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§ 212
Information - Informationssäkerhet
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Utvecklingschef på IT-enheten, Iwona Carlsson och verksamhetschef på IT-enheten,
Christer Blomqvist, informerar om hur kommunen arbetar med IT-säkerhet och
informationssäkerhet samt övergången till Office 365 för att öka säkerheten i
kommunen.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§ 213
Kommunstyrelsens delårsrapport per augusti 2018 (från årshjul)
Dnr KS/2018:392
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten per augusti med prognos 2018, med en
redaktionell ändring.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen prognosticerar en budget i balans för helåret 2018 men det finns
några större avvikelser inom förvaltningen. De största negativa avvikelserna
genereras av höga kostnader för mottagande av nyanlända samt mindre debiterbar tid
i exploateringsprojekten. Dessa budgetunderskott vägs upp av minskad hyreskostnad
för Kommunstyrelseförvaltningens del, ytterligare förseningar i projektet för
införande av ett beslutsstödsystem, överskott på personalkostnader samt ett stort
överskott på kollektivtrafiken för en avräkning, lägre utnyttjande av fritidskort för
gymnasieelever och fria resor för pensionärer än vad som budgeterats.
Vid behandlingen av ärendet framkom att det i delårsrapporten förekommer ett
felaktigt årtal under Uppföljning investeringsbudget delår, varför ordförande Hans
Forsberg (M) lämnar förslag om godkännande av delårsrapporten med en
redaktionell ändring.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-09-18, § 328, Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner delårsrapporten per augusti med prognos 2018.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-06, Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner delårsrapporten per augusti med prognos 2018
Kommunstyrelsens delårsrapport
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskott förslag, och att kommunstyrelsen bifaller förslaget
med en redaktionell ändring.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret Ekonomi

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§ 214
Kommunens delårsrapport per augusti 2018 (från årshjul)
Dnr KS/2018:549
Beslut - förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner kommunens delårsrapport per augusti 2018.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens resultat uppgår till +129 miljoner kronor och prognosen för helåret är
+80 miljoner. Det budgeterade resultatet är +100 miljoner och avvikelsen mot budget
är -20 miljoner.
Tre nämnder prognostiserar budgetunderskott. Det är Byggnadsnämnden, Individ &
Familjeomsorg samt Service. Nämndernas totala nettoavvikelse från budget är -39
miljoner kronor, varav Individ & Familjeomsorg står för den största delen med -49
miljoner.
Individ & Familjeomsorg har sedan 2017 en handlingsplan för att komma tillrätta
med tidigare underskott. Då åtgärderna i denna inte räcker kommer ytterligare
åtgärder att vidtagas och en ny handlingsplan håller på att tas fram av förvaltningen.
Kommundirektören har dessutom i uppdrag att göra en analys av verksamheten inom
Individ & Familjeomsorg i syfte att bedöma vad som är en rimlig budgetram i
förhållande till verksamheten. Analysen ska återrapporteras till kommunstyrelsen i
december.
Service har resultatfond som kommer att nyttjas för att täcka underskotten. För
Byggnadsnämnden täcker inte resultatfonden beräknat underskott och nämnden
uppmanas att till årsskiftet anpassa sig till given budgetram.
Skatter och statsbidrag visar tillsammans ett budgetöverskott på 10 miljoner kronor.
Investeringarna för året beräknas uppgå till 997 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-09-18, § 329, Förslag: Kommunfullmäktige
godkänner kommunens delårsrapport per augusti 2018.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-13, Förslag:
Kommunfullmäktige godkänner kommunens delårsrapport per augusti 2018.
Delårsrapport augusti 2018 KS 180925
Bilaga 1 – Nämndernas kommentarer Driftuppföljningen KSAU 180918
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskott förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Justerare
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§ 215
Information om samråd och viktigare pågående ärenden från
arbetsutskottets sammanträden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Hans Forsberg (M) informerar om arbetet med att finna ny lokalisering
för tennisklubben.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera information till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§ 216
Information om aktuella händelser från nämnder, bolag,
intresseorganisationer (SKL, GR med flera)
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Hans Forsberg (M) informerar om beslut om strandskydd i Kungsbacka
kommun samt om ny zonstruktur för kollektivtrafik.
Fredrik Hansson (C) informerar om möte med Arbetsförmedlingen där myndigheten
redogjorde för sin omorganisation.
Ulrika Landergren (L) informerar om Göteborgsregionens
förbundsstyrelsesammanträde under vilket det informerades om digitalisering, AI
(artificiell intelligens), det offentligt ägda bolaget Gryning AB och deras tjänster
samt planering inför mottagande och placering av nyanlända.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§ 217
Information om förvaltningen och pågående viktigare/störra uppdrag,
projekt och händelser
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Ann-Charlotte Järnström informerar om
- Rekrytering av chef för bygg och miljö, platsannonsen ligger ute en vecka
till.
- Möte med revisionen för att redovisa processen om direktupphandling.
- Upphandling av nytt ärendehanteringssystem pågår, nuvarande finns kvar i
ett år till.
- Kungsbacka deltar med kommundirektör och HR-chef i Göteborgsregionens
regionalfackliga grupp för dialog om välfärdsutmaningen. Syftet är att få
samstämmig bild.
- Villavagnar – 45 stycken totalt – förväntas stå klara kvartal 1: Ölmanäs och
Frillesås Rya, kvartal 2: Anneberg och Ekenäs
- Kommuntal för anvisade flyktingar 2019: Länsstyrelsen kommer till
kommunstyrelsens arbetsutskott för dialog.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera information till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§ 218
Avtackning av medarbetare
Beslut
Kommunstyrelsen noterar avtackningen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef för Förskola & Grundskola Anette Liedström Hjorth avtackas av
kommunstyrelsen.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§ 219
Förstudie om plan för Kungsbacka stad till havet
Dnr KS/2018:515
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utarbeta en förstudie för
markområdet mellan Inlagsleden och Kungsbackafjorden (mellan Onsalamotet och
Hammargård i östvästlig riktning). Studien ska övergripande studera
förutsättningarna för flera anspråk inom området såsom nytt rekreationsområde,
rekreationsstråk samt mark för verksamheter och service.
Sammanfattning av ärendet
Inom ett relativt begränsat område söder om Kungsbacka stad finns det flera
planeringsfrågor av olika karaktär. Samhällsbyggnadskontoret ser ett behov att
översiktligt studera dessa frågor i en förstudie för att på ett effektivt sätt kunna
utveckla staden mot havet. Förstudien ska bland annat undersöka hur området kan
utvecklas till ett rekreationsområde med syfte att koppla samman staden och havet
samt hur Onsalamotet ska utvecklas med avseende på verksamheter och service.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-09-11, § 312, Förslag: Kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att utarbeta en förstudie för markområdet mellan
Inlagsleden och Kungsbackafjorden (mellan Onsalamotet och Hammargård i
östvästlig riktning). Studien ska övergripande studera förutsättningarna för flera
anspråk inom området såsom nytt rekreationsområde, rekreationsstråk samt mark
för verksamheter och service.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse Förstudie – staden till havet, 2018-0822, Förslag: Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utarbeta en
förstudie för markområdet mellan Inlagsleden och Kungsbackafjorden (mellan
Onsalamotet och Hammargård i östvästlig riktning). Studien ska övergripande
studera förutsättningarna för flera anspråk inom området såsom nytt
rekreationsområde, rekreationsstråk samt mark för verksamheter och service.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulrika Landergren (L), Johan Tolinsson (S), Fredrik Hansson (C) och Peter
Söderberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskott förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§ 220
Planbesked för fastigheterna Hjälmared 6:4, 7:12 och 7:13
Dnr KS/2018:17
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar negativt planbesked för fastigheterna Hjälmared 6:4,
Hjälmared 7:12 och Hjälmared 7:13.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheterna Hjälmared 6:4, 7:12 och 7:13 har via ombud ansökt om
planbesked för att genom planläggning möjliggöra för byggnation av cirka 30
bostäder i form av flerbostadshus, radhus och fristående enbostadshus.
Området ligger cirka fyra kilometer från Annebergs centrum där kommunen nyligen
godkänt ett planprogram som visar på en möjlig utbyggnad med 150 bostäder och
kommersiell service. Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår inte det aktuella
området i utvecklingsområdet för Anneberg och Älvsåker. Kommunen har dessutom
nyligen beslutat att verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp sträcker
sig till området väster om Agnsjödalsvägen samt de fastigheter som ligger i direkt
anslutning till den vägen. Området som ansökan om planbesked gäller ligger alltså
inte inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Området föreslås angöras via en förlängning av Sjöbonsvägen, som är en enskild
väg. Den norra delen av det område som föreslås för bebyggelse är förhållandevis
plant men kantas åt sydväst och sydost av höjdpartier där marken ligger cirka 15
respektive 30 meter över områdets nivå. Under vinterhalvåret och tidig vår/sen höst
riskerar området att vara skuggigt och mörkt. Övriga delar av området är kraftigt
kuperat.
Platsen som föreslås för planläggning ligger nästan helt inom strandskydd från ett
vattendrag, som är utlopp från Agnsjön.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-09-11, § 313, Förslag: Kommunstyrelsen
lämnar negativt planbesked för fastigheterna Hjälmared 6:4, Hjälmared 7:12 och
Hjälmared 7:13.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-07-27, Förslag: Kommunstyrelsen
lämnar negativt planbesked för fastigheterna Hjälmared 6:4, Hjälmared 7:12 och
Hjälmared 7:13
Presentation
Ansökan om planbesked, 2018-01-11
Förslag till beslut på sammanträdet
Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Roger Larsson (KB) yrkar bifall till ansökan.
Ulrika Landergren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskott förslag och Roger Larssons (KB) yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Sökande

Justerare
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§ 221
Medlemskap i den nationella hållbarhetsmärkningen Kranmärkt
Dnr KS/2018:504
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Kungsbacka kommun ansluter sig till den nationella
hållbarhetsmärkningen Kranmärkt, innebärande att Kungsbacka kommun som
organisation inte ska köpa in flaskvatten till den egna verksamheten. Kungsbacka
kommun ska som egen organisation vid konferenser och motsvarande undvika
flaskvatten.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra kunskapshöjande
informationsinsatser och aktiviteter om Kungsbackas dricksvatten och om varför
Kungsbacka kommun blir Kranmärkt.
Kommunstyrelsen ger därtill kommundirektören i uppdrag att se till att kranvatten
finns tillgängligt i kommunens lokaler och att återanvändbara karaffer eller
motsvarande finns till hands för servering. Dricksvatten från kran ska därmed
erbjudas både i vardagens arbete och vid festligare aktiviteter.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret föreslår att Kungsbacka kommun som organisation
ansluter sig till Kranmärkt. Kranmärkt (kranmarkt.se) är en nationell
hållbarhetsmärkning av verksamheter som endast använder sig av kranvatten och den
administreras av Svenskt vatten. Märkningen betyder att arbetsplatsen, möten och
externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten. Med Kranmärkt tar
kommunen ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja
kranvatten.
Kranmärkt innebär i Kungsbacka;
<0000>

Kunskapshöjande information och aktiviteter om Kungsbackas dricksvatten
och om varför verksamheten blir Kranmärkt.
Kommunen och Inköp ansvarar för att kranvatten blir alternativ för
dricksvatten att servera inom kommunens verksamheter. Dricksvatten från
kran ska erbjudas både i vardagens arbete och vid festligare aktiviteter.
Kranvatten ska göras tillgängligt i kommunens lokaler.
Material som karaffer, vattenflaskor till servering ska finnas till hands.

Kranmärkt är en del i arbetet att minska kommunens negativa miljöpåverkan från
avfall och koldioxidutsläpp. Dessutom följer initiativet kommuns mål – bland annat
En hållbar utveckling och en hälsosam miljö samt Borgmästarsavtalet. Samtidigt spar
kommunen pengar då kranvatten är ca 250 ggr billigare än flaskvatten.

Justerare
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-09-11, § 314, Förslag: Kommunstyrelsen
beslutar att Kungsbacka kommun ansluter sig till den nationella
hållbarhetsmärkningen Kranmärkt, innebärande att Kungsbacka kommun som
organisation inte ska köpa in flaskvatten till den egna verksamheten. Kungsbacka
kommun ska som egen organisation vid konferenser och motsvarande undvika
flaskvatten.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra kunskapshöjande
informationsinsatser och aktiviteter om Kungsbackas dricksvatten och om varför
Kungsbacka kommun blir Kranmärkt.
Kommunstyrelsen ger därtill kommundirektören i uppdrag att se till att kranvatten
finns tillgängligt i kommunens lokaler och att återanvändbara karaffer eller
motsvarande finns till hands för servering. Dricksvatten från kran ska därmed
erbjudas både i vardagens arbete och vid festligare aktiviteter.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-16, Förslag: Kommunstyrelsen
beslutar att Kungsbacka kommun ansluter sig till den nationella
hållbarhetsmärkningen Kranmärkt, innebärande att Kungsbacka kommun som
organisation inte ska köpa in flaskvatten till den egna verksamheten. Kungsbacka
kommun ska som egen organisation vid konferenser och motsvarande undvika
flaskvatten.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra kunskapshöjande
informationsinsatser och aktiviteter om Kungsbackas dricksvatten och om varför
Kungsbacka kommun blir Kranmärkt.
Kommunstyrelsen ger därtill kommundirektören i uppdrag att se till att kranvatten
finns tillgängligt i kommunens lokaler och att återanvändbara karaffer eller
motsvarande finns till hands för servering. Dricksvatten från kran ska därmed
erbjudas både i vardagens arbete och vid festligare aktiviteter.
Förslag till beslut på sammanträdet
Emma Vildstrand (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolag
Kranmärkt, Svenskt vatten
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§ 222
Svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet på
Mottagandeutredningens betänkande "Ett ordnat mottagande gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande"
Dnr KS/2018:318
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2018-08-25, och översänder det som sitt
svar till Arbetsmarknadsdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Mottagandeutredningen fick i uppdrag av regeringen att föreslå ett sammanhållet
system för mottagande av asylsökande och nyanlända. Arbetsmarknadsdepartementet
har skickat betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) Ett ordnat
mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande på remiss.
Kungsbacka kommun har möjlighet att inkomma med yttrande senast den 15 oktober
2018.
Syftet med Mottagandeutredningens förslag är att få ett ordnat, samlat mottagande
som ger förutsättningar för en jämnare fördelning av asylsökande och nyanlända och
som ger bättre förutsättningar för tidig etablering och en god integration. I
utredningen redovisas ett huvudförslag där staten, kommunerna och landstingen tar
ett gemensamt ansvar för mottagandet. Detta förslag förordar utredningen. Även ett
alternativt upplägg redovisas där staten tar ansvar för mottagandet av asylsökande på
i huvudsak egen hand.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-09-11 § 318, Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande, daterat 2018-08-25, och översänder det som sitt svar till
Arbetsmarknadsdepartementet.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-25, Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande, daterat 2018-08-25, och översänder det som sitt svar till
Arbetsmarknadsdepartementet.
Kungsbacka kommuns yttrande, 2018-08-25
Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet, betänkandet Ett ordnat mottagande,
2018-05-09
Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande
SOU 2018:22
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Emma Vildstrand (MP) yrkar bifall till Eva Borgs (S) avslagsyrkande.
Justerare
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Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl. avslagsyrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsdepartementet
Nämnden för Förskola & Grundskola
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
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§ 223
Svar på remiss från Länsstyrelsen i Hallands län om plan om
övertagande av kommunal räddningstjänst vid omfattande
räddningsinsatser
Dnr KS/2018:385
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat 2018-08-14, och översänder det som sitt
svar till Länsstyrelsen i Hallands Län.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att svara på rubricerad plan. Svar senast
3 oktober till Länsstyrelsen i Halland.
Syftet med planen är att klargöra Länsstyrelsen i Hallands läns ansvar enligt lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt förordning (2003:789) om skydd mot
olyckor. Planen beskriver de ansvarsförhållanden och förfaranden som råder vid ett
sådant övertagande. Beslut om eventuellt övertagande av ansvar för kommunal
räddningstjänst måste prövas i varje enskilt fall och utgå från behovet. Prövningen
görs i sex steg där själva övertagandet är sista steget.
Vid ett övertagande av räddningstjänsten i Kungsbacka tar enligt planen
länsstyrelsen i Halland över ansvaret för räddningstjänsten i övriga kommuner inom
Storgöteborgs räddningstjänstförbund.
Kommunledningskontoret föreslår att länsstyrelsen i Halland – i samråd med
länsstyrelsen i Västra Götaland – redan i planen pekar ut att det är länsstyrelsen i
Västra Götaland som gör ett eventuellt övertagande av räddningstjänsten i
Kungsbacka.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-09-11, § 319, Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrandet, daterat 2018-08-14, och översänder det som sitt svar till
Länsstyrelsen i Hallands Län.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-14, Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrandet, daterat 2018-08-14, och översänder det som sitt svar till
Länsstyrelsen i Hallands Län
Kommunledningskontorets yttrande, 2018-08-14
Länsstyrelsen i Hallands remiss, 2018-06-05
Länsstyrelsen i Hallands förslag till Plan om övertagande av kommunal
räddningstjänst vid omfattande räddningsinsatser
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskott förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
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Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Halland, halland@lansstyrelsen.se
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§ 224
Svar på remiss - Betänkandet "Ett gemensamt
bostadförsörjningsansvar"
Dnr KS/2018:388
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2018-09-04, och översänder det som sitt
svar till Näringsdepartementet.
Sammanfattning av Kungsbacka kommuns synpunkter
• avstyrker förslaget om en ny bostadsförsörjningslag då kommunerna med sin
kännedom om lokala förhållanden, lokal bostadsmarknad samt närhet till
invånarna har bäst förutsättningar att ta ansvar för bostadsförsörjningsuppgiften.
• tillstyrker att Boverket ska definiera och fortlöpande beskriva omfattningen av
bostadsbristen på nationell nivå och länsnivå.
• att bosättningslagen ses över så att tilldelningen av nyanlända anpassas efter
tillgång av bostäder.
• tillstyrker att Regionerna baserat på Boverkets bedömningar ska göra en analys
av bostadsförsörjningsläget i respektive län.
• anser att Regionerna från länsstyrelserna ska få överta uppgiften att
uppmärksamma kommunerna på behovet av samordning i frågor om
bostadsförsörjning och att verka för att sådan samordning kommer till stånd men
avvisar alla förslag om att staten i detalj ska reglera hur denna regionala
samordning bäst sker inom ett län.
• avstyrker att länsstyrelserna ska sluta ”avtal” med kommuner och regioner om
statlig medfinansiering av insatser mot bostadsbristen.
• tillstyrker att kommunen fortlöpande ska bedöma behovet av tillskott av bostäder
i kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-09-18, § 334, Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande, daterat 2018-09-18, och översänder det som sitt svar till
Näringsdepartementet.
Yttrande 2018-09-04, Förslag: Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2018-0904, och översänder det som sitt svar till Näringsdepartementet.
Remiss från Näringsdepartementet, 2018-06-01
Näringsdepartementets betänkande SOU 2018:35, 2018-05
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S), Ulrika Landergren (L), Fredrik Hansson (C) och Emma Vildstrand
(MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Justerare
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Hans Forsberg (M) yrkar att kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2018-09-04,
och översänder det som sitt svar till Näringsdepartementet.
Thure Sandén (M) och Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till Hans Forsbergs (M)
yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och eget yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens bifaller
Hans Forsbergs (M) yrkande.
Omröstning begärs och verkställs. Ordförande redovisar följande
propositionsordning som kommunstyrelsen godkänner:
Ja-röst innebär bifall till Hans Forsbergs (M) yrkande.
Nej-röst innebär bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifaller Hans
Forsbergs (M) yrkande.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Lisa Andersson (M)

