KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

2019-02-19

Plats och tid för
sammanträde

Stadshuset, Kungsbackarummet

Klockan 13.00–16.05

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Hans Forsberg (M), ordförande
Fredrik Hansson (C), första vice
ordförande, deltar ej i § 46 p.g.a. jäv
Eva Borg (S), andra vice ordförande,
deltar ej i § 46 p.g.a. jäv, deltar §§ 27-51
Lisa Andersson (M)
Thure Sandén (M)
Kalle Påsse Sundvall (M)
Marianne Pleijel (M)
Peter Söderberg (M)
Kristina Karlsson (C)
Ulrika Landergren (L), deltar ej i § 46
p.g.a. jäv
Niklas Mattsson (KD)
Carita Boulwén (SD)
Susanne Andersson (SD)
Johan Tolinsson (S)
Maria Losman (MP)

Heinrich Kaufmann (C) ersätter
Fredrik Hansson (C), § 46
Elin Hysén (L) ersätter Ulrika
Landergren (L), § 46
Magdalena Sundqvist (S) ersätter Eva
Borg (S), § 46, §§ 52-54

Ersättare

Tjänstemän

Franklin Eck (M)
Maria Gathendahl (M)
Anders Ekström (M)
Hravn Forsne (M)
Stephan Philipson (M)
Ulric Björck (M)
Heinrich Kaufmann (C)
Annika Hedman (C)
Elin Hysén (L)
Marie Wadström (KD)
Stefan Jägnert (SD)
Magdalena Sundqvist (S)
Jonas Hjelte (S)
Maria Rasmussen (V)

Patrik Johansson, kommunsekreterare
Ann-Charlotte Järnström,
kommundirektör
Lotta Gradén, specialist
internkontroll, § 28
Malin Larsson, controller KLK, § 32
Caroline Johansson, specialist HR,
§ 32

Övriga närvarande

Plats och tid för justering

Digital justering

Underskrifter

Sekreterare

Patrik Johansson

Ordförande

Hans Forsberg

Protokolljusterare

Paragrafer

Johan Tolinsson
ProSale Signing Referensnummer: 669797

27-54

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

2019-02-19

Sammanträdesdatum

ANSLAG / BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Kommunstyrelsen
2019-02-19

Anslagsdatum

2019-02-25

Organ

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

2019-03-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Patrik Johansson

ProSale Signing Referensnummer: 669797

2 (45)

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

3 (45)

2019-02-19

Innehåll

Justerare

Information om kommunstyrelsens verksamhet

5

Information om kommunens interna kontroll

6

Information om samråd och viktigare pågående ärenden från
arbetsutskottets sammanträden

7

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

8

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

9

Kommunstyrelsens årsredovisning 2018 (från årshjul)

10

Kommunstyrelsens ombudgetering och omdisponering av drifts- och
investeringsprojekt (från årshjul)

12

Överförmyndarnämndens årsredovisning 2018

14

Begäran om resultatdisponering 2018 avseende Överförmyndarnämndens
underskott

15

Internkontrollrapport 2018 för kommunstyrelsens förvaltning

16

Interkontrollrapport 2018 för kommunen

17

Drift och finansiering av parkeringshus i Aranäs stadsdel etapp 3

18

Särskilda satsningar i löneöversyn 2019

20

Planbesked för Bångsbo 1:21 och 1:37

21

Planbesked för Åsa 1:27

22

Tilläggsavtal till avtal om arrende på Kungsbacka Guntofta 3:8

24

Svar på begäran avseende ersättning för förlorad arbetsinkomst

25

Initiativ från Lisa Andersson (M) om att ta fram klädkoder för Kungsbacka
kommun

26

Laglighetsprövning avseende val till styrelse och nämnder

29

Laglighetsprövning avseende tillsättande av kommunalråd

30

Kommunstyrelsens samrådsyttrande gällande detaljplan för Skårby 6:19,
Björkris etapp 2

31

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 669797

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

4 (45)

2019-02-19

Justerare

Anmälan av delegeringsbeslut

34

Anmälan av ordförandebeslut om yttrande över överklagande av beslut att
upphäva lokala ordningsföreskrifter

36

Redovisning av inkomna skrivelser

37

Gemensam uppvaktning av kommunens medarbetare som får minnesgåva
under året

38

Svar på motion från Maj-Britt Rane-Andersson (S) m.fl. om hälsosamma
skolcaféer i Kungsbackas grundskolor och gymnasieskolor

40

Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om förbud mot böneutrop på
offentlig plats

42

Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om införande av klädkoder

44

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 669797

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

5 (45)

2019-02-19

§ 27
Information om kommunstyrelsens verksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Ann-Charlotte Järnström informerar om kommunstyrelsens
verksamhet och uppdrag: uppsiktsplikten, ansvaret för att leda, samordna och följa
upp, ansvaret för kommunens ekonomi och ansvaret för att kommunen har en
effektiv och ändamålsenlig organisation.
Vidare informeras om vision och mål, utmaningar för kommunen,
förvaltningsstrukturen med en förvaltning med två kontor: kommunledningskontoret
och samhällsbyggnadskontoret, samt deras respektive uppdrag.
Avslutningsvis informeras även om utvecklingsarbetet: konceptet Nytt behov och
den kommungemensamma utvecklingsportföljen.
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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§ 28
Information om kommunens interna kontroll
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Specialist inom internkontroll Lotta Gradén informerar om: kommunallagens krav på
intern kontroll, revisionskritiken som riktades mot den interna kontrollen 2014 och
2016 och omvärldsbevakningen som genomförts.
Vidare informeras om Kungsbacka kommuns nya process för intern kontroll som
infördes 2018, riskanalysen som används och samordningen med övrig riskhantering,
samt resultatet av 2018 års interna kontroll.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 29
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 IVPA (i väntan på ambulans) och de
diskussioner som förs om samordning mellan Region Halland och Västra
Götalandsregionen. Ordföranden informerar även om projektet med Engelska skolan
och arenan.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 30
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 Göteborgsregionens styrelsemöte och
Kommun- och regionledningsforums sammanträde där bland annat Regional
utvecklingsstrategi (RUS) behandlades i form av workshops med syftet att underlätta
prioriteringar i kommande satsningar.
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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§ 31
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 att nämnden för Vård &
Omsorg kommer att behandla ett ärende om förnyad konkurrensutsättning av ett
vård- och omsorgsboende på ett kommande sammanträde. Kommundirektören lyfter
denna information till kommunstyrelsen då kommunens konkurrenspolicy anger att
beslut om konkurrensutsättning ska, innan beslut tagits i nämnd, anmälas till
styrelsen som information.
Vidare informeras om arbetet som sker tillsammans med förvaltningen för Individ &
Familjeomsorg för att nämnden ska få en budget i balans.
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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§ 32
Kommunstyrelsens årsredovisning 2018 (från årshjul)
Dnr KS/2019:45
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens årsredovisning 2018, reviderad
2019-02-05.
Sammanfattning av ärendet
Året 2018 visar på fortsatt stort fokus på samhällsutveckling, särskilt i Kungsbacka
stad. Kommunstyrelsen har tagit flera beslut som bidragit till ökat byggande av
bostäder, verksamheter och kommunal service. En avsiktsförklaring om att bygga
Internationella Engelska skolan i Kungsbacka blir ett välkommet tillskott för att möta
behovet av skolplatser och i samband med det, även ett antal idrottshallar.
Kungsbacka växer och det innebär nya utmaningar. För att möta några av dessa har
samhällsbyggnadskontoret fått två spännande utredningsuppdrag: att utarbeta
förstudie för markområdet mellan Inlagsleden och Kungsbackafjorden samt att
utreda möjligheten till att sänka ner Kungsbacka station.
Kommunledningskontoret har utvecklat målarbetet tillsammans med förvaltningarna
med fokus på vad som ger störst effekt med samlade resurser utifrån en gemensam
helhetsbild och med ökad nytta för dem vi är till för. I maj genomfördes
krisberedskapsveckan som ett led i att öka kunskapen hos våra invånare om vad som
förväntas vid kris. Förutom att vi stärkt upp organisationen kring säkerhet och
beredskap under året har vi också satsat på utbildning för förtroendevalda och
medarbetare i stabsorganisationen inom stabsmetodik och totalförsvar.
Kommunledningskontoret leder och är delaktiga i en hel del viktiga projekt för
kommunens utveckling då vi måste tänka nytt, optimera resurserna och använda
digitaliseringens möjligheter. Allt utifrån kommunfullmäktiges uppdrag om att
kommundirektören ska stödja förvaltningarna i att klara sina tilldelade ramar.
Kungsbackas klimatstrategi antogs i december 2018. Efter två års arbete är vi klara
med en risk- och sårbarhetsanalys utifrån klimatförändringarna som resulterat i en
strategi och åtgärdsplan. Arbetet utifrån dessa dokument blir en viktig del för
kommunen de kommande åren.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 6,4 miljoner kronor under 2018. Det är
ett netto av både negativa och positiva avvikelser. De negativa avvikelserna beror på
höga kostnader för mottagande av nyanlända, mindre debiterbar tid i
exploateringsprojekten samt en hög kostnadsutveckling för färdtjänsten.
Underskotten vägs upp av en minskad pensionsskuld för räddningstjänsten, lägre
hyreskostnader, överskott i den kommungemensamma projektportföljen, lägre
kostnader för de kommungemensamma IT-systemen än planerat, en stor
återbetalning ifrån Hallandstrafiken samt ett lägre nyttjande av fritidskort för
gymnasieelever och fria resor för pensionärer än budgeterat.
Vid behandlingen av kommunstyrelsens årsredovisning 2018 i kommunstyrelsens
Justerare
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arbetsutskott 5 februari 2019 efterfrågades vissa redaktionella ändringar i rapporten.
Ekonomienheten har genomfört ändringarna till kommunstyrelsens sammanträde 19
februari och den för sammanträdet aktuella rapporten benämns Kommunstyrelsens
årsredovisning 2018, reviderad 2019-02-05.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-05, § 29: Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner kommunstyrelsens årsredovisning 2018.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-24, Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner kommunstyrelsens årsredovisning 2018.
Kommunstyrelsens årsredovisning 2018, 2019-01-29
Kommunstyrelsens årsredovisning 2018, reviderad 2019-02-05
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen godkänner
kommunstyrelsens årsredovisning 2018, reviderad 2019-02-05.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret: Ekonomi

Justerare
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§ 33
Kommunstyrelsens ombudgetering och omdisponering av drifts- och
investeringsprojekt (från årshjul)
Dnr KS/2019:46
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner begäran av ombudgetering för driften med 5 671 000
kronor.
Kommunstyrelsen godkänner begäran av ombudgetering för investeringar med 736
000 kronor.
Sammanfattning av ärendet
Till det kommunövergripande utvecklingsarbetet finns en avsatt projektbudget på
fem miljoner kronor årligen. De stora projekten löper oftast över flera år och
kostnaderna fluktuerar därför stort mellan åren då projekten oftast genererar större
kostnader i slutet av projekttiden när exempelvis en upphandling gjorts. Under 2018
var kostnaderna för portföljen lägre än budget med ett överskott på 1 983 000 kronor
vilket beror på allt ifrån huruvida utkomsten av ett projekt bedöms vara en
investering eller en direkt kostnad för innevarande år till att upphandlingsresurser
saknats. Under 2019 kommer många större kostnadsdrivande projekt att genomföras
där 2019 års avsatta projektmedel bedöms vara otillräckliga.
Efter likvidationen av Innerstadsbolaget avgick hela skifteslikviden till Kungsbacka
kommun och kommunstyrelsen fick motsvarande belopp i budgetförstärkning under
slutet av 2017 dedikerade till näringslivsenhetens arbete med platsutveckling av
innerstaden. Av dessa medel har 282 000 kronor inte förbrukats under 2018 och
arbetet behöver därför fortgå även under 2019.
Under året har budgetmedel avsatts till projektet kring en ny översiktsplan som inte
helt förbrukats under året vilket genererat ett överskott på 3 406 000 kronor.
Projektet kommer enligt plan att pågå till 2021.
Investeringsprojektet i en ny digital samarbetsplattform är ännu inte riktigt
färdigställt med ett kvarvarande budgetutrymmet på 546 000 kronor. Investeringen i
nya ortsskyltar som är budgeterad till 190 000 kronor har ännu inte genomförts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-05, § 30: Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner begäran av ombudgetering för driften med 5 671 000 kronor.
Kommunstyrelsen godkänner begäran av ombudgetering för investeringar med 736
000 kronor.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-22, Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner begäran av ombudgetering för driften med 5 671 000 kronor.
Kommunstyrelsen godkänner begäran av ombudgetering för investeringar med 736
000 kronor.
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
Kommunledningskontoret: Ekonomi
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§ 34
Överförmyndarnämndens årsredovisning 2018
Dnr KS/2019:45
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning 2018 för överförmyndarnämnden,
daterad 2019-01-24.
Kommunstyrelsen godkänner bokslutet 2018 för överförmyndare i samverkan.
Sammanfattning av ärendet
Överförmyndarnämnden upphörde 1 januari 2019 i samband med bildandet av en
gemensam överförmyndarnämnd för Kungsbacka, Mölndal, Härryda och Partille.
Årsredovisningen överlämnas därför för godkännande till kommunstyrelsen.
Resultatet visar ett underskott på 0,3 mnkr vilket beror på ett underskott på
ställföreträdare för ensamkommande barn på 0,8 mnkr vilket dämpas något av ett
överskott på 0,5 mnkr för slutavräkningen av 2017 års avtal med Mölndals stad för
administrationen.
Nämnden för överförmyndare i samverkan har redovisat ett överskott i sitt bokslut
som innebär en återbetalning på 484 tkr. Detta kommer dock inte att påverka aktuell
årsredovisningen men bör ändå godkännas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-05, § 31: Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner Årsredovisning 2018 för Överförmyndarnämnden, daterad 2019-01-24.
Bokslutet för Överförmyndare i Samverkan godkänns.
Tjänsteskrivelse, 2019-01-24, Förslag: Kommunstyrelsen godkänner Årsredovisning
2018 för Överförmyndarnämnden, daterad 2019-01-24.
Bokslutet för Överförmyndare i Samverkan godkänns.
Överförmyndarnämndens årsredovisning 2018, förslag 2019-01-24
Bokslut 2018 för överförmyndare i samverkan
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
Överförmyndarnämnden, gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan –
Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille, Kommunledningskontoret: Ekonomi

