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§ 117
Förändring av ärendelista
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förändring av ärendelista.
Förslag till beslut på sammanträdet
Carita Boulwén (SD) yrkar att ärendet: Initiativ från Carita Boulwén (SD) om att
erbjuda alla elever från årskurs 6 till årskurs 2 i gymnasiet möjlighet att erhålla ett
Sommarlovskort för 2019, läggs till i ärendelistan.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna förändringen av ärendelistan, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 118
Uppföljning per april 2019 för kommunstyrelsen
Dnr KS/2019:198
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos per den 30 april 2019.
Sammanfattning av ärendet
Det prognosticerade resultatet för kommunstyrelsen ger ett underskott för helåret
2019 på -7,6 mkr. Orsakerna till underskottet är den höga kostnadsutvecklingen som
vi har inom färdtjänsten samt kostnader för tillfälliga boenden för de nyanlända där
kommunstyrelsens kostnad är mellanskillnaden mellan lokalhyran och den hyran
som de nyanlända kan betala. Fritidskort till gymnasieelever samt fria resor för
pensionärer förväntas göra ett överskott även i år men överskottet minskar över tid.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-21, § 189: Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner uppföljning och prognos per den 30 april 2019.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-09
Kommunstyrelsens apriluppföljning 2019, 2019-05-10
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret: Ekonomi

Justerare
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§ 119
Uppföljning per april 2019 för Kungsbacka kommun
Dnr KS/2019:262
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos per april 2019 för
Kungsbacka kommun.
Sammanfattning av ärendet
Apriluppföljningen utgör Kungsbacka kommuns första samlade uppföljning och
prognos för 2019. Uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen, som vid behov har
möjligheten att vidta åtgärder i de fall prognosen skulle peka åt fel håll.
Uppföljningen omfattar verksamheten i Kungsbacka kommun. Uppföljning av den
sammanställda redovisningen sker i samband med kommunens delårsbokslut.
Prognos per helår för Kungsbacka kommun uppgår till 84 miljoner kronor vilket är
11 miljoner sämre än budgeterat. Prognosen inkluderar en avsättning för sluttäckning
av Svinholmens deponi om 100 miljoner. Exkluderas avsättningen för Svinholmens
deponi uppgår prognosen till 184 miljoner vilket är 89 miljoner bättre än budgeterat.
Budgetavvikelsen hänförs främst till skatter & generella statsbidrag, reavinster från
exploatering samt lägre finansiella kostnader än budgeterat. Därtill bedöms delar av
centralt budgeterade medel för hyror och avskrivningar ej att ianspråktas.
Kommunens nämnder redovisar ett prognostiserat underskott om 25,2 miljoner.
Kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskydd samt individ &
familjeomsorg prognostiserar underskott. Det största underskottet återfinns hos
individ & familjeomsorg som prognostiserar ett underskott om 30,9 miljoner.
Nämnden arbetar löpande med sin handlingsplan för en ekonomi i balans.
Investeringarna uppgår till 336 miljoner till och med april. Prognosen per helår är ett
utfall om 1 184 miljoner.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-21, § 190: Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner uppföljning och prognos april 2019 för Kungsbacka kommun.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-17
Uppföljning och prognos Kungsbacka kommun april 2019
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskott, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Justerare
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§ 120
Kommunbudget 2020, Plan 2021–2022
Dnr KS/2018:724
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunbudget 2020, plan 2021–2022 daterad 8 maj 2019, nedan kallad
budgetdokumentet, fastställs.
Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden fastställs.
Resultat- och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat 2020 på 110
miljoner kronor.
Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på 5 038,7
miljoner kronor 2020 som fördelas i enlighet med budgetdokumentet, varav
kommunrevisionens ram är 3,069 miljoner kronor.
Medel för oförutsedda driftmedel budgeteras till 20 miljoner kronor och fördelas med
10 miljoner till kommunfullmäktige, 6 miljoner till kommunstyrelsen och 4 miljoner
till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Investeringsvolymen inklusive exploateringar fastställs till 1 277,9 miljoner kronor
netto och fördelas enligt budgetdokumentet.
Utlåning av medel till Vatten och avlopp fastställs till 115 miljoner kronor 2020.
(beloppet motsvarar Vatten och avlopps investeringsbehov).
Lokalplanen som är en del av investeringsvolymen fastställs i enlighet med
budgetdokumentet.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs.
Skattesatsen för 2020 fastställs oförändrat till 21,33 procent.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt
nyupplåna vid behov, dock inom ett totalbelopp på 2 315 miljoner kronor 2020.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan
att Ekonomichefen eller dennes ersättare får i delegation att omsätta befintliga lån
vid förfall samt uppta nya lån till ett totalbelopp av 635 miljoner kronor, dock får den
totala låneskulden inte överstiga totalbeloppet 2 315 miljoner kronor.
Kommundirektören samt ekonomichefen eller deras respektive ersättare, utses att var
för sig för kommunens räkning underteckna lånereverser.
Sammanfattning av ärendet
Kommunbudget 2020, Plan 2021–2022 innehåller förslag till kommunövergripande
mål med tillhörande fokusområden och direktiv, mål för god ekonomisk hushållning
skattesats, resultat och balansräkning, nämndernas ramar, investeringar,
exploateringar, lokalplan samt ekonomistyrprinciper.
Justerare
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Budgeten visar för 2020 ett överskott på 110 miljoner kronor, för 2021 ett överskott
på 145 miljoner kronor och för 2022 ett överskott på 160 miljoner kronor.
Skattemedelsberäkningar är gjorda utifrån de beräkningar som Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) lämnat i Cirkulär 2019:06.
Budgetramarna till nämnderna 2020 är uppräknade med 1,5 procent samt med det
högre personalomkostnadspåslaget på 39,17 procent. Några nämnder har erhållit
extra tilldelning beroende på att befolkningsprognosen visar att deras målgrupper
ökar samt på grund av ökade skötselytor. För åren 2021 och 2022 är ramarna
uppräknade med 1,5 procent.
Under 2020 uppgår resultatets andel av skatter och statsbidrag till 2,1 procent.
Resultatet för 2020–2022 ligger därmed på en tillfredställande nivå. Låneskulden
ökar under planperioden till 3,3 miljarder kronor och skulden vid årsskiftet
2018/2019 var 950 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14, § 173: Förslag:
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunbudget 2020, plan 2021–2022 daterad 08 maj 2019, nedan kallad
budgetdokumentet, fastställs.
Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden fastställs.
Resultat- och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat 2020 på 110
miljoner kronor.
Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på 5 038,7
miljoner kronor 2020 som fördelas i enlighet med budgetdokumentet, varav
kommunrevisionens ram är 3,069 miljoner kronor.
Medel för oförutsedda driftmedel budgeteras till 20 miljoner kronor och fördelas
med 10 miljoner till kommunfullmäktige, 6 miljoner till kommunstyrelsen och 4
miljoner till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Investeringsvolymen inklusive exploateringar fastställs till 1 277,9 miljoner kronor
netto och fördelas enligt budgetdokumentet.
Utlåning av medel till Vatten och avlopp fastställs till 115 miljoner kronor 2020.
(beloppet motsvarar Vatten och avlopps investeringsbehov).
Lokalplanen som är en del av investeringsvolymen fastställs i enlighet med
budgetdokumentet.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs.
Skattesatsen för 2020 fastställs oförändrat till 21,33 procent.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt
nyupplåna vid behov, dock inom ett totalbelopp på 2 315 miljoner kronor 2020.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslutar under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan
att Ekonomichefen eller dennes ersättare får i delegation att omsätta befintliga lån
vid förfall samt uppta nya lån till ett totalbelopp av 635 miljoner kronor, dock får
den totala låneskulden inte överstiga totalbeloppet 2 315 miljoner kronor.
Kommundirektören samt ekonomichefen eller deras respektive ersättare, utses att
var för sig för kommunens räkning underteckna lånereverser.
Justerare
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Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-24
Kommunbudget 2020 och plan 2021–2022
Alliansens skrivelse om kommunbudget 2020 med utblick till 2022
Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 2020
Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Forsberg (M), Fredrik Hansson (C), Niklas Mattsson (KD), Elin Hysén (L),
Peter Söderberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Eva Borg (S) och Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till
kommunbudget 2020.
Maria Losman (MP) och Carita Boulwén (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl. yrkande.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva
Borgs (S) m.fl. yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Anteckning
Lars Eriksson (S) och Magdalena Sundqvist (S) stödjer Eva Borgs (S) yrkande.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder

Justerare
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§ 121
Samråd budget 2020 för Överförmyndare i samverkan
Dnr KS/2019:316
Beslut
Kungsbacka kommun har inget att erinra mot samrådsunderlag till budget 2020 för
överförmyndare i samverkan.
Sammanfattning av ärende
Enligt avtal om överförmyndare i samverkan ska värdkommunen bereda
medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag om budgeten för
nästkommande år. För Kungsbacka kommun innebär det en avgift på 3 526 692
kronor under 2020. Medel för avgiften finns avsatt i budget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-21, § 185: Förslag: Kungsbacka kommun
har inget att erinra mot samrådsunderlag till budget 2020 för överförmyndare i
samverkan.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-26
Samrådsunderlag för överförmyndare i samverkans budget 2020
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
Överförmyndare i samverkan

Justerare
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§ 122
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 rekrytering av ny kommundirektör.
Kommundirektör Ann-Charlotte Järnström rapporterar från kommun- och
regionledningsforums sammanträde där bland annat ersättningsmodell för
hemsjukvårdsöverenskommelsen 2020 och Visit Halland behandlades.
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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§ 123
Information om aktuella händelser från nämnder, bolag,
intresseorganisationer (SKL, GR med flera)
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Hans Forsberg (M) rapporterar från Göteborgsregionens
kommunalförbunds styrelsesammanträde som bland annat behandlade budget 2020,
ny zonindelning för kollektivtrafik och trafikförsörjningsprogrammet.
1:e vice ordförande Fredrik Hansson (C) rapporterar från Göteborgsregionens
kommunalförbunds styrgrupp för miljö och samhällsbyggnad som vid senaste
sammanträdet avhandlade regionala utvecklingsstrategin för
Västragötalandsregionen.
Ledamoten Kalle Påsse Sundvall (M) rapporterar från Göteborgsregionens
kommunalförbunds styrgrupp för social välfärd som vid senaste sammanträdet också
behandlade regionala utvecklingsstrategin för Västragötalandsregionen.
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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§ 124
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 rekrytering av ny
förvaltningschef för förvaltningen för Individ & Familjeomsorg.
Vidare informeras om nämnden för Vård & Omsorgs kommande beslut om
konkurrensutsättningar av driften av Vickan vård‐ och omsorgsboende och Ekhaga
vård‐ och omsorgsboende i Onsala.
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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§ 125
Omfördelning av investeringsmedel för samlokalisering av Turistbyrån
Dnr KS/2019:118
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner att investeringsmedel omfördelas mellan projekt för
perioden 2019–2023.
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 1,4 miljoner från överskottet på löpnummer
322 Iseråsskolan för att finansiera nya projektet Samlokalisering av Turistbyrån som
behöver vara klart kvartal 2 år 2019.
Sammanfattning av ärendet
Under 2018 har ett nytt lokalbehov uppstått på grund av att kommunen har sagt upp
befintliga inhyrda lokaler för turistbyrån. Ersättningslokaler behöver tillskapas och
en utredning visar på att turistbyråns lokalbehov kan tillgodoses genom
samlokalisering med annan kulturverksamhet i Fyren. Anpassningarna som är en
investering bedöms uppgå till 1,4 miljoner kronor vilken ger en bedömd driftkostnad
på cirka 130 tusen kronor per år. Investeringen innebär att kommunen totalt sett får
en minskad driftskostnad med cirka 255 tusen kronor per år jämfört med hyran av
uppsagda lokaler för turistbyrån.
De investeringsmedel som krävs för att göra anpassningarna omfördelas från avsatta
medel med löpnummer 322 Iseråsskolan i kommunbudget 2019.
Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen
och kommunstyrelsen kan justera mellan olika lokalprojekt under året. Projekt som
överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-30, § 139: Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner att investeringsmedel omfördelas mellan projekt för perioden 2019–2023.
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 1,4 miljoner från överskottet på löpnummer
322 Iseråsskolan för att finansiera nya projektet Samlokalisering av Turistbyrån som
behöver vara klart kvartal 2 år 2019.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-11
Lokalplan skolor 2019–2023
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, Service: lokalförsörjning, nämnden för Kultur
& Fritid
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§ 126
Uppstart av projekt enligt lokalplan – Vallda Heberg skola inklusive
idrottshall
Dnr KS/2019:190
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt ”Vallda Heberg skola inklusive
idrottshall”. Projektet är inplanerat att vara färdigställt år 2022 i lokalplan för
perioden 2019–2023, löpnummer 326 och 127.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2019 finns det avsatt budget för nybyggnation av
skola i Vallda Heberg för cirka 400 elever samt tillhörande idrottshall. Skolan
kommer att ersätta de tillfälliga skollokaler som är etablerade på Toråsskolan samt ta
hand om ökat elevantal vid ny exploatering av bostäder inom området. Det tillfälliga
bygglovet för lokaler på Toråsskolan är beviljat utifrån att lokalerna inom fem år
ersätts med permanenta lokaler.
Kommunstyrelsen behöver ge förvaltningen för Service i uppdrag att påbörja
projektet under första halvåret år 2019 för att kunna ha ett färdigställt projekt till
skolstart höstterminen 2022.
Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen
och kommunstyrelsen kan justera mellan olika lokalprojekt under året. Projekt som
överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-30, § 140: Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner uppstart av projekt ”Vallda Heberg skola inklusive idrottshall”. Projektet
är inplanerat att vara färdigställt år 2022 i lokalplan för perioden 2019–2023,
löpnummer 326 och 127.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-06
Lokalplan skolor 2019–2023
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: specialist budget, Service: lokalförsörjning,
Nämnden för Förskola & Grundskola
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§ 127
Uppstart av projekt enligt lokalplan – Frillesåsskolan om- och
nybyggnad
Dnr KS/2019:63
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt ”Frillesåