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§ 89
Förändring av ärendelista
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förändringen av ärendelistan.
Sammanfattning av ärendet
Dagens sammanträde:
Ordförande Hans Forsberg (M) informerar om att ett extra ärende har tillkommit till
dagens sammanträde: Behov av att tidigarelägga investering i IT-infrastruktur.
Vidare informerar ordföranden att det finns nya avtal avseende ändringsavtal
gällande Aranäs stadsdel etapp 3 samt uppförande av kommunalt parkeringshus.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna förändringarna av ärendelistan, och finner att kommunstyrelsen bifaller
det.

Justerare
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§ 90
Information om samråd och viktigare pågående ärenden från
arbetsutskottets sammanträden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Hans Forsberg (M) informerar om att han har skrivit under den ansökan om pengar
till Ren och attraktiv kust som kommunstyrelsen behandlade på föregående
sammanträde.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera information till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare
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§ 91
Information om aktuella händelser från nämnder, bolag,
intresseorganisationer (SKL, GR med flera)
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ulrika Landergren (L) rapporterar från SKL-träff där det informerades om digital
utveckling. Slutsatsen härifrån är att den offentliga sektorn är för långsam och
förståelsen för vilka förväntningar som medborgare har måste öka.
Hans Forsberg (M) informerar från SKLs beredning för kultur- och fritidsfrågor där
blandanat trakasserier inom scenkonstbranschen är på agendan.
Marianne Kierkemann (M) informerar om att nämnden för Vård & Omsorg kommer
att behandla ett ärende om förnyad konkurrensutsättning av ett vård- och
omsorgsboende på sitt sammanträde den 16 maj 2018.
Kristina Karlsson (C) har varit på träff för regionens räkning om hur vi rustar för
digitalisering.
Fredrik Hansson (C) rapporterar från Styrgruppen miljö och samhällsbyggnad inom
GR och där ett av ärendena bland annat var Västsverige växer – ett pedagogiskt
material. Målgruppen med detta material är att uppmuntra ett hållbart resande bland
unga.
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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§ 92
Information om förvaltningen och pågående viktigare/större uppdrag,
projekt och händelser
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Ann-Charlotte Järnström informerar:


Nämnden för Vård & Omsorg kommer att behandla ett ärende om förnyad
konkurrensutsättning av ett vård- och omsorgsboende på sitt sammanträde
den 16 maj 2018. Kommundirektören lyfter denna information till
kommunstyrelsen då kommunens konkurrenspolicy anger att beslut om
konkurrensutsättning ska, innan beslut tagits i nämnd, anmälas till styrelsen
som information.



Kommundirektören kommer tillsammans med tillförordnad chef för Miljö &
Hälsoskydd att återkoppla en handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete på
förvaltningen till kommunstyrelsens arbetsutskott 8 maj. Vid samma tillfälle
kommer även arbetsutskottet att få information om rekryteringsprofiler till
förvaltningschefer för Byggnads- respektive Miljöförvaltningen.



Rekrytering av förvaltningschef till Förskola & Grundskola pågår för fullt.
Den 24 maj 2018 kommer kommundirektören tillsammans med HR-chef att
få kandidater presenterade för sig. Därefter kommer olika grupper att bjudas
in till intervjuer.



Under förra veckan var kommunen utsatta för ett stort SPAM. Det visar att
det är viktigt att fortsätta jobba med såväl IT-säkerhet som handhavande.
Tidigare satsning med en webutbildning kring IT-säkerhet kommer att göras
obligatorisk för att mota liknande beteenden.



Kommundirektören och digitaliseringschefen har träffat SKL om
kommunernas behov av stöd i en allt snabbare digital utveckling i offentlig
sektor. Viktigt att SKL tar på sig att driva frågan om att samordna olika
aktörer; SKL, Kommentus, Inera och Digitaliseringsmyndigheten så att det
blir fokus på saker som ger nytta för kommunerna.



Vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2018 kommer Länsstyrelsen
till kommunstyrelsen med en två timmar lång utbildning om beredskap.

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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§ 93
Överklagande av kommunens beslut att anta detaljplan för Iserås 4:89
Dnr KS/2017:124
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2018-04-16, och översänder det som sitt
svar till mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-12, §160, D450, att anta detaljplan för Iserås
4:89 i Onsala. Ärendet har överklagats till mark- och miljödomstolen. Klagandenas
invändningar är i huvudsak att det inte finns något behov av område för handel- och
kontorsändamål, att detaljplanen medför en oönskad omgivningspåverkan, att det blir
en trafikökning som följd av detaljplanen som bland annat får negativa konsekvenser
för trafiksäkerheten samt att en byggnation av lokaler innebär risk att byggnader
omvandlas till flyktingboende.
Kungsbacka kommun har förelagt att yttra sig till mark- och miljödomstolen senast
den 2018-05-04.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17, § 163 Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande, daterat 2018-04-16, och översänder det som sitt svar till mark- och
miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-16,
Förslag till yttrande till mark- och miljödomstolen, 2018-04-16
Föreläggande från mark- och miljödomstolen samt överklagandeskrifter
Kommunfullmäktige, 2017-10-12, § 160
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
Mark- och miljödomstolen; Vänersborgs tingsrätt, Byggnadsnämnden

Justerare
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§ 94
Planprogram för Sydöstra centrum i Kungsbacka stad
Dnr KS/2017:756
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att utarbeta
planprogram för Sydöstra centrum i Kungsbacka stad.
Sammanfattning av ärendet
Kvarteren Verkmästaren, Lantmästaren och Vägmästaren är i den Fördjupade
Översiktsplanen för Kungsbacka stad utpekade som stadsomvandlingsområden.
Behov av ett nytt stadshus finns inom kvarteret Vägmästaren och en planförfrågan
har inkommit gällande bostadsbyggnation inom kvarteret Verkmästaren.
Ett planprogram ska därför tas fram som ett första steg i planprocessen som
inkluderar dessa kvarter samt kringliggande områden. Planprogrammet ger
möjligheten att studera utvecklingen av mindre delprojekt i ett större sammanhang
och landa i en helhetsbild för utvecklingen av sydöstra centrum. Frågor gällande
bland annat kommunal service, grönytor, stråk och trafik kan säkras i ett tidigt skede
och följa utvecklingen av stadsdelen. Planprogrammet beräknas att resultera i ett
antal detaljplaner och byggas ut i etapper.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-10, § 142, Förslag: Kommunstyrelsen
beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att utarbeta planprogram för Sydöstra
centrum i Kungsbacka stad.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-21
Projektplan program, 2018-03-21
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att
detaljplanen/området ska innehålla en blandning av olika boendeformer med minst
50 % hyresrätter. Dessutom ska programmet också ange ett genomförande som
medför olika pris/hyresnivåer på bostäderna.
Emma Vildstrand (MP) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkande samt med
ändringsyrkandet att stryka meningen ”Möjliggöra för körbana med fyra filer” på
sidan 4 i projektplanen.
Ulrika Landergren (L), Hans Forsberg (M) och Thure Sandén (M) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.
Justerare
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Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner inledningsvis 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 bifaller
arbetsutskottets förslag.
Därefter finner ordföranden att det finns ett ändringsyrkande från Emma Vildstrand
(MP). Ordföranden ställer ändringsyrkandet under proposition och finner att
kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet.
Beslutet skickas till
Alla nämnder

Justerare
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§ 95
Planprogram för bostäder inom fastigheterna Stockalid 1:4, Kläppa
1:12, 1:13, 1:15 m.fl. i Åsa
Dnr KS/2017:514
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner planprogram för bostäder inom fastigheterna Stockalid
1:4, Kläppa 1:12, 1:3, 1:105 mfl i Åsa, daterat december 2016.
Kommunstyrelsen hemställer hos Byggnadsnämnden att upprätta förslag till
detaljplan för bostäder inom fastigheten Stockalid 1:4 i enlighet med godkänt
planprogram.
Kommunstyrelsen hemställer hos Byggnadsnämnden att upprätta förslag till
detaljplan för bostäder inom fastigheterna Kläppa 1:12, 1:13, 1:105 mfl i enlighet
med godkänt planprogram.
Kommunstyrelsen uttalar att innan planläggningen kan starta ska principavtal mellan
kommunen och byggherren godkännas.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-18, att ta fram ett gemensamt planprogram för
två nya bostadsområden öster om järnvägen i Åsa tätort. Sammanlagt bedöms de två
planområdena ha en kapacitet på 150 – 200 bostäder. I Stockalid är Eksta Bostads
AB exploatör och för Kläppaområdet är Derome trolig exploatör.
Planprogrammet har nu varit ut på samråd. Samhällsbyggnadskontoret konstaterar i
bifogad samrådsredogörelse att planprogrammet kan ligga till underlag för
kommande planläggningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17, § 165, Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner planprogram för bostäder inom fastigheterna Stockalid 1:4, Kläppa 1:12,
1:3, 1:105 mfl i Åsa, daterat december 2016. Kommunstyrelsen hemställer hos
Byggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan för bostäder inom fastigheten
Stockalid 1:4 i enlighet med godkänt planprogram. Kommunstyrelsen hemställer hos
Byggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan för bostäder inom
fastigheterna Kläppa 1:12, 1:13, 1:105 mfl i enlighet med godkänt planprogram.
Kommunstyrelsen uttalar att innan planläggningen kan starta ska principavtal
mellan kommunen och byggherren godkännas.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-29
Samrådsredogörelse, 2018-03-29
Samlingshandling, 2018-01-24
Justerare
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Yttrande från Derome, 2017-01-23
Planprogram för Stockalid 1:4 samt Kläppa 1:12, 1:13, 1:105 mfl i Åsa, daterat dec
2016
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag förslag med tillägget att
planprogrammet ska innehålla minst 50 % hyresrätter.
Emma Vildstrand (MP) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkande.
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 bifaller
arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder, Eksta Bostads AB, Derome Hus AB, Fastighetsägare P.K.

Justerare
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§ 96
Samråd för planprogram för nordöstra Kungsbacka stad
Dnr KS/2016:655
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att samråda kring Planprogram
för nordöstra Kungsbacka.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2017-01-17, §7 kommundirektören i uppdrag att utarbeta
planprogram för de nordöstra stadsdelarna av Kungsbacka stad. Ett samrådsförslag
har arbetats fram.
Programområdet är ca 70 hektar stort, varav 60 ha är jordbruksmark och dryga 10 ha
är skog. Till största delen ägs marken av olika privata företag, Derome, Bonava, JM
och Sverigehuset. En femtedel av programområdet ägs av privatpersoner samt
Kungsbacka kommun.
Planprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för utbyggnad av Hedeleden
och av flera nya stadsdelar med huvudsakligen bostäder inom Voxlöv och Tölö
ängar. Inom programområdet finns även stationsområdet kring Hede station med ett
stort antal verksamheter på den västra sidan om järnvägen.
Förslaget innehåller ett stort antal bostäder och verksamheter. För att man skall
kunna bygga ut Tölö ängar och Voxlöv söder om Höglandavägen är Hedeleden en
förutsättning. Det är också av största vikt att utbyggnadstakten för bostäder inom
programområdet håller en byggtakt som inte är högre än att den kommunala servicen
inom området räcker till. Programområdet är indelat i sex delområden. Delområdena
kommer att delas upp i flera detaljplaner.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-10, § 144, Förslag, Kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att samråda kring Planprogram för nordöstra
Kungsbacka.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-21
Program för nordöstra Kungsbacka, samrådshandling daterad mars 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att
programområdet ska innehålla minst 50 % hyresrätter.
Justerare
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Emma Vildstrand (MP) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkande med ändringsyrkandet
att det inte ska bli några trafikleder.
Ulrika Landergren (L), Fredrik Hansson (C) och Hans Forsberg (M) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, Eva Borgs (S) yrkande samt Emma Vildstrands (MP)
yrkande.
Ordföranden behandlar förslagen ett i taget och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Alla nämnder