Justerare
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§ 35
Begäran om resultatdisponering 2018 avseende
Överförmyndarnämndens underskott
Dnr KS/2019:46
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner begäran avseende ombudgetering av
överförmyndarnämndens underskott på 327 000 kronor till kommunstyrelsens
ansvar.
Sammanfattning av ärendet
Överförmyndarnämndens underskott på 327 000 kronor härleds till lägre intäkter
från Migrationsverket för sista kvartalet 2017 än vad som återsökts. Vad som
framkommit från Migrationsverket är att inga fler utbetalningar kommer att göras
avseende perioden.
Kungsbacka kommun kommer få en återbetalning under 2019 från överförmyndare i
samverkan på 483 960 kronor som avser Kungsbacka kommuns andel av deras
redovisade överskott 2018. Då överförmyndarnämnden upphörde årsskiftet
2018/2019 har ansvaret avseende avtalet för överförmyndare i samverkan övergått
till kommunstyrelsen.
En ombudgetering av underskottet kommer tillsammans med återbetalningen från
överförmyndare i samverkan generera ett netto på kommunstyrelsens ansvar med
156 960 kronor under 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-05, § 32: Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner begäran avseende ombudgetering av överförmyndarnämndens underskott
på 327 000 kronor till kommunstyrelsens ansvar.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-24, Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner begäran avseende ombudgetering av överförmyndarnämndens underskott
på 327 000 kronor till kommunstyrelsens ansvar.
Ekonomirapport 2018 – Överförmyndare i samverkan
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
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§ 36
Internkontrollrapport 2018 för kommunstyrelsens förvaltning
Dnr KS/2017:518
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner internkontrollrapporten för kommunstyrelsens
förvaltning 2018.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnderna liksom
enligt de ekonomiska styrprinciperna ansvarar nämnderna för att den interna
kontrollen är tillräcklig. Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga
risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en
internkontrollplan. Resultatet av årets arbete ska sammanställas i en
internkontrollrapport som ska beslutas av nämnden.
Kommunstyrelsen antog internkontrollplanen 2018 i december 2017 och
granskningar har genomförts inom kommunstyrelsens förvaltning under 2018 i
enlighet med planen. Resultatet har sammanställts i föreliggande rapport och i de fall
granskningen har visat på otillfredsställande resultat har åtgärder planerats och
vidtagits. Huvudsakligen rör det sig om information och utbildningsinsatser som
behövs. Några av de identifierade riskerna och kontrollpunkterna återkommer i
internkontrollplanen för 2019, bland annat risken att kommunen inte kan anskaffa
bostadslösningar som möjliggör fullgod integration för av Migrationsverket anvisade
nyanlända.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-05, § 35: Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner internkontrollrapporten för kommunstyrelsens förvaltning 2018.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-11, Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner internkontrollrapporten för kommunstyrelsens förvaltning 2018.
Kommunstyrelsens internkontrollrapport 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
Kommunledningskontoret; specialist internkontroll
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§ 37
Interkontrollrapport 2018 för kommunen
Dnr KS/2017:518
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner internkontrollrapporten för Kungsbacka kommun
2018.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnderna liksom
enligt de ekonomiska styrprinciperna ansvarar nämnderna för att den interna
kontrollen är tillräcklig. Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga
risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en
internkontrollplan. Resultatet av årets arbete ska sammanställas i en
internkontrollrapport som ska beslutas av nämnderna.
Samtliga nämnder antog internkontrollplaner för 2018 under slutet av 2017 och
granskningar har genomförts inom kommunstyrelsens förvaltning under 2018 i
enlighet med planen. I de fall granskningen har visat på otillfredsställande resultat
har åtgärder planerats och vidtagits. Huvudsakligen rör det sig om information och
utbildningsinsatser som behövs. Några av de identifierade riskerna och
kontrollpunkterna återkommer i internkontrollplanerna för 2019, bland annat risken
att kommunen inte kan anskaffa bostadslösningar som möjliggör fullgod integration
för av Migrationsverket anvisade nyanlända. 2018 års arbete med internkontroll har
återrapporterats till nämnderna och till kommunstyrelsen. En sammanfattning av
årets arbete framgår av föreliggande rapport.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-05, § 36: Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner internkontrollrapporten för Kungsbacka kommun 2018.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-22, Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner internkontrollrapporten för Kungsbacka kommun 2018.
Internkontrollrapport 2018 för Kungsbacka kommun
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: specialist internkontroll
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§ 38
Drift och finansiering av parkeringshus i Aranäs stadsdel etapp 3
Dnr KS/2015:354
Beslut
Kommunstyrelsen delegerar till nämnden för Teknik att ta särskilt ansvar avseende
funktion och driftförutsättningar för parkeringshuset i Aranäs stadsdel etapp 3.
Nämnden för Teknik ska ta fram en långsiktigt hållbar modell och kalkyl för hela
parkeringsverksamheten i Kungsbacka stad som även ska inrymma finansiering av
parkeringshus.
Service som är beställare och projektledare av byggnation av parkeringshuset ska ha
ett nära samarbete med Teknik samt kommunstyrelsen för att få till bästa möjliga
totallösning av parkeringsfunktionen i Aranäs stadsdel etapp 3.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2018 om ändring i avtalet mellan Kungsbacka
kommun och Lindbäcks Boende AB. Innebörden i detta är bland annat att
kommunen själv ska uppföra parkeringshuset i Aranäs stadsdel etapp 3.
Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt nämnden för Service att projektera och
uppföra parkeringshuset.
Kommunstyrelsen beslutade i samma ärende att uppdra åt kommundirektören att i
samråd med nämnderna för Teknik och Service att utreda drift av parkeringshus och
driftens finansiering samt att inarbeta kostnaderna i budget 2019.
Nämnden för Teknik har ansvaret för kommunens parkeringshantering och för att få
