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§ 55
Förändring av ärendelista
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förändring av ärendelista.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Hans Forsberg (M) yrkar att ärendet: ändrad sammanträdestid för
kommunstyrelsens sammanträde 26 november 2019, läggs till i ärendelistan.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna förändring av ärendelista, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare
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§ 56
Information om samhällsbyggnadskontorets verksamhet
Dnr KS/2019:241
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Emma Kjernald informerar om samhällsbyggnadskontorets
verksamhet
Organisation och avdelningar
Ansvarsområden
Prognoser för kommunens utveckling
Pågående projekt inom mark och exploatering, strategiska avdelningen och
planavdelningen
- Samhällsbyggnadsprocessen och samhällsbyggnadsplanen
- Antagna detaljplaner under 2018
- Ny digital översiktsplan (ÖP).
-

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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§ 57
Information från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) om
regional planering och regionala utmaningar
Dnr KS/2019:256
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Avdelningschef för miljö & samhällsbyggnad inom Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR) Maria Sigroth informerar om
-

Göteborgsregionen – nu en storstadsregion med en miljon invånare
Regional planering
Utmaning i storstadsregionen och det stora bostadsbehovet
Klimatutmaningar
Samordning av infrastrukturfrågor
Revidering av infrastrukturplaner.

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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§ 58
Kungsbacka kommuns årsredovisning 2018
Dnr KS/2019:51
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2018 för Kungsbacka kommun.
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen är en återrapportering av ekonomi och måluppfyllelse för det
gångna året. Årsredovisningen innehåller även en redogörelse för kommunallagens
krav på god ekonomisk hushållning.
Kommunens resultat för 2018 uppgår till 171 miljoner kronor vilket är 71 miljoner
kronor bättre än budgeterat. Under 2018 investerade kommunen för netto 757
miljoner och tog upp nya lån på 300 miljoner.
Koncernens resultat uppgår till 202 miljoner kronor vilket är något högre än
föregående år.
Kommunens nämnder redovisar en positiv avvikelse om 15 miljoner kronor, även
om det finns stora variationer. Det största underskottet återfinns hos Individ- och
familjeomsorgen. Under året har regelbundna avstämningar skett mellan nämndens
presidium och kommunstyrelsens arbetsutskott. Information om läget i nämnden har
även delgivits kommunstyrelsen löpande.
I årsredovisningen rapporteras bedömningen av god ekonomisk hushållning ur ett
helhetsperspektiv. Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning
föreligger.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18, § 82: Förslag: Kommunfullmäktige
godkänner årsredovisning 2018 för Kungsbacka kommun
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-11
Årsredovisning 2018 för Kungsbacka kommun, daterad 2019-03-26
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen, KLK Ekonomi

Justerare
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§ 59
Information om redovisning av kommunalt partistöd för år 2018
Dnr KS/2019:148
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunsekreterare Patrik Johansson informerar om redovisning av kommunalt
partistöd.
De grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd finns i kommunallagens
(2007:725) 4 kap. 29-32 §§. Utöver dessa grundläggande bestämmelser har även
kommunfullmäktige 9 december 2014 antagit regler för kommunalt partistöd. I dessa
regler anges närmare bestämmelser om att en mottagare av partistöd årligen ska
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål
som anges i kommunallagen och att det till denna redovisning ska lämnas ett
granskningsintyg. Redovisningen och granskningen ska avse perioden 1 januari–31
december och lämnas in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Partistöd
betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av fullmäktige. Om
redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen
inte lämnats in inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.
Inför hanteringen av redovisning av 2018 års partistöd ombes samtliga partier att
lämna in redovisning och granskningsintyg senast 19 maj 2019. Detta är ett tidigare
datum än vad reglerna anger.
Anledningen till denna uppmaning och tidigareläggning är att kommunstyrelsen ska
kunna bereda ärendet vid sitt sammanträde 18 juni, vilket innebär att
kommunstyrelsen bereder ärendet redan innan reglernas stoppdatum.
Kommunfullmäktige kan sedan ta beslut i ärendet i samband med första
sammanträdet efter sommaren. I samband med redovisningen av partistödet för 2018
kommer även frågan om utbetalning av partistöd för 2020 att hanteras. Utbetalning
sker i januari 2020.
Information och blankett för redovisning har skickats till samtliga partier
representerade i kommunfullmäktige 1 mars 2019.
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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§ 60
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 projektet kring etablering av
Internationella Engelska Skolan och ny arena samt arbetet med att ta fram en ny
näringslivsstrategi.
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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§ 61
Information om aktuella händelser från nämnder, bolag,
intresseorganisationer (SKL, GR med flera)
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Hans Forsberg (M) rapporterar från kommun- och regionledningsforums
sammanträde 13 mars där bland annat frågor om regionala utvecklingsstrategin
(RUS), God och Nära Vård, Greater Copenhagen och serviceavgiften behandlades.
Vidare rapporterar ordföranden från Räddningstjänsten Storgöteborgs
kommunalförbunds och SKL:s sammanträden.
1:e vice ordförande Fredrik Hansson (C) rapporterar från Göteborgsregionens
kommunalförbunds sammanträde och kommunalråd Ulrika Landergren (L)
informerar om möten med Arbetsförmedlingen med anledning av myndighetens
förändring.
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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§ 62
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
Projektet Digital nyckelhantering (nyckelfria lås inom vård och omsorg)
Robotverktyg för handläggning av försörjningsstöd och andra processer
Nytt ärendehanteringssystem upphandlat för byggnadsförvaltningen
God och nära vård. Mer information om detta ges vid kommunstyrelsens
sammanträde 23 april
- Rekrytering av förvaltningschef för bygg och miljö
- Framtida medarbetardag.
-

Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 686915

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

13 (56)

2019-03-26

§ 63
Kommunstyrelsens underlag till kommunbudget 2020, plan 2021–2022
Dnr KS/2019:113
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner underlag till kommunbudget kring ett utökat
budgetbehov för färdtjänst om 5,7 miljoner kronor 2020, 7,3 miljoner kronor 2021
och 9 miljoner kronor 2022.
Sammanfattning av ärendet
Färdtjänsten genererade ett underskott 2018 på -3,9 miljoner kronor.
Kostnadsutvecklingen för färdtjänsten är hög och har under den senaste
treårsperioden ökat med 30 procent samtidigt som antalet resor ökat med 15 procent.
Hallandstrafiken tecknade ett nytt trafikavtal sommaren 2018 vilket höjde
snittpriserna för färdtjänstresorna och kommer generera en fortsatt hög
kostnadsutveckling. Prognosen för perioden 2019–2022 bygger på att
reseutvecklingen följer befolkningsutvecklingen då det generella behovet ökar i
samma takt.
Kommunstyrelsen har budgetmedel för senior- och fritidskort som prognosticeras ge
överskott till och med 2021. I behovet av utökat anslag till färdtjänsten har detta
tagits med i beräkningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-12, § 66: Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner underlag till kommunbudget kring ett utökat budgetbehov för färdtjänst
om 5,7 miljoner kronor 2020, 7,3 miljoner kronor 2021 och 9 miljoner kronor 2022.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-05: Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner underlag till kommunbudget kring ett utökat budgetbehov för färdtjänst
om 5,7 miljoner kronor 2020, 7,3 miljoner kronor 2021 och 9 miljoner kronor 2022.
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
Budgetberedningen, Kommunledningskontoret: ekonomi, Enhetschef Parkering &
Tillstånd

Justerare
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§ 64
Samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning 2020–2023 samt
budget 2020 för Göteborgsregionens kommunalförbund
Dnr KS/2019:115
Beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot samrådsunderlag till
Verksamhetsinriktning 2020–2023 och budget 2020 för Göteborgsregionens
kommunalförbund.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) förbundsordning ska
förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett
samrådsunderlag om budgeten för nästkommande år. Nivån på årsavgiften föreslås
vara oförändrad till 2020 och uppgår då till 75,52 kr/invånare. För Kungsbacka
kommun innebär det en avgift på 6 285 000 kronor under 2020. Medel för avgiften
finns avsatt i budget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-12, § 67: Förslag: Kommunstyrelsen har
inget att erinra mot samrådsunderlag till Verksamhetsinriktning 2020–2023 och
budget 2020 för Göteborgsregionens kommunalförbund.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-14: Förslag: Kommunstyrelsen
har inget att erinra mot samrådsunderlag till Verksamhetsinriktning 2020–2023 och
budget 2020 för Göteborgsregionens kommunalförbund.
Samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning 2020–2023 samt rambudget 2020
för GR
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
Göteborgsregionens kommunalförbund

Justerare
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§ 65
Samråd angående ledningsdragning inom N2000-område
Dnr KS/2018:780
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet daterat 2019-01-08 och översänder svaret till
länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Ellevio AB planerar att ansöka om tillstånd för en ny elledning mellan Hanhals och
Ålgårda. Den nya ledningens syfte är att säkerställa elförsörjningen till Ålgårda och
Sätila med omgivningar. Föreslagen sträckning för utbyggnad kan påverka Natura
2000-området Rossared, vilket kräver prövning enligt miljöbalken.
Det här är ett så kallat avgränsningssamråd inför kommande prövning. Ärendet
kommer således på ny remiss med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning längre
fram under processen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-12, § 68: Förslag: Kommunstyrelsen antar
yttrandet daterat 2019-01-08 och översänder svaret till länsstyrelsen.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-08: Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrandet daterat 2019-01-08 och översänder svaret till länsstyrelsen.
Förnyad begäran om Natura 2000 samråd Rossared 2009-01-16
Reviderat samrådsunderlag N2000 Hanhals Ålgårda – januari 2019
NVI Kungsbacka 181012
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
Pöyry Sweden AB

Justerare
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§ 66
Svar på remiss: En anpassning av bestämmelser om kontroll i
livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning (Ds 2018:41)
Dnr KS/2018:807
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande den 5 mars 2019 över remissen samt översänder det
som sitt svar till Näringsdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har givits möjligheten att yttra sig över departementsskrivelsen
”En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya
kontrollförordning” (Ds 2018:41). Yttrande ska vara Näringsdepartementet tillhanda
senast 1 april 2019.
I skrivelsen föreslås ändringar som syftar till att anpassa svensk lagstiftning till
Europaparlamentets och rådets förordning 2017/625 om offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och
foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd
och växtskyddsmedel samt andra ändringar av vissa av Europaparlamentets och
rådets förordningar. Den nya kontrollförordningen ska tillämpas vid offentlig
kontroll som utförs för att säkerställa att unionslagstiftningen följs.
Kontrollförordningen reglerar hur den offentliga kontrollen i medlemsstaterna ska
organiseras, finansieras och genomföras och ska i huvudsak börja tillämpas från och
med 14 december 2019.
Uttrycken offentlig kontroll och offentlig verksamhet ska användas i berörd
lagstiftning och används parallellt med uttrycket tillsyn i miljöbalken. Myndigheter
som ansvarar för offentlig kontroll ska även utföra annan offentlig verksamhet, vilket
tydliggörs. De bemyndiganden som finns i de olika lagarna om offentlig kontroll
utvidgas till att gälla även offentlig verksamhet och omfattar till exempel rätt att
meddela föreskrifter om avgifter. Tystnadsplikt införs och så kallad mystery
shopping möjliggörs.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-12, § 70: Förslag: Kommunstyrelsen antar
yttrande den 5 mars 2019 över remissen samt översänder det som sitt svar till
Näringsdepartementet.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-05: Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande den 5 mars 2019 över remissen samt översänder det som sitt svar till
Näringsdepartementet
Förvaltningens för Miljö & Hälsoskydd tjänsteskrivelse, 2019-03-04
Departementsskrivelsen En anpassning av bestämmelser om kontroll i
livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning Ds 2018:41
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
Näringsdepartementet
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§ 67
Begäran om uppdrag avseende bostadsförsörjningsprogram
Dnr KS/2019:165
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att upprätta ett nytt
bostadsförsörjningsprogram.
Verklig bostadsbyggnation ska redovisas fem år tillbaka i tiden.
Sammanfattning av ärendet
Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383 ändrad 2013:866)
fastställer att varje kommun ska planera för bostadsförsörjningen i kommunen. I
plan- och bygglagen (2010:900) tas bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet också upp som ett allmänt intresse som kommunerna ska främja vid
planläggning.
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska enligt lagstiftningen innehålla
kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och hur kommunen har tagit
hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av
betydelse för bostadsförsörjningen. Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av
den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda
grupper och marknadsförutsättningar.
Bostadsförsörjningsprogrammet syftar till att
-

ange övergripande riktlinjer för bostadsförsörjningen i Kungsbacka kommun.
utreda om utbudet av bostäder i kommunen motsvarar efterfrågan.
utreda bostadsbehovet för särskilda grupper.
utreda vilket tillskott av bostäder som krävs för att utbudet ska motsvara
framtidens efterfrågan.

Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar på ett tillägg om att verklig bostadsbyggnation ska redovisas fem
år tillbaka i tiden.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) yrkande.
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag,
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare
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Ordföranden ställer sedan proposition på Eva Borgs (S) yrkande mot avslag, och
finner att kommunstyrelsen bifaller Eva Borgs (S) yrkande.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
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§ 68
Planbesked om Bukärr 3:2
Dnr KS/2019:7
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte kommer att inleda en
planprocess för fastigheten Bukärr 3:2 i Särö.
Beslutsmotivering
Fastigheten Bukärr 3:2 ligger enligt Kungsbacka kommuns översiktsplan, ÖP06,
inom utvecklingsområde för Särö. I Särö har kommunen en aktiv planering för att
möjliggöra en centrumutveckling med service och fler bostäder. Ansökan avser att
möjliggöra för bostäder inom Bukärr 3:2 i Särö.
Enligt mål för bostadsbyggande 2014–2020 ska det planeras för cirka 20 bostäder per
år i Särö. I och med pågående exploatering i Särö centrum – västra delen med 106
bostäder är kvoten uppfylld för denna period. Andra pågående projekt i Särö är Särö
äldreboende (80 bostäder), Munkekullen (20 bostäder), Algusered 1:290 (35
bostäder). På samhällsbyggnadskontoret finns även planuppdrag innehållande drygt
100 bostäder, men dessa planärenden har inte påbörjats än. I dagsläget har
kommunen inte för avsikt att starta ytterligare planering för fler bostäder i
kommundelen Särö.
Fastigheten Bukärr 3:2 ligger strategiskt väl till, nära Västra Särövägen, cirka 1 km
från Särö centrum. Fastigheten kommer att utgöra en bra utbyggnad av tätorten Särö
på sikt.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Bukärr 3:2 ansökte 30 november 2018 om planbesked för
bostäder. Syftet med förfrågan är att möjliggöra för cirka 20 radhus, parhus eller
kedjehus i 1,5 våningar på fastigheten norr om Västra Särövägen och cirka 60
bostäder i flerbostadshus, radhus, parhus och kedjehus i 1,5-3 våningar söder om
Västra Särövägen. Idag berörs fastigheten inte av någon detaljplan.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i
utvecklingsområdet för Särö. Fastigheten Bukärr 3:2 ligger strategiskt väl till, nära
Västra Särövägen, cirka 1 km från Särö centrum. Fastigheten kommer att utgöra en
bra utbyggnad av tätorten Särö på sikt. Enligt mål för bostadsbyggande 2014–2020
ska det planeras för cirka 20 bostäder/år i Särö, vilket kommunen har uppnått för
denna period.
Det pågår en åtgärdsvalsstudie för Västra Särövägen för att undersöka nuvarande
kapacitet och framtida kapacitet på vägen. Studien kommer att beskriva vilka
åtgärder i vägsystemet som behövs för utveckling av Särö tätort. Fastigheten Bukärr
3:2 ingår i denna studie.
Justerare
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-05, § 54: Förslag: Kommunstyrelsen
lämnar besked att kommunen inte kommer att inleda en planprocess för fastigheten
Bukärr 3:2 i Särö.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-20: Förslag: Kommunstyrelsen
lämnar besked att kommunen inte kommer att inleda en planprocess för fastigheten
Bukärr 3:2 i Särö.
Presentation Bukärr 3:2
Ansökan 2018-11-03
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
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§ 69
Programuppdrag för planprogram för verksamheter i södra Anneberg
Dnr KS/2019:179
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utarbeta förslag till
planprogram för verksamheter i södra Anneberg.
Sammanfattning av ärendet
Tre områden som ligger längs Göteborgsvägen och längs Södra Annebergsvägen är
utpekade i fördjupad översiktsplan för Anneberg-Älvsåker som nya områden för
verksamheter. Den fördjupade översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 9 mars
1995, § 7, och aktualiserades 13 augusti 2013, § 102. Ett av de tre områdena, Skårby
8:2, finns med i kommunens dokument ”Mark för näringslivet”. Hela Anneberg är
under utveckling. Det finns dessutom en mycket hög efterfrågan från näringslivet i
hela kommunen på mark för verksamheter.
De tre områdena är i huvudsak kommunägda och utgör tillsammans cirka 18 hektar.
Programområdet kommer att bestå av tre delar:
1. Del av Skårby 2:3>1 med flera, är ett grönområde som ligger mellan Södra
Annebergsvägen och västkustbanan. Inom området finns en teknikbod som
ägs av Telenor, en befintlig pendelparkering samt fyra privata fastigheter.
2. Del av Skårby 2:3>3 och Skårby 2:24>1 är åkermark som ligger mellan
Göteborgsvägen och en skogsbeklädd brant i väst.
3. Skårby 8:2 och Skårby 2:4>6 är delvis brukad åkermark som ligger mellan
Göteborgsvägen och västkustbanan.
Planprogram för verksamheter i södra Anneberg ska utreda trafikföring till och från
områdena. Utformningen av bebyggelsen utmed Göteborgsvägen är viktig eftersom
området ligger i ett exponerat läge samt utgör norra porten till Kungsbacka.
Utformningen av verksamheter utmed Södra Annebergsvägen är viktig eftersom den
planerade bostadsbebyggelse öster om Södra Annebergsvägen förutsätter
bullerreducerande åtgärder. I den fördjupade översiktsplanen anges att
bullerreducering kan ske genom bland annat skärmande bebyggelse för
verksamheter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18, § 83: Förslag: Kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att utarbeta förslag till planprogram för verksamheter i
södra Anneberg.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-11: Förslag: Kommunstyrelsen
ger kommundirektören i uppdrag att utarbeta förslag till planprogram för
Justerare
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verksamheter i södra Anneberg
Presentation för programuppdrag för planprogram för verksamheter i södra Anneberg
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
Samhällsbyggnadskontoret

Justerare
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§ 70
Uppdrag om framtagning av strategi för hantering av
översvämningsrisk
Dnr KS/2018:686
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en strategi för
hantering av översvämningsrisker inom Kungsbacka kommun.
Sammanfattning av ärendet
Redan i dag förekommer återkommande problematik med höga havsnivåer, höga
flöden i vattendragen och skyfall vilket leder till översvämningar. Aktuella
framtidsscenarier pekar på höjda havsnivåer, mer nederbörd och tätare mellan
skyfallen vilket leder till att översvämningsrisken kommer att öka.
Strategin ska innehålla inriktningar och mål om hur samhället, på kort och lång sikt,
ska säkras mot översvämningar och den ska beskriva vägval och ställningstaganden
utifrån det ansvar, de möjligheter och den vilja kommunen har för att genomföra
nödvändiga anpassningsåtgärder. Åtgärder kan vara operativa, som till exempel
beredskapsplanering och användning av tillfälliga skydd, de kan vara tekniska, som
till exempel anläggning av skyddsvallar och de kan vara planeringsmässiga, som till
exempel att ta fram riktlinjer för planering och bygglov. För att kunna anta en
strategi och gå vidare med anpassningsåtgärder behöver kunskapsnivån i
organisationen höjas ytterligare. Det behövs fortsatt kartläggning, utredningar och
analyser av förutsättningarna för översvämningar och möjligheterna att reducera
riskerna de innebär.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-05, § 55: Förslag: Kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att ta fram en strategi för hantering av
översvämningsrisker inom Kungsbacka kommun.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-31: Förslag: Kommunstyrelsen
ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en strategi för hantering av
översvämningsrisker inom Kungsbacka kommun.
Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tolinsson (S) 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.
Justerare
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Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret

Justerare

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 686915

25 (56)

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

26 (56)