X

Thure Sandén (M)

X

Anders Ekström (M)

X

Kalle Sundvall (M)

X

Marianne Kierkemann (M)

X

Peter Söderberg (M)

X

Nej-röst

Fredrik Hansson (C)

X

Kristina Karlsson (C)

X

Ulrika Landergren (L)

X

Eva Borg (S)

X

Johan Tolinsson (S)

X

Carita Boulwén (SD)

Avstår från att rösta

X

Emma Vildstrand (MP)

X

Roger Larsson (KB)

X

Hans Forsberg (M)

X

Beslutet skickas till
Näringsdepartementet
Justerare
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§ 225
Svar på initiativ från Fredrik Hansson (C) om förmånscykel för anställda
i Kungsbacka kommun
Dnr KS/2016:662
Beslut
Kommunstyrelsen avslår förslaget.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag, 2016-12-13 § 266, att
utreda möjligheten att införa förmånscykel för medarbetare i Kungsbacka kommun.
Detta efter ett förslag från Fredrik Hansson (C). Förslaget innebär erbjudande om
förmån att genom löneavdrag införskaffa en cykel av valfri modell. Den anställde
betalar månadsvis en summa beroende på vilken typ av cykel som valts och på vilken
marginalskatt som den anställde har.
Enligt skrivelsen så är syftet med förmånscykel att uppmuntra till cykling, främja en
cykelkultur i kommunen, verka för att Kungsbacka kommun ska vara en attraktiv och
miljövänlig arbetsgivare samt inspirera till att en nationell cykelpremie införs.
Eftersom det finns olika modeller för förmånscykel föreslår ledamot Fredrik Hansson
(C) att kommundirektören bör utreda vilken modell som passar Kungsbacka
kommun bäst.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018.09-11, § 323, Förslag: Kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att med hjälp av förvaltningen för Service genomföra
upphandling av förmånscykel med bruttolöneavdrag. Avtalet ska vara
kostnadsneutralt för Kungsbacka kommun.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-03, Förslag: Kommunstyrelsen
ger kommundirektören i uppdrag att med hjälp av förvaltningen för Service
genomföra upphandling av förmånscykel med bruttolöneavdrag. Avtalet ska vara
kostnadsneutralt för Kungsbacka kommun.
Förmåncykel – Hur går det till
Bilaga 1 (Västerås stad) Uppföljning av stadens program för förmånscykel 2016–
2017
KS/2016:662 § 266 Förmånscykel i Kungsbacka kommun, 2016-12-13
Skrivelse från ledamot Fredrik Hansson om förslag för ökad cykling
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Hansson (C), Emma Vildstrand (MP) och Ulrika Landergren (L) yrkar bifall
till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Thure Sandén (M), Peter Söderberg (M), Roger Larsson (KB), Carita Boulwén (SD)
och Lisa Andersson (M) yrkar avslag till förslaget.
Justerare
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Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Thure Sandéns (M) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
Thure Sandéns (M) m.fl. yrkande.
Omröstning begärs och verkställs. Ordförande redovisar följande
propositionsordning som kommunstyrelsen godkänner:
Ja-röst innebär avslag till förslaget.
Nej-röst innebär bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen med 9 ja-röster mot 6 nej-röster avslår
förslaget.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Lisa Andersson (M)

X

Thure Sandén (M)

X

Anders Ekström (M)

X

Kalle Sundvall (M)

X

Marianne Kierkemann (M)