Justerare
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§ 97
Planbesked för fastigheten Fjärås prästgård 1:6 m.fl.
Dnr KS/2012:245
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar negativt planbesked för Fjärås Prästgård 1:6 m.fl.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Fjärås prästgård 1:6 m.fl. har 2016-12-22 ansökt om
planbesked för att detaljplanelägga tre större områden i Fjärås med skola samt
bostadsbebyggelse. Syftet med förfrågan är att möjliggöra för en ny placering av
skola i Fjärås samt mellan 220 – 280 bostäder.
Fastigheterna som berörs är belägna utanför detaljplanelagt område.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår två av de tre delområdena som
ansökan avser i utvecklingsområdet för Fjärås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-10, Förslag: Kommunstyrelsen lämnar
negativt planbesked för Fjärås Prästgård 1:6 m.fl.
Fjärås prästgård 1:6 m.fl. presentation
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-21,
Ansökan om planbesked, 2016-12-22
Bilaga 1 till ansökan om planbesked, 2012-09-18
Bilaga 2 – 3 till ansökan om planbesked, 2013-05-21 resp. 2013-04-11
Tjänsteskrivelse, 2013-04-11
Förslag till beslut på sammanträdet
Roger Larsson (KB) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för redovisning av
vad som hänt i ärendet sedan ansökan 2013. I andra hand yrkar Roger Larsson (KB)
bifall till ansökan om planbesked.
Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer inledningsvis proposition på Roger Larssons
(KB) yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
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Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag respektive Roger Larssons (KB) yrkande. Ordföranden ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottet
förslag.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 98
Markanvisningsavtal för Anneberg Centrum
Dnr KS/2017:207
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till markanvisningsavtal med Serneke
Projektstyrning AB, daterat 2018-03-13, innebärande bland annat framtagande av
detaljplan för fastigheten Alafors 2:16 och köpeskilling om 52 035 000 kronor.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare utses att för kommunens räkning underteckna samtliga i ärendet
nödvändiga handlingar.
Sammanfattning av ärendet
Inom ramen för ärende om planprogram för utveckling av Anneberg centrum,
KS/2002:239, har kommunledningskontoret genom anbudsförfarande tagit fram
förslag på exploatör. I utvärderingen av anbuden har Serneke AB funnits vara den
mest lämpliga köparen av Anneberg centrum (del av Alafors 2:16). Urvalsprocessen
framgår av tjänsteskrivelse daterad 2017-12-19.
Förslag till avtal om genomförande och överlåtelse av mark har upprättats i enlighet
med anbudsförslaget.
Avtalsförslaget innebär att kommunen tillsammans med Serneke AB ska upprätta
detaljplan för Anneberg centrum (del av Alafors 2:16). Den preliminära
köpeskillingen är 52 035 000 kronor och grundar sig på bolagets anbud om 12 097
m2 BTA byggrätt med bostad och centrumändamål. Utöver köpeskillingen ska
köparen även erlägga gatukostnadsersättning, för anläggandet av allmän plats, om
400kr/m2 BTA byggrätt enligt plan, kostnad för framtagande av detaljplan,
anslutningsavgifter mm.
Markanvisningen omfattar ca 6 ha markyta. Markområdet beräknas inrymma ca 160
bostäder fördelade på flerbostadshus, radhus och seniorbostäder i 2 – 5 våningar
varav en tredjedel upplåts med hyresrätt. I området finns även reserverad mark för en
förskola.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-10, § 147, Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner förslag till markanvisningsavtal med Serneke Projektstyrning AB, daterat
2018-03-13, innebärande bland annat framtagande av detaljplan för fastigheten
Alafors 2:16 och köpeskilling om 52 035 000 kronor. Kommunstyrelsens ordförande
och kommundirektören eller deras respektive ställföreträdare utses att för
kommunens räkning underteckna samtliga i ärendet nödvändiga handlingar.
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Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-26, Markanvisningsavtal
daterat 2018-03-13
Kommunstyrelsen, 2017-12-196 § 287, Beslut: Kommunstyrelsen antar anbud från
Serneke att förvärva mark för bostadsbyggnation inom Anneberg Centrum för en
beräknad köpeskilling om 52 035 000 kronor. Kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att upprätta avtal avseende överlåtelse och villkor för
genomförande av projektet.
Tjänsteskrivelse, 2017-129-19
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
Serneke
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§ 99
Uppdrag om byggherrestyrd planprocess
Dnr KS/2018:221
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att starta pilotprojektet
Byggherrestyrd planprocess.
Sammanfattning av ärendet
Byggherredriven planprocess ska utvärderas med målet att öka kapaciteten och
avlasta förvaltningen i planarbetet. Byggherredriven planprocess är en process som
bygger på samverkan mellan förvaltningen och byggherre. Förvaltningen ska
medverka till att tidigt ta fram kartunderlag, projekteringsanvisningar och erforderlig
information som behövs för att byggherren på ett bra sätt ska kunna genomföra
nödvändiga utredningar och handlingar.
Förvaltningen ansvarar för en projektledare som är primär kontaktperson för
Byggherrarna under planprocessen. Projektledaren ska ansvara för kontakter med
förvaltningens olika enheter samt som bollplank till byggherren under planprocessen.
Projektledaren avgör om handlingar och underlag behöver kompletteras eller göras
om. Pilotprojektet ska jobba med tre projekt som redan finns i kommunens
produktionsplan.
Samhällsbyggnadskontoret kommer att ta fram rutiner och processer för detta arbete.
En första utvärdering av processen ska göras i samband med framtagandet av
samrådshandlingarna, sedan när projektet är klara ska ytterligare en utvärdering,
dessa utvärderingar ska resulterar i en rapport. Dessa utvärderingar ska ske av extern
part.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-10, § 148, Förslag: Kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att starta pilotprojektet Byggherrestyrd planprocess.
Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse, 2018-04-03
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulrika Landergren (L), Fredrik Hansson (C), Thure Sandén (M), Eva Borg (S),
Roger Larsson (KB), Peter Söderberg (M) och Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
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Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 100
Organisationstillhörighet för Teknikens hus
Dnr KS/2016:523
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att depåverksamheten vid Teknikens hus ska organiseras
på förvaltningen för Teknik.
Kommunstyrelsen noterar svaret på uppdraget givet av kommunstyrelsen 2016-1018, § 210 och anser det slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2016-10-18, § 210 kommundirektören i uppdrag att göra en
utredning om organisationstillhörighet för Teknikens Hus.
Förvaltningen för Teknik, förvaltningen för Service, förvaltningen för Kultur &
Fritid och Byggnadsförvaltningen förordar att depåverksamheten organiseras på
förvaltningen för Teknik främst med hänsyn till att förutsättningarna för att
möjliggöra och stödja fortsatt samordning av kommunens driftverksamheter.
Förvaltningscheferna bestämde på projektets inledande workshop tidigt i
verksamhetsutvecklingsprojektet att stödorganisationen som är baserad på Teknikens
hus och stödjer alla de verksamheter som utgår från Teknikens hus, skall tillhöra en
förvaltning kopplat till ledarskap, ansvar för arbetsmiljö och
samordningsmöjligheter. Frågeställningen avser organisationstillhörighet för enheten
och personalen som ingår i enheten Teknikens hus Depå vilket preliminärt avser en
platschef tillika enhetschef, lagerpersonal, verkstadspersonal samt gemensamt
administrativt stöd, totalt en personalstyrka om ca 8 – 12 personer. Förslaget berör
inte för de övriga enheter som baseras på Teknikens hus. Det avser inte heller ansvar
för fastigheten, fordon mm. Tjänsterna i organisationsenheten omorganiseras från
andra förvaltningar förutom chefstjänsten som är en utökning men inryms inom ram.
Under arbetets gång har samarbetsformer och organisationsmöjligheter utvecklats..
Utveckling av driftorganisation har inletts och kommer fortsätta även efter
inflyttning i Teknikens hus. Organisation och förvaltningstillhörighet för både depå
och driftorganisation bör därför utvärderas regelbundet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-10, § 149, Förslag: Kommunstyrelsen
beslutar att depåverksamheten vid Teknikens hus ska organiseras på förvaltningen
för Teknik. Kommunstyrelsen noterar svaret på uppdraget givet av kommunstyrelsen
2016-10-18, § 210 och anser det slutfört.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-15,
Kommunstyrelsen, 2016-10-18, § 210, Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att
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lokalisera Teknikens Hus till Inlag fastigheten Kungsbacka 4:33. Kommundirektören
får i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningschefer hantera tjänste- och
organisationssamordning samt utreda och redovisa vilka tjänster som idag görs i
egen/respektive extern regi samt föreslå vilka tjänster som är lämpliga att utföras i
egen respektive i extern regi. Kommundirektören får i uppdrag att göra en utredning
om organisationstillhörighet för Teknikens Hus.
Tjänsteskrivelse, 2016-09-20
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 Teknik
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§ 101
Uppstart av förstudie som föregås av utredning för Varlaskolans
tillbyggnad inklusive ny idrottshall och parkeringsplatser
Dnr KS/2018:177
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av förstudie som föregås av en utredning för
utbyggnation av Varlaskolan med tillhörande idrottshall och parkeringsytor.
Projektet är inplanerat år 2021 i kommande lokalplan för 2019-2023.
Sammanfattning av ärendet
I kommande lokalplan föreslås att en utbyggnation av Varlaskolan med tillhörande
idrottshall och parkeringsytor, dessa planeras in med ett färdigställande år 2021.
Behovet av fler elevplatser inom de centrala skolorna är stort och alternativet att
bygga ut Varlaskolan med fler elevplatser är ett långsiktigt alternativ.
Utbyggnationen av Varlaskolan kommer även avlasta det stora trycket på andra
skolor där möjligheten till en utbyggnation är svårare. För att ha färdigställt projekt
till år 2021 behöver Service Fastigheter ge Service Lokalförsörjning i uppdrag att
påbörja projektet som föregås med en utredning under andra kvartalet 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17, § 162, Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner uppstart av förstudie som föregås av en utredning för utbyggnation av
Varlaskolan med tillhörande idrottshall och parkeringsytor. Projektet är inplanerat
år 2021 i kommande lokalplan för 2019-2023.
Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse, 2018-03-21,
Förskola och Grundskola, Lokalplan 2019-2023
Fritid & Folkhälsa, Lokalplan 2019-2023
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 Service, nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för Fritid &
Folkhälsa, KLK Ekonomi
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§ 102
Svar på remiss från Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikts
samråd om arbetsprogram samt översikt över väsentliga frågor
Dnr KS/2017:604
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2018-03-22, och översänder det som sitt
svar till Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt.
Sammanfattning av ärendet
Inför framtagandet av Förvaltningsplan 2021-2027 ska vattenmyndigheterna
