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§ 235
Förändring av ärendelista
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förändring av ärendelista.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Hans Forsberg (M) yrkar att ärende 13 – Avsiktsförklaring och
markanvisning mellan Kungsbacka Kommun och Nystad Stadsutveckling AB –
behandlas efter ärende 1, samt att ärende 10 – Förstudie för utveckling av Gottskär –
och ärende 11 – Planprogram för utveckling av Skällared 3:55 i Gottskär – behandlas
efter ärende 31.
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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§ 236
Avsiktsförklaring och markanvisning mellan Kungsbacka Kommun och
Nystad Stadsutveckling AB
Dnr KS/2018:646
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen mellan Kungsbacka kommun och
Nystad Stadsutveckling AB.
Kommunstyrelsen hemställer till byggnadsnämnden att ta fram en detaljplan och
beslutar om antagande för idrottshallarna, markerat B i bifogad karta.
Sammanfattning
Nystad Stadsutveckling AB har erbjudits att köpa mark av kommunen på Inlag för att
etablera en skola och en idrottsanläggning med två idrottshallar. Den tänkta skolan är
Internationella Engelska Skolan (IES) som är en friskola. Den mark det handlar om
är där simhallen ligger i dag samt parkeringsytan framför.
Det här ska byggas:
<0000> Internationella Engelska Skolan med plats för 600-960 elever. Planerad
verksamhetsstart höstterminen 2021.
Ny arena med två idrottshallar för handboll, föreningsliv och skolidrott med
en total publikkapacitet om cirka 2 500 platser. Planerad öppning under 2020.
Kungsbacka kommun har ett högt tryck på skolor och en ny skola skulle innebära en
efterlängtad avlastning. Att Internationella Engelska Skolan etablerar sig i
Kungsbacka skapar en större mångfald av skolor i kommunen och det öppnar upp för
att möta olika behov. Detta ligger helt i linje med det uppdrag som
kommundirektören fått i budget 2019, vilket innebär att öka andelen tjänster som
utförs av externa aktörer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-16, § 384: Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner avsiktsförklaringen mellan Kungsbacka kommun och Nystad
Stadsutveckling AB.
Kommunstyrelsen hemställer till byggnadsnämnden att ta fram en detaljplan över
idrottshallarna, markerat B i bifogad karta.
Tjänsteskrivelse, 2018-10-16
Avsiktsförklaring och markanvisning mellan Kungsbacka Kommun och Nystad
Stadsutveckling AB
Förslag till beslut på sammanträdet

Justerare
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Hans Forsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, med
ändringen att kommunstyrelsen hemställer till byggnadsnämnden att ta fram en
detaljplan och beslutar om antagande för idrottshallarna, markerat B i bifogad karta.
Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C), Thure Sandén (M), Peter Söderberg (M),
Franklin Eck (M), Heinrich Kaufmann (C) och Kalle Sundvall (M) yrkar bifall till
Hans Forsbergs (M) yrkande.
Emma Vildstrand (MP) yrkar på återremiss till samhällsbyggnadskontoret för att
komplettera ärendet med en konsekvensanalys om etableringen.
Eva Borg (S) yrkar bifall till Emma Vildstrands (MP) återremissyrkande.
Ulrika Landergren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Roger Larsson (KB) yrkar bifall till Emma Vildstrands (MP) återremissyrkande i
första hand, i andra hand om återremissyrkandet inte bifalls, att idrottshallen utgår ur
det preliminära avtalet.
Anders Ekström (M) yrkar i första hand bifall till Hans Forsbergs (M) yrkande, i
andra hand, om återremissyrkandet vinner bifall, att extra sammanträde för
behandling av ärendet sker kommande vecka.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns fem förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Hans Forsbergs (M) m.fl. yrkande,
Emma Vildstrands (MP) m.fl. återremissyrkande, Roger Larssons (KB) yrkande och
Anders Ekströms (M) yrkande.
Ordföranden stället första proposition på Emma Vildstrands (MP) m.fl.
återremissyrkande eller om ärendet ska avgöras i dag, och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i dag.
Omröstning begärs och verkställs. Ordförande redovisar följande
propositionsordning som kommunstyrelsen godkänner:
Ja-röst innebär att ärendet avgörs i dag.
Nej-röst innebär återremiss.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 11 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar
att ärendet ska avgöras i dag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Justerare

Ja-röst

Lisa Andersson (M)

X

Thure Sandén (M)

X

Anders Ekström (M)

X

Kalle Sundvall (M)

X

Franklin Eck (M)

X

Peter Söderberg (M)

X

Nej-röst
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Fredrik Hansson (C)

X

Heinrich Kaufmann (C)

X

Ulrika Landergren (L)

X

Eva Borg (S)

X

Johan Tolinsson (S)

X

Carita Boulwén (SD)

X

Emma Vildstrand (MP)

X

Roger Larsson (KB)

X

Hans Forsberg (M)

X

Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag,
Hans Forsbergs (M) m.fl. yrkande och Roger Larssons (KB) yrkande, och finner att
kommunstyrelsen bifaller Hans Forsbergs (M) yrkande.
Beslutet skickas till
Nystad Stadsutveckling AB, Byggnadsnämnden

Justerare
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§ 237
Information om samråd och viktigare pågående ärenden från
arbetsutskottets sammanträden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Hans Forsberg (M) informerar om möte med Migrationsverket och
Länsstyrelsen i Halland om kommande mottagande av nyanlända och kommunens
möjligheter att klara sina åtaganden.
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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§ 238
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) rapporterar från Göteborgsregionens
förbundsstyrelses sammanträde.
Ordföranden informerar även om Gryning AB:s verksamhet, ekonomiska ställning
och kommande möte med kommunstyrelsens arbetsutskott.
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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§ 239
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 om
-

Pressrelease sker 24 oktober om flyktingmottagning.

-

Genomförande av en stor satsning inom krisberedskap genom utbildningar i
stabsmetodik för en stor personalgrupp. Kommunen säkerställer kompetens
på alla roller som behövs i kris och att dessa kan rulla på flera personer.

-

Arbetet med en aktörsgemensam samverkan i krisberedskap där sex
kommuner och räddningstjänsten RSG ingår. Förmodligen kommer detta
utvidgas till fler GR-kommuner efter hand.

-

Regional Utvecklingsstrategi i Halland är under framtagande. Mer
information kommer på kommunstyrelsens sammanträde i november.

-

Rekrytering av ny förvaltningschef för bygg och miljö pågår.

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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§ 240
Exploateringsavtal Lunna 6:3
Dnr KS/2016:344
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal för Lunna 6:3, tillhörande
detaljplan KS/2018:529 (tidigare dnr 2014/P054), undertecknat av exploatören 201609-13.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare utses att för kommunens räkning underteckna samtliga i ärendet
nödvändiga handlingar.
Jäv
Elisabeth Lyckevall (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning
Kommunen har arbetat fram förslag till detaljplan för Lunna 6:3. Detaljplanen
möjliggör byggnation av 18 bostäder. Detaljplanen innebär inget direkt åtagande för
kommunen men för att säkerställa genomförandet tecknas ett exploateringsavtal.
Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder inom kvartersmark och allmän platsmark
i detaljplanen. Utbyggnad av allmän platsmark ska ske i samråd med Teknik.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-09, § 359: Förslag: Kommunfullmäktige
godkänner exploateringsavtal för Lunna 6:3, tillhörande detaljplan KS/2018:529
(tidigare dnr 2014/P054), undertecknat av exploatören 2016-09-13.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare utses att för kommunens räkning underteckna samtliga i ärendet
nödvändiga handlingar.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-06, Förslag:
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal för Lunna 6:3, tillhörande
detaljplan KS/2018:529 (tidigare dnr 2014/P054), undertecknat av exploatören
2016-09-13.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare utses att för kommunens räkning underteckna samtliga i ärendet
nödvändiga handlingar.
Exploateringsavtal daterat 2016-09-13
Förslag till beslut på sammanträdet
Emma Vildstrand (MP) yrkar avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Justerare
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Roger Larsson (KB) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Emma Vildstrands (MP) yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Fastighetsägare