2019-03-26

§ 71
Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning
Dnr KS/2018:470, KS/2018:825
Beslut
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och har därmed rätt att besluta om arkivvård
och informationsförvaltning i kommunen. Arkivvård innebär att analoga och digitala
handlingar som förvaras i slutna arkiv eller hanteras i den dagliga verksamheten ska
skyddas från obehörig åtkomst, fysiska skador, stöld, förstörelse, manipulation eller
annan påverkan som försvårar eller omöjliggör åtkomst. Informationsförvaltning
innefattar den dagliga styrningen och hanteringen av allmänna handlingar och arkiv i
kommunen och syftar till att säkerställa att rådande lagstiftning för området
efterföljs.
Nuvarande arkivreglemente är en blandning av reglemente för arkivmyndigheten
samt mer eller mindre detaljerade riktlinjer, anvisningar och råd om arkivvård och
informationsförvaltning och uppfyller därmed inte kommunens riktlinjer för vad ett
reglemente ska innehålla.
De nya riktlinjerna ger kommunen och dess nämnder den grund och tydlighet som
behövs för att följa lagstiftningens krav på arkivvård och informationsförvaltning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-05, § 61: Förslag: Kommunstyrelsen antar
riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-11: Förslag: Kommunstyrelsen
antar riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning.
Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning
Arkivreglemente, antaget av kommunfullmäktige 2008-08-12, § 122
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och styrelser, Kommunledningskontoret: specialist administration
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§ 72
Rekrytering av kommundirektör
Dnr KS/2019:167
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att, i samråd med
kommunstyrelsens arbetsutskott inleda en rekryteringsprocess för att anställa en ny
kommundirektör. Uppdraget inbegriper att ta fram en kravprofil och att upphandla en
extern rekryteringskonsult.
I det fall det blir ett tidsglapp mellan att nuvarande kommundirektör slutar 2019-0831 tills dess att ny person är på plats, förordnas kommunstyrelsens ordförande att
tillsätta en tillförordnad kommundirektör.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande kommundirektör i Kungsbacka, Ann-Charlotte Järnström lämnade in
begäran om uppsägning 1 mars 2019 med anledning av att hon erhållit ett nytt
uppdrag externt. Som konsekvens har Kungsbacka kommun behov av att rekrytera
en ny kommundirektör.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-05, § 60: Förslag: Kommunstyrelsen ger
kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att, i samråd med kommunstyrelsens
arbetsutskott inleda en rekryteringsprocess för att anställa en ny kommundirektör.
Uppdraget inbegriper att ta fram en kravprofil och att upphandla en extern
rekryteringskonsult.
I det fall det blir ett tidsglapp mellan att nuvarande kommundirektör slutar 2019-0831 tills dess att ny person är på plats, förordnas kommunstyrelsens ordförande att
tillsätta en tillförordnad kommundirektör.
Tjänsteskrivelse, 2018-04-04: Förslag: Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens
ordförande i uppdrag att, i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott inleda en
rekryteringsprocess för att anställa en ny kommundirektör. Uppdraget inbegriper att
ta fram en kravprofil och att upphandla en extern rekryteringskonsult.
I det fall det blir ett tidsglapp mellan att nuvarande kommundirektör slutar 2019-0831 tills dess att ny person är på plats, förordnas kommunstyrelsens ordförande att
tillsätta en tillförordnad kommundirektör.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
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Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret: HR
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§ 73
Anmälan av delegeringsbeslut
Dnr KS/2019:4, KS/2019:5
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under
perioden 2018-11-28 till 2019-03-11.
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.

Justerare

Delegat

Ärende

Kommundirektör

Markupplåtelseavtal Varla 2:198 - starkströmsledning

Kommundirektör

Markupplåtelseavtal Varla 12:67 - starkströmsledning

Kommundirektör

Markupplåtelseavtal Lyngås 3:4 – starkströmsledning

Kommundirektör

Markupplåtelseavtal Råö 15:1 - starkströmsledning

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Kyvik 2:63 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Kyvik 2:83 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Kyvik 5:84 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Kyvik 5:381 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Kyvik 10:1 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Kyvik 2:12 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Kyvik 2:13 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Kyvik 2:14 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Kyvik 2:41 – teleledningar
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Justerare

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Kyvik 2:42 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Torp 1:5 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Rörvik 2:2 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Hagryd 9:5 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Hagryd 13:1 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Hagryd 14:1 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Hagryd 3:4 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Hagryd 4:2 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Hagryd 4:18 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Hagryd 5:12 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Hagryd 9:1 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Ekenäs 4:3 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Hålan 1:15 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Lunna 4:7 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Guntofta 3:5 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Guntofta 3:10 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Lunna 3:4 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Vallda 19:2 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Vallda 22:3 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Malevik 12:6 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Kyvik 5:237 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Kungsbacka 2:9 – elledningar m m

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Ekenäs 3:3 – teleledningar
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Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Ekenäs 3:42 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Ekenäs 4:2 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Nötegång 7:1 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Nötegång 8:15 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Bukärr 1:4 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Bukärr 1:5 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Bukärr 5:7 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Bukärr 6:6 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Bukärr 19:3 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Bukärr 30:1 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Guntofta 1:72 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Hagryd 1:2 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Hagryd 6:1 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Hagryd 6:4 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Hagryd 7:2 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Bukärr 2:126 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Hagryd 9:1 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Nötegång 1:5 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Nötegång S:17 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Heberg 3:17 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Hålan 1:4 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Hålan 1:11 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Kyvik 5:22 – teleledningar
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Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Släps-Kullen 1:413 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Kråkan 56 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Heberg 3:20 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Ekenäs 3:13 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Malevik 5:1 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Släps-Kullen 1:61 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Släps-Kullen 1:116 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Hålan 1:100 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Rösan 5:1 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Rösan 5:26 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Släps-Kullen 1:221 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Vallda 19:2 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Vallda 19:3 – teleledningar

Kommundirektör

Markupplåtelseavtal Duvehed 2:9 starkströmsledning

Exploateringsingenjör

Servitutsavtal Guntofta 3:8 tjänande fastighet –
vatten-, avlopps- och fiberledningar

Kommundirektör

Markupplåtelseavtal Endivern 1 – E ON Energidistribution AB

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Singekulla 1:2 – teleledningar

Delegat

Ärende
Fullmakt att företräda Kungsbacka kommun i markoch miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, mål nr
M 3989-18

Biträdande kommundirektör
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Kommundirektör

Fullmakt för ombud att överklaga samt företräda
Kungsbacka kommun i mark- och
miljööverdomstolen vid Svea hovrätt i mål om
överklagande av dom
2019-02-25, F 553-17

Kommundirektör

Fullmakt att överklaga samt företräda Kungsbacka
kommun i mark- och miljööverdomstolen vid Svea
hovrätt i mål om överklagande av dom 2019-02-25,
M 3989-18

Samhällsbyggnadschef

Genomförandeavtal avseende omläggning av
fjärrvärmeledningar på Inlag - Statkraft Värme AB

Kommundirektör

Samverkansavtal med Överförmyndare i Samverkan

Delegat

Ärende

Administrativ chef

Anställning av administratör

Verksamhetschef SBK

Anställning av planarkitekt

Verksamhetschef SBK

Anställning av planarkitekt

Verksamhetschef SBK

Anställning av planarkitekt

Chef styrning och analys

Anställning av specialist BI

Ekonomichef

Anställning av specialist ekonomi

Utvecklingschef IT

Anställning av utvecklare

Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2018-11-28 till
2019-03-11, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 74
Anmälan av ordförandebeslut om yttrande över remiss: Förlängning av
lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige
Dnr KS/2019:122
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 remiss om förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut – yttrande över remiss: Förlängning av lagen om tillfälliga
begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, 2019-03-13
Yttrande, 2019-03-13
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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§ 75
Anmälan av ordförandebeslut om yttrande över remiss: "Möjligt, tillåtet
och tillgängligt: Förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler"
Dnr KS/2018:561
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 remiss: "Möjligt, tillåtet och tillgängligt: Förslag till enklare och
flexiblare upphandlingsregler".
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut – yttrande över remiss: "Möjligt, tillåtet och tillgängligt: Förslag
till enklare och flexiblare upphandlingsregler", 2019-02-26
Yttrande, 2018-11-14
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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§ 76
Anmälan av ordförandebeslut om att utse ombud till ägarråd för Inera
AB
Dnr KS/2019:166
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 utse
ombud till ägarråd för Inera AB.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut om att utse ombud till ägarråd för Inera AB, 2019-03-18
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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§ 77
Redovisning av inkomna skrivelser
Dnr KS/2019:1, KS/2019:150, KS/2019:193, KS/2019:213, KS/2019:243
Beslut
Kommunstyrelsen noterar inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 20 februari 2019 till 26 mars 2019 har följande skrivelser inkommit
till kommunstyrelsen:
- Samordningsförbundet i Hallands protokoll från sammanträdet 25 januari
2019
- Granskningsrapport – Förteckning över personuppgiftsbehandlingar i
nämnden för Förskola & Grundskola
- Regionstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 67, om avstämning av arbetet inom
ramen för Modellregion för jämställdhetsintegrering 2019
- Arbetsmiljöverket – Informationsbrev till förtroendevalda
- Initiativ från Carita Boulwén (SD) om ställningstagande och direktiv
avseende människor som anslutit sig till en terrororganisation
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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§ 78
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2018
Dnr KS/2019:154
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg
samt nämnden för Funktionsstöd enligt 16 kap. § 6 f socialtjänstlagen och § 28 f
lagen 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 för perioden 1 oktober 2018 till
31 december 2018 att 9 beslut har inrapporterats som avser ej verkställda gynnande
beslut inom 3 månader.
Sammandrag av redovisningen för perioden 1 oktober 2018 till 31 december 2018
visar att 41 beslut enligt lagen om stöd och service till viss funktionshindrade (LSS)
och 15 beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) inrapporterats som avser ej verkställda
gynnande beslut inom 3 månader.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18, § 86: Förslag: Kommunfullmäktige
noterar rapport från nämnden för Individ och Familjeomsorg samt Funktionsstöd
enligt 16 kap § 6 f socialtjänstlagen och § 28 f lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade till protokollet.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg och Funktionsstöd 2019-02-21, § 29: Beslut:
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2018-10-01 till 2018-12-31.
Tjänsteskrivelse, 2019-02-06
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
Justerare

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 686915

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

39 (56)

2019-03-26

§ 79
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS, kvartal 3 2018
Dnr KS/2019:156
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Vård & Omsorg enligt 16
kap. § 6 f socialtjänstlagen och § 28 f lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och
omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen som inte har verkställts tre
månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och
inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje
kvartal och i samband med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige
och de förtroendevalda revisorerna informeras.
Förvaltningen för Vård & Omsorg hade 30 september 2018: 19 beslut enligt 4 kap.
1 § socialtjänstlagen som inte verkställts inom 3 månader. Samtliga ärenden gäller
beslut om särskilt boende.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18, § 87: Förslag: Kommunfullmäktige
noterar rapport från nämnden för Vård och Omsorg enligt 16 kap § 6 f
socialtjänstlagen och § 28 f lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade till
protokollet.
Nämnden för Vård och Omsorg, 2019-02-20, § 15: Beslut: Nämnden för Vård &
Omsorg antar förvaltningens skrivelse angående rapport avseende ej verkställda
beslut enligt 16 kap § 6 f socialtjänstlagen och § 28 f lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS.
Tjänsteskrivelse, 2018-12-21
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 Vård & Omsorg
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§ 80
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS, kvartal 4 2018
Dnr KS/2019:157
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Vård och Omsorg enligt 16
kap. § 6 f socialtjänstlagen och § 28 f lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och
omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen som inte har verkställts tre
månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och
inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje
kvartal och i samband med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige
och de förtroendevalda revisorerna informeras.
Förvaltningen för Vård & Omsorg hade 31 december 2018: 9 beslut enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen som inte verkställts inom 3 månader. Samtliga ärenden gäller beslut
om särskilt boende.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18, § 88: Förslag: Kommunfullmäktige
noterar rapport från nämnden för Vård och Omsorg enligt 16 kap § 6 f
socialtjänstlagen och § 28 f lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade till
protokollet.
Nämnden för Vård och omsorg 2019-02-20, § 16: Beslut: Nämnden för Vård &
Omsorg antar förvaltningens skrivelse angående rapport avseende ej verkställda
beslut enligt 16 kap § 6 f socialtjänstlagen och § 28 f lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS.
Tjänsteskrivelse, 2019-02-05
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller
det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Vård och Omsorg
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§ 81
Arbetsordning för kommunfullmäktige
Dnr KS/2016:449, KS/2017:356
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige med
tillägget att nedanstående paragraf om arvodesberedningen och dess uppdrag läggs
till i kommunfullmäktiges arbetsordning samt att § 2 kompletteras med följande:
-

Inför det sammanträde då budgeten behandlas överlägger presidiet med
partiernas gruppledare i fullmäktige om föredragningsordning och regler för
budgetdebatt.