X

Peter Söderberg (M)

X

Nej-röst

Fredrik Hansson (C)

X

Kristina Karlsson (C)

X

Ulrika Landergren (L)

X

Eva Borg (S)

X

Johan Tolinsson (S)

X

Carita Boulwén (SD)

Avstår från att rösta

X

Emma Vildstrand (MP)

X

Roger Larsson (KB)

X

Hans Forsberg (M)

X

Beslutet skickas till
Fredrik Hansson (C)

Justerare
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§ 226
Klovsten etapp 2 – servitutsavtal Ysby 1:12 samt tillägg till
avsiktsförklaring
Dnr KS/2013:135
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner servitutsavtal avseende rätt till anläggningar för
vattenverksamhet på fastigheten Ysby 1:12 i Kungsbacka kommun, undertecknat
2018-09-03 av Kungsbacka Lastbilcentral Fastighets AB och av Transportcentrum i
Kungsbacka AB.
Kommunstyrelsen godkänner tillägg till avsiktsförklaring avseende fortsatta ramar
för bland annat de fastighetsrättsliga åtgärderna i området Klovsten, undertecknat
2018-09-03 av Viavest AB, av Kungsbacka Lastbilcentral Fastighets AB och av
Transportcentrum i Kungsbacka AB.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare utses att för kommunens räkning underteckna samtliga i ärendet
nödvändiga handlingar.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att fullfölja avsiktsförklaringen
samt återkomma till kommunstyrelsens med avtal enligt syftet i avsiktsförklaringen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har sedan 2007 ett samarbetsavtal med Transportcentrum i Kungsbacka
AB, som är ett helägt dotterbolag till Kungsbacka Lastbilcentral AB, LBC, om
utveckling av verksamhetsområde i Klovsten. Samarbetsavtalet innebär att ett nytt
verksamhetsområde ska tillskapas och utvecklas genom utfyllnad, återvinning och
deponi inom fastigheterna på området, kallat Klovsten etapp 1. Verksamheten har
fått tillstånd och etappen är numera huvudsakligen färdigställd, efter att utfyllnad
med mera har pågått under verksamhetstiden. Nästa steg för etapp 1 är behandling av
planprogram och detaljplaneuppdrag.
Under 2015 träffade kommunen samarbetsavtal med LBC och dess helägda
dotterbolag Viavest AB om Klovsten etapp 2, som innebär utveckling av
kommunens fastighet Ysby 3:26 och LBC:s fastighet Kungsbacka 4:52 ”Svarte
Mosse”.
Viavest gav i december 2017 in ansökan om tillstånd för verksamheten inklusive
vattenverksamhet avseende ”Svarte Mosse”. För att hantera frågor om tillståndet och
rådigheten över Ysby 3:26 för vattenverksamheten samt framtida fastighetsrättsliga
frågor och fördelning enligt samarbetsavtalet 2015 träffade parterna avtal om servitut
gällande Ysby 3:26 och om avsiktsförklaring, KS 2018-06-19, § 163.
I tillståndsärendet har därefter uppkommit fråga om servitut även för rådighet över
vattendrag på Ysby 1:12, som tidigare bedömts inte vara tillståndspliktigt. Ysby 1:12
ägs av Transportcentrum i Kungsbacka AB och av Kungsbacka kommun.
Servitutsavtal behöver därför träffas även beträffande detta område, vilket i sin tur
innebär att avsiktsförklaringen behöver kompletteras.
Justerare
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-09-18, § 327, Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner servitutsavtal avseende rätt till anläggningar för vattenverksamhet på
fastigheten Ysby 1:12 i Kungsbacka kommun, undertecknat 2018-09-03 av
Kungsbacka Lastbilcentral Fastighets AB och av Transportcentrum i Kungsbacka
AB.
Kommunstyrelsen godkänner tillägg till avsiktsförklaring avseende fortsatta ramar
för bland annat de fastighetsrättsliga åtgärderna i området Klovsten, undertecknat
2018-09-03 av Viavest AB, av Kungsbacka Lastbilcentral Fastighets AB och av
Transportcentrum i Kungsbacka AB.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare utses att för kommunens räkning underteckna samtliga i ärendet
nödvändiga handlingar.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att fullfölja avsiktsförklaringen
samt återkomma till kommunstyrelsens med avtal enligt syftet i avsiktsförklaringen.
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2018-09-10, Förslag:
Kommunstyrelsen godkänner servitutsavtal avseende rätt till anläggningar för
vattenverksamhet på fastigheten Ysby 1:12 i Kungsbacka kommun, undertecknat
2018-09-03 av Kungsbacka Lastbilcentral Fastighets AB och av Transportcentrum i
Kungsbacka AB.
Kommunstyrelsen godkänner tillägg till avsiktsförklaring avseende fortsatta ramar
för bland annat de fastighetsrättsliga åtgärderna i området Klovsten, undertecknat
2018-09-03 av Viavest AB, av Kungsbacka Lastbilcentral Fastighets AB och av
Transportcentrum i Kungsbacka AB.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare utses att för kommunens räkning underteckna samtliga i ärendet
nödvändiga handlingar.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att fullfölja avsiktsförklaringen
samt återkomma till kommunstyrelsens med avtal enligt syftet i avsiktsförklaringen.
Servitutsavtal avseende rätt till anläggningar för vattenverksamhet på fastigheten
Ysby 1:12 i Kungsbacka kommun, undertecknat 2018-09-03 av Kungsbacka
Lastbilcentral Fastighets AB och av Transportcentrum i Kungsbacka AB
Tillägg till avsiktsförklaring, undertecknat 2018-09-03 av Viavest AB, av
Kungsbacka Lastbilcentral Fastighets AB och av Transportcentrum i Kungsbacka
AB
Kommunstyrelsen 2018-06-19, § 163
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Viavest AB
Justerare
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§ 227
Avtal Tempohus
Dnr KS/2018:559
Beslut
Kommunstyrelsen ger uppdrag till kommundirektören att träffa de avtal som krävs
beträffande projekt för etablering av villavagnar som påbörjats av kommunen före
det att avtalet nedan undertecknas angående förvärv av villavagnar, under
förutsättning av att avstämning dessförinnan skett med kommunstyrelsens
ordförande.
Kommunstyrelsen godkänner förslag till avtal med Tempohus Kungsbacka AB
angående förvärv av villavagnar.
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller
deras respektive ersättare, i uppdrag att underteckna de avtal som träffats med
anledning av ovanstående.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslöt 2018-05-08, § 83, att Eksta Bostads AB skulle bilda ett
dotterbolag för hantering av temporära bostäder, Tempohus Kungsbacka AB, nedan
Tempohus.
Inom ramen för Tempohus verksamhet kommer bolaget bland annat tillhandahålla
villavagnar till nyanlända. Kommunen har upphandlat ramavtal för anskaffning av
villavagnar och påbörjat projektering. Inför överlämnande av de påbörjade projekten
behöver kommunen och Tempohus träffa avtal beträffande påbörjade projekt.
Kommunen och Tempohus behöver även träffa avtal beträffande de projekt som
kommer att påbörjas i framtiden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-09-18, § 332, Förslag: Kommunstyrelsen ger
uppdrag till kommundirektören att träffa de avtal som krävs beträffande projekt för
etablering av villavagnar som påbörjats av kommunen före det att avtalet nedan
undertecknas angående förvärv av villavagnar, under förutsättning av att
avstämning dessförinnan skett med kommunstyrelsens ordförande.
Kommunstyrelsen godkänner förslag till avtal med Tempohus Kungsbacka AB
angående förvärv av villavagnar.
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller
deras respektive ersättare, i uppdrag att underteckna de avtal som träffats med
anledning av ovanstående.
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2018-09-17, Förslag:
Kommunstyrelsen ger uppdrag till kommundirektören att träffa de avtal som krävs
beträffande projekt för etablering av villavagnar som påbörjats av kommunen före
det att avtalet nedan undertecknas angående förvärv av villavagnar, under
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förutsättning av att avstämning dessförinnan skett med kommunstyrelsens
ordförande.
Kommunstyrelsen godkänner förslag till avtal med Tempohus Kungsbacka AB
angående förvärv av villavagnar.
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller
deras respektive ersättare, i uppdrag att underteckna de avtal som träffats med
anledning av ovanstående.
Förslag till avtal med Tempohus Kungsbacka AB
Kommunfullmäktige 2018-05-08, § 83
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Tempohus Kungsbacka AB
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§ 228
Redovisning av inkomna skrivelser
Dnr KS/2018:546, KS/2018:556
Beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 20 juni till 20 september 2018 har följande skrivelser inkommit till
kommunstyrelsen:
-

Eksta Bostads AB, 2018-01-25, Protokoll från styrelsemöte – 1
Eksta Bostads AB, 2018-02-22, Protokoll från styrelsemöte – 2
Eksta Bostads AB, 2018-03-22, Protokoll från styrelsemöte – 3
Eksta Bostads AB, 2018-04-26, Protokoll från styrelsemöte – 4
Eksta Bostads AB, 2018-05-24, Konstituerande styrelsemöte – 5
Eksta Bostads AB, 2018-05-24, Protokoll från styrelsemöte – 6
Revisionsrapport – Granskning av IT-säkerhet

Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet, och finner att
kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 229
Anmälan av delegeringsbeslut
Dnr KS/2018:42
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under
perioden 2018-06-13 till 2018-09-17.
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 2018-06-13 till 2018-09-17.
Delegat

Nummer Ärende

Justerare

30/2018

Servitutsavtal Tölö 7:10 – vatten-, spillvatten- och Exploateringshandläggare
dagvattenledning

31/2018

Servitutsavtal Buera 3:3 – teleledning

32/2018

Servitutsavtal Buera 10:1 – teleledning

33/2018

Servitutsavtal Viken 5:46 – teleledning

34/2018

Servitutsavtal Viken 5:47 – teleledning

35/2018

Servitutsavtal Viken 13:1 – teleledning

36/2018

Servitutsavtal Signekulla 1:3 – teleledning

37/2018

Servitutsavtal Snoggetorp 1:3 – teleledning

38/2018

Servitutsavtal Söstared 1:6 – teleledning

39/2018

Servitutsavtal Söstared 1:7 – teleledning

40/2018

Servitutsavtal Söstared 1:15 – teleledning
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Justerare

41/2018

Servitutsavtal Tölö-Hagen 1:1 – teleledning

42/2018

Servitutsavtal Rörsjö 1:3 – teleledning

43/2018

Servitutsavtal Rörsjö 1:5 – teleledning

44/2018

Servitutsavtal Rörsjö 2:1 – teleledning

45/2018

Servitutsavtal Rörsjö 2:4 – teleledning

46/2018

Servitutsavtal Rörsjö 1:4 – teleledning

47/2018

Servitutsavtal Rörsjö 1:18 – teleledning

48/2018

Servitutsavtal Rörsjö 1:20 – teleledning

49/2018

Servitutsavtal Rörsjö 2:11 – teleledning

50/2018

Servitutsavtal Karsjö 1:15 – teleledning

51/2018

Servitutsavtal Kärra 1:2 – teleledning

52/2018

Servitutsavtal Kärra 1:4 – teleledning

53/2018

Servitutsavtal Kärra 1:6 – teleledning

54/2018

Servitutsavtal Jorred 1:3 – teleledning

55/2018

Servitutsavtal Jorred 2:1 – teleledning

56/2018

Servitutsavtal Hultabacka 1:1 – teleledning

57/2018

Servitutsavtal Fälared 1:3 – teleledning

58/2018

Servitutsavtal Fälared 2:2 – teleledning

59/2018

Servitutsavtal Fälared 2:3 – teleledning

60/2018

Servitutsavtal Fälared 2:7 – teleledning

61/2018

Servitutsavtal Fälared 3:2 – teleledning

62/2018

Servitutsavtal Fälared 3:3 – teleledning
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63/2018

