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§ 300
Information - Rapport från Eurocities 2018
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Hans Forsberg (M) informerar om organisationen Eurocities och
årsmötet i Edinburgh 28–30 november 2018 som ordföranden och kommunalrådet
Ulrika Landergren (L) närvarade vid.
Vid årsmötet deltog även Victoria Afnani och Filippa Planvall, studenter på
Aranäsgymnasiet och EU-ambassadörer. Victoria som närvara vid sammanträdet
informerar tillsammans med Rebecca Cunevski, utvecklare på
kommunledningskontoret, om ansökningen till resan, årsmötet i Edinburgh och vad
som var mest intressant, samhällsengagemanget för ungdomar, framtidens utveckling
och det fortsatta arbetet efter årsmötet.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition om kommunstyrelsen kan notera
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§ 301
Information - Genomgång av medarbetarenkät för kommunen som
helhet och för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Ann-Charlotte Järnström informerar om resultatet efter genomförd
medarbetarenkät, både för kommunen som helhet och för kommunstyrelsens
förvaltning.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition om kommunstyrelsen kan notera
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§ 302
Information - Aktuellt inom samhällsbyggnadsområdet
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Emma Kjernald och strategisk chef Viktoria Fagerlund
informerar om prognoser för befolkningsökning och bostadsbyggande i kommunen,
pågående planprogramsarbeten, översiktsplansarbetet och de workshops som sker
under 2019 med politiska församlingar och tjänstemän samt de delprojekt som
startats.
Ordförande Hans Forsberg (M) informerar om den ÅVS (åtgärdsvalsstudie) som
kommunen tillsammans med Varbergs kommun tillskrivit Trafikverket och
efterfrågat gällande infrastrukturlederna E6, väg 158 och Västkustbanan.
Åtgärdsvalsstudien behandlar infrastrukturledernas kapacitet och framtida
utveckling.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition om kommunstyrelsen kan notera
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§ 303
Information - Förvaltningens budget för år 2019
Dnr KS/2018:570
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Controller på kommunledningskontoret Malin Larsson informerar om
förvaltningsbudget för kommunstyrelsen för 2019.
Beslutsunderlag
Förvaltningsbudget 2019
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition om kommunstyrelsen kan notera
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§ 304
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 pågående bygg- och
exploateringsprojekt.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition om kommunstyrelsen kan notera
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§ 305
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 valen som genomförts i
Göteborgsregionens kommunalförbund och Räddningstjänsten Storgöteborgs
kommunalförbund och vilka som representerar Kungsbacka kommun i de beslutande
församlingarna.
Ulrika Landergren (L) informerar om inbjudan till Europeiska regionkommitténs 8:e
toppmöte för regioner och städer som äger rum i Bukarest 14–15 mars 2019.
Toppmötet kommer nästa år att vara den största politiska sammankomsten för
borgmästare, regionpresidenter och lokala ledare från hela Europa, där fler än
800 personer väntas delta, däribland framstående ledare för EU-institutionerna.
Till mötet kommer också 100 unga förtroendevalda från Europeiska unionens
regioner och städer att bjudas in för att diskutera framtiden för Europa.
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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§ 306
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
- Byte av förvaltningschef på förvaltningen för Individ & Familjeomsorg.
Rekrytering av ny förvaltningschef påbörjas efter nyår.
- Rekryteringsprocess för ny förvaltningschef för Bygg och Miljö
- Uppdrag att hitta synergieffekter mellan Bygg och Miljö. Återrapportering
sker till kommunstyrelsen i januari 2019
- Uppdrag om möjligheterna till införande av Rättviksmodellen.
Återrapportering sker till kommunstyrelsen i januari 2019
- SCB:s (Statistiska centralbyråns) medborgarundersökningen kommer att
publiceras i veckan. Resultatet visar att Kungsbacka ligger fortsatt högt.
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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§ 307
Finansiering av oförutsedda kostnader för licenser och utbildning till
förtroendevalda under 2019
Dnr KS/2018:743
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tilldelas en utökad budgetram för 2019 på 1,5 miljoner kronor
som finansieras ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda händelser.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har övergått till Office 365 och i samband med detta behöver
samtliga förtroendevalda i kommunen övergå till en personlig licens. Detta är en ny
årlig kostnad som uppgår till 160 000 kronor.
I samband med en ny mandatperiod ökar behovet av utbildning under första året.
Den sammanlagda arvodeskostnaden för kommunens samtliga politiker beräknas för
dessa tillfällen uppgå till 1 340 000 kronor under 2019. Beloppet baseras på fyra
utbildningstillfällen, en heldag och två halvdagstillfällen för kommunens samtliga
politiker med en närvaronivå på 75 procent samt en halvdag för presidierna.
Kostnader för ovan nämnda poster på sammanlagt 1,5 miljoner kronor ryms inte
inom kommunfullmäktiges budgetram varpå förslaget är att finansiera behovet ifrån
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda händelser under 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-04, § 435: Förslag: Kommunfullmäktige
tilldelas en utökad budgetram för 2019 på 1,5 miljoner kronor som finansieras ur
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda händelser.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-12 Förslag:
Kommunfullmäktige tilldelas en utökad budgetram för 2019 på 1,5 miljoner kronor
som finansieras ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda händelser.
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
Kommunledningskontoret Ekonomi

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§ 308
Svar på remiss om förslag till beslut om nya gränser för strandskydd
Dnr KS/2014:309
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2018-11-30, och översänder det som sitt
svar till länsstyrelsen i Halland.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att se över det utvidgade
strandskyddet. Anledningen till det är att det nuvarande beslutet från 1975 upphör att
gälla 2014-12-31.
Länsstyrelsen fattade den 3 december 2014 beslut om att utvidga strandskyddet vid
vissa stränder i Kungsbacka kommun. Beslutet överklagades och regeringen
upphävde den 10 mars 2016 Länsstyrelsens beslut och lämnade ärendet åter för ny
behandling.
Länsstyrelsen fattade den 14 september 2016 ett nytt beslut om att utvidga
strandskyddet vid vissa stränder i Kungsbacka kommun. Beslutet överklagades och
Regeringen upphävde den 6 september 2018 Länsstyrelsens beslut och lämnade
ärendet åter för ny behandling. Skäl för Regeringens beslut var att delgivningen av
förslaget till beslut inte uppfyller formkraven för en korrekt kungörelsedelgivning.
Regeringen har i sitt beslut endast prövat den formella delen av ärendet och inte om
det är lämpligt att utvidga strandskyddet i de aktuella områdena.
Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till beslut om utvidgning av strandskyddet för
att som man anser säkerställa och långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djuroch växtliv på land och i vatten vilket är syftet med strandskyddslagstiftningen i
Miljöbalken 7 kap 13-18h §§. Kungsbacka kommun har fått tillfälle att lämna
synpunkter på förslaget.
Översynen av det utvidgade strandskyddet har i Kungsbacka kommun inriktats på
områden som redan omfattas av utvidgat strandskydd, det vill säga kusten samt
sjöarna Lygnern, Stensjön, Sundsjön, Stora Hornsjön och Oxsjön. I första hand
innebär förslaget om utökat strandskydd i dess geografiska omfattning en smärre
revidering av nuvarande bestämmelser. I princip är det ingen utökning av
strandskydd på landområden utan snarare en minskning i jämförelse med 1975 års
beslut. Det utvidgade strandskyddet kring Oxsjön tas bort och Oxsjön kommer att
omfattas av det generella strandskyddet. Mindre bebyggda tomter och
bebyggelsegrupper föreslås att inte omfattas av det utvidgade strandskyddet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-11, § 449: Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande, daterat 2018-11-30, och översänder det som sitt svar till
länsstyrelsen i Halland.
Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-30 Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande, daterat 2018-11-30, och översänder det som sitt svar till
länsstyrelsen i Halland.
Yttrande, 2018-11-30
Remiss från Länsstyrelsen i Halland, 2018-11-12
Länsstyrelsens förslag till beslut om utvidgat strandskydd i Kungsbacka kommun
Kartbilagor
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar att Kungsbacka kommun inte har något att erinra om
länsstyrelsens beslut till utvidgat strandskydd i Kungsbacka kommun.
Emma Vildstrand (MP) yrkar bifall till Eva Borgs (S) motyrkande.
Roger Larsson (KB), Thure Sandén (M), Fredrik Hansson (C) och Peter Söderberg
(M) 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 Eva Borgs (S) m.fl. motyrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Eva
Borgs (S) m.fl. motyrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Hallands län

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§ 309
Svar på remiss om åtgärdsprogram för havsnejonöga
Dnr KS/2018:635
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2018-11-14, och översänder det som sitt
svar till länsstyrelsen i Halland.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har beretts möjlighet att ge synpunkter på Havs- och
vattenmyndigheten förslag till åtgärdsprogram för havsnejonöga.
Havsnejonöga är en så kallad urtidsfisk som tillhör djurklassen rundmunnar och som
oftast kan beskrivas som en levande fossil. Den påminner lite om en ål på grund av
sin långa kroppsform, men skiljer sig väsentligt från ålen genom att i stället för käkar
ha en karaktäristisk sugskiva att suga sig fast på fasta föremål eller stenar.
Havsnejonöga lever parasitiskt på andra fiskar som vuxen och som larv ligger den
nergrävd på botten i vattendrag i cirka 6 till 8 år. Arten är en viktig paraplyart då dess
invecklade livscykel ställer krav på flera typer av välfungerande livsmiljöer, såväl
strömmande vattenpartier som stabila sedimentbanker i lugnflytande vatten. Ett
välmående bestånd av havsnejonöga kan således ge god indikation på tillstånd i
havet, främst förekomsten av fisk. Det finns idag tre kända vattendrag i Kungsbacka
som hyser havsnejonöga.
Kända orsaker till tillbakagången av havsnejonöga är förändringar i sötvattensmiljön.
Dammar och vattenkraft har till stora delar stängt av havsnejonöga från sina naturliga
lek- och uppväxtmiljöer och kan därför ses som ett stort hot mot arten.
Framtagande av åtgärdsprogram för hotade arter utgör ett delmål i flera av de
nationella och regionala miljökvalitetsmålen, bland annat ett rikt växt – och djurliv.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-11, § 454: Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande, daterat 2018-11-14, och översänder det som sitt svar till
länsstyrelsen i Halland.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-14 Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande, daterat 2018-11-14, och översänder det som sitt svar till
länsstyrelsen i Halland.
Yttrande, 2018-11-14
Skrivelse, remiss från Havs- och Vattenmyndigheten, 2018-10-04
Havs- och vattenmyndigheten, Åtgärdsprogram för havsnejonöga, remissversion,
november 2018

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
Länsstyrelsen i Hallands län

Justerare
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§ 312
Uppdrag om att utreda möjligheterna till införande av Rättviksmodellen
i Kungsbacka kommun
Dnr KS/2018:792
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra utredning och ta
fram beslutsunderlag för att införa Rättviksmodellen i Kungsbacka kommun.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Hans Forsberg (M) väckte på kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 11 december 2018 ett nytt ärende genom initiativ om att utreda hur
Kungsbacka kommun kan implementera de modeller inom tillsynsverksamheten som
föreningen Tillväxt och Tillsyn har utvecklat. Den så kallade ”Rättviksmodellen”
bygger bland annat på att företag debiteras för kommunal tillsyn först efter att en
kontroll utförts. Detta till skillnad från i dag då företag i många fall betalar en
årsavgift i förskott för den kommunala tillsynen. Konceptet, som arbetats fram i
Rättvik och vidareutvecklats framför allt genom föreningen Tillväxt och Tillsyn, har
som syfte att stärka förståelsen, dialogen och samarbetet mellan myndighetsutövare
och företag.
Målet är att ta fram underlag för beslut om tillsynsverksamhetens inriktning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-11, § 455: Förslag: Kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att genomföra utredning och ta fram beslutsunderlag
för att införa Rättviksmodellen i Kungsbacka kommun.
Skrivelse från Hans Forsberg (M), 2018-12-03 Förslag: Kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att genomföra utredning och ta fram beslutsunderlag
för att införa Rättviksmodellen i Kungsbacka kommun.
Förslag till beslut på sammanträdet
Roger Larsson (KB) 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
Kommundirektör
Justerare
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§ 313
Beslut om lönestruktur 2019 (från årshjul)
Dnr KS/2018:784
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa inriktning i lönenivåer för 2019 enligt
framtagen tabell i tjänsteskrivelse, daterad 2018-12-03.
Sammanfattning av ärendet
Beslutad lönestruktur används av chefer i verksamheten som stöd vid lönesättning av
nya medarbetare samt vid löneöversynsarbetet. Den beslutade lönestrukturen är ett
viktigt strategiskt styrmedel där kommunen kan eftersträva en god och väl
fungerande lönebildning. Lönestrukturen är framtagen utifrån analyser av den
befintliga lönestrukturen i Kungsbacka kommun, utifrån förändringar i centrala avtal
samt utifrån omvärldsanalyser.
I löneavtalen framgår att arbetsgivaren har ansvar för lönebildningen och att
lönebildningen är ett viktigt instrument för att kommunen ska nå sina
verksamhetsmål. Detta ska ske genom individuella och differentierade löner så att
medarbetarens resultat och löneutveckling binds samman och det positiva sambandet
mellan lön, motivation och resultat kan uppnås. Därigenom uppnås en ändamålsenlig
och relevant lönespridning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-11, § 446: Förslag: Kommunstyrelsen
beslutar att fastställa inriktning i lönenivåer för 2019 enligt framtagen tabell i
tjänsteskrivelse, daterad 2018-12-03.
Tjänsteskrivelse, 2018-12-03 Förslag: Kommunstyrelsen beslutar att fastställa
inriktning i lönenivåer för 2019 enligt framtagen tabell i tjänsteskrivelse, daterad
2018-12-03.
Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tolinsson (S) yrkar på att tillägg görs enligt följande: Socialdemokraterna vill
se en minskad lönespridning framöver.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Johan Tolinssons (S) tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag,
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
Justerare
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Ordföranden ställer sedan proposition på Johan Tolinssons (S) tilläggsyrkande, och
finner att kommunstyrelsen avslår det.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret; HR
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§ 314
Initiativ från Eva Borg (S) om uppdrag till kommundirektören att utreda
möjligheterna införa kombinationsanställningar i Kungsbacka kommun
Dnr KS/2018:809
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att
Kungsbacka kommun inför kombinationsanställningar.
Sammanfattning av ärendet
Eva Borg (S) väcker på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 11 december
2018 ett ärende genom initiativ om att utreda möjligheterna att Kungsbacka kommun
inför kombinationsanställningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-11, § 461: Förslag: Kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att Kungsbacka kommun inför
kombinationsanställningar.
Skrivelse från Eva Borg (S), 2018-12-10, Förslag: Kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att Kungsbacka kommun inför
kombinationsanställningar.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulrika Landergren (L), Fredrik Hansson (C), Johan Tolinsson (S), Peter Söderberg
(M) och Thure Sandén (M) 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.
Anteckning
Maria Rasmussen (V) stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Kommundirektör
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§ 315
Anmälan av delegeringsbeslut
Dnr KS/2018:42
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under
perioden 2018-11-20 till 2018-12-11.
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.
Delegat

Ärende

Arbetsutskott

2018-12-04, 2018-12-11

Kommundirektör

Markupplåtelseavtal med Ellevio – Må 2:1

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Fixhult 3:7 – teleledning

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Lunna 18:1 – teleledning

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Viken 29:2 – teleledning

Exploateringsingenjör

Servitutsavtal Duvhed 2:9 – vattenledning, brandpost

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Söstared 1:24 – teleledning

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Fixhult 4:1 – teleledning

Delegat

Ärende

Specialist mark &
exploatering

Undertecknat tillägg till överenskommelse om
fastighetsreglering Kyvik 1:41 – Kyvik 1:112

Samhällsbyggnadschef

Avtal angående rivningsförbud - Åsa 4:12

Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2018-11-20 till
2018-12-11, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 316
Redovisning av inkomna skrivelser
Beslut
Kommunstyrelsen noterar inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Från tidigare sammanträdesdatum till dagens sammanträde har det inte inkommit
några skrivelser till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera inkomna skrivelser till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller
det.
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§ 317
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 2018
Dnr KS/2018:760
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ och Familjeomsorg
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Individ & Familjeomsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för
vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte
har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen sker på
individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även nämnden,
kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras.
Från barn och ungdomsenheten visar redovisningen 7 beslut som ej kunnat
verkställas inom tre månader efter beslut. 2 av dessa är från tidigare
kvartalsrapportering. Ärendena gäller beslut om kontaktperson och kontaktfamilj. 1
beslut gäller fritidsverksamhet. De gynnande besluten som ej kunnat verkställas
beror på resursbrist i form av lämpliga familjer och personer som kan ta uppdrag.
5 tidigare ej verkställda beslut har under kvartal 2 och 3 verkställts. Det handlar om
insats i form av kontaktfamilj. Gällande öppenvårdsinsatser enligt SoL finns två
avslutade utan verkställighet, då sökande återtagit önskad biståndsinsats samt ett
beslut som avslutats för att annan insats blivit aktuell i stället.
Från stöd och boendeenheten redovisas 2 ej verkställda gynnande beslut om
referensboende, och 1 ej verkställt beslut sedan tidigare kvartal. Besluten har ej
kunnat verkställas på grund av avsaknaden av bostäder.
Därutöver har förvaltningen för Individ & Familjeomsorg för kvartal 3 år 2018: 31
beslut enligt lagen om stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) och 9 beslut
enligt socialtjänstlagen (SoL), som inrapporterats och avser ej verkställda gynnande
beslut inom 3 månader.
I ärenden enligt LSS gällande ledsagarservice, kontaktperson, korttidsvistelse, bostad
med särskild service samt daglig verksamhet har 2 verkställts och 2 avslutats under
detta kvartal. Alla brukare som avser kvartal 3 för 2018 är med från tidigare
kvartalsrapportering. Kvartal 1 var det 42 beslut enligt LSS och kvartal 2, 39
inrapporterade. För detta kvartal är det återigen en minskning med 4 brukare.
Ärenden enligt SoL gäller beslut om boendestöd, bostad med särskild service,
kontaktperson, stödfamilj samt korttidsvistelse i form av läger. 13 beslut har ej
verkställts under perioden, vilket är en ökning med 8 brukare. 4 har verkställts under
kvartalet.
Justerare
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Såväl inom LSS som SoL beror de gynnande beslut som ej kunnat verkställas på att
den enskilde tackat nej till erbjuden insats, tagit tillbaka sin ansökan eller att det varit
svårt att hitta lämplig uppdragstagare. Bostadsbristen är också en betydande faktor.
Beslutsunderlag
Nämnden för Individ och Familjeomsorg, 2018-11-14 § 105 Förslag: Nämnden för
Individ och Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut
enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, för perioden 2018-07-01—2018-09-30.
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-05,
Sammanställning av inrapporterade ej verkställda beslut, kvartal 3 2018
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
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
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§ 318
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej
verkställda beslut, kvartal 2 2018
Dnr KS/2018:793
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium och
Arbetsmarknad enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen
(SoL) som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen
ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna
informeras.
Beslutsunderlag
Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad, ordförandebeslut 2018-12-06 § 53,
Beslut: Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner redovisning av ej
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, 4 kap 1§, för andra kvartalet 2018.
Sammanställning av inrapporterade ej verkställda beslut, kvartal 2 2018
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
Gymnasium och Arbetsmarknad
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§ 319
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej
verkställda beslut, kvartal 3 2018
Dnr KS/2018:802
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium och
Arbetsmarknad enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen
(SoL) som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen
ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna
informeras.
Beslutsunderlag
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2018-12-03, § 45: Beslut: Nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner redovisning av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen, SoL, 4 kap 1§, för tredje kvartalet 2018.
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2018-11-29: Förslag: Nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner redovisning av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen, SoL, 4 kap 1§, för tredje kvartalet 2018.
Sammanställning ej verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 3
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
Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad
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§ 320
Svar på motion från Kent Stenhammar (S) om sjöpung gör miljönytta
Dnr KS/2017:666
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att frågeställningen
behandlas inom ramen för pågående projekt.
Sammanfattning av ärendet
Kent Stenhammar (S) har inkommit med en motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 12 december 2017, § 206, om att Kungsbackafjorden är i
behov av miljöförbättrande åtgärder. Motionären föreslår därför att Kungsbacka
kommun undersöker möjligheten till att starta upp odling i syfte att få
Kungsbackafjorden renare.
Kungsbacka kommun deltar i ett projekt som drivs av Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR) tillsammans med regionens kustkommuner samt Orust och
Uddevalla. Målet med projektet är att ta fram regionala överenskommelser, som kan
ligga till grund för kommunernas översiktliga planering. På lång sikt handlar det om
att använda marina resurser på ett hållbart sätt samt stärka kopplingen mellan
samhällsplanering, miljöskydd och näringslivsutveckling så att kustzonen kan
planeras mer effektivt i framtiden. Inom ramen för projektet görs kartläggningar av
förutsättningar för vattenbruk inom projektområdet. Resultatet kan sedan användas
på kommunal nivå för en mer detaljerad kustzonsplanering som bland annat kan
utreda förutsättningar för marina näringar. Därför bedöms det inte som skäligt att
föregå en process som delvis är startad genom deltagande i GR:s kustzonsprojekt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-11, § 456: Förslag: Kommunfullmäktige
avslår motionen med hänvisning till att frågeställningen behandlas inom ramen för
pågående projekt.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-24 Förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att frågeställningen
behandlas inom ramen för pågående projekt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-12, § 29
Kommunfullmäktige 2017-12-12, § 206
Motion från Kent Stenhammar (S) om sjöpung gör miljönytta, 2017-11-21
Förslag till beslut under sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar bifall till motionen.
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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) ändringsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Eva
Borgs (S) ändringsyrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Nämnden för Teknik, nämnden för Miljö & Hälsoskydd
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§ 321
Julhälsning
Kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M) riktar sitt tack till
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare för det gångna året och önskar dem en
god jul och ett gott nytt år.
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Fredrik Hansson (C) tackar ordföranden
och önskar honom å kommunstyrelsens vägnar en god jul och gott nytt år.
Kommunstyrelsens andre vice ordförande Eva Borg (S) tackar kommundirektören
och kommunens personal för det gångna året och önskar dem å kommunstyrelsens
vägnar en god jul och gott nytt år.
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