genomföra samråd över ett arbetsprogram med tidplan. I arbetsprogrammet finns en
plan för hur, och när, kommuner och andra aktörer kan vara med och påverka fram
till dess att nya beslut ska fattas om nästa åtgärdsprogram (2021- 2027), reviderade
miljökvalitetsnormer och förvaltningsplan.
I samrådet så har Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt satt samman ett
dokument med en översikt över väsentliga frågor som kommunen nu har möjlighet
att lämna synpunkter på.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-10, Förslag: Kommunstyrelsen antar
yttrande, daterat 2018-03-22, och översänder det som sitt svar till
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-16
Yttrande, 2018-03-22
Förvaltningen för Tekniks yttrande avseende samrådsremiss från
Vattenmyndigheten, 2018-03-16
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, 2018-03-02 § 22, Beslut: Nämnden för Miljö &
Hälsoskydd antar förvaltningens skrivelse som sin egen och översänder den till
kommunstyrelsen.
Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydds tjänsteskrivelse, 2018-03-02
Vattenmyndigheterna, Missiv - Samråd om förslag till åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer samt arbetsplan för samtliga vattendistrikt, 2017-11-02
Vattenmyndigheterna, Samrådsdokument - Arbetsprogram med tidtabell och
Översikt över väsentliga frågor, 2017-11-02
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
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, nämnden för Teknik, nämnden
för Miljö & Hälsoskydd
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§ 103
Svar på remiss från Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikts
samråd om förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer
Dnr KS/2017:604
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2018-03-21 och översänder det som sitt
svar till Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt.
Sammanfattning av ärendet
På grund av ändringar i EU-direktiv om bland annat prioriterade ämnen har
vattenmyndigheterna tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för sex nya
prioriterade ämnen. Även åtgärder som rör PFAS i grundvatten har inkluderats i
förslaget. Dessutom så har biotillgängliga halter beräknats för koppar och zink i
ytvattenförekomster, vilket i vissa fall har medfört reviderade miljökvalitetsnormer.
Kommunen har ny möjlighet att lämna synpunkter på det framtagna
åtgärdsprogrammet samt ett förslag om reviderade miljökvalitetsnormer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-10, § 151, Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande, daterat 2018-03-21 och översänder det som sitt svar till
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-15,
Yttrande. 2018-03-21
Förvaltningen för Tekniks yttrande, 2018-03-16
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd. 2018-03-02, § 23, Beslut: Nämnden för Miljö &
Hälsoskydd antar förvaltningens skrivelse som sin egen och översänder den till
kommunstyrelsen.
Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydds tjänsteskrivelse, 2018-03-02
Vattenmyndigheterna, Missiv - Samråd om förslag till åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer samt arbetsplan för samtliga vattendistrikt, 2017-11-02
Vattenmyndigheterna, Föreskrifter om ändring i Västra Götalands läns föreskrifter
om kvalitetskrav för vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt, 2017-11-02
Vattenmyndigheterna. Samrådshandling - Underlagsrapport till reviderade
miljökvalitetsnormer med avseende på koppar och zink 2018-2021, 2017-11-02
Vattenmyndigheterna, Samrådshandling - Förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 för
nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten, 2017-11-02
Vattenmyndigheterna, Samrådshandling (Bilagor A-E) - Förslag till åtgärdsprogram
2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten, 2017-1102
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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
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, nämnden för Teknik, nämnden
för Miljö & Hälsoskydd
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§ 104
Svar på initiativ från Lisa Andersson (M) om kameraövervakning på
resecentrum, undergången vid stationen samt Hede stations parkering
Dnr KS/2017:337
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ansöka om kameratillstånd
för Hede stations parkering samt undergången vid Kungsbacka resecentrum.
Kommunstyrelsen ger nämnden för Service i uppdrag att färdigställa uppförandet av
kameratillstånd för Hede stations parkering samt undergången vid Kungsbacka
resecentrum. Nämnden för Service erhåller en investeringsbudget på 1,4 miljoner
kronor 2018 för färdigställande, under förutsättning att kommunen erhåller
kameratillstånd. Finansiering sker inom ramen för kommunens totala
investeringsbudget 2018.
Sammanfattning av ärendet
Ledamot Lisa Andersson (M) har i skrivelse 2017-06-13 väckt fråga om
kameraövervakning på resecentrum, undergången vid resecentrum och Hede
parkering och önskar att kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett underlag till
en ansökan för tillstånd till kameraövervakning på resecentrum, undergången vid
resecentrum samt Hede stations parkering.
Kommunstyrelsen gav den 2017-06-20, § 162 kommundirektören i uppdrag att ta
fram ett underlag till en ansökan för tillstånd till kameraövervakning på resecentrum,
undergången vid resecentrum samt Hede stations parkering.
Kommunledningskontoret har tillsammans med representanter från Hallandstrafiken,
Västtrafik, Polisen, Kungsbacka kommuns samordnare för brottsförebyggande rådet
(BRÅ) och förvaltningen för Service tagit fram underlag till en ansökan för tillstånd
till kameraövervakning för berörda platser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-17, § 168, Förslag: Kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att ansöka om kameratillstånd för Hede stations
parkering samt undergången vid Kungsbacka resecentrum. Kommunstyrelsen ger
nämnden för Service i uppdrag att färdigställa uppförandet av kameratillstånd för
Hede stations parkering samt undergången vid Kungsbacka resecentrum. Nämnden
för Service erhåller en investeringsbudget på 1,4 miljoner kronor 2018 för
färdigställande, under förutsättning att kommunen erhåller kameratillstånd.
Finansiering sker inom ramen för kommunens totala investeringsbudget 2018.
Statistik från kommunpolis Ann Rönnäng
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-03
Kommunstyrelsen, 2017-06-20, § 162
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Skrivelse från ledamot Lisa Andersson (M) om ansökan för tillstånd av
kameraövervakning
Förslag till beslut på sammanträdet
Carita Boulwén (SD), Ulrika Landergren (L), Lisa Andersson (M), Thure Sandén
(M), Roger Larsson (KB) och Kristina Karlsson (C) 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.
Anteckning
Franklin Eck (M), Christian Johansson (M) och Agneta Ernegård (KB) stödjer
kommunstyrelsens beslut.
Beslutet skickas till
Västtrafik, Hallandstrafiken
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§ 105
Svar på initiativ från Ulrika Landergren (L) om att pröva kommunala
trygghetsvakter vid Kungsbacka resecentrum
Dnr KS/2017:194
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget om att pröva kommunala trygghetsvakter
vid Kungsbacka resecentrum är besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelse, daterad
2018-02-07.
Reservation
Ulrika Landergren (L) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut med följande
motivering: ”Liberalerna reserverar sig mot beslutet att inte införa trygghetsvakter på
resecentrum. Vi tycker det är oerhört märkligt att Kungsbacka som har som mål att
vara en trygg stad inte kan tänka sig att införa trygghetsvakter. Vi beklagar att både
allianskamrater och socialdemokrater inte inser värdet av att öka tryggheten för
människor i vår kommun och därmed ger människor möjligheten att känna sig fria
och trygga när man ska röra sig i staden.”
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag den 11 april 2017, § 85 att starta
en diskussion med Västtrafik och Hallandstrafiken och se hur bemanning av
trygghetsvakter kan utformas och belysa vad det skulle kosta för att öka tryggheten
på stationen.
Kommunledningskontoret har tillsammans med representanter från Hallandstrafiken,
Västtrafik, Polisen och Kungsbacka kommuns samordnare för brottsförebyggande
rådet (BRÅ) utrett hur bemanning av trygghetsvakter kan utformas och belyst vad en
sådan bemanning skulle kosta för att öka tryggheten på stationen. Diskussionen med
länstrafikbolagen resulterade i att Kungsbacka kommun inte kan förvänta sig något
ekonomiskt stöd för bemanning av trygghetsvakter på resecentrum, vilket innebär att
Kungsbacka kommun skulle stå för hela kostnaden själv. En beräkning av kostnaden
redovisas under rubriken ”kostnad för införande av trygghetsvakter”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-20, § 133, Förslag: Kommunstyrelsen
beslutar att uppdraget om att pröva kommunala trygghetsvakter vid Kungsbacka
resecentrum är besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-07.
Skrivelse från Ulrika Landergren: Så skapar vi ett tryggare Kungsbacka, 2018-03-21
Medborgardialog i Kungsbacka 2017
Justerare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-02-27 § 96, Beslut: Kommunstyrelsens
arbetsutskott återremitterar ärendet till kommunledningskontoret för att komplettera
med fakta från kommunens dialog om trygghet.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-02-07, Förslag: Kommunstyrelsen
beslutar att uppdraget om att pröva kommunala trygghetsvakter vid Kungsbacka
resecentrum är besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-07.
Kommunstyrelsen, 2017-04-11 § 85
Skrivelse från Ulrika Landergren (L) om att pröva kommunala trygghetsvakter vid
Kungsbacka resecentrum, 2017-04-04
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulrika Landergren (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att uppdraget om att pröva
kommunala trygghetsvakter vid Kungsbacka resecentrum är fullgjort samt att
kommunstyrelsen ska besluta att införa trygghetsvakter på resecentrum fredag och
lördag mellan klockan 20.00 – 03.00 till en kostnad av 400 00 kronor, med
finansiering från kommunstyrelsens oförutsedda medel, i enlighet med skrivelse
daterad 2018-03-21.
Emma Vildstrand (MP) yrkar bifall till Ulrika Landergrens (L) yrkande.
Roger Larsson (KB) yrkar bifall till Ulrika Landergrens (L) yrkande med tillägget att
uppdraget ska gälla hela Kungsbacka centrum.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, Ulrika Landergrens (L) yrkande samt Roger Larssons (KB)
yrkande.
Ordföranden behandlar förslagen ett i taget och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Västtrafik, Hallandstrafiken
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§ 106
Redovisning av inkomna skrivelser
Dnr KS/2018:123
Beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 22 mars till 17 april 2018 har följande skrivelser inkommit till
kommunstyrelsen:
Nämnden för Tekniks beslut, 2018-03-14 § 26, avseende upplåtelse foodtrucks
Kommunrevisionens förstudie och följebrev avseende kulturskolan
Räddningstjänsten Storgöteborgs yttrande 2018-04-03 över remiss: Stärkt
straffrättsligt skydd för blåljus-verksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner
Hallands arkivförbunds Verksamhetsberättelse och bokslut för Hallands
arkivförbund 2017
Region Halland beslut, 2018-04-04 §83, avseende förlängning av regionalt
serviceprogram
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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§ 107
Anmälan av delegeringsbeslut
Dnr KS/2017:552
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under
perioden 2018-03-22 till 2018-04-17.
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 2018-03-22 till 2018-04-17.

Justerare

Delegat

Ärende/ärendegrupp

Arbetsutskottet

2018-04-10, 2017-04-17

Kommundirektör

Köpekontrakt Fastigheten Kungsbacka
Rossared 5:21, KS Del/2018 § 3

Kommundirektör

Överenskommelse om ändrat område i
Kyvik GA:16, KS Del/2018 §4

Kommundirektör

Servitutsavtal Köpstaden 5:2 –
Teleledningar, 15/2018

Kommundirektör

Servitutsavtal Köpstaden 5:4 –
Teleledningar, 16/2018

Kommundirektör

Servitutsavtal Köpstaden 16:1 –
Teleledningar , 17/2018

Kommundirektör

Servitutsavtal Onsala-Buerås 1:3 –
Teleledningar, 18/2018
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Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2018-03-22 till
2018-04-17 och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 108
Anmälan av ordförandebeslut - yttrande till Länsstyrelsen i Hallands län
på fråga om vatten och avlopp i område Altardalsvägen i Kungsbacka
kommun
Dnr KS/2018:37
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från
kommunstyrelsens ordförande på grund av brådskande ärende.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande har på kommunstyrelsens vägnar godkänt ett yttrande
till Länsstyrelsen i Hallands län på ”Fråga om vatten och avlopp i område
Altardalsvägen i Kungsbacka kommun”.
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 till Länsstyrelsen i Hallands län på ”Fråga om vatten
och avlopp i område Altardalsvägen i Kungsbacka kommun, 2018-03-28
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.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 532935

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

37 (53)