Justerare

Servitutsavtal Fälared 3:6 – teleledning

64/2018

Servitutsavtal Fälared 3:14– teleledning

65/2018

Servitutsavtal Fälared 3:15 – teleledning

66/2018

Servitutsavtal Fälared 3:18 – teleledning

67/2018

Servitutsavtal Fälared 4:1 – teleledning

68/2018

Servitutsavtal Fälared 4:4 – teleledning

69/2018

Servitutsavtal Baltared 1:2 – teleledning

70/2018

Servitutsavtal Baltared 1:3 – teleledning

71/2018

Servitutsavtal Baltared 1:7 – teleledning

72/2018

Servitutsavtal Bengtsered 1:2 – teleledning

73/2018

Servitutsavtal Bengtsered 1:3 – teleledning

74/2018

Servitutsavtal Fjärås-Hultet 1:3 – teleledning

75/2018

Servitutsavtal Vilan 10 – teleledning

76/2018

Servitutsavtal Bengtsered 1:3 – teleledning

77/2018

Servitutsavtal Duvehed 2:43 – vatten-, spill- och
dagvattenledning

78/2018

Servitutsavtal Malevik 5:1 – vatten- och
spillvattenledning

79/2018

Servitutsavtal Sundstorp 7:2 – teleledning

80/2018

Servitutsavtal Söstared 1:14 – teleledning

81/2018

Servitutsavtal Kolla 1:29 – gångpassage och slänt

82/2018

Servitutsavtal Fixhult 1:3 – teleledning
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83/2018

Servitutsavtal Fixhult 1:81:3 – teleledning

84/2018

Servitutsavtal Fixhult 3:5 1:3 – teleledning

85/2018

Servitutsavtal Hjälm 3:3 – teleledning

86/2018

Servitutsavtal Hjälm 3:11 – teleledning

87/2018

Servitutsavtal Hjälm 17:3 – teleledning

87/2018

Servitutsavtal Hjälm 17:8 – teleledning
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Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2018-06-13 till
2018-09-17, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 230
Anmälan av ordförandebeslut - Uppstart och budget för
Hålabäcksskolans ombyggnation
Dnr KS/2018:550
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från
kommunstyrelsens ordförande på grund av brådskande ärende.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande har på kommunstyrelsens vägnar godkänt uppstart av
projekt ombyggnation av Hålabäcksskolan. Projektet är inplanerat år 2019 i lokalplan
2019-2023, löpnummer 327.
Kommunstyrelsens ordförande har även på kommunstyrelsens vägnar godkänt
engångskostnader i driftbudget för Hålabäcksskolans evakueringspaviljonger i
samband med ombyggnad av Hålabäcksskolan med 11,8 miljoner kronor år 2020.
Finansiering sker genom omdisponering år 2020 från driftbudget för tillfälliga
lösningar inklusive budgeterade engångskostnader i befintlig Lokalplan 2019-2023.
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 – Uppstart och budget för Hålabäcksskolans ombyggnation
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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§ 231
Ansvarsfrihet för samordningsförbundet i Halland 2017
Dnr KS/2018:200
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i
Halland ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Jäv
Eva Borg (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet i Halland är en fristående juridisk organisation med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Halland samt Kungsbacka, Varberg,
Falkenberg, Hylte, Halmstad och Laholms kommuner som medlemmar. Förbundet
har till uppgift att ge lokala aktörer möjlighet att utveckla samverkan inom
rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i
behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.
Revisionsberättelse ska lämnas till förbundsmedlemmarna i enlighet med Lagen om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och medlemmarna ska
pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.
Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet i Halland har beslutats av dess
styrelse.
Av revisionsberättelsen framgår att Samordningsförbundet i Hallands styrelse har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
ändamålsenligt tillfredsställande sätt samt att den ekonomiska kontrollen varit
tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt varit
rättvisande och att årsredovisningen upprättats i enlighet med tillämpliga delar av
lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.
Revisorerna i Samordningsförbundet i Halland tillstyrker att styrelsen ska beviljas
ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-09-11, § 315, Förslag: Kommunfullmäktige
beslutar att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Halland ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-16, Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i
Halland ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet i Halland
Justerare
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Bilaga till Årsredovisning
Revisionsberättelse 2017
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskott förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet i Halland
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§ 232
Ändring av förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland
Dnr KS/2018:419
Beslut - förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar den reviderade förbundsordningen för
Samordningsförbundet i Halland, daterad 2018-06-20.
Jäv
Eva Borg (S) deltar i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet i Halland inrättades med stöd av lagen (2003:1210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Förbundets medlemmar är
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Halland, Falkenbergs kommun,
Halmstads kommun, Hylte kommun, Laholms kommun, Varbergs kommun och
Kungsbacka kommun. Förbundet har till uppgift att:
- Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
- Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
- Finansiera insatser för individer som behöver samordnade
rehabiliteringsinsatser.
- Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska
användas.
- Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder.
- Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.
Förbundsordningen föreskriver att ordförandeskapet i Förbundsstyrelsen ska vara
rullande på ett år. Förbundsstyrelsen anser att det inte är till gagn för verksamhetens
långsiktighet och kontinuitet att varje år utse en ny ordförande. Därför föreslår
förbundsstyrelsen att möjligheten att varje år utse lämplig ordförande ägs inom
styrelsen. På så sätt kan stabilitet både under mandatperiod och i skiften mellan
mandatperioder bibehållas.
Beslut om revidering ska tas i medlemskommunernas fullmäktige samt på
ledningsnivå inom de statliga myndigheterna innan 2018-12-31.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-09-11, § 317, Förslag: Kommunfullmäktige
antar den reviderade förbundsordningen för Samordningsförbundet i Halland,
daterad 2018-06-20.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-01, Förslag:
Kommunfullmäktige antar den reviderade förbundsordningen för
Samordningsförbundet i Halland, daterad 2018-06-20.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 603300