- Presidiet företräder fullmäktige gentemot revisorerna.
§ 27 Arvodesberedning
- I samband med val till nämnder och styrelser väljer fullmäktige en
arvodesberedning för den löpande mandatperioden.
- Arvodesberedningen består av fem ledamöter och fem ersättare.
- Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande för
den tid som de har valts att vara ledamöter.
- Arvodesberedningen ska:
- Bereda ärenden inför kommunfullmäktiges beslut som berör förtroendevaldas
pensionsavtal.
- Bereda ärenden inför kommunfullmäktiges beslut som berör regler för
förtroendevaldas arvoden.
- Beredningen sammanträder på kallelse av ordföranden.
- I övrigt bestämmer arvodesberedningen själv sina arbetsformer.
Arbetsordning för kommunfullmäktige, antagen 6 december 2016, § 191, upphör
samtidigt att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 har aktualiserat behovet av
översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning. Syftet är att säkerställa att
arbetsordningen följer kommunallagens krav och kommunalrättslig praxis samtidigt
som arbetsordningen tydliggör vedertagna praxis i kommunfullmäktige. Avsikten är
också att ge arbetsordningen en mer logisk struktur, ett modernare språk och
underlätta ökad digitalisering.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-12, § 69: Förslag: Kommunfullmäktige
antar förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige med tillägget att
nedanstående paragraf om arvodesberedningen och dess uppdrag läggs till i
kommunfullmäktiges arbetsordning:
§ 27 Arvodesberedning
I samband med val till nämnder och styrelser väljer fullmäktige en arvodesberedning
för den löpande mandatperioden.
Arvodesberedningen består av fem ledamöter och fem ersättare.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande för den tid
som de har valts att vara ledamöter.
Arvodesberedningen ska:
Bereda ärenden inför kommunfullmäktiges beslut som berör förtroendevaldas
pensionsavtal.
Bereda ärenden inför kommunfullmäktiges beslut som berör regler för
förtroendevaldas arvoden.
Beredningen sammanträder på kallelse av ordföranden.
I övrigt bestämmer arvodesberedningen själv sina arbetsformer.
Arbetsordning för kommunfullmäktige, antagen 6 december 2016, § 191, upphör
samtidigt att gälla.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-05: Förslag:
Kommunfullmäktige antar förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige.
Arbetsordning för kommunfullmäktige, antagen 6 december 2016, § 191, upphör
samtidigt att gälla.
Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige, 2019-02-05
Ändringsregister, 2019-02-05
Arbetsordning för kommunfullmäktige, antagen 6 december 2016, § 191
Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Forsberg (M) yrkar att 2 § kompletteras med följande:
- Inför det sammanträde då budgeten behandlas överlägger presidiet med
partiernas gruppledare i fullmäktige om föredragningsordning och regler för
budgetdebatt.
- Presidiet företräder fullmäktige gentemot revisorerna.
Maria Losman (MP) yrkar att arvodesberedningen ska bestå av en ledamot och en
ersättare från varje i fullmäktige representerat parti.
Eva Borg (S) yrkar bifall till Maria Losmans (MP) yrkande.
Hans Forsberg (M) yrkar avslag till Maria Losmans (MP) m.fl. yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, eget yrkande och Maria Losmans (MP)
m.fl. yrkande.
Justerare
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Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag,
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
Ordföranden ställer sedan proposition på eget yrkande mot avslag, och finner att
kommunstyrelsen bifaller Hans Forsbergs (M) yrkande.
Ordföranden ställer sedan proposition på Maria Losmans (MP) m.fl. yrkande mot
avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår Maria Losmans (MP) m.fl. yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktiges gruppledare, Kommunledningskontoret: kommunsekreterare,
specialist administration
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§ 82
Reglemente för arkivmyndigheten
Dnr KS/2018:825
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar förslag till Reglemente för arkivmyndigheten.
Arkivreglemente antaget 2008 (KF 2008-08-12 § 122) upphör samtidigt att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande arkivreglemente uppdaterades senast 2008. Dokumentet är en blandning
av reglemente för arkivmyndigheten samt mer eller mindre detaljerade riktlinjer,
anvisningar och råd om hur arkiv och informationsförvaltning ska hanteras i
kommunen.
Upprättat förslag till reglementet tydliggör arkivmyndighetens ansvar och underlättar
för myndigheten att upprätta och underhålla en korrekt och mer flexibel hantering av
myndighetens riktlinjer, anvisningar och regler.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-05, § 59: Förslag: Kommunfullmäktige
antar förslag till Reglemente för arkivmyndigheten.
Arkivreglemente antaget 2008 (KF 2008-08-12 § 122) upphör samtidigt att gälla.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-14: Förslag:
Kommunfullmäktige antar förslag till Reglemente för arkivmyndigheten.
Arkivreglemente antaget 2008 (KF 2008-08-12 § 122) upphör samtidigt att gälla.
Nuvarande Arkivreglemente, antaget av kommunfullmäktige 2008-08-12 § 122
Förslag till reglemente för arkivmyndigheten
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: Administration
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§ 83
Förslag på VA-verksamhetsområde 2018
Dnr KS/2019:160
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar förslag till VA-verksamhetsområde 2018 enligt
förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse och kartbilagor 1-16 daterad 2019-01-30.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster fastställer kommunfullmäktige
verksamhetsområdet för sina allmänna VA-anläggningar.
De nya fastigheter som föreslås ingå i kommunens VA-verksamhetsområde är
följande:
- Verksamhetsområde för spillvatten för Hanhals VA-utbyggnad enligt bilaga 1
(sedan tidigare verksamhetsområde för dricksvatten).
- Verksamhetsområde för dagvatten för delar av Olov Persvägen enligt bilaga 2
(sedan tidigare verksamhetsområde för spillvatten och dricksvatten).
- Verksamhetsområde för spillvatten, dricksvatten och dagvatten för detaljplan
för Iserås 4:89 m.fl. (Mariedalskrysset) enligt bilaga 3.
- Verksamhetsområde för dagvatten för detaljplan för bostäder inom del av Åsa
3:303 enligt bilaga 4 (sedan tidigare verksamhetsområde för spillvatten och
dricksvatten).
- Verksamhetsområde för dagvatten för del av detaljplan för badhus,
infrastruktur och park vid Kungsbacka sportcenter enligt bilaga 5 (sedan
tidigare verksamhetsområde för spillvatten och dricksvatten).
- Verksamhetsområde för dagvatten för detaljplan för Södercentrum 2 och 3 m
fl enligt bilaga 5 (sedan tidigare verksamhetsområde för spillvatten och
dricksvatten).
- Verksamhetsområde för dagvatten för detaljplan för Aranäs etapp 4 enligt
bilaga 5 (sedan tidigare verksamhetsområde för spillvatten och dricksvatten).
- Verksamhetsområde för dagvatten för del av detaljplan Gymnasium och
Idrottsområde på Inlag enligt bilaga 5 (sedan tidigare verksamhetsområde för
spillvatten och dricksvatten).
- Verksamhetsområde för spillvatten, dricksvatten och dagvatten för fastigheter
på Vallstigen, Buera 6:134 - 6:140 enligt bilaga 6.
- Verksamhetsområde för spillvatten och dricksvatten för Ölmanäs 2:54 enligt
bilaga 7.
- Verksamhetsområde för spillvatten och dricksvatten för Vallda 18:88 enligt
bilaga 8.
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- Verksamhetsområde för spillvatten och dricksvatten för Älvsåkers-Kyrkotorp
3:10 enligt bilaga 9.
- Verksamhetsområde för spillvatten och dricksvatten för Älvsåkers-Kyrkotorp
1:21 och 1:12 enligt bilaga 10.
- Verksamhetsområde för spillvatten och dricksvatten för Lerberg 16:43,
Lerberg 16:44 och Lerberg 16:45 enligt bilaga 11.
- Verksamhetsområde för spillvatten, dricksvatten och dagvatten för Duvehed
2:3, Duvehed 2:4 och Duvehed 2:5 enligt bilaga 12.
- Verksamhetsområde för spillvatten och dricksvatten för Rörvik 2:22 enligt
bilaga 13.
- Verksamhetsområde för spillvatten, dricksvatten och dagvatten för Bukärr
2:122>1 enligt bilaga 14.
- Verksamhetsområde för dagvatten för del av Nötegång 1:91 enligt bilaga 15.
- Verksamhetsområde för spillvatten och dricksvatten för Släps-Hagen 1:131
enligt bilaga 16.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18, § 84: Förslag: Kommunfullmäktige
antar förslag till VA-verksamhetsområde 2018 enligt förvaltningen för Tekniks
tjänsteskrivelse och kartbilagor 1-16 daterad 2019-01-30.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-04: Förslag:
Kommunfullmäktige antar förslag till VA-verksamhetsområde 2018 enligt
förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse och kartbilagor 1-16 daterad 2019-01-30.
Nämnden för Teknik 2019-02-20, § 21
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2019-01-30
Kartbilagor 1-16 VA-verksamhetsområde 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 Teknik
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§ 84
Mål för bostadsbyggande 2019–2023
Dnr KS/2019:165
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ändra sin målsättning för bostadsbyggandet till att
omfatta planering för 500 bostäder per år under perioden 2019–2023.
Reservation
Ulrika Landergren (L), Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S) och Maria Losman (MP)
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka arbetade i flera år efter bostadsmålet 500 planerade bostäder per år.
Sedan 2016 har dock kommunens förvaltningar arbetat mot det högre bostadsmålet
700-800 planerade bostäder som kommunfullmäktige antog 2015. Denna ökade
utvecklingstakt har visat sig leda till tröskeleffekter med omfattande investeringar
som följd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-12, § 74: Förslag: Kommunfullmäktige
beslutar att ändra sin målsättning för bostadsbyggandet till att omfatta planering för
500 bostäder per år under perioden 2019-2023.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-05: Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att ändra sin målsättning för bostadsbyggandet till att
omfatta planering för 500 bostäder per år under perioden 2019-2023.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar i första hand på återremiss för att det tas fram en
konsekvensanalys av det minskade bostadsbyggandet, i andra hand på avslag till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Johan Tolinsson (S) och Maria Losman (MP) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkande.
Ulrika Landergren (L) yrkar i första hand bifall till Eva Borgs (S) återremissyrkande,
i andra hand på att målsättning för bostadsbyggandet ska omfatta planering för 650
bostäder per år under perioden 2019–2023.
Fredrik Hansson (C), Lisa Andersson (M), Niklas Mattsson (KD), Kalle Påsse
Sundvall (M), Franklin Eck (M), Thure Sandén (M), Peter Söderberg (M), Susanne
Andersson (SD) och Stefan Vilumsons (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
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Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns fyra förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Eva Borgs (S) m.fl.
återremissyrkande, Eva Borgs (S) m.fl. motyrkande och Ulrika Landergrens (L)
motyrkande.
Ordföranden ställer först proposition på Eva Borgs (S) m.fl. återremissyrkande mot
att ärendet ska avgöras i dag, och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras i dag.
Omröstning begärs och verkställs. Ordföranden redovisar följande
propositionsordning som kommunstyrelsen godkänner:
Ja-röst innebär att ärendet ska avgöras i dag.
Nej-röst innebär att ärendet ska återremitteras.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 11 ja-röster mot 4 nej-röster, beslutar
att ärendet ska avgöras i dag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Lisa Andersson (M)