Justerare
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§ 241
Detaljplan - Lunna 6:3
Dnr KS/2018:529
Beslut - Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Lunna 6:3 i Vallda, upprättad i november
2017, reviderad i mars 2018.
Jäv
Elisabeth Lyckevall (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen hemställde till byggnadsnämnden att upprätta förslag till
detaljplan för ett bostadsbyggande inom Lunna 6:3 som omfattar cirka 10
hyresbostäder och ett mindre antal villatomter för självbyggeri KS/2014:328.
Byggnadsnämnden godkände detaljplaneförslaget för Lunna 6:3, upprättad i
november 2017, reviderad i mars 2018 och överlämnar till kommunfullmäktige för
antagande § 236 BN 2018-08-30. Detaljplaneförslaget innebär möjliggörande för sex
villatomter samt tre minde flerbostadshus för cirka 12 lägenheter. Planområdet ligger
i anslutning till Tjäderkullevägen i Vallda. Området ligger utanför detaljplanelagt
område i dag, samt utanför översiktsplanens utvecklingsområden.
De viktigaste synpunkterna, som inkommit under granskningen behandlar på ett eller
annat sätt den ökade trafikbelastning på vägnätet som planen innebär samt det stora
avståndet till närmaste kollektivtrafikhållplats, vilket medför ett bilberoende.
Från samrådet finns kvarstående erinringar avseende bostädernas lämplighet på
platsen utifrån de bullernivåer närliggande jordbruksfastighet alstrar. Förvaltningen
bedömer att Boverkets riktvärden för bostäder i anslutning till industribuller
överskrids något.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-09, § 360: Förslag: Kommunfullmäktige
antar detaljplan för Lunna 6:3 i Vallda, upprättad i november 2017, reviderad i
mars 2018.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-26, Förslag:
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Lunna 6:3 i Vallda, upprättad i november
2017, reviderad i mars 2018.
Byggnadsnämnden, 2018-08-30 § 236, Förslag: Byggnadsnämnden godkänner
detaljplan för Lunna 6:3 i Vallda, upprättad november 2017, reviderad mars 2018
samt överlämnar till kommunfullmäktige för antagande
Presentationsbild, 2018-08-30
Planbeskrivning antagandehandling, november 2017, reviderade mars 2018
Justerare
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Plankarta antagandehandling, november 2017, reviderade mars 2018
Grundkarta 2017-09-28
Granskningsutlåtande 2018-07-31
Samrådsredogörelse 2016-11-25
Kommunstyrelsen 2014-09-30 § 189 Förslag: Kommunstyrelsen beslutar att ställa
sig positiv till att genom planläggning pröva möjligheten till bostadsbyggande om
cirka 10 hyresbostäder och ett mindre antal villatomter för självbyggeri, inom
fastigheten Lunna 6:3 i Vallda.
Kommunstyrelsen beslutar att hemställa hos byggnadsnämnden att utarbeta förslag
till detaljplan för ett bostadsbyggande inom fastigheten Lunna 6:3 som omfattar
cirka 10 hyresbostäder och ett mindre antal villatomter för självbyggeri.
Förslag till beslut på sammanträdet
Emma Vildstrand (MP) yrkar avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Emma Vildstrands (MP) yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Sökande

Justerare
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§ 242
Ansökan om planbesked för Rosendal 1:2 och 1:3
Dnr KS/2018:427
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att upprätta en förstudie för
Gällinge. Syftet med förstudien är att utreda lämplig markanvändning samt om
fortsatt planarbete genom planprogram eller detaljplan är aktuellt för Rosendal 1:2
och 1:3.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Rosendal 1:2 och 1:3 har, tillsammans med Jonas Zackrisson
Byggkonsultation, ansökt om planbesked. Syftet med förfrågan är att genom
planläggning möjliggöra för bostäder inom del av fastigheterna. Enligt ansökan är
avsikten att uppföra mindre flerbostadshus i två plan samt enbostadshus i ett plan.
Gällinge är i kommunens översiktsplan ÖP06 utpekat som en serviceort med
potential att utvecklas. Här vill kommunen underlätta för nybyggande inom ett
område som innebär gångavstånd till centrum av orten. I Gällinge finns förskola,
grundskola och en kyrka samt kollektivtrafik, dock med begränsat antal turer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-09, § 361: Förslag: Kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att upprätta en förstudie för Gällinge. Syftet med
förstudien är att utreda lämplig markanvändning samt om fortsatt planarbete genom
planprogram eller detaljplan är aktuellt för Rosendal 1:2 och 1:3.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-12, Förslag: Kommunstyrelsen
ger kommundirektören i uppdrag att upprätta en förstudie för Gällinge. Syftet med
förstudien är att utreda lämplig markanvändning samt om fortsatt planarbete genom
planprogram eller detaljplan är aktuellt för Rosendal 1:2 och 1:3.
Ansökan om planbesked
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
Sökanden
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§ 243
Ansökan om planbesked Tölöberg 2 och Tölö 1:17
Dnr KS/2018:519
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked och ger byggnadsnämnden i uppdrag
att upprätta förslag till detaljplan för Tölöberg 2 och Tölö 1:17. Syftet med
detaljplanen är att utöka byggrätten inom fastigheten Tölöberg 2 samt planlägga Tölö
1:17 för att skapa utvecklingsmöjlighet av sjukvård i Kungsbacka. Detaljplanarbetet
påbörjas när plankostnadsavtal har undertecknats.
Sammanfattning
Ägaren till fastigheten Tölöberg 2 och Tölö 1:17 har 2018-06-15 ansökt om
planbesked för att utöka byggrätterna inom sjukhusområdet i Kungsbacka. Syftet
med förfrågan är att utöka byggrätten inom fastigheterna för att skapa
utvecklingsmöjlighet av sjukvård i Kungsbacka.
Fastigheten Tölöberg är belägen inom detaljplan T28, laga kraft 1984-04-10, samt
K53A, laga kraft 1969-05-28. Fastigheten är planlagd som allmänt ändamål.
Fastigheten Tölö 1:17 är inte planlagd.
Förfrågan innebär att skapa goda förutsättningar för att utveckla sjukvård i
Kungsbacka. Förfrågan överensstämmer med kommunens översiktsplan, ÖP06, samt
Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, FÖP09.
Detaljplanen bedöms kunna antas inom 3-5 år, utifrån de vid beslutsdatumet kända
förutsättningarna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-09, § 362: Förslag: Kommunstyrelsen
lämnar positivt planbesked och ger byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag
till detaljplan för Tölöberg 2 och Tölö 1:17. Syftet med detaljplanen är att utöka
byggrätten inom fastigheten Tölöberg 2 samt planlägga Tölö 1:17 för att skapa
utvecklingsmöjlighet av sjukvård i Kungsbacka. Detaljplanarbetet påbörjas när
plankostnadsavtal har undertecknats.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-26, Förslag: Kommunstyrelsen
lämnar positivt planbesked och ger byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag
till detaljplan för Tölöberg 2 och Tölö 1:17. Syftet med detaljplanen är att utöka
byggrätten inom fastigheten Tölöberg 2 samt planlägga Tölö 1:17 för att skapa
utvecklingsmöjlighet av sjukvård i Kungsbacka. Detaljplanarbetet påbörjas när
plankostnadsavtal har undertecknats.
Ansökan 2018-06-15
Beslutsgång
Justerare
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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
Sökande