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

40 (44)

2018-09-25

Följebrev - Revidering av förbundsordning (Samordningsförbundet i Halland), 201806-20
Förbundsordning (Samordningsförbundet i Halland), 2018-06-20
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, Samordningsförbundet i Halland
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§ 233
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om förbud mot böneutrop på
offentlig plats
Dnr KS/2018:330
Beslut - förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att en lokal föreskrift om
förbud mot böneutrop saknar stöd i ordningslagen.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) föreslår i motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 14
juni 2018 § 117, att i väntan på nationella riktlinjer, i de lokala föreskrifterna införa
en text om att religiösa utrop, som inte är förenliga med vårt svenska kulturarv eller
traditioner och som kan höras av andra medborgare eller besökare, inte är tillåtna i
Kungsbacka kommun.
Böneutrop handlar om rätten att utöva eller manifestera sin religion.
Religionsfrihetsfrågor är komplexa. Precis som mänskliga rättigheter riskerar
religionsfriheten komma i konflikt med andra fri- och rättigheter. Det måste därför
ske en avvägning mellan de olika intressena i fråga. Begränsning av religionsfriheten
måste dock göras i lag som grundas på något intresse som i ett demokratiskt samhälle
är nödvändigt med hänsyn till ordning och säkerhet eller andras fri- och rättigheter.
En lokal ordnings-föreskrift hämtar sitt stöd ifrån ordningslagen. Det finns inget stöd
för en föreskrift om förbud för böneutrop i ordningslagen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-09-11, § 322, Förslag: Kommunfullmäktige
avslår motionen med hänvisning till att en lokal föreskrift om förbud mot böneutrop
saknar stöd i ordningslagen.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-06-27, Förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att en lokal föreskrift om
förbud mot böneutrop saknar stöd i ordningslagen.
Motion från Carita Boulwén (SD) om att förbjuda böneutrop på offentlig plats i
Kungsbacka kommun, 2018-05-20
Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Forsberg (M) yrkar att motionen ska anses besvarad med hänvisning till att en
lokal föreskrift om förbud mot böneutrop saknar stöd i ordningslagen.
Eva Borg (S), Fredrik Hansson (C), Johan Tolinsson (S) och Ulrika Landergren (L)
yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till motionen.
Justerare
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Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, eget yrkande och Carita Boulwéns (SD)
yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 234
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om flytt av brandstation till
Gräskärr (Kolla 5:6)
Dnr KS/2016:552
Beslut - förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB), har inkommit med en motion som anmäldes i
Kommunfullmäktige den 11 november 2016, § 174.
Motionären föreslår att räddningstjänsten omlokaliseras till Kolla 5:6 från dess
befintliga lokalisering i centrala Kungsbacka, inom fastigheten Vägmästaren 4, för
att möjliggöra central bostadsbebyggelse med verksamhetslokaler i bottenvåning. I
andra hand föreslår motionären att det placeras tillfälliga bostadspaviljonger på
fastigheten Kolla 5:6.
Kommunstyrelsen beslutade nyligen att ge uppdrag till förvaltningen att utreda
förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av kontorslokaler i kvarteret
Vägmästaren. Kvarteret är beläget mellan Varbergsvägen och Rosengatan. Förutom
en relativt nybyggd kontorsbyggnad ägs hela kvarteret av kommunen. Inom ett par år
ska betydande delar av dagens verksamhet flytta till nya lokaler inom projektet
Teknikens hus. Inom räddningstjänstförbundet pågår dessutom en diskussion om att
på lång sikt hitta en mer ändamålsenlig plats för Kungsbacka brandstation.
Kommunstyrelsens förvaltning har nu inlett utredningen om förutsättningarna för en
utbyggnad av kontorslokaler i kvarteret. Vår tidiga slutsats är att vi bör se kvarteret
som en helhet och således även ta med den del av fastigheten som nu är brandstation.
Även om en omlokalisering av brandstationen inte är aktuell ännu på många år så
menar förvaltningen att det nu är dags att börja studera alternativa placeringar för en
framtid brandstation. Bedömningen är vidare att det inte finns någon självklar plats
och att planeringen därför kan ta lång tid i anspråk.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-09-04, § 303, Förslag: Kommunfullmäktige
anser att motionen är besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens uppdrag,
daterad 2018-04-24, till kommundirektören att utarbeta planprogram för Sydöstra
centrum i Kungsbacka stad, med tillägg av kommunstyrelsens beslut, daterat 201511-17, att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att påbörja
en förstudie för att på lång sikt förbereda en omlokalisering av Kungsbacka
brandstation.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-21, Förslag:
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till
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kommunstyrelsens uppdrag 2018-04-24 till kommundirektören att utarbeta
planprogram för Sydöstra centrum i Kungsbacka stad, med tillägg av
kommunstyrelsens beslut, daterat 2015-11-17, att kommunstyrelsen ger
kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att påbörja en förstudie för att på lång sikt
förbereda en omlokalisering av Kungsbacka brandstation.
Kommunstyrelsen 2018-04-24, § 94 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att ge
kommundirektören i uppdrag att utarbeta planprogram för Sydöstra centrum i
Kungsbacka stad.
Kommunstyrelsen 2015-11-17, KS/2015:411 § 272 Beslut: Kommunstyrelsen ger
kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att påbörja en förstudie för att på lång sikt
förbereda en omlokalisering av Kungsbacka brandstation.
Motion angående flytt av brandstation till Gräskärr fastigheten Kolla 5:6, 2016-10-18
Förslag till beslut på sammanträdet
Roger Larsson (KB) yrkar bifall till motionen.
Hans Forsberg (M) yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, eget yrkande och Roger Larssons (KB)
yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller
Hans Forsberg (M) yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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