2018-04-24

§ 109
Ombudgetering och resultatfonder 2017
Dnr KS/2018:103
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Resultatfonderna förändras till en total summa av 200 157 000 kronor.
Kommunfullmäktige ombudgeterar 2 343 000 kronor till nämnderna från
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda medel.
Kommunfullmäktige godkänner en investeringsvolym på 718 365 000 kronor för
2018. Av investeringsvolymen består -35 500 000 kronor av minskade investeringar
för Stödboende Anneberg där projektet är nedlagt samt för Sandlyckans äldreboende
med anledning av förändrat budgetbehov. Resterande 14 866 000 kronor avser
ombudgeteringar 2018. Till 2019 ombudgeteras 3 500 000 kronor för GC-bro mellan
Inlags idrottsområde. Investeringsvolymen finansieras inom ramen för
Kommunfullmäktiges beslut om att uppta nya lån till ett totalbelopp av 325 000 000
kronor, dock får den totala låneskulden inte överstiga totalbeloppet 1 229 000 000
kronor 2018.
Kommunfullmäktige ger nämnderna för Individ & Familjeomsorg samt
Funktionsstöd i uppdrag att återkomma med en handlingsplan som redovisar hur
underskotten ska återställas samt inom vilken tidsram de kommer återställas.
Handlingsplanen ska redovisas senast i samband med delårsrapporten per siste
augusti.
Sammanfattning av ärendet
I samband med genomgången av bokslutet för 2017 har framkommit önskemål från
nämnder och styrelser om att överskott i driftbudgeten och investeringsbudgeten
skall få disponeras 2018 eller tillföras till resultatfonden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-10, Förslag: Resultatfonderna förändras
till en total summa av 200 157 000 kronor. Kommunfullmäktige ombudgeterar 2 343
000 kronor till nämnderna från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda medel.
Kommunfullmäktige godkänner en investeringsvolym på 718 365 000 kronor för
2018. Av investeringsvolymen består -35 500 000 kronor av minskade investeringar
för Stödboende Anneberg där projektet är nedlagt samt för Sandlyckans äldreboende
med anledning av förändrat budgetbehov. Resterande 14 866 000 kronor avser
ombudgeteringar 2018. Till 2019 ombudgeteras 3 500 000 kronor för GC-bro mellan
Inlags idrottsområde. Investeringsvolymen finansieras inom ramen för
Kommunfullmäktiges beslut om att uppta nya lån till ett totalbelopp av 325 000 000
kronor, dock får den totala låneskulden inte överstiga totalbeloppet 1 229 000 000
kronor 2018. Kommunfullmäktige ger nämnderna för Individ & Familjeomsorg samt
Justerare
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Funktionsstöd i uppdrag att återkomma med en handlingsplan som redovisar hur
underskotten ska återställas samt inom vilken tidsram de kommer återställas.
Handlingsplanen ska redovisas senast i samband med delårsrapporten per siste
augusti.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-09, Bilaga ombudget
investeringar 2017
Kommunstyrelsen, 2018-02-20, § 39, Beslut: Kommunstyrelsen godkänner begäran
av ombudgetering för driften med 396 897 kronor. Kommunstyrelsen godkänner
begäran av ombudgetering för investeringar med 2 000 000 kronor.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-01-11
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
Förvaltningarna, Kommunledningskontoret, ekonomi
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§ 110
Dotterbolag till Eksta Bostads AB
Dnr KS/2018:110
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner att Eksta Bostads AB bildar ett dotterbolag för
hantering av temporära bostäder.
Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordning, daterad 2018-04-10.
Kommunfullmäktige godkänner förslag till Eksta Bostads ABs ägardirektiv för
dotterbolaget, daterat 2018-04-10.
Kommunfullmäktige beslutar att som ovillkorat aktieägartillskott tillskjuta 100 000
000 kronor till Eksta Bostads AB. Aktieägartillskottet finansieras genom ökad
upplåning.
Kommunfullmäktige lämnar som särskilt ägardirektiv till Eksta Bostads AB att som
ombud för Eksta Bostads AB på dotterbolagets stämma utse samma person som är
Kungsbackas ställföreträdare på stämma i Eksta Bostads AB.
Kommunfullmäktige uppdrar åt ställföreträdaren för Kungsbacka kommun att


på Eksta Bostads ABs stämma fastställa det särskilda ägardirektivet till Eksta
Bostads AB samt



på dotterbolagets stämma fastställa Eksta Bostads ABs ägardirektiv till
dotterbolaget.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att företräda kommunen i frågor
om bolagsbildningen, med undantag av frågor som direkt ankommer på
kommunfullmäktige enligt lag.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har ansvar för att tillhandahålla boenden för utsatta grupper,
bland annat för nyanlända men även för andra som är i behov av en bostad. Olika
former av bostadsmöjligheter behövs. Bostäder för dessa grupper kan i många fall
vara av tillfällig karaktär. Eksta Bostads AB är ett bostadsaktiebolag, som har som
ändamål att i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Kungsbacka kommun och erbjuda
hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. Eksta Bostads ABs bedömning är att
det är lämpligt att bilda ett dotterbolag för bostäder av tillfällig karaktär.
Eksta Bostads ABs finansiering av dotterbolaget sker genom att ett ägartillskott om
100 miljoner kronor tillskjuts till Eksta Bostads AB. Ägartillskottet kommer att
motsvaras av den tillgång som uppstår i Eksta Bostads AB genom innehavet av
Justerare
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dotterbolaget. Kommunens finansiering av ägartillskottet görs genom ökad
upplåning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17, § 161, Förslag: Kommunfullmäktige
godkänner att Eksta Bostads AB bildar ett dotterbolag för hantering av temporära
bostäder. Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordning, daterad 201804-10. Kommunfullmäktige godkänner förslag till Eksta Bostads ABs ägardirektiv
för dotterbolaget, daterat 2018-04-10. Kommunfullmäktige beslutar att som
ovillkorat aktieägartillskott tillskjuta 100 000 000 kronor till Eksta Bostads AB.
Aktieägartillskottet finansieras genom ökad upplåning. Kommunfullmäktige lämnar
som särskilt ägardirektiv till Eksta Bostads AB att som ombud för Eksta Bostads AB
på dotterbolagets stämma utse samma person som är Kungsbackas ställföreträdare
på stämma i Eksta Bostads AB. Kommunfullmäktige uppdrar åt ställföreträdaren för
Kungsbacka kommun att a) på Eksta Bostads ABs stämma fastställa det särskilda
ägardirektivet till Eksta Bostads AB samt b) på dotterbolagets stämma fastställa
Eksta Bostads ABs ägardirektiv till dotterbolaget. Kommunfullmäktige uppdrar åt
kommunstyrelsen att företräda kommunen i frågor om bolagsbildningen, med
undantag av frågor som direkt ankommer på kommunfullmäktige enligt lag.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-10, Förslag till bolagsordning
för dotterbolaget Tempohus AB, 2018-04-10
Förslag till ägardirektiv för dotterbolaget Tempohus AB, 2018-04-10
Eksta Bostads ABs anhållan om att bilda dotterbolag, 2018-03-07
Ägardirektiv till Eksta Bostads AB, KF 2011-05-04, § 113, fastställt av
bolagsstämma 2011-05-11
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulrika Landergren (L) och 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 till beslut, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Eksta Bostads AB
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§ 111
Ändringsavtal gällande Aranäs stadsdel etapp 3 samt uppförande av
kommunalt parkeringshus
Dnr KS/2015:354
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal om ändring/tillägg av det mellan
Kungsbacka kommun och Lindbäcks Boende AB träffade avtalet om Genomförande
och överlåtelse av mark inom Aranäs stadsdel etapp 3, KS/2015:354. Ändringarna
och tilläggen till ursprungsavtalet avser ändring av villkoren för uppförande av
parkeringsanläggning och tidpunkt för tillträde.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare utses att för kommunens räkning underteckna nödvändiga handlingar
i ärendet.
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service att projektera och uppföra
parkeringshus i Aranäs stadsdel etapp 3 till ett bedömt värde av 300 miljoner kronor.
Finansiering sker genom upplåning.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i samråd med nämnderna för
Teknik och Service att utreda drift av parkeringshus och driftens finansiering.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att inarbeta kostnaderna för
parkeringshuset i budgeten för 2019.
Förslag till beslut till kommunstyrelsen, under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut ovan
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att i samråd med nämnderna för
Teknik och Service att utreda drift av parkeringshus och driftens finansiering samt att
inarbeta kostnaderna i budget 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2017-12-19, § 297 kommundirektören i uppdrag att utreda
förutsättningarna för kommunala parkeringshus i Kungsbacka kommun.
Samhällsbyggnadskontoret har påbörjat utredningen för kommunala parkeringshus i
Kungsbacka men denna har ännu ej färdigställts.
I arbetet med detaljplanen för Aranäs stadsdel etapp 3, har konstaterats att
parkeringsbehovet är betydligt större än vad som tidigare beräknats. För att trygga
tillgången till parkeringsplatser i stadsdelen blir det därför nödvändigt att söka andra
lösningar än det som förutsatts i det avtal som träffats med Lindbäcks Bostads AB.
Justerare
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Även om utredningen för kommunala parkeringshus inte färdigställts, har arbetet
visat att bästa lösningen för att hantera parkeringsfrågan i Aranäs stadsdel är att
kommunen bygger och förvaltar parkeringshus.
På grund av denna ändring i förutsättningarna har ändringar och tillägg förhandlats
fram med Lindbäcks Boende AB, vilket resulterat i föreliggande förslag till
ändringar och tillägg till ursprungsavtalet. Ändringarna innebär att Lindbäcks
Boende AB inte längre tar ansvar för parkering i projektet med ett
exploateringsbidrag om 30 miljoner kr som motprestation samt att byggnation av
bostäder och verksamheter i planområdet senareläggs så att den börjar efter att
parkeringshus färdigställts i tillräcklig omfattning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 § 170, Förslag: Kommunfullmäktige
godkänner förslag till avtal om ändring/tillägg av det mellan Kungsbacka kommun
och Lindbäcks Boende AB träffade avtalet om Genomförande och överlåtelse av
mark inom Aranäs stadsdel etapp 3, KS/2015:354. Ändringarna och tilläggen till
ursprungsavtalet avser ändring av villkoren för uppförande av parkeringsanläggning
och tidpunkt för tillträde. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller
deras respektive ställföreträdare utses att för kommunens räkning underteckna
nödvändiga handlingar i ärendet. Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för
Service att projektera och uppföra parkeringshus i Aranäs stadsdel etapp 3 till ett
bedömt värde av 300 miljoner kronor. Finansiering sker genom upplåning.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i samråd med nämnderna för
Teknik och Service att utreda drift av parkeringshus och driftens finansiering.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att inarbeta kostnaderna för
parkeringshuset i budgeten för 2019. Förslag till beslut till kommunstyrelsen, under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan: Kommunstyrelsen uppdrar åt
kommundirektören att i samråd med nämnderna för Teknik och Service att utreda
drift av parkeringshus och driftens finansiering samt att inarbeta kostnaderna i
budget 2019.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-13
Förslag till ändring och tillägg till avtal, 2018-04-16
Ursprungsavtal, undertecknat 2015-09-29 och 2015-12-02
Finansiering P-hus sammanställning, 2018-03-01
Kartbilaga Läge parkeringshus Aranäs etapp 3
Ändring och tillägg till avtal 2018-04-20
Undertecknat tilläggs/ändirngsavtal
Undertecknat ursprungsavtal med markeringar
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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§ 112
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS, kvartal 4 2017
Dnr KS/2018:133

Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Vård & Omsorg
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen
för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen
som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska 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 4 år 2017, 41 beslut
enligt socialtjänstlagen som ej har kunnat verkställas inom tre månader
efter beslut. Samtliga ärenden gäller beslut om särskilt boende. Detta
beror bland annat på att den enskilde tackat nej till erbjuden insats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-20, § 136, Förslag:
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Vård & Omsorg
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade till protokollet.
Nämnden för Vård & Omsorg, 2018-02-21 § 14, Förslag: Nämnden för
Vård & Omsorg antar förvaltningens skrivelse angående rapport
avseende ej verkställda beslut enligt 16 kap § 6 f socialtjänstlagen och §
28 f lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2018-02-05
Beslutsgång
Justerare
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Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 113
Svar på motion från Maria Rasmussen (V) om att ensamkommande
unga som söker asyl ska ges möjlighet att bo kvar i kommunen även
om de har fyllt 18 år
Dnr KS/2017:440
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att kommunens ansvar för
asylsökande begränsar sig till ensamkommande asylsökande under 18 år samt
ensamkommande asylsökande över 18 år med ett omfattande vårdbehov.
Sammanfattning av ärendet
Maria Rasmussen (V) har inkommit med en motion som anmäldes till
kommunfullmäktige den 12 september 2017.
I motionen föreslås att ensamkommande unga som söker asyl ska ges möjlighet att
bo kvar i kommunen även om de fyllt 18 år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-10, Förslag: Kommunfullmäktige avslår
motionen med hänvisning till att kommunens ansvar för asylsökande begränsar sig
till ensamkommande asylsökande under 18 år samt ensamkommande asylsökande
över 18 år med ett omfattande vårdbehov.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-12
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2017-12-13, § 129, Beslut: Nämnden för
Individ & Familjeomsorg står kvar vid bedömning och beslut fattat då svar avgavs på
snarlik motion den 18 oktober 2017, § 97 (dnr IF/2017:80) och beslutar att avslå
motionen om att ensamkommande unga som söker asyl ska ges möjlighet att bo kvar
i kommunen även om de fyllt 18 år.
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse 2017-11-27
Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning, 2018-02-07, § 13, Beslut: Nämnden för
Gymnasie & Vuxenutbildning besvarar inte motionen då frågor som rör boende inte
ligger inom nämndens ansvarsområde.
Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning, tjänsteskrivelse, 2018-02-06
Motion, 2017-09-12
Förslag till beslut på sammanträdet
Emma Vildstrand (MP) yrkar bifall till motionen.
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Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förlag och Emma Vildstrands (MP) yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning
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§ 114
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om öppna fritidsgårdar i alla
kommundelar på kvällar, helger och lov
Dnr KS/2017:611
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till att det under längre tid
funnits ett stort engagemang i frågan, från såväl interna som externa aktörer.
Kommunfullmäktige ger nämnden för Fritid & Folkhälsa i uppdrag att utreda intresse
och förutsättningar för att ha öppna fritidsgårdar i alla kommundelar på kvällar,
helger och lov.
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 ansvarig nämnd ska få i uppdrag att utreda intresse och
förutsättningar för att ha öppna fritidsgårdar i alla kommundelar på kvällar, helger
och lov.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-20, § 135, Förslag: Kommunfullmäktige
bifaller motionen med hänvisning till att det under längre tid funnits ett stort
engagemang i frågan, från såväl interna som externa aktörer. Kommunfullmäktige
ger nämnden för Fritid & Folkhälsa i uppdrag att utreda intresse och förutsättningar
för att ha öppna fritidsgårdar i alla kommundelar på kvällar, helger och lov.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-02-27
Nämnden för Fritid & Folkhälsas beslut, 2018-02-22 § 13, Förslag:
Kommunfullmäktige bifaller motion från (SD) och uppdrar till ansvarig nämnd att
utreda intresse och förutsättningar för att ha öppna fritidsgårdar i alla kommundelar
på kvällar, helger och lov.
Förvaltningen för Fritid & Folkhälsas tjänsteskrivelse, 2018-02-07
Motion, 2017-11-07
Förslag till beslut under sammanträdet
Emma Vildstrand (MP) och Peter Söderberg (M) yrkar avslag på motionen.
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Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förlag och Emma Vildstrands (MP) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Nämnden för Fritid & och Folkhälsa
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§ 115
Svar på motion från Dag Windefjord (SD) om utredning om hur fler
koloniområden kan anläggas, såsom på oanvänd kommunal mark
Dnr KS/2012:144
Beslut - förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen om att utreda hur fler koloniområden kan
anläggas. Frågan om fler koloniområden beaktas i kommande nya exploateringar.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har 2012-04-10 inkommit med en motion om att Kungsbacka
kommunfullmäktige ska tillsätta en utredning om hur fler koloniområden kan
anläggas, exempelvis på oanvänd kommunal mark.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17, § 167, Förslag: Kommunfullmäktige
avslår motionen om att utreda hur fler koloniområden kan anläggas. Frågan om fler
koloniområden beaktas i kommande nya exploateringar.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-04
Motion, 2012-04-10
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 förlag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, nämnden för Teknik
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§ 116
Svar på motion från Thord Brynielsson (SD) om ett klotter- och
graffitifritt Kungsbacka
Dnr KS/2017:485
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till följande.
Nämnden för Kultur & Turism och nämnden för Fritid & Folkhälsa har redan
beslutat godkänna tillfälliga graffitiväggar i Kungsbacka och i Åsa. Det finns för
närvarande inga principiella eller andra skäl av större vikt för att fatta något annat
beslut i frågan eller att föregå den utvärdering av tillfälliga graffitiväggar som ska
göras efter prövoperiodens slut.
Eftersom det inte finns några graffitiväggar i Kungsbacka kommun, finns det heller
inga att ta bort.
Reservation
Carita Boulwén (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Thord Brynielsson (SD) yrkar i motion, som anmäldes i
kommunfullmäktige den 12 september 2017, att Kungsbacka kommun inte ska
uppföra några tillfälliga eller permanenta klotter- och graffitiväggar samt att
kommunen ska ta bort alla eventuella tillfälliga eller permanenta klotter- eller
graffitiväggar.
Initiativ till en öppen graffitivägg kom till under rådslaget för Barbrobetalar våren
2016. Beslutet var då att invänta den rapport som BRÅ (Brottsförebyggande Rådet)
skulle färdigställa under hösten 2016. Därefter skulle slutsatser dras. Nämnden för
Kultur & Turism och nämnden för Fritid & Folkhälsa beslutade i juni 2017 att
godkänna en försöksverksamhet med tillfälliga graffitiväggar i Kungsbacka och Åsa.
Syftet med tillfälliga platser för graffiti och gatukonst är att pröva hur en sådan yta
skulle kunna fungera och vad konsekvenserna blir i Kungsbackas lokala
sammanhang. Några sådana väggar finns således ännu inte i Kungsbacka. En
utvärdering ska ske när väggarna tas bort.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-16, § 41, Förslag: Kommunfullmäktige
avslår motionen med hänvisning till följande. Nämnden för Kultur & Turism och
nämnden för Fritid & Folkhälsa har redan beslutat godkänna tillfälliga
graffitiväggar i Kungsbacka och i Åsa. Det finns för närvarande inga principiella
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eller andra skäl av större vikt för att fatta något annat beslut i frågan eller att föregå
den utvärdering av tillfälliga graffitiväggar som ska göras efter prövoperiodens slut.
Eftersom det inte finns några graffitiväggar i Kungsbacka kommun, finns det heller
inga att ta bort.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-20, Nämnden för Kultur &
Turism, 2017-12-13, § 64, Beslut: Nämnden ställer sig bakom förvaltningens
yttrande daterat 2017-11-20 och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på
remissen. Yttrandet innebär att nämnden föreslår avslag på motionen.
Nämnden för Fritid & Folkhälsa, 2017-12-14, § 72, Beslut: Nämnden ställer sig
bakom förvaltningens yttrande daterat 2017-11-20 och överlämnar det till
kommunstyrelsen som svar på remissen. Yttrandet innebär att nämnden föreslår
avslag på motionen.
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2017-11-20
Förvaltningen för Kultur & Fritid, bilaga med exempelbilder
Motion, 2017-09-12
Förslag till beslut
Emma Vildstrand (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förlag och Carita Boulwén (SD) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag
Beslutet skickas till
Nämnden för Kultur & Turism, nämnden för Fritid & Folkhälsa
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§ 117
Behov av att tidigarelägga investering i IT-infrastruktur
Dnr KS/2018:265
Beslut
Förvaltningen för Service får lov att göra investering i IT-infrastruktur tidigare än
vad som var planerat. Beloppet på 6,9 miljoner kronor ryms inom kommunens totala
investeringsvolym.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen för Service har inkommit med en förfrågan om att tidigarelägga en
investering som var planerad till 2019.
Skälen till att förvaltningen för Service behöver göra något är:


Hantera att stora delar av befintlig utrustning når s.k. End-of Life under 20192020
o Garantera support och tillgång till reservdelar och kompetens.



Säkerställa att det finns en infrastruktur som är förberedd för kommande krav
med avseende på digitalisering, ex IoT
o Automatisering och ökad säkerhet genom segmentering baserat på
användare, digital utrustning, roll e t c – s.k. policies
o Proaktiv automatiserad felsökning
o Framtidssäkrad infrastruktur





Utökad kapacitet – hantera fler enheter i nätet



Utökad förmåga att hantera fler typer av digital utrustning
– ex IoT-utrustning

Prisbilden är fördelaktig just nu
o Den löpande supportkostnaden minskar med 7 000 kr per månad



Bytet innebär färre enheter och konsumerar mindre energi.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-23, Förslag: Förvaltningen för
Service får lov att göra investering i IT-infrastruktur tidigare än vad som var
planerat. Beloppet på 6,9 miljoner kronor ryms inom kommunens totala
investeringsvolym.
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Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunledningskontorets förslag till beslut, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Service, KS Ekonomi, KF För kännedom

Justerare

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 532935

Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

HANS FORSBERG

Datum & Tid

2018-04-26 11:35:01 +02:00

Identifikationstyp

Svensk e-legitimation

Identifikations-id

_09fc86b8348aa3e004e2a2e3f7cc9a6e23

Namn

FREDRIK HANSSON

Datum & Tid

2018-04-26 11:42:51 +02:00

Identifikationstyp

Svensk e-legitimation

Identifikations-id

_05eb51e6342e38760a71be02f20f47302e

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2018-04-26 11:42:56 +02:00
Ref: 532935
www.comfact.com

Validera dokumentet | Användarvillkor

ProSale Signing Referensnummer: 532935

Signatursida 1 av 1