Justerare
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§ 244
Ansökan om planbesked Stockalid 1:9
Dnr KS/2018:520
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked för Stockalid 1:9.
Kommunstyrelsen uttalar att en GC-väg norr om Ölmevallavägen ska prövas i
planarbetet.
Jäv
Christian Johansson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Stockalid 1:9 har 2018-05-28 ansökt om planbesked för att
genom detaljplan möjliggöra för 25-30 småhus, ett växthus och en
gemensamhetslokal. De vill bygga en trädgårdsby med fokus på trädgård, odling och
gemenskap över generationer.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår inte det aktuella området i
utvecklingsområdet för Åsa utan ligger inom ett område med särskilda
bygglovskriterier. Området ingick inte i den fördjupade översiktsplanen för Åsa från
2013.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-09, § 363: Förslag: Kommunstyrelsen
lämnar positivt planbesked för Stockalid 1:9.
Kommunstyrelsen uttalar att en GC-väg norr om Ölmevallavägen ska prövas i
planarbetet.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-18
Ansökan om planbesked, 2018-05-28
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulrika Landergren (L) och Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Emma Vildstrand (MP) yrkar avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Emma Vildstrands (MP) yrkande.
Justerare
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Sökanden
Fastighetsägarna
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§ 245
Tilläggsuppdrag om detaljplan för utveckling av Annebergs centrum
Dnr KS/2002:239
Beslut
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att planlägga fastigheten
Alafors 3:3 för kommunal service och bostäder.
Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att inkludera Alafors 3:3 i
detaljplanen för utveckling av Annebergs centrum.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen godkände planprogram för utveckling av Annebergs centrum
2016-02-23 § 28 samt hemställde hos byggnadsnämnden att upprätta förslag till
detaljplan för utbyggnad av Annebergs centrum i enighet med godkänt planprogram,
daterad juni 2015. Kommunstyrelsen beslutade att anta anbud från Serneke för att
förvärva mark för bostadsbyggnation 2017-12-19. Markanvisningsavtalet godkändes
2018-04-24.
Kommunen har förvärvat fastigheten Alafors 3:3, som gränsar till programområdets i
norr, som strategisk mark för kommunal service. Samhällsbyggnadskontoret har
bedömt att Alafors 3:3 bör ingå i planarbetet med utveckling av Annebergs centrum
och planläggas som kommunal service till exempel äldreboende, förskola och
gruppboende. Om utrymme finns kan det även planläggas för bostäder.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-09, § 366: Förslag: Kommunstyrelsen ger
samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att planlägga fastigheten Alafors 3:3 för
kommunal service och bostäder.
Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att inkludera Alafors 3:3 i
detaljplanen för utveckling av Annebergs centrum.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-10-02, Förslag: Kommunstyrelsen
ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att planlägga fastigheten Alafors 3:3 för
kommunal service och bostäder.
Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att inkludera Alafors 3:3 i
detaljplanen för utveckling av Annebergs centrum.
Kommunstyrelsen 2016-02-23 § 28 Beslut: Kommunstyrelsen godkänner förslag till
planprogram, daterat juni 2015, för utbyggnad av bostäder och verksamheter i
Annebergs centrum.
Kommunstyrelsen hemställer hos byggnadsnämnden att upprätta förslag till
detaljplan för utbyggnad av Annebergs centrum i enlighet med godkänt
planprogram, daterat juni 2015.
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning uppdraget att inleda diskussion
med SW Fastigheter avseende eventuell omlokalisering av Annebergs Snickerifabrik.
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning uppdraget att genom ett
Justerare
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anbudsförfarande ta fram förslag på byggherre för utveckling av Annebergs
centrum.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
Byggnadsnämnden
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§ 246
Omfördelning budget av Kolla Parkstad förskola
Dnr KS/2018:583
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner utökad investeringsbudget för anpassningar av Kolla
Parkstads förskola på 3 500 tkr. Finansiering av detta sker genom överskott från
projekt 8902 Kungsbacka centrum förskola.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att bygglovet har upphävts behöver delar av byggnaden anpassas
för att erhålla nytt bygglov. Nr 225 i Lokalplan 2019-2023 finns i dag budget på
2 000 tkr år 2019.
Investeringsutgiften på 3 500 tkr finansieras av överskott från projekt 8902
Kungsbacka centrum förskola.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-16, § 379: Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner utökad investeringsbudget för anpassningar av Kolla Parkstads förskola
på 3 500 tkr. Finansiering av detta sker genom överskott från projekt 8902
Kungsbacka centrum förskola.
Tjänsteskrivelse, 2018-09-26, Förslag: Kommunstyrelsen godkänner utökad
investeringsbudget för anpassningar av Kolla Parkstads förskola på 3 500 tkr.
Finansiering av detta sker genom överskott från projekt 8902 Kungsbacka centrum
förskola.
Kommunbudget 2019, plan 2019–2020, KF 2018-06-14
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Service Lokalförsörjning, Förskola & Grundskola
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§ 247
Svar på remiss: Tillitsdelegationens betänkande "Med tillit växer
handlingsutrymmet" och "En lärande tillsyn"
Dnr KS/2018:439
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande över utredningen Med tillit växer
handlingsutrymmet (SOU 2018:47 och 2018:48) daterat 2018-09-24 och översänder
det som sitt svar till Finansdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Regeringskansliet (Finansdepartementet) har remitterat de statliga offentliga
utredningarna Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och Lärande
tillsyn (SOU 2018:48) till kommunen för yttrande senast den 31 oktober 2018.
Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på
verksamhetens syfte och medborgarnas behov. Utgångspunkten för utredningens
diskussioner om styrning har varit mötet mellan medborgare och medarbetare. I
tillitsbaserad styrning medverkar varje beslutsnivå aktivt för att stimulera samverkan
och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att medarbetaren
vill, kan och vågar hjälpa medborgaren. Tillit är också en grundläggande styrprincip
(eller filosofi) jämte marknad (konkurrens) och hierarki (reglering, formell
beslutsmakt). Alla dessa tre behöver befinna sig i balans. Men tonvikten i styrningen
av offentlig sektor har legat på hierarki och marknad med fokus på rättssäkerhet,
likabehandling, byråkratisk ordning och marknadslösningar. Kultur, värdegrund,
ledarskap och medledarskap bör i stället få en betydligt med framskjuten roll
samtidigt som mål- och resultatstyrningen bör bli mindre detaljerad och därmed mer
möjliggörande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-09, § 373: Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande över utredningen Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47
och 2018:48) daterat 2018-09-24 och översänder det som sitt svar till
Finansdepartementet.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-24, Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande över utredningen Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47
och 2018:48) daterat 2018-09-24 och översänder det som sitt svar till
Finansdepartementet.
Yttrande, 2018-09-24
Kommundirektörens informationsblad Styrning genom tillit 2018-09-05 – Vad
innebär det för Kungsbacka?
Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47)
En lärande tillsyn (SOU 2018:48)
Justerare
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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
Finansdepartementet

Justerare
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§ 248
Svar på remiss: "God och nära vård - En primärvårdsreform" (SOU
2018:39)
Dnr KS/2018:440
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat 2018-10-11, och översänder det som sitt
svar till socialdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun är en av flera remissinstanser i Sverige som fått möjligheten
att svara på ett andra delbetänkande kring en utredning om samordnad utveckling för
god och nära vård. I delbetänkandet presenteras olika förändringar som gemensamt
ska leda till en primärvårdsreform i linje med god och nära vård.
Kungsbacka kommun ställer sig bakom utredningens förslag, vilka tillsammans
bedöms bidra väsentligen till en god och nära vård.
Yttrandet innehåller även förtydliganden av Kungsbacka kommuns åsikt i flera
detaljfrågor samt vissa synpunkter på formuleringar i delbetänkandet. Dessa
redovisas kortfattat i beskrivningen nedan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-16, § 382: Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrandet, daterat 2018-10-11, och översänder det som sitt svar till
socialdepartementet.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-10-08, Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrandet, daterat 2018-10-11, och översänder det som sitt svar till
socialdepartementet.
Yttrande 2018-10-11
Nämnden för Vård & omsorgs beslut § 80 2018-09-19, Förslag: Kommunstyrelsen
ställer sig bakom remissvar gällande socialdepartementets andra delbetänkande
”Samordnad utveckling för god och nära vård; En primärvårdsreform SOU
2018:39”.
Nämnden för Vård & omsorgs yttrande, 2018-08-23
God och nära vård – En primärvårdsreform (SOU 2018:34)
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
Justerare
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Socialdepartementet, Nämnden för Vård & omsorg, Nämnden för Funktionsstöd
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§ 249
Svar på remiss: Betänkande "Vägar till hållbara vattentjänster" (SOU
2018:34)
Dnr KS/2018:418
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat 2018-09-26, och översänder det som sitt
svar till Miljö- och energidepartementet, med ändringen att sidan 2, tredje stycket,
”En utveckling av frågeställningen är hur kommunen ska hantera fastigheter som
ligger i anslutning till eller inom områden där det finns privata lösningar men som av
någon anledning nekas tillträde till den privata aktören. Det kan ge upphov till
praktiska och ekonomiska problem. Utredningen ser inte ut att ha diskuterat denna
fråga”, stryks.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över rubricerad SOU och ska till
den 31 oktober svara Miljö- och energidepartementet. Utredningen föreslår
förändringar i regelverken som reglerar kommunernas skyldighet att ordna
vattentjänster men också åtgärder som påverkar privata avlopp. Utredningen föreslår
bland annat att Havs- och vattenmyndigheten utses till tillsynsvägledande myndighet
för länsstyrelsernas tillsyn över hur kommunerna uppfyller sina skyldigheter enligt 6
§ vattentjänstlagen. I beredningen av ärendet har Nämnden för Teknik hörts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-16, § 383: Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrandet, daterat 2018-09-26, och översänder det som sitt svar till Miljö- och
energidepartementet, med ändringen att sidan 2, tredje stycket, ”En utveckling av
frågeställningen är hur kommunen ska hantera fastigheter som ligger i anslutning till
eller inom områden där det finns privata lösningar men som av någon anledning
nekas tillträde till den privata aktören. Det kan ge upphov till praktiska och
ekonomiska problem. Utredningen ser inte ut att ha diskuterat denna fråga”, stryks.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-22, Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrandet, daterat 2018-09-26, och översänder det som sitt svar till Miljö- och
energidepartementet, med ändringen att sidan 2, tredje stycket, ”En utveckling av
frågeställningen är hur kommunen ska hantera fastigheter som ligger i anslutning till
eller inom områden där det finns privata lösningar men som av någon anledning
nekas tillträde till den privata aktören. Det kan ge upphov till praktiska och
ekonomiska problem. Utredningen ser inte ut att ha diskuterat denna fråga”, stryks.
Yttrande - Betänkande "Vägar till hållbara vattentjänster" (SOU 2018:34), 2018-0926
Nämnden för Tekniks beslut § 87 2018-09-12, Förslag: Nämnden för Teknik
godkänner remissvaret och översänder det till Kommunstyrelsen.
Nämnden för Tekniks yttrande 2018-08-26
Betänkande "Vägar till hållbara vattentjänster" (SOU 2018:34)
Justerare
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Förslag till beslut på sammanträdet
Emma Vildstrand (MP) yrkar att tillägg görs i yttrandet enligt följande:
”Kungsbacka ser positivt på att Vinnova får i uppdrag att tillsammans med Havs- och
vattenmyndigheten och Naturvårdsverket göra en satsning på utveckling av
kretsloppsteknik och innovativa systemlösningar för små avlopp. Vi vill understryka
behovet av att utveckla marknadsmässigt bärkraftiga småskaliga lösningar med lång
teknisk livslängd. För att reningen ska fungera i praktiken över tid, behövs enkla
tekniska lösningar för de små enskilda avloppen som kräver mycket enkelt
underhåll och -där man helst utnyttjar markens egen renande förmåga med de
mikroorganismer som finns naturligt.
Vi håller med utredaren om att det behövs en ordentlig översyn av hur samhället ska
hantera vatten och dagvatten i ett förändrat klimat. I detta bör samspel mellan
avrinningsområdet, bebyggelsen, skyfall och torka, föroreningar samt finansiering
ingå.”
Roger Larsson (KB) yrkar bifall till Nämnden för Tekniks yttrande, daterat 2018-0926.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Roger Larssons (KB) yrkande och Emma
Vildstrands (MP) tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Miljö- och energidepartementet, Förvaltningen för Teknik
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§ 250
Redovisning av delegeringsbeslut
Dnr KS/2018:42
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under
perioden 2018-09-08 till 2018-10-23.
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
2018-09-08 till 2018-10-23.

Justerare

Delegat

Ärende

Arbetsutskottet

2018-06-26, 2018-08-14, 2018-08-21, 2018-09-04, 2018-09-11,
2018-09-18, 2018-10-02, 2018-10-09, 2018-10-16

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Vallda 18:11 – vatten- och spillvattenledning

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Bukärr 1:4 – teleledning

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Bukärr 1:5 – teleledning

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Dannebacka 2:4 – teleledning

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Vässingsö 2:22 – teleledning

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Karsegården 1:1 – vatten- och spill-vattenledning

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Fixhult S:1 – teleledning

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Trädgården 5 – teleledning

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Hanhals 15:1 – teleledning

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Viken 7:33 – teleledning

Specialist mark och
exploatering

Servitutsavtal Skårby 3:37 – vatten-, spillvatten- och
dagvattenledningar
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§ 251
Ordförandebeslut - Överklagande av länsstyrelsens beslut 2018-09-21
ang vattenverksamhet på fastigheten Skällared 4:1
Dnr KS/2017:110
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från
kommunstyrelsens ordförande på grund av brådskande ärende.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens andre vice ordförande har på kommunstyrelsens vägnar
överklagat länsstyrelsens beslut 2018-09-21 angående vattenverksamhet på
fastigheten Skällared 4:1.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut – Överklagande av länsstyrelsens beslut 2018-09-21 angående
vattenverksamhet på fastigheten Skällared 4:1
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
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§ 252
Redovisning av inkomna skrivelser
Dnr KS/2017:712, KS/2018:123, KS/2018:128, KS/2018:549, KS/2018:555
Beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 21 september till 23 oktober 2018 har följande skrivelser inkommit
till kommunstyrelsen:
- Nämnden för Funktionsstöd – Handlingsplan för att nå budget i balans
- Nämnden för Individ- och Familjeomsorg – Handlingsplan för att nå budget i
balans
- Patientnämnden i Halland – Delårsrapport 2018
- GR – Protokoll från styrgruppen för social välfärds sammanträde 28
september 2018
- Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad – Gallringsbeslut för handlingar
som scannats
- GR och Trafikverket – Medfinansiering av E20 för kommande år 2019
- Stiftelsen Tjolöholm – Delårsrapport augusti 2018.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet, och finner att
kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare
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§ 253
Aktualitetsförklaring av Kungsbacka översiktsplan 2006
Dnr KS/2018:607
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Kungsbackas översiktsplan från 2006 med
fördjupningar och tillägg enligt 3 kap. 27 § plan- och bygglagen (PBL, SFS
2010:900) är aktuell.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 3 kap. 27 § i PBL ska kommunfullmäktige minst en gång under mandattiden
ta ställning till om översiktsplanen är aktuell. Kungsbacka kommun behöver avgöra
om ställningstaganden fortfarande är tidsenliga eller om en ny planprocess med
revidering eller en helt ny översiktsplan bör initieras.
Som underlag till beslutet har ett PM tagits fram ”Underlag till beslut om
aktualisering av Kungsbacka översiktsplan 2006”. Vid en samlad bedömning föreslås
att Kungsbackas översiktsplan, ÖP06, ska anses vara aktuell. För att vara hållbar
över en längre tid och uppfylla gällande krav enligt 3 kap. 5 § PBL är
översiktsplanen dock i behov av revidering, detta bör arbetas in i en framtida
reviderad översiktsplan och inte i en aktualisering då detta är en för stor arbetsinsats
utifrån förväntad nytta.
Arbetet med en ny översiktsplan pågår och beräknas bli antagen under den
kommande mandattiden 2018-2022.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-09, § 367: Förslag: Kommunfullmäktige
beslutar att Kungsbackas översiktsplan från 2006 med fördjupningar och tillägg
enligt 3 kap. 27 § plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) är aktuell.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-10-03, Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att Kungsbackas översiktsplan från 2006 med
fördjupningar och tillägg enligt 3 kap. 27 § plan- och bygglagen (PBL, SFS
2010:900) är aktuell.
Underlag till beslut om aktualisering av Kungsbacka översiktsplan 2006, daterad
2018-10-03
Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse för Hallands län 2017 enligt 3 kap. 28 §
PBL
Kommunstyrelsens beslut från 21 november 2017 om godkännande av projektplan
för ny översiktsplan med tillhörande bilaga.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Justerare
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§ 254
Översyn av Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön
Dnr KS/2017:679
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön, att träda i kraft den 1 januari 2019.
Nuvarande föreskrifter, fastställda av kommunfullmäktige i § 157 den 10 oktober
2002, upphör samtidigt att gälla.
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ska årligen se över föreskrifterna samt minst
årligen aktualisera kartor och övriga bilagor till dessa föreskrifter. Nämnden har
därtill till uppgift att samordna de verksamheter som berörs av dessa föreskrifter.
Sammanfattning av ärendet
De lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön i Kungsbacka
kommun daterar sig till oktober 2002. Lokala föreskrifter behövs för att lyfta fram att
all mänsklig verksamhet på ett eller annat sätt påverkar omgivningen – andra
människors behov av ren luft, rent vatten, lugn, giftfri miljö och så vidare – och att
det därför, utöver tillståndsplikt eller anmälningsplikt för vissa verksamheter också
finns hänsynskrav i lagstiftningen. De lokala föreskrifterna kompletterar miljöbalken
med stöd av förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(FMH).
Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd får årligen in cirka 200 klagomål som rör
bristande hänsyn grannar emellan och om olika verksamheter. Det handlar om rök
från eldning, hög musik eller annat buller, till exempel smällande flagglinor mot
flaggstång. Många klagomål från grannar hanteras genom hänsynsreglerna i 2 kap.
miljöbalken (1998:808) medan andra får hanteras i annan ordning. Det kan därför
finnas att behov av ökat fokus på hänsynsprinciperna – medborgare emellan – i
svensk lagstiftning och i allmänna sociala normer i ett allt mer individualiserat
samhälle. Ett ökat fokus på även vattenskydd bidrar till att skydda våra dricksvattenresurser tillsammans med länsstyrelsens föreskrifter för kommunens
vattenskyddsområden Lygnern-Fjärås Bräcka, Gällinge, Sönnerbergen och Öjersbo.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-09, § 368: Förslag: Kommunfullmäktige
antar Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, att träda i kraft
den 1 januari 2019.
Nuvarande föreskrifter, fastställda av kommunfullmäktige i § 157 den 10 oktober
2002, upphör samtidigt att gälla.
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ska årligen se över föreskrifterna samt minst
årligen aktualisera kartor och övriga bilagor till dessa föreskrifter. Nämnden har
därtill till uppgift att samordna de verksamheter som berörs av dessa föreskrifter.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 614532

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

36 (57)

2018-10-23

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-21, Förslag:
Kommunfullmäktige antar Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön, att träda i kraft den 1 januari 2019.
Nuvarande föreskrifter, fastställda av kommunfullmäktige i § 157 den 10 oktober
2002, upphör samtidigt att gälla.
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ska årligen se över föreskrifterna samt minst
årligen aktualisera kartor och övriga bilagor till dessa föreskrifter. Nämnden har
därtill till uppgift att samordna de verksamheter som berörs av dessa föreskrifter.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-25
Förslag – Lokala föreskrifter, 2018-09
Utredning 2018-02-27
Gällande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, 2002-10-10,
§ 157
Karta 1 – Detaljplanelagt område
Karta 2 – Vattenskyddsområde Lygnern-Fjärås Bräcka
Karta 3 – Vattenskyddsområde Öjersbo
Karta 4 - Vattenskyddsområde Gällinge
Karta 5 – Vattenskyddsområde Sönnerbergen
Karta 6 – Gatumusik
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
Länsstyrelsen i Hallands län, Lantmäterimyndigheten, Nämnden för Miljö &
Hälsoskydd

Justerare
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§ 255
Översyn av de lokala ordningsföreskrifterna för Kungsbacka kommun
Dnr KS/2017:557
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Lokala ordningsföreskrifter för Kungsbacka kommun att
gälla från och med den 1 januari 2019.
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor
13 § - andra stycket samt definitionen ska utgå och texten i § 13 kompletteras enligt
följande:
Tillstånd av polisen behövs dock inte under följande tider:
• från klockan 15.00 nyårsafton till klockan 03.00 på nyårsdagen
• från klockan 15.00 skärtorsdag till klockan 03.00 på påskdagen
• från klockan 15.00 valborgsmässoafton till klockan 03.00 den 1 maj
Insamling av pengar och gatumusik
14 § - kompletteras med ett tredje stycke med texten ”För passiv penninginsamling krävs
det polisens tillstånd inom följande område enligt karta bilaga 1.”
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
22 § - kompletteras, som en följd av förslaget i § 14 om ett tredje stycke avseende
tillstånd för passiv penninginsamling, med tillägg av hänvisning till § 14.
De politiska partierna får rätt till att sätta upp skyltar på lyktstolpar under perioden
3-4 veckor före den allmänna valdagen.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungsbacka kommun, Kf 166/95 upphör
samtidigt att gälla.
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Teknik att årligen se över kartbilagor,
förteckningar samt författningsbilagan till de lokala ordningsföreskrifterna.
Sammanfattning av ärendet
De lokala ordningsföreskrifterna i Kungsbacka kommun daterar sig till år 1995 med
smärre revideringar år 2002 och år 2005. En översyn av de lokala
ordningsföreskrifterna har initierats och samordnats av kommunledningskontoret.
Kungsbacka kommun har vuxit i såväl invånarantal som bebyggelse och nya behov
till följd av samhällsutvecklingen har analyserats. De föreslagna föreskrifterna innehåller i huvudsak ett utökat geografiskt område för förbud mot alkoholförtäring, ett
utökat antal platser som jämställs med offentlig plats, kompletterande bestämmelser
om att hålla hund samt föreskrifter om användning av pyrotekniska varor inom
detaljplanelagt område.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-09, § 369: Förslag: Kommunfullmäktige
antar Lokala ordningsföreskrifter för Kungsbacka kommun att gälla från och med
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den 1 januari 2019.
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungsbacka kommun, Kf 166/95 upphör
samtidigt att gälla.
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Teknik att årligen se över kartbilagor,
förteckningar samt författningsbilagan till de lokala ordningsföreskrifterna.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-26, Förslag:
Kommunfullmäktige antar Lokala ordningsföreskrifter för Kungsbacka kommun att
gälla från och med den 1 januari 2019.
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungsbacka kommun, Kf 166/95 upphör
samtidigt att gälla.
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Teknik att årligen se över kartbilagor,
förteckningar samt författningsbilagan till de lokala ordningsföreskrifterna.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-18
Förslag till Lokala ordningsföreskrifter för Kungsbacka kommun, upprättad i april
2018
Karta 1: Detaljplanerat område
Karta 2: Alkoholförtäring och tillfällig försäljning
Översyn över de lokala föreskrifterna 2018-02-27
Gällande ordningsföreskrifter 2005-05-01
Förslag till beslut på sammanträdet
Lisa Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, med
ändring enligt nedan:
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor
13 § - andra stycket samt definitionen ska utgå och texten i § 13 kompletteras enligt
följande:
Tillstånd av polisen behövs dock inte under följande tider:
• från klockan 15.00 nyårsafton till klockan 03.00 på nyårsdagen
• från klockan 15.00 skärtorsdag till klockan 03.00 på påskdagen
• från klockan 15.00 valborgsmässoafton till klockan 03.00 den 1 maj
Hans Forsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, med
ändring enligt förslag i partiremiss enligt följande:
Insamling av pengar och gatumusik
14 § - kompletteras med ett tredje stycke med texten ”För passiv penninginsamling
krävs det polisens tillstånd inom följande område enligt karta bilaga 1.”
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
22 § - kompletteras, som en följd av förslaget i § 14 om ett tredje stycke avseende
tillstånd för passiv penninginsamling, med tillägg av hänvisning till § 14.
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Ulrika Landergren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, med
ändringen att de politiska partierna får rätt till att sätta upp skyltar på lyktstolpar
under perioden 3-4 veckor före den allmänna valdagen.
Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till Hans Forsbergs (M) yrkande och bifall till
Ulrika Landergrens (L) yrkande.
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Emma Vildstrand (MP) och Fredrik Hansson (C)
yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Roger Larsson (KB) yrkar bifall till Lisa Anderssons (M) ändringsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns fyra förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Lisa Anderssons (M) m.fl. yrkande,
Hans Forsbergs (M) m.fl. yrkande och Ulrika Landergrens (L) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer först proposition på Lisa Anderssons (M) m.fl. yrkande mot
avslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Lisa Anderssons (M) yrkande.
Ordföranden ställer sedan proposition på eget förslag mot avslag, och finner att
kommunstyrelsen bifaller Hans Forsbergs (M) yrkande.
Omröstning begärs och verkställs. Ordföranden redovisar följande
propositionsordning som kommunstyrelsen godkänner:
Ja-röst innebär bifall till Hans Forsbergs (M) yrkande.
Nej-röst innebär avslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifaller
Hans Forsbergs (M) yrkande.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Lisa Andersson (M)

X

Thure Sandén (M)

X

Anders Ekström (M)

X

Kalle Sundvall (M)

X

Franklin Eck (M)

X

Peter Söderberg (M)

X

Nej-röst

Fredrik Hansson (C)

X

Heinrich Kaufmann (C)

X

Ulrika Landergren (L)

X

Eva Borg (S)

X

Johan Tolinsson (S)

X

Carita Boulwén (SD)
Justerare
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Emma Vildstrand (MP)

X

Roger Larsson (KB)

X

Hans Forsberg (M)

X

Ordföranden ställer sedan proposition på Ulrika Landergrens (L) yrkande mot avslag,
och finner att kommunstyrelsen bifaller Ulrika Landergrens (L) yrkande.
Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
med under sammanträdet beslutade ändringar, och finner att kommunstyrelsen
bifaller det.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder, Eksta Bostads AB, Polismyndigheten i Kungsbacka
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§ 256
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
2019
Dnr KS/2018:396
Beslut
Kommunstyrelsen sammanträder följande datum 2019:
15 januari

18 juni

19 februari

27 augusti

26 mars

24 september

23 april

22 oktober

28 maj

26 november

17 december

Beslut i kommunstyrelsen, under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut
Kommundirektören får i uppdrag att se över hur sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott kan
förläggas utifrån kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-19.
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige sammanträder följande datum 2019:
5 februari

13 augusti

5 mars

10 september

9 april

8 oktober

7 maj

5 november

11 juni (heldag)

10 december

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med kommunfullmäktiges presidium se
över hur sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott kan förläggas utifrån kommunledningskontorets
tjänsteskrivelse 2018-09-19.
Sammanfattning av ärendet
Utgångspunkten i planeringen av sammanträdestider finns angiven i
kommunfullmäktiges arbetsordning, av vilken det framgår att kommunfullmäktige
ska sammanträda andra tisdagen i månaden. Även kommunstyrelsen sammanträder
en gång per månad enligt reglemente men när under månaden kommunstyrelsen och
Justerare
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kommunstyrelsens arbetsutskott ska sammanträda finns inte angivet. Inte heller hur
ofta arbetsutskottet ska sammanträda.
Under åren 2017-2018 har det blivit tydligt att förhållandet mellan
sammanträdesdagarnas förläggande för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelse och kommunfullmäktige skulle kunna förändras för att få en
effektivare och mer rättssäker hantering av ärenden. Även ur demokratisynpunkt är
det nuvarande upplägget inte optimalt då de ledamöter och ersättare som inte sitter
med i arbetsutskott får minimal tid på sig att sätta sig in i ärenden.
En förändring av ordningen för sammanträdesdagar påverkar många processer,
övriga nämnder, kommunens årshjul med mera och bör därför förankras ytterligare
inom organisationen. Det är därmed inte möjligt att genomföra ändringarna utan
ytterligare utredning. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar under 2019 föreslås
därför följa nuvarande ordning för sammanträdesdagar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-02, § 342: Förslag: Kommunstyrelsens
arbetsutskott sammanträder följande datum 2019, med ändringen att
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 11 juni utgår och
kommunfullmäktige sammanträder den 11 juni istället för den 13 juni:
8, 15, 29 januari, 5, 26 februari, 5, 12, 19 mars, 2, 9, 30 april, 7, 14, 21 maj, 4, 25
juni, 13, 20 augusti, 3, 10, 17 september, 1, 8, 15, 29 oktober, 5, 12, 19 november, 3,
10 december.
Kommunstyrelsen sammanträder följande datum 2019: 22 januari, 19 februari, 26
mars, 23 april, 28 maj, 18 juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 26 november,
17 december.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen, under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut
Kommundirektören får i uppdrag att se över hur sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott kan
förläggas utifrån kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-19.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige sammanträder följande datum 2019: 5 februari, 5 mars, 9 april,
7 maj, 11 juni, 13 augusti, 10 september, 8 oktober, 5 november, 10 december.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med kommunfullmäktiges presidium se
över hur sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott kan förläggas utifrån kommunledningskontorets
tjänsteskrivelse 2018-09-19.
Tjänsteskrivelse, 2018-09-19, Förslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott
sammanträder följande datum 2019: ,8, 15, 29 januari; 5, 26 februari; 5, 12, 19
mars; 2, 9, 30 april;
7, 14, 21 maj; 4, 25 juni; 13, 20 augusti; 3, 10, 17 september; 1, 8, 15, 29 oktober; 5,
12, 19 november; 3, 10 december.
Kommunstyrelsen sammanträder följande datum 2019: 22 januari, 19 februari, 26
mars, 23 april, 28 maj, 18 juni, 27 augusti,
24 september, 22 oktober, 26
november,
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17 december.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen, under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut:
Kommundirektören får i uppdrag att se över hur sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott kan
förläggas utifrån kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-19.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige sammanträder följande datum 2019: 5 februari, 5 mars, 9 april,
7 maj, 11 juni, 13 augusti, 10 september, 8 oktober, 5 november, 10 december.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med kommunfullmäktiges presidium se
över hur sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott kan förläggas utifrån kommunledningskontorets
tjänsteskrivelse 2018-09-19.
Schema över sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott 2019 enligt förslag till beslut
Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Forsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, med
ändringen att kommunstyrelsen ska sammanträda 15 januari i stället för
22 januari.
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 kommunstyrelsen bifaller
Hans Forsbergs (M) yrkande.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Räddningstjänsten i Storgöteborg
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§ 257
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2019
Dnr KS/2018:594
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att annons om kommunfullmäktiges sammanträden
införs i de lokala ortstidningarna Norra Halland, Göteborgs-Posten
(Hallandsannonser), Kungsbacka-Posten och Hallands Nyheter. I annonserna i Norra
Halland och Göteborgs-Posten publiceras även väsentliga ärenden i
föredragningslistan.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har under tidigare mandatperioder beslutat om annonsering av
kommunfullmäktiges sammanträden i de lokala ortstidningarna. Detta för att tidigare
kommunallag uppställde krav om kungörelse. Sedan 1 januari 2018 har lagkravet
ändrats till att kommunfullmäktiges sammanträden i stället ska tillkännages på
kommunens webbaserade anslagstavla.
Men även efter nuvarande kommunallags ikraftträdande då lagkravet om kungörelse
i ortstidning upphävts har fullmäktige funnit det angeläget att annonsera om
fullmäktiges sammanträden.
Annonsering har skett Norra Halland, Göteborgs-Posten (Hallandsannonser),
Kungsbacka-Posten och Hallands Nyheter. Väsentliga ärenden i föredragningslistan
har publicerats i Norra Halland och Göteborgs-Posten.
För att säkerställa allmänhetens, lokalmedias och övriga intressenters möjligheter att
följa beslutsfattandet i kommunens folkvalda församling föreslås att annonsering av
kommunfullmäktiges sammanträden fortsatt sker i de lokala ortstidningarna på
samma sätt som tidigare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-16, § 381: Förslag: Kommunfullmäktige
beslutar att annons om kommunfullmäktiges sammanträden införs i de lokala
ortstidningarna Norra Halland, Göteborgs-Posten (Hallandsannonser),
Kungsbacka-Posten och Hallands Nyheter. I annonserna i Norra Halland och
Göteborgs-Posten publiceras även väsentliga ärenden i föredragningslistan.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-27, Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att annons om kommunfullmäktiges sammanträden
införs i de lokala ortstidningarna Norra Halland, Göteborgs-Posten
(Hallandsannonser), Kungsbacka-Posten och Hallands Nyheter. I annonserna i
Norra Halland och Göteborgs-Posten publiceras även väsentliga ärenden i
föredragningslistan.
Beslutsgång
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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
Kommunfullmäktiges presidium, kommunsekreterare
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§ 258
Revidering av förbundsordning och reglemente för räddningstjänsten i
Storgöteborg
Dnr KS/2018:280
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer förbundsordning enligt föreliggande förslag att gälla
från och med 1 december 2018.
Kungsbacka kommun fastställer följande två förslag på revidering av reglemente för
förbundsstyrelsen att gälla från och med 1 december 2018:
§ 1 Förbundsstyrelsens övergripande uppgifter
Lämna förslag till beslut till medlemskommunerna gällande föreskrifter samt att vara
ställföreträdande förbundsfullmäktige i beslut om avtal av större dignitet, större
investeringar och avgifter som inte regleras i författning och därmed inte utgör en
föreskrift.

§ 18 Digital anslagstavla
Tillkännagivande om justering av protokoll från sammanträden ska ske på
kommunalförbundets, Räddningstjänsten Storgöteborg, digitala anslagstavla.
Jäv
Eva Borg (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs (RSG) förbundsstyrelse har översänt ett
förslag till reviderad förbundsordning och reglemente för förbundsstyrelsen till
medlemskommunerna för fastställande.
Under hösten 2017 ställde respektive kommunstyrelse i förbundet sig bakom ny beräkningsmodell för
medlemsavgiften med infasning under åren 2019-2021. Detta föranledde en revidering av
förbundsordningen och reglementet för förbundsstyrelsen. Förbundsordningen och reglementet har
reviderats och harmoniserats med gällande kommunallag vad gäller struktur och förändringen
gällande digital anslagstavla.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-02, § 341: Förslag: Kommunfullmäktige
fastställer förbundsordning enligt föreliggande förslag att gälla från och med 1
december 2018.
Kungsbacka kommun fastställer följande två förslag på revidering av reglemente för
förbundsstyrelsen att gälla från och med 1 december 2018:
§ 1 Förbundsstyrelsens övergripande uppgifter
Lämna förslag till beslut till medlemskommunerna gällande föreskrifter samt att vara
ställföreträdande förbundsfullmäktige i beslut om avtal av större dignitet, större
investeringar och avgifter som inte regleras i författning och därmed inte utgör en
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föreskrift.
§ 18 Digital anslagstavla
Tillkännagivande om justering av protokoll från sammanträden ska ske på
kommunalförbundets, Räddningstjänsten Storgöteborg, digitala anslagstavla.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-12, Förslag:
Kommunfullmäktige fastställer förbundsordning enligt föreliggande förslag att gälla
från och med 1 december 2018.
Kungsbacka kommun fastställer följande två förslag på revidering av reglemente för
förbundsstyrelsen att gälla från och med 1 december 2018:
§ 1 Förbundsstyrelsens övergripande uppgifter
Lämna förslag till beslut till medlemskommunerna gällande föreskrifter samt att vara
ställföreträdande förbundsfullmäktige i beslut om avtal av större dignitet, större
investeringar och avgifter som inte regleras i författning och därmed inte utgör en
föreskrift.
§ 18 Digital anslagstavla
Tillkännagivande om justering av protokoll från sammanträden ska ske på
kommunalförbundets, Räddningstjänsten Storgöteborg, digitala anslagstavla.
(RSG Tjänsteskrivelse) Revidering av förbundsordning och reglemente
(Beslut, § 26) Revidering av förbundsordning för Räddningstjänsten Storgöteborg
Bilaga 1. Förslag till ny förbundsordning för Räddningstjänsten Storgöteborg
Gällande förbundsordning för Räddningstjänsten Storgöteborg
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
Räddningstjänsten Storgöteborg
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§ 259
Regler för minnesgåva till medarbetare och förtroendevalda inom
Kungsbacka kommun
Dnr KS/2018:69
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Regler för minnesgåva till medarbetare och
förtroendevalda, enligt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2018-0920.
Regler för minnesgåva till medarbetare och förtroendevalda, antagna av
kommunfullmäktige 2015-05-12 § 75, upphör därmed att gälla.
Reservation
Ulrika Landergren (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2015-05-12 § 75, Regler för minnesgåva till medarbetare
och förtroendevalda i Kungsbacka kommun. Enligt nuvarande regler, för minnesgåva
till förtroendevalda, ska den som innehaft ett mera betydande kommunalt
förtroendeuppdrag få en minnesgåva efter 25 års verksamhet i följd eller, efter 20 år i
följd, om den förtroendevalda inte kan återväljas av åldersskäl.
Inför ny mandatperiod har kommunledningskontoret gjort en översyn av reglerna.
Formellt sett kan det inte bli aktuellt, att en enskild inte kan återväljas av åldersskäl,
eftersom det inte finns någon övre ålder för när en person blir inaktuell för
förtroendeuppdrag i en kommun.
Med anledning av detta föreslår kommunledningskontoret att Regler för minnesgåva
till förtroendevalda ändras så att minnesgåva endast omfattar kommunalt
förtroendevald som innehaft mer betydande kommunalt förtroendeuppdrag under 25
år i följd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-02, § 343: Förslag: Kommunfullmäktige
antar Regler för minnesgåva till medarbetare och förtroendevalda, enligt
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-20.
Regler för minnesgåva till medarbetare och förtroendevalda, antagna av
kommunfullmäktige 2015-05-12 § 75, upphör därmed att gälla.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-20, Förslag:
Kommunfullmäktige antar Regler för minnesgåva till medarbetare och
förtroendevalda, enligt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2018-0920.
Regler för minnesgåva till medarbetare och förtroendevalda, antagna av
kommunfullmäktige 2015-05-12 § 75, upphör därmed att gälla.
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Regler för minnesgåva till medarbetare och förtroendevalda, 2018-09-20
Återremiss kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-20 § 132
Regler för minnesgåva till medarbetare och förtroendevalda, 2015-05-12 § 75
Regler för minnesgåvor 2015-03-24
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulrika Landergren (L) yrkar avslag till utdelande av minnesgåva till kommunalt
förtroendevalda.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Ulrika Landergrens (L) förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Kommunsekreterare
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§ 260
Beslut om skattesats och fastställande av budget med anledning av
valår
Dnr KS/2017:575
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunbudget 2019, plan 2020-2021 daterad 22 maj 2018, nedan kallad
budgetdokumentet, fastställs.
Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden fastställs.
Resultat- och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat 2019 på 94,5
miljoner kronor.
Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på 4 811,3
miljoner kronor 2019 som fördelas i enlighet med budgetdokumentet, varav
kommunrevisionens ram är 2,7 miljoner kronor.
Medel för oförutsedda driftmedel budgeteras till 10 miljoner kronor och fördelas med
5 miljoner till kommunfullmäktige, 3 miljoner till kommunstyrelsen och 2 miljoner
till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Investeringsvolymen inklusive exploateringar fastställs till 1 192,6 miljoner kronor
netto och fördelas enligt budgetdokumentet.
Utlåning av medel till Vatten och avlopp fastställs till 165,9 miljoner kronor 2019.
(beloppet motsvarar Vatten och avlopps investeringsbehov).
Lokalplanen som är en del av investeringsvolymen fastställs i enlighet med
budgetdokumentet.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs.
Skattesatsen för 2019 fastställs oförändrat till 21,33 procent.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt
nyupplåna vid behov, dock inom ett totalbelopp på 1 705 miljoner kronor 2019.
Valnämnden och Nämnden för överförmyndare i samverkan omfattas inte av de
kommunövergripande målen för 2019.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del – under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut ovan
Ekonomichefen eller dennes ersättare får i delegation att omsätta befintliga lån när de
förfaller samt nyupplåna vid behov dock inom ett totalbelopp på 1 705 miljoner
kronor.
Kommundirektören samt ekonomichefen eller deras respektive ersättare, utses att var
för sig för kommunens räkning underteckna lånereverser.
Sammanfattning av ärendet
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Kommunens budget ska enligt kommunallagen, KL, fastställas av fullmäktige före
november månads utgång, KL 11 kap 10 §. Där anges också att under valår ska
budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Kungsbacka kommun beslutade om
budgeten i juni vilket innebär att budgeten måste tas upp på nytt på nyvalda
fullmäktiges första möte i november.
Om det finns särskilda skäl kan budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige senast i
december, KL 11 kap 10 §.
I kommunallagen finns dock regler som innebär att om budgeten av särskilda skäl
inte kan fastställas före november månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa
skattesatsen inom denna tid, KL 11 kap 11 §. Dessa tidsfrister har samband med
skatteadministrationen. Det är inget som hindrar att fullmäktige fastställer
skattesatsen i november och i december fastställer ny budget med ändrad skattesats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-16, § 380: Förslag: Kommunbudget 2019,
plan 2020-2021 daterad 22 maj 2018, nedan kallad budgetdokumentet, fastställs.
Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden fastställs.
Resultat- och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat 2019 på 94,5
miljoner kronor.
Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på 4 811,3
miljoner kronor 2019 som fördelas i enlighet med budgetdokumentet, varav
