14, Beslut: Nämnden för
Gymnasie & Vuxenutbildning finner att innehållet i motionen är omhändertaget. Det
mot bakgrund av det arbete som sker i Brå med Medborgarlöften 2018 där ansvariga
förvaltningar, så långt det är möjligt, lovar att genomföra förändringar för att
upplevelsen i omklädningsrummet ska bli tryggare.
Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildnings tjänsteskrivelse, 2018-01-08
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2018-01-25, § 7, Beslut: Nämnden för
Förskola & Grundskola finner att innehållet i motionen är omhändertagen mot
bakgrund av det arbete som sker i Brå med Medborgarlöften 2018, där ansvariga
förvaltningar, lovar att genomföra förändringar för att upplevelsen i
omklädningsrummen ska bli tryggare.
Förvaltningen för Förskola och Grundskolas tjänsteskrivelse, 2018-01-03
Nämnden för Service, 2018-01-24, § 6, Beslut: Nämnden för Service föreslår att
Kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad med hänvisning till att innehållet i
motionen är omhändertagen mot bakgrund av det arbete som sker i
Brottsförebyggande rådet med Medborgarlöften 2018. Där ansvariga förvaltningar,
Justera
re

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 522848

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

48 (51)

2018-03-27

lovar att genomföra förändringar för att upplevelsen i omklädningsrummen ska bli
tryggare.
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2017-12-04
Motion, 2017-09-09
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för Service, nämnden för Gymnasie
& Vuxenutbildning
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§ 86
Svar på motion från Stefan Jägnert (SD) och Carita Boulwén (SD) om att
tillsätta en utredning för att kartlägga Kungsbacka kommuns kostnader
för flyktinginvandring och illegala invandrare
Dnr KS/2017:610
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att kostnader för
mottagande av nyanlända samt ensamkommande barn regelbundet följs upp och
redovisas samt att studier av undanträngningseffekter görs på nationell nivå.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har inkommit med en motion som
anmäldes till kommunfullmäktige den 7 november 2017. I motionen föreslås att
kommunfullmäktige ska besluta att tillsätta en utredning för att kartlägga
Kungsbacka kommuns kostnader som är sammankopplade med asylinvandring och
illegala invandrare samt att utreda undanträngningseffekterna, det vill säga kostnader
för ökad köbildning när det gäller tillgång till bostads- och välfärdstjänster.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-13, § 122, Förslag: Kommunfullmäktige
avslår motionen med hänvisning till att kostnader för mottagande av nyanlända samt
ensamkommande barn regelbundet följs upp och redovisas samt att studier av
undanträngningseffekter görs på nationell nivå.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-02-15, Motion, 2017-11-07.
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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§ 87
Svar på motion från Eva Borg (S) och Johan Tolinsson (S) om
profilboende med människan i centrum
Dnr KS/2017:439
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att det pågår
konceptutveckling inom vård- och omsorgsboendena.
Sammanfattning av ärendet
Eva Borg (S) och Johans Tolinsson (S) föreslår i motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 12 september 2017, § 147, att nämnden för Vård & Omsorg
får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett profilboende för särskilt
boende i egen regi.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-13, § 123, Förslag: Kommunfullmäktige
anser motionen besvarad med hänvisning till att det pågår konceptutveckling inom
vård- och omsorgsboendena.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-05, Förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det pågår
konceptutveckling inom vård- och omsorgsboendena. Det skulle därför inte tillföra
något om ett eller ett par boenden väljs ut till sådana profilboenden.
Nämnden för Vård & Omsorg, 2018-02-21, § 6, Förslag: Kommunfullmäktige anser
att motionen om profilboende är besvarad med hänvisning till redan pågående
arbete med konceptutveckling på kommunens vård- och omsorgsboenden.
Förvaltningen för Vård & Omsorg tjänsteskrivelse, 2018-01-23
Motion, 2017-08-22
Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tolinsson (S), Emma Vildstrand (MP) och Elisabeth Lyckevall (S) yrkar bifall
till motionen.
Ulrika Landergren (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag respektive Johan Tolinssons (S) m.fl. yrkande.
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Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Nämnden för Vård & Omsorg
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