X

Thure Sandén (M)

X

Kalle Påsse Sundvall (M)

X

Franklin Eck (M)

X

Peter Söderberg (M)

X

Fredrik Hansson (C)

X

Heinrich Kaufmann (C)

X

Ulrika Landergren (L)
Niklas Mattsson (KD)

X

Eva Borg (S)

X

Johan Tolinsson (S)

X

Stefan Vilumsons (SD)

X

Susanne Andersson (SD)

X

Hans Forsberg (M)

Avstår från att rösta

X

Maria Losman (MP)
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Nej-röst

X
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Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag,
Eva Borgs (S) m.fl. motyrkande och Ulrika Landergrens (L) motyrkande, och finner
att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Anteckning
Elin Hysén (L) stödjer Ulrika Landergrens (L) yrkande.
Lars Eriksson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Maria Rasmussen (V) stödjer Eva
Borgs (S) yrkande.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
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§ 85
Svar på motion från Roger Larsson (KB) m.fl. om muddring av
Kungsbackaån
Dnr KS/2017:603
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen. Frågor om muddring kommer att behandlas
dels i anslutning till kommundirektörens uppdrag att ta fram en strategi för hantering
av översvämningsrisker inom Kungsbacka kommun, dels när arbete med fördjupad
översiktsplan för Kungsbacka stad planeras att inledas hösten 2019.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) och Stefan Sundberg (KB) föreslår i motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 7 november 2017, § 181 att Kungsbackaån bör muddras
regelbundet. Motionärerna anser att underhållet av Kungsbackaån är eftersatt vilket
haft till följd att vissa båtplatser inte kan nyttjas, gästhamnen vid Hamntorget inte
kan användas och att ån tidvis inte är farbar. Utöver muddring lyfter motionärerna
vassrensning och stenbeläggning som förslag på åtgärder för att göra åkanten
stabilare och vackrare. De framhåller även muddring som en åtgärd för att minska
effekterna av översvämningar. Sammanfattningsvis anser motionärerna att muddring
och upprustning av ån ger ett vackrare å-rum, en farbar å och en minskad effekt av
översvämningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-05, § 56: Förslag: Kommunfullmäktige
avslår motionen. Frågor om muddring kommer att behandlas dels i anslutning till
kommundirektörens uppdrag att ta fram en strategi för hantering av
översvämningsrisker inom Kungsbacka kommun, dels när arbete med fördjupad
översiktsplan för Kungsbacka stad planeras att inledas hösten 2019.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-31: Förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen. Frågor om muddring kommer att behandlas
dels i anslutning till kommundirektörens uppdrag att ta fram en strategi för
hantering av översvämningsrisker inom Kungsbacka kommun, dels när arbete med
fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad planeras att inledas hösten 2019.
Nämnden för Teknik 2018-06-20, § 71: Förslag: Nämnden för Teknik föreslår att
motionen avslås då behov och möjlighet att göra Kungsbackaån farbar inte är utrett
och beslutat.
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2018-05-15
Kungsbackaån – Översvämningsutredning, Kungsbacka kommun, DHI, 2009-04-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-04, § 399
Kommunfullmäktige 2017-11-07, § 181
Motion från Roger Larsson (KB) och Stefan Sundberg (KB) om muddring av
Kungsbackaån
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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
Nämnden för Teknik

Justerare
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§ 86
Svar på motion från Maria Losmans (MP) m.fl. om långsiktigt skydd av
dricksvatten
Dnr KS/2018:518
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen i de delar (yrkande 1–4) som avser
restriktioner inom vattenskyddsområden och stöd till företagare med hänvisning till
att förslagen går utöver nationella riktlinjer samt att stödsystem redan finns för
företagare. Kommunfullmäktige anser samtidigt motionen besvarad i de delar
(yrkande 5–7) som avser kontroll av vattenkvaliteten samt planeringsarbete för
dricksvattenförsörjning med hänvisning till att det pågår både på lokal och regional
nivå.
Sammanfattning av ärendet
Maria Losman (MP) och Clas Rosander (MP) föreslår i motion som anmäldes i
kommunfullmäktige 11 september 2018, § 143, att genomföra en rad åtgärder i syfte
att säkra ett långsiktigt giftfritt dricksvatten.
Rådande lagstiftning och vägledning från myndigheterna tydliggör emellertid att det
inte är möjligt att meddela markägare inom vattenskyddsområde restriktioner som
innebär större inskränkningar i markanvändningen än vad som behövs för att uppnå
syftet med områdesskyddet. Vidare pågår redan arbete, såväl på lokal som på
regional nivå, i syfte att identifiera och på sikt säkra vattenförsörjning för
kommunerna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-18, § 85: Förslag: Kommunfullmäktige
avslår motionen i de delar (yrkande 1–4) som avser restriktioner inom
vattenskyddsområden och stöd till företagare med hänvisning till att förslagen går
utöver nationella riktlinjer samt att stödsystem redan finns för företagare.
Kommunfullmäktige anser samtidigt motionen besvarad i de delar (yrkande 5–7)
som avser kontroll av vattenkvaliteten samt planeringsarbete för
dricksvattenförsörjning med hänvisning till att det pågår både på lokal och regional
nivå.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-14: Förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen i de delar (yrkande 1–4) som avser
restriktioner inom vattenskyddsområden och stöd till företagare med hänvisning till
att förslagen går utöver nationella riktlinjer samt att stödsystem redan finns för
företagare. Kommunfullmäktige anser samtidigt motionen besvarad i de delar
(yrkande 5–7) som avser kontroll av vattenkvaliteten samt planeringsarbete för
dricksvattenförsörjning med hänvisning till att det pågår både på lokal och regional
nivå.
Nämnden för Teknik 2019-01-23, § 8: Beslut: Nämnden för Teknik föreslår
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kommunfullmäktige att i de delar som Teknik besvarar, avslå motionen med
hänvisning till det omfattande utredningsarbete som pågår med att ta fram en ny
regional vattenförsörjningsplan vid länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland
samt att en dialog redan idag förs mellan Miljö& Hälsoskydd och Teknik inom det
ordinarie tillsynsprogrammet om att relevant kontroll ska göras av vattenkvaliteten i
våra vattenskyddsområden för att kunna säkerställa ett långsiktigt bra dricksvatten.
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2019-01-10
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2019-01-16, § 4: Beslut: Nämnden för Miljö och
Hälsoskydd beslutar att överlämna följande yttrande till kommunfullmäktige
gällande Miljöpartiets motion om långsiktigt skydd av dricksvattentäkterna:
1. att kommunen undersöker möjligheterna att skärpa kraven vid bedömningar av
dispenser eller ansökningar om tillstånd rörande hantering och spridning av kemiska
bekämpningsmedel i kommunens vattenskyddsområden
Vid handläggning av tillståndsärenden följer Nämnden för Miljö & Hälsoskydd
nationella riktlinjer i vägledningen Tillstånd till användning av bekämpningsmedel
inom vattenskyddsområden utgiven av Havs och Vattenmyndigheten tillsammans
med Naturvårdsverket. Enligt 7 kap. 25 § miljöbalken får de inskränkningar i form
av förbud eller krav på särskilt tillstånd som meddelas inom ett vattenskyddsområde
inte gå längre än vad som behövs för att uppnå syftet med områdesskyddet. Miljö och
Hälsoskydd har inte fått in någon dispensansökan från förbud mot kemiska
bekämpningsmedel i primär zon.
2. att kommunen ser över om det är möjligt att förbjuda framtida hantering av
bekämpningsmedel inom vattenskyddsområdena
Användning av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden i primär grundvattenzon
och i primär ytvattenzon. Enligt 7 kap. 25 § miljöbalken får de inskränkningar i form
av förbud eller krav på särskilt tillstånd som meddelas inom ett vattenskyddsområde
inte gå längre än vad som behövs för att uppnå syftet med områdesskyddet.
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd anser att förbjuda all användning av
bekämpningsmedel i hela vattenskyddsområdet, inklusive tertiär zon är en
inskränkning som går längre än vad som behövs för att uppnå syftet med
områdesskyddet.
3. att kommunen undersöker om det är möjligt att i samarbete med Marks kommun se
till att hela Lygnerns avrinningsområde utses till ett vattenskyddsområde som blir
helt skyddat mot hantering och spridning av bekämpningsmedel
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd anser att frågan inte ingår i vårt tillsynsuppdrag.
Nämnden för Teknik besvarar på frågan.
4. att kommunen undersöker hur det kan underlättas för de företagare som går över
till giftfri odling inom vattenskyddsområdena och inom Lygnerns avrinningsområde
Stöd för ekologisk odling och omställning från konventionell odling till ekologisk
odling finns att söka nationellt inom landsbygdsprogrammet även om det inte är
specifikt riktat till verksamheteter inom vattenskyddsområdet. I den tillsyn som Miljö
& Hälsoskydd gör av lantbruk inom vattenskyddsområde kontrolleras att
lantbrukarna följer de tillstånd de har för att använda bekämpningsmedel inom
vattenskyddsområde.
Miljö och Hälsoskydd kontrollerar också att lantbrukarna arbetar med att förebygga
problem med ogräs och skadegörare, att de behovsanpassar användningen av
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kemiska växtskyddsmedel och att de följer upp eventuella behandlingar, något som
krävs i bekämpningsmedelsförordningen.
Miljö & Hälsoskydd anser inte att det behövs ett kommunalt stöd utöver det
nationella stöd som redan finns, för att underlätta ekologisk odling.
5. att kommunen ser över att relevant kontroll görs av vattenkvaliteten i våra
vattenskyddsområden för att kunna säkerställa ett långsiktigt bra dricksvatten
När Miljö & Hälsoskydd har tillsyn på Vattenverket (förvaltningen för Teknik)
diskuteras vilka prover som tas. Enligt Livsmedelsverket ska vattenproducenten
analysera vattnet utifrån de ämnen som misstänks kunna förekomma i vattentäkten. I
dagsläget skickar förvaltningen för Teknik vattenprover till ett laboratorium som
analyserar proverna för en mängd bekämpningsmedel.
Miljö & Hälsoskydd anser att vi redan idag har uppdraget att ha tillsyn över att
relevant kontroll av vattenkvaliteten görs.
6. att kommunen upprättar ett vattenskyddsområde för en reservvattentäkt
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd anser att frågan inte ingår i vårt tillsynsuppdrag.
Nämnden för Teknik besvarar på frågan.
7. att kommunen utreder klimatkonsekvenserna för framtidens
dricksvattenförsörjning
Frågan bör tas i den regionala vattenförsörjningsplan som länsstyrelsen i Halland
tillsammans med länets kommuner ska ta fram och kommunalt i arbetet med
översiktsplanen bland annat
I Naturvårdsverkets publikation Styr med sikte på miljömålen – Naturvårdsverkets
fördjupade utvärdering av miljömålen 2015 lyfter myndigheten att för att skydda
grundvattnet långsiktigt behövs vattenförsörjningsplaner och en förbättrad hänsyn
till grundvattnet i samhällsplaneringen.
Miljö & Hälsoskydd anser att det är viktigt att kommunen utreder konsekvenserna av
ett förändrat klimat på dricksvattenförsörjningen och att frågan behöver beaktas
både i den kommande regionala vattenförsörjningsplanen och i översiktsplanen.
Förvaltningen för Miljö & Hälsas tjänsteskrivelse, 2019-01-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-02, 347
Kommunfullmäktige 2018-09-11, § 143
Motion från Maria Losman (MP) och Clas Rosander (MP) om att säkra ett långsiktigt
giftfritt dricksvatten, 2018-08-27
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Losman (MP) yrkar bifall till motionen.
Eva Borg (S) yrkar bifall till Maria Losmans yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans (MP) m.fl. yrkande.
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Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Maria Losmans (MP) m.fl. yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Maria Losman (MP), Clas Rosander (MP),
Nämnden för Teknik, Nämnden för Miljö & Hälsoskydd
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2019-03-26

§ 87
Ändrad sammanträdestid för kommunstyrelsens sammanträde 26
november 2019
Dnr KS/2018:396
Beslut
Kommunstyrelsens sammanträde 26 november 2019 inleds klockan 08.30.
Sammanfattning av ärendet
Till följd av att kommunstyrelsens sammanträde 26 november är förlagt till samma
dag som partiernas gruppmöten äger rum inför Sveriges Kommuner och Landstings
ordinarie kongress 27–28 november i Linköping, en kongress som flertalet ledamöter
i kommunstyrelsen deltar på, ändras sammanträdestiden för kommunstyrelsens
sammanträde till förmiddagen.
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