kommunrevisionens ram är 2,7 miljoner kronor.
Medel för oförutsedda driftmedel budgeteras till 10 miljoner kronor och fördelas
med 5 miljoner till kommunfullmäktige, 3 miljoner till kommunstyrelsen och 2
miljoner till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Investeringsvolymen inklusive exploateringar fastställs till 1 192,6 miljoner kronor
netto och fördelas enligt budgetdokumentet.
Utlåning av medel till Vatten och avlopp fastställs till 165,9 miljoner kronor 2019.
(beloppet motsvarar Vatten och avlopps investeringsbehov).
Lokalplanen som är en del av investeringsvolymen fastställs i enlighet med
budgetdokumentet.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs.
Skattesatsen för 2019 fastställs oförändrat till 21,33 procent.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt
nyupplåna vid behov, dock inom ett totalbelopp på 1 705 miljoner kronor 2019.
Valnämnden och Nämnden för överförmyndare i samverkan omfattas inte av de
kommunövergripande målen för 2019.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del - under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut ovan
Ekonomichefen eller dennes ersättare får i delegation att omsätta befintliga lån när
de förfaller samt nyupplåna vid behov dock inom ett totalbelopp på 1 705 miljoner
kronor.
Kommundirektören samt ekonomichefen eller deras respektive ersättare, utses att
var för sig för kommunens räkning underteckna lånereverser.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-24, Förslag: Kommunbudget
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2019, plan 2020-2021 daterad 22 maj 2018, nedan kallad budgetdokumentet,
fastställs.
Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden fastställs.
Resultat- och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat 2019 på 94,5
miljoner kronor.
Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på 4 811,3
miljoner kronor 2019 som fördelas i enlighet med budgetdokumentet, varav
kommunrevisionens ram är 2,7 miljoner kronor.
Medel för oförutsedda driftmedel budgeteras till 10 miljoner kronor och fördelas
med 5 miljoner till kommunfullmäktige, 3 miljoner till kommunstyrelsen och 2
miljoner till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Investeringsvolymen inklusive exploateringar fastställs till 1 192,6 miljoner kronor
netto och fördelas enligt budgetdokumentet.
Utlåning av medel till Vatten och avlopp fastställs till 165,9 miljoner kronor 2019.
(beloppet motsvarar Vatten och avlopps investeringsbehov).
Lokalplanen som är en del av investeringsvolymen fastställs i enlighet med
budgetdokumentet.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs.
Skattesatsen för 2019 fastställs oförändrat till 21,33 procent.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt
nyupplåna vid behov, dock inom ett totalbelopp på 1 705 miljoner kronor 2019.
Valnämnden och Nämnden för överförmyndare i samverkan omfattas inte av de
kommunövergripande målen för 2019.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del - under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut ovan
Ekonomichefen eller dennes ersättare får i delegation att omsätta befintliga lån när
de förfaller samt nyupplåna vid behov dock inom ett totalbelopp på 1 705 miljoner
kronor.
Kommundirektören samt ekonomichefen eller deras respektive ersättare, utses att
var för sig för kommunens räkning underteckna lånereverser.
Underlag till beslut i kommunfullmäktige, juni 2018.
Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 2019
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till kommunbudget 2019.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
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§ 261
Redovisning av inte besvarade motioner (från årshjul)
Dnr KS/2018:586
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och
med 2018-09-26 till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap. 33 § kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har framkommit vid beredningen
anmälas till kommunfullmäktige inom samma tidpunkt. Fullmäktige får då avskriva
motionen från vidare handläggning.
Kommunstyrelsen ska till fullmäktige två gånger per år redovisa de motioner som
inte har beretts färdigt. Redovisningen ska även innehålla planerat datum för
behandling i fullmäktige för de motioner som är äldre än ett år.
Sammanställningen omfattar motioner som inkommit och ej besvarats till och med
tjänsteskrivelsens datering, 2018-09-26.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-09, § 370: Förslag: Kommunfullmäktige
noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och med 2018-09-26 till
protokollet.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-26, Förslag:
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och
med 2018-09-26 till protokollet.
Sammanställning, redovisning av obesvarade motioner
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
Berörda nämnder
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§ 262
Svar på motion från Peter Wesley (KD) om införande av omlottzoner
Kungsbacka, Göteborg, Mölndal
Dnr KS/2017:332
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med att frågan ägs av Västra
Götalandsregionens fullmäktige att besluta samt med hänvisning till det pågående
arbetet med det förslag till ny zonstruktur för Västtrafik som Västra
Götalandsregionens Kollektivtrafiknämnd har som pågående ärende.
Sammanfattning av ärendet
Peter Wesley (KD) har inkommit med en motion om att omgående ge ett uppdrag åt
berörd nämnd att utarbeta och ge förslag till och införande av omlottzoner inom
kollektivtrafiken för Kullaviksborna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-09, § 379: Förslag: Kommunfullmäktige
anser motionen besvarad med hänvisning till det pågående arbetet med det förslag
till ny zonstruktur för Västtrafik som Västra Götalandsregionens
Kollektivtrafiknämnd har som pågående ärende.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-06, Förslag:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till det pågående
arbetet med det förslag till ny zonstruktur för Västtrafik som Västra
Götalandsregionens Kollektivtrafiknämnd har som pågående ärende.
Yttrande, 2018-02-23
Presentation, 2017-10-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-15 § 243, Beslut: Kommunstyrelsens
arbetsutskott remitterar motionen till kommunledningskontoret för beredning.
Kommunfullmäktige, 2017-06-15 § 108, Beslut: Kommunfullmäktige remitterar
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Motion från Peter Wesley (KD), 2017-06-09
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulrika Landergren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Hans Forsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, med den
redaktionella ändringen att motionen anses besvarad med att frågan ägs av Västra
Götalandsregionens fullmäktige att besluta samt med hänvisning till det pågående
arbetet med det förslag till ny zonstruktur för Västtrafik som Västra
Götalandsregionens Kollektivtrafiknämnd har som pågående ärende.
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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 kommunstyrelsen bifaller
Hans Forsbergs (M) yrkande.
Beslutet skickas till
Peter Wesley (KD), kommunstyrelsen
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§ 263
Svar på motion från Renée Sylvan (S) om utökat fritidskort för
skolungdom mellan Göteborg och Kungsbackas kommuner på kvällstid
Dnr KS/2016:648
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att de ungdomar som idag
får ett fritidskort redan har ett giltigt färdbevis mellan Kungsbacka och Göteborgs
kommuner på kvällstid.
Sammanfattning av ärendet
Renée Sylvan (S), har inkommit med en motion om att få frågan utredd och
kostnadsberäknad för ett utökat fritidskort mellan Göteborg och Kungsbackas
kommuner på kvällstid för våra skolungdomar.
Kungsbacka har sedan något år tillbaks erbjudit våra skolungdomar förlängd tid för
sitt fritidsåkande inom kommunen på kvällstid.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-09, § 375: Förslag: Kommunfullmäktige
avslår motionen med hänvisning till att de ungdomar som idag får ett fritidskort
redan har ett giltigt färdbevis mellan Kungsbacka och Göteborgs kommuner på
kvällstid.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-02-02, Förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att de ungdomar som idag
får ett fritidskort redan har ett giltigt färdbevis mellan Kungsbacka och Göteborgs
kommuner på kvällstid.
Kommunledningskontorets rapport, 2016-10
Komplettering motion, 2017-03-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-10 § 9, Beslut: Kommunstyrelsens
arbetsutskott remitterar motionen till kommunledningskontoret för beredning.
Kommunfullmäktige, 2016-12-06 § 202, Beslut: Motionen får ställas och remitteras
till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Motion från Renée Sylvan (S), 2016-12-06
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
Renée Sylvan (S)
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