en bra totalekonomi i parkeringshuset som ingår i det totala parkeringsansvaret är det
av största vikt att nämnden för Teknik och nämnden för Service har ett nära
samarbete. Service fastighet kommer att äga byggnaden och hyra ut den till nämnden
för Teknik. Kostnaden hamnar således på nämnden för Teknik.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-29, § 23: Förslag: Kommunstyrelsen
delegerar till nämnden för Teknik att ta särskilt ansvar avseende funktion och
driftförutsättningar för parkeringshuset i Aranäs stadsdel etapp 3. Nämnden för
Teknik ska ta fram en långsiktigt hållbar modell och kalkyl för hela
parkeringsverksamheten i Kungsbacka stad som även ska inrymma finansiering av
parkeringshus.
Service som är beställare och projektledare av byggnation av parkeringshuset ska ha
ett nära samarbete med Teknik samt Kommunstyrelsen för att få till bästa möjliga
totallösning av parkeringsfunktionen i Aranäs stadsdel etapp 3.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-29, Förslag: Kommunstyrelsen
delegerar till nämnden för Teknik att ta särskilt ansvar avseende funktion och
driftförutsättningar för parkeringshuset i Aranäs stadsdel etapp 3. Nämnden för
Teknik ska ta fram en långsiktigt hållbar modell och kalkyl för hela
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parkeringsverksamheten i Kungsbacka stad som även ska inrymma finansiering av
parkeringshus.
Service som är beställare och projektledare av byggnation av parkeringshuset ska ha
ett nära samarbete med Teknik samt Kommunstyrelsen för att få till bästa möjliga
totallösning av parkeringsfunktionen i Aranäs stadsdel etapp 3.
Kommunfullmäktige 2018-05-08, § 84: Beslut: Kommunfullmäktige godkänner
förslag till avtal om ändring/tillägg av det mellan Kungsbacka kommun och
Lindbäcks Boende AB träffade avtalet om Genomförande och överlåtelse av mark
inom Aranäs stadsdel etapp 3, KS/2015:354. Ändringarna och tilläggen till
ursprungsavtalet avser ändring av villkoren för uppförande av parkeringsanläggning
och tidpunkt för tillträde.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare utses att för kommunens räkning underteckna nödvändiga
handlingar i ärendet.
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service att projektera och uppföra
parkeringshus i Aranäs stadsdel etapp 3 till ett bedömt värde av 300 miljoner
kronor. Finansiering sker genom upplåning.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i samråd med nämnderna för
Teknik och Service att utreda drift av parkeringshus och driftens finansiering.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att inarbeta kostnaderna för
parkeringshuset i budgeten för 2019.
Kommunstyrelsen 2018-04-24, § 111: Beslut under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut ovan:
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att i samråd med nämnderna för
Teknik och Service att utreda drift av parkeringshus och driftens finansiering samt
att inarbeta kostnaderna i budget 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulrika Landergren (L) 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
Nämnden för Teknik, nämnden för Service
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§ 39
Särskilda satsningar i löneöversyn 2019
Dnr KS/2019:9
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela medel för särskilda satsningar i 2019 års
löneöversyn till, enhetschefer inom förvaltningen för Vård & Omsorg och
förvaltningen för Individ & Familjeomsorg, vårdbiträden, arbetsterapeuter,
bibliotekarie, bibliotekarie skola, arbetsmarknadssekreterare och
kommunsjuksköterskor. 1 miljon kronor kommer avsättas till pilotprojekt för att
minska sjukfrånvaron i Kungsbacka kommun.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 14 juni 2018, § 101, att avsätta ett särskilt anslag i
budgeten att fördela i 2019 års löneöversyn, för särskilda satsningar.
Analysen som ligger till grund för vilka strategiska satsningar som bör ske under
2019, bygger på lönekartläggning avseende jämställda löner, omvärldsbevakning
samt analyser kopplat till marknads- och rekryteringssituation. De grupper som
identifieras vid analysen av jämställda löner måste varje arbetsgivare enligt lag ha en
handlingsplan för och hantera och åtgärda inom de kommande tre åren.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-29, § 16: Förslag: Kommunstyrelsen
beslutar att fördela medel för särskilda satsningar i 2019 års löneöversyn till,
enhetschefer inom förvaltningen för Vård & Omsorg och förvaltningen för Individ &
Familjeomsorg, vårdbiträden, arbetsterapeuter, bibliotekarie, bibliotekarie skola,
arbetsmarknadssekreterare och kommunsjuksköterskor. 1 miljon kronor kommer
avsättas till pilotprojekt för att minska sjukfrånvaron i Kungsbacka kommun.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-03 Förslag: Kommunstyrelsen
beslutar att fördela medel för särskilda satsningar i 2019 års löneöversyn till,
enhetschefer inom förvaltningen för Vård & Omsorg och förvaltningen för Individ &
Familjeomsorg, vårdbiträden, arbetsterapeuter, bibliotekarie, bibliotekarie skola,
arbetsmarknadssekreterare och kommunsjuksköterskor. 1 miljon kronor kommer
avsättas till pilotprojekt för att minska sjukfrånvaron i Kungsbacka kommun.
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: HR, Ekonomi
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§ 40
Planbesked för Bångsbo 1:21 och 1:37
Dnr KS/2018:735
Beslut
Ärendet utgår från kommunstyrelsens sammanträde 19 februari 2019.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Bångsbo 1:21 och 1:37 ansökte 12 november 2018 om
planbesked för fastigheten Bångsbo 1:21 samt delar av fastigheterna Bångsbo 1:37,
Spårhaga 2:3 och Kyvik 5:34. Efter att ärendet behandlades i kommunstyrelsens
arbetsutskott 29 januari 2019 har ägaren genom skrivelse inkommen 12 februari
2019 meddelat att denne har för avsikt att återta ansökan om planbesked.
Beslutsunderlag
Skrivelse om återtagande av ansökan om planbesked, 2019-02-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-29, § 14: Förslag: Kommunstyrelsen
lämnar beskedet att kommunen inte avser att pröva den begärda åtgärden genom
vidare planförfarande.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-03 Förslag: Kommunstyrelsen
lämnar beskedet att kommunen inte avser att pröva den begärda åtgärden genom
vidare planförfarande.
Ansökan om planbesked, 2018-11-12
Ansökan om planbesked via e-tjänst, 2018-11-14
Final Karta DP Gräns bil 1, 2018-11-14
Kommunstyrelsen 2017-12-19, § 294: Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att med
hänvisning till ”Samrådsredogörelse för planprogram – Bångsbo 1:21, daterad
2017-11-20” avbryta planeringen för ett företagshotell inom fastigheterna Bångsbo
1:21 m.fl. i Kullavik.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om ärendet ska utgå från
sammanträdet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 41
Planbesked för Åsa 1:27
Dnr KS/2018:795
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar beskedet att kommunen inte avser att pröva den begärda
åtgärden genom vidare planförfarande.
Beslutsmotivering
En ändring av detaljplan från allmän plats för park till kvartersmark innebär en
avvägning mellan de allmänna och de enskilda intressena av platsen. Kommunen
bedömer att det allmänna intresset, att bevara platsen som allmän, väger tyngre än
det enskilda intresset att tillskapa en byggrätt inom området.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Åsa 1:27 har 20 oktober 2018 begärt planbesked för att ändra
allmän plats för park, till område för bostadsändamål. Syftet med förfrågan är att
tillskapa en byggrätt för enbostadshus inom fastigheten.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i
utvecklingsområdet för Åsa. Enligt den fördjupade översiktsplanen för Åsa framgår
bland annat att fastigheten inte ligger inom ett område där bebyggelse planeras eller
utreds.
Fastigheten är belägen inom detaljplan Ö22, laga kraft 1951-12-11. Den aktuella
fastigheten är i plankartan redovisad som allmän plats för park.
Aktuellt område ligger delvis inom 100 meter från havet och berörs således av det
generella strandskyddet. Strandskyddet är upphävt genom detaljplan men skulle
återinträda vid en planändring.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2019-01-29, § 15: Förslag: Kommunstyrelsen
lämnar beskedet att kommunen inte avser att pröva den begärda åtgärden genom
vidare planförfarande.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-09 Förslag: Kommunstyrelsen
lämnar beskedet att kommunen inte avser att pröva den begärda åtgärden genom
vidare planförfarande.
Ansökan, 2018-10-20
Bilaga 1–8, 2018-10-20
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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
Sökanden
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§ 42
Tilläggsavtal till avtal om arrende på Kungsbacka Guntofta 3:8
Dnr KS/2019:61
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat tilläggsavtal.
Sammanfattning av ärendet
Särö Golf Club har i dag två lägenhetsarrenden för golfverksamhet på kommunens
fastighet Guntofta 3:8. Ett tilläggsavtal har upprätts för att tillåta
andrahandsupplåtande i form av ett nyttjanderättsavtal mellan golfklubb och
driftbolag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-05, § 28: Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner upprättat tilläggsavtal.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-29, Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner upprättat tilläggsavtal
Tilläggsavtal till avtal om lägenhetsarrende tecknat 1986-05-13 respektive 1994-0830
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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§ 43
Svar på begäran avseende ersättning för förlorad arbetsinkomst
Dnr KS/2019:48
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå framställan från Emma Vildstrand (MP) om
ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Reservation
Maria Losman (MP) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Tidigare förtroendevald Emma Vildstrand (MP) har inkommit med en begäran om
retroaktiv ersättning om förlorad arbetsinkomst för föregående mandatperiod.
Förtroendevalda får arvode i enlighet med kommunens riktlinjer och regler för
förtroendevalda. Frågor om ersättning enligt riktlinjer prövas i varje särskilt fall av
kommunstyrelsen. Tolkning och tillämpning av dessa riktlinjer avgörs av
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-05, § 33: Förslag: Kommunstyrelsen
beslutar att avslå framställan från Emma Vildstrand (MP) om ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
Skrivelse, 2019-01-21, Förslag: Kommunstyrelsen beslutar att avslå framställan
från Emma Vildstrand (MP) om ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Ansökan om ersättning, 2018-12-27
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
Sökande, Kommunledningskontoret: administrativ chef
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§ 44
Initiativ från Lisa Andersson (M) om att ta fram klädkoder för
Kungsbacka kommun
Dnr KS/2019:52
Beslut
Kommundirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för klädkoder från såväl
arbetsgivarperspektiv som verksamhetsperspektiv och lämna förslag till ett eller flera
styrdokument för klädkoder.
Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Lisa Andersson (M) har väckt ett initiativ om att ta fram klädkoder för
Kungsbacka kommun. Förslagsställaren menar att det finns en diskussion i
kommunen och runt om i landet om vilka klädesplagg som är acceptabla att bära som
anställd eller deltagande i någon av kommunens verksamheter. Vidare anser
förslagsställaren att det är självklart att man ska kunna identifiera vem det är man
träffar, det vill säga att personen inte ska bära något klädesplagg som döljer ansiktet.
För att ha en enhetlig och genomtänkt linje yrkar ledamoten Lisa Andersson (M) att
ett eller flera styrdokument tas fram med klädkoder för kommunens anställda och
verksamheter. Inriktningen ska vara att alla som jobbar i kommunen ska ha en
neutral klädsel.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-22, § 10: Förslag: Kommundirektören får i
uppdrag att utreda förutsättningarna för klädkoder från såväl arbetsgivarperspektiv
som verksamhetsperspektiv och lämna förslag till ett eller flera styrdokument för
klädkoder.
Skrivelse från Lisa Andersson (M) 2019-01-22, Förslag: Kommundirektören får i
uppdrag att utreda förutsättningarna för klädkoder från såväl arbetsgivarperspektiv
som verksamhetsperspektiv och lämna förslag till ett eller flera styrdokument för
klädkoder.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lisa Andersson (M), Ulrika Landergren (L), Niklas Mattsson (KD), Peter Söderberg
(M) och Kalle Påsse Sundvall (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag.
Eva Borg (S), Kristina Karlsson (C), Maria Losman (MP) och Johan Tolinsson (S)
yrkar avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
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Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva
Borgs (S) m.fl. yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Omröstning begärs och verkställs. Ordföranden redovisar följande
propositionsordning som kommunstyrelsen godkänner:
Ja-röst innebär bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Nej-röst innebär bifall till Eva Borgs (S) m.fl. yrkande.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 8 ja-röster mot 5 nej-röster och 2 som
avstår, beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Lisa Andersson (M)

X

Thure Sandén (M)

X

Kalle Påsse Sundvall (M)

X

Marianne Pleijel (M)

X

Peter Söderberg (M)

X

Nej-röst

Fredrik Hansson (C)

X

Kristina Karlsson (C)

X

Ulrika Landergren (L)

X

Niklas Mattsson (KD)

X

Eva Borg (S)

X

Johan Tolinsson (S)

X

Avstår från att rösta

Carita Boulwén (SD)

X

Susanne Andersson (SD)

X

Maria Losman (MP)
Hans Forsberg (M)

X
X

Protokollsanteckning
Maria Rasmussen (V), Magdalena Sundqvist (S) och Jonas Hjelte (S) stödjer Eva
Borgs (S) yrkande.
Franklin Eck (M) stödjer Lisa Anderssons (M) yrkande.
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Beslutet skickas till
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§ 45
Laglighetsprövning avseende val till styrelse och nämnder
Dnr KS/2019:18
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner yttrande den 4 februari 2019 samt översänder det till
Förvaltningsrätten i Göteborg.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 13 december 2018 i §§ 211-222 att välja ledamöter
och ersättare till styrelsen och övriga nämnder för perioden 2019–2022. Besluten har
överklagats för så vitt kan förstås på grunden att de inte tillkommit på lagligt sätt.
Förvaltningsrätten har förelagt kommunen att yttra sig över överklagandet senast 26
februari 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-05, § 37: Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner yttrande den 4 februari 2019 samt översänder det till Förvaltningsrätten i
Göteborg.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-04, Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner yttrande den 4 februari 2019 samt översänder det till Förvaltningsrätten i
Göteborg.
Yttrande, 2019-02-04
Överklagande, 2019-01-07
Kommunfullmäktige 2018-12-13, §§ 211-222
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
Förvaltningsrätten i Göteborg
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§ 46
Laglighetsprövning avseende tillsättande av kommunalråd
Dnr KS/2018:758, KS/2019:18
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner yttrande den 4 februari 2019 samt översänder det till
Förvaltningsrätten i Göteborg.
Jäv
Fredrik Hansson (C), Eva Borg (S) och Ulrika Landergren (L) deltar inte i
handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2018 i § 240 att välja kommunalråd
för perioden 2019–2022 samt att fastställa fördelningen av arbetsuppgifter mellan
kommunalråden. Beslutet har överklagats avseende tre av kommunalråden.
Förvaltningsrätten har förelagt kommunen att yttra sig över överklagandet senast den
26 februari 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-05, § 38: Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner yttrande den 4 februari 2019 samt översänder det till Förvaltningsrätten i
Göteborg.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 februari 2019, Förslag:
Kommunstyrelsen godkänner yttrande den 4 februari 2019 samt översänder det till
Förvaltningsrätten i Göteborg.
Yttrande 2019-02-04
Överklagande, 2019-01-07
Kommunfullmäktige 2018-12-13, § 240
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
Förvaltningsrätten i Göteborg
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§ 47
Kommunstyrelsens samrådsyttrande gällande detaljplan för Skårby
6:19, Björkris etapp 2
Dnr KS/2019:42
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till byggnadsnämnden:
Innan planarbetet fortsätter måste byggnadsnämnden utreda förutsättningarna
för trafik i 60 km/h på Göteborgsvägen samt föreslå avstånd till byggnation
som uppfyller krav på säkerhetsavstånd och buller.
Vidare måste planförslaget innehålla en längre exploateringsgrad öster om
Göteborgsvägen och byggnadsnämnden behöver få klarlagt att mark för
kommunal infrastruktur så som gator, park, förskolor, äldreboende och skolor
tillhandahålls innan nämnden går vidare i planprocessen.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en plan för utbyggnad
av förskolor och skolor anpassad till de antal bostäder som blir i området.
Uppdraget till kommundirektören och åtgärderna efter de synpunkter som lämnas till
byggnadsnämnden ska återredovisas till kommunstyrelsen innan planprocessen går
vidare.
Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 16 augusti 2016, § 319, att uppdra åt
förvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Skårby 6:19, Skårby 6:9 samt del
av Skårby 6:2 i Kungsbacka. Det finns inget planprogram för området.
Kommunstyrelsen beslutade 24 maj 2016, § 109, att inte upprätta planprogram utan
lämna över ärendet till byggnadsnämnden för detaljplanearbete. Planområdet ligger
inom utredningsområde för bostäder och verksamheter i den fördjupade
översiktsplanen för Kungsbacka stad, antagen av kommunfullmäktige 2009. I och
med framtagandet av denna detaljplan bedöms området vara utrett.
Planen syftar till att skapa en ny stadsdel som kommer att inrymma cirka 800
bostäder samt den tillhörande samhällsservice som krävs för antalet bostäder.
Området ligger i direkt anslutning till Björkris 1 som är den första utbyggda etappen
av stadsdelen Björkris. Den andra etappen, som denna detaljplan gäller för, kommer
förutom bostäder att innehålla förskola/skola, vård- och omsorgsboende och
byggrätter för kultur och fritid, till exempel för motionsanläggning. Mellan första och
andra etappen planeras för ett parkstråk hela vägen från skogen ned till
Kungsbackaån med en lite större parkyta mitt emot förskolan.
Ett exploateringsavtal ska undertecknas av exploatören innan detaljplanen antas.
Avtalet förhandlas löpande under planprocessen och medför bland annat att planens
genomförande säkerställs ekonomiskt samt att samordningen mellan exploatören och
kommunen regleras avseende utbyggnad av kvartersmark respektive allmän plats.
För exploatören innebär exploateringsavtalet att kostnader för planens genomförande
tydliggörs och att exploatören känner till kommunens intentioner avseende
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utbyggnad av allmän plats med mera. Eftersom detaljplanen anger kommunalt
huvudmannaskap ska kommunen bygga ut samtliga anläggningar inom allmän plats
(gata, gång- och cykel-vägar samt park med dagvattenanläggningar), vilket
finansieras helt genom exploateringsbidrag från exploatören.
Exploatören äger all mark inom planområdet, men undantag av ett mindre
markområde öster om Göteborgsvägen som ägs av kommunen. Planförslaget medför
att kommunen måste förvärva mark från exploatören till förskola/skola samt mark till
vård och omsorgsboende. Köpeavtalen bör också vara undertecknade av exploatören
innan detaljplanen antas.
Samhällsbyggnadskontoret har medverkat i detaljplanearbetet och har tagit fram alla
planhandlingar i samråd med flera förvaltningar på kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-05, § 43: Beslut: Kommunstyrelsens
arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-04, Förslag: Kommunstyrelsen
har inga synpunkter på samrådshandlingen för detaljplan för bostäder och
tillhörande samhällsservice inom fastigheten Skårby 6:19 med flera inom
Kungsbacka kommun.
Samrådsutskick - Detaljplan för Skårby 6:19, Björkris etapp 2
Planbeskrivning, detaljplan för Skårby 6:19, Björkris etapp 2, 2019-01-15
Plankarta, detaljplan för Skårby 6:19, Björkris etapp 2, 2019-01-15
Illustrationskarta, detaljplan för Skårby 6:19, Björkris etapp 2, 2019-01-15
Följebrev, detaljplan för Skårby 6:19, Björkris etapp 2, 2019-01-15
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Hans Forsbergs (M) yrkar att kommunstyrelsen lämnar följande yttrande
till byggnadsnämnden:
Innan planarbetet fortsätter måste byggnadsnämnden utreda förutsättningarna
för trafik i 60 km/h på Göteborgsvägen samt föreslå avstånd till byggnation
som uppfyller krav på säkerhetsavstånd och buller.
Vidare måste planförslaget innehålla en längre exploateringsgrad öster om
Göteborgsvägen och byggnadsnämnden behöver få klarlagt att mark för
kommunal infrastruktur så som gator, park, förskolor, äldreboende och skolor
tillhandahålls innan nämnden går vidare i planprocessen.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en plan för utbyggnad
av förskolor och skolor anpassad till de antal bostäder som blir i området.
Uppdraget till kommundirektören och åtgärderna efter de synpunkter som lämnas till
byggnadsnämnden ska återredovisas till kommunstyrelsen innan planprocessen går
vidare.
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Fredrik Hansson (C), Eva Borg (S), Ulrika Landergren (L), Maria Losman (MP),
Carita Boulwén och Peter Söderberg (M) yrkar bifall till Hans Forsbergs (M)
yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
eget yrkande, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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§ 48
Anmälan av delegeringsbeslut
Dnr KS/2019:4
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under
perioden 2018-12-20 till 2019-02-11.
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

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Tölö 7:8 – teleledning
Servitutsavtal Kungsbacka 2:1 – Ramp för
parkeringsdäck

Justerare

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Viken S:7 – teleledning

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Släps-Kullen 1:118 – teleledning

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Släps-Kullen 1:310 – teleledning

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Släps-Kullen 1:320 – teleledning

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Släps-Kullen 1:327 – teleledning

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Släps-Kullen 1:370 – teleledning

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Släps-Kullen 2:248 – teleledning

Delegat

Ärende

Ordförande

Undertecknat avtal om genomförande och
marköverföring för Särö äldreboende - tillägg - Eksta
Bostads AB
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Exploateringshandläggare

Avtal om jordbruksarrende Skårby 8:2

Samhällsbyggnadschef

Undertecknad uppsägning av jordbruksarrende Skårby
8:2/Skårby 11:3 på grund av fastighetsreglering

Ordförande

Yttrande angående ansökan om villkorsändring, Tom
4:11

Ordförande

Yttrande – Fördjupad översiktsplan för Mark
nordväst, samråd

Exploateringsingenjör

Uppsägning av arrendeavtal från 1973 med Onsala
Skifteslag

Samhällsbyggnadschef

Åsa 4:148 – Avtal om rivningsförbud

Exploateringsingenjör

Servitutsavtal Skällared 3:5 – VA- och optoledningar

Specialist mark- och
exploatering

Servitutsavtal Kolla 5:6 för förmån för Kolla 5:7 –
värmekulvert, vattenledningar och kanalisation för
fiber

Exploateringsingenjör

Avtal om lägenhetsarrende Nötegång 1:91 för
parkering och infart – Särö Centrum AB

Exploateringshandläggare

Jordbruksarrende - Frillesås-Rya 3:77

Kommundirektör

Beslut att avslå begäran om utlämnande av allmän
handling

Kommundirektör

Fullmakt att föra Kungsbacka kommuns talan i mål
som väckts av Kungsbacka kommun genom ansökan
om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndighet

Biträdande
kommundirektör

Överenskommelse angående underhållskostnad - Lex
Bygg & Miljö

Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2018-12-20 till
2019-02-11, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 49
Anmälan av ordförandebeslut om yttrande över överklagande av beslut
att upphäva lokala ordningsföreskrifter
Dnr KS/2017:557
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från
kommunstyrelsens ordförande på grund av brådskande ärende.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande har på kommunstyrelsens vägnar beslutat att anta
yttrande över överklagande av beslut att upphäva lokala ordningsföreskrifter.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut – yttrande över överklagande av beslut att upphäva lokala
ordningsföreskrifter, 2019-01-28
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut på grund av brådskande ärende, och
finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 50
Redovisning av inkomna skrivelser
Dnr KS/2018:759, KS/2019:1, KS/2019:62
Beslut
Kommunstyrelsen noterar inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 16 januari 2019 till 19 februari 2019 har följande skrivelser
inkommit till kommunstyrelsen:
- Räddningstjänsten Storgöteborgs förbundsfullmäktiges beslut 2018-12-06,
§ 80, ekonomisk lägesrapport per oktober 2018 samt tjänsteskrivelse
- Räddningstjänsten Storgöteborgs förbundsfullmäktiges beslut 2018-12-11,
§ 10, revidering av förbundsordningen samt förbundsstyrelsens reglemente
- Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2019-02-01, § 13,
årsredovisning 2018 samt årsrapport och tjänsteskrivelse
- Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2019-02-01, § 14,
Indikatorrapport november 2018 samt rapport och tjänsteskrivelse
- Nämnden för Teknik 2019-01-23, § 9, Översyn av parkerings- och
kontrollavgifter samt tjänsteskrivelse.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera inkomna skrivelser till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller
det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 669797

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

38 (45)

2019-02-19

§ 51
Gemensam uppvaktning av kommunens medarbetare som får
minnesgåva under året
Dnr KS/2018:662
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska anordna uppvaktningen av
samtliga medarbetare i kommunen som ska få minnesgåva under året samt att
bestämmelsen ska föras in i regler för minnesgåva till medarbetare och
förtroendevalda.
Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden för uppvaktning under 2019 ska
finansieras inom kommunstyrelsens ordinarie budgetram och därefter inarbetas i
budgeten.
Sammanfattning av ärendet
Medarbetare i Kungsbacka kommun får minnesgåva då de arbetat inom kommunen
sammanhängande 25 år alternativt arbetat i 20 år och uppnår pensionsålder (65 år)
samma år.
Som ett led i ETT Kungsbacka är det önskvärt att samtliga medarbetare uppvaktas på
samma sätt oavsett tillhörighet till förvaltning.
Förslaget innebär att kommunstyrelsen anordnar uppvaktningen av samtliga
medarbetare i kommunen som ska få minnesgåva under året. Kostnaden beräknas till
maximalt 150 tkr. Kommunstyrelsens ordförande ansvarar för inbjudan och
kommundirektören ansvarar för anordnandet av uppvaktningen. Utöver
medarbetaren deltar närmaste chef samt nämndens ordförande. Varje förvaltning
finansierar fortsatt minnesgåvan till anställda inom förvaltningen.
Prognosen från personalenheten visar att antalet medarbetare som kommer tilldelas
minnesgåva de närmaste åren varierar mellan 80-120 per år.
Medarbetare som går i pension avtackas på respektive enhet i enlighet med
representationsreglerna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-05, § 34: Förslag: Kommunfullmäktige
beslutar att kommunstyrelsen ska anordna uppvaktningen av samtliga medarbetare i
kommunen som ska få minnesgåva under året samt att bestämmelsen ska föras in i
regler för minnesgåva till medarbetare och förtroendevalda.
Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden för uppvaktning under 2019 ska
finansieras inom kommunstyrelsens ordinarie budgetram och därefter inarbetas i
budgeten.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-17: Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska anordna uppvaktningen av
samtliga medarbetare i kommunen som ska få minnesgåva under året samt att
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bestämmelsen ska föras in i regler för minnesgåva till medarbetare och
förtroendevalda.
Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden för uppvaktning under 2019 ska
finansieras inom kommunstyrelsens ordinarie budgetram och därefter inarbetas i
budgeten.
Regler för minnesgåva till medarbetare och förtroendevalda
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S), Kristina Karlsson (C), Niklas Mattsson (KD) och Ulrika Landergren
(L) 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
Kommunledningskontoret: Kommundirektören, Personalenheten
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§ 52
Svar på motion från Maj-Britt Rane-Andersson (S) m.fl. om hälsosamma
skolcaféer i Kungsbackas grundskolor och gymnasieskolor
Dnr KS/2018:111
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att en gemensam
handlingsplan dels begränsar utrymmet för en tillitsbaserad dialog om skolcaféerna
mellan skolledning, elevråd, föräldraföreningar och brukarråd, dels befäster
arbetssätt och förhållningssätt som behöver förändras.
Sammanfattning av ärendet
Maj-Britt Rane-Andersson (S) och Magdalena Sundqvist (S) lämnade 20 februari
2018 en motion om att ta fram en handlingsplan som stödjer samtliga skolledningar i
Kungsbackas grundskolor och gymnasieskolor. Handlingsplanen skulle innehålla
riktlinjer om hur Kungsbackas skolors caféer ska kunna utformas för att skapa en god
miljö, näringsriktig kost samt ha en bra utformning och ett utbud med hög kvalitet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-29, § 17: Förslag: Kommunfullmäktige
anser motionen besvarad med hänvisning till att en gemensam handlingsplan dels
begränsar utrymmet för en tillitsbaserad dialog om skolcaféerna mellan skolledning,
elevråd, föräldraföreningar och brukarråd, dels befäster arbetssätt och
förhållningssätt som behöver förändras.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-12-06 Förslag:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att en gemensam
handlingsplan dels begränsar utrymmet för en tillitsbaserad dialog om skolcaféerna
mellan skolledning, elevråd, föräldraföreningar och brukarråd, dels befäster
arbetssätt och förhållningssätt som behöver förändras.
Nämnden för Fritid & Folkhälsa, 2018-11-22, § 60 Förslag: Nämnden för Fritid &
Folkhälsa föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Förvaltningen för Kultur & Fritid, tjänsteskrivelse 2018-11-02
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-06-08 Förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att en gemensam
handlingsplan skulle begränsa utrymmet för den dialog som sker om skolcaféerna
mellan skolledning, elevråd föräldraföreningar och brukarråd. En sådan
begränsning främjar inte skolans demokratiarbete med delaktighet, inflytande och
insyn. Det får vidare förutsättas att de vuxna i dialogen kan vägleda om produkter
som främjar hälsan.
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2018-05-24, § 62 Förslag: Nämnden Förskola
& Grundskola föreslår avslag av motionen mot bakgrund av att det är rektor som
ansvarar för verksamheten men stödjer initiativet att skolorna ser över utbudet i
elevkaféerna med avsikten att öka inslaget av nyttiga produkter.
Förvaltningen för Förskola och Grundskola, tjänsteskrivelse, 2018-05-02
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Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2018-05-23, § 55 Förslag:
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till att nämnden för Förskola
& Grundskola samt nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad får i uppdrag att ta
fram en gemensam handlingsplan som stödjer samtliga skolledningar i Kungsbackas
grundskolor och gymnasieskolor.
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad, tjänsteskrivelse 2018-04-30
Motion från Maj-Britt Rane-Andersson (S) och Magdalena Sundqvist (S), 2018-0220
Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tolinsson (S) och Magdalena Sundqvist (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Johan Tolinssons (S) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot
Johan Tolinssons (S) m.fl. yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Maj-Britt Rane-Andersson (S), Magdalena Sundqvist (S)
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§ 53
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om förbud mot böneutrop på
offentlig plats
Dnr KS/2018:618
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att ett förbud mot
böneutrop på offentlig plats får anses vara oförenlig med ordningslagen.
Reservation
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) föreslår i motion som anmäldes i kommunfullmäktige 16
oktober 2018, § 171, att böneutrop via ljudverk eller dylikt, inte ska vara tillåtet då
det för det omgivande samhället kan upplevas som störande samt kulturellt och
religiöst polariserande.
De lokala ordningsföreskrifterna föreskriver inte något förbud mot
högtalarutsändning, utan i stället en tillståndsplikt. Lokala föreskrifter som
kontrollerar och begränsar till exempel högtalarutsändning på offentlig plats får inte
komma i konflikt med grundlagarna. Syftet med föreskriften är att förebygga
oordning vid spridning av meddelanden och inte att ta hänsyn till innehåll utan
behandla alla åsiktsriktningar lika. Med ”ljudverk” får här förstås bland annat
högtalarutsändning eller liknande anordning. Friheten att utöva sin religion eller tro,
till vilket böneutrop får räknas, kan endast begränsas genom lag och för att sådana
begränsningar är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle på grund av olika
hänsynstaganden. En lokal ordningsföreskrift om förbud till specifikt böneutrop får
därför anses vara oförenlig med ordningslagen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-22, § 8: Förslag: Kommunfullmäktige
avslår motionen med hänvisning till att ett förbud mot böneutrop på offentlig plats
får anses vara oförenlig med ordningslagen.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-22, Förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att ett förbud mot
böneutrop på offentlig plats får anses vara oförenlig med ordningslagen.
Kommunfullmäktige 2018-10-16, § 171
Motion från Carita Boulwén (SD) om att förbjuda böneutrop på offentlig plats i
Kungsbacka kommun, 2018-10-01
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Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Forsberg (M) yrkar att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad med
hänvisning till att ett förbud mot böneutrop på offentlig plats får anses vara oförenlig
med ordningslagen.
Ulrika Landergren (L), Fredrik Hansson (C) och Kalle Påsse Sundvall (M) yrkar
bifall till Hans Forsbergs (M) yrkande.
Carita Boulwén (SD), Niklas Mattsson (KD), Susanne Andersson (SD) och Peter
Söderberg (M) yrkar bifall till motionen.
Maria Losman (MP) yrkar avslag till motionen med hänvisning till religionsfriheten.
Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till Maria Losmans (MP) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
eget yrkande, Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande och Maria Losmans (MP) m.fl.
yrkande.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande
och Maria Losmans (MP) m.fl. yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller eget
yrkande.
Beslutet skickas till
Carita Boulwén (SD)
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§ 54
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om införande av klädkoder
Dnr KS/2018:503
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det kommer att ske en
separat utredning avseende klädkoder.
Reservation
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD), Stefan Jägnert (SD) och Susanne Andersson (SD) föreslår i
motion som anmäldes i kommunfullmäktige 11 september 2018, § 142, att klädkoder
införs i Kungsbacka kommun för att motverka förtryck. Klädkoderna ska avse förbud
att bära plaggen hijab, chador, abaya, niqab och burka.
Förbudet ska därvid träffa dels tjänstgörande kommunpersonal, barn i barnomsorgen
samt elever i grundskolan och i gymnasieskolan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-22, § 9: Förslag: Kommunfullmäktige
avslår motionen med hänvisning till att det kommer att ske en separat utredning
avseende klädkoder.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-12-21, Förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att förslagen inte utan
vidare kan besvaras utan föregående utredning. Kommunfullmäktige uppdrar åt
kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för klädkoder från såväl
arbetsgivarperspektiv som verksamhetsperspektiv och om det behövs, lämna förslag
till en eller flera policys för klädkoder.
Nämnden för Förskola & Grundskola, protokoll 2018-12-19, § 126 Förslag:
Kommunfullmäktige föreslår att kommunstyrelsen avslår motionen.
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, protokoll 2018-12-03, § 41 Förslag:
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad anser motionen besvarad. Nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad föreslår till Kommunfullmäktige att motionen ska
anses besvarad och att uppdra Kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för
klädkoder från såväl arbetsgivarperspektiv som verksamhetsperspektiv och om det
behövs, lämna förslag till en eller flera policys för klädkoder.
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad, tjänsteskrivelse, 2018-11-05
Förvaltningen för Förskola & Grundskola, tjänsteskrivelse, 2018-11-02
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Förslag till beslut på sammanträdet
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) yrkar bifall till motionen.
Magdalena Sundqvist (S), Johan Tolinsson (S) och Maria Losman (MP) 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 Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Carita Boulwén (SD), Stefan Jägnert (SD), Susanne Andersson (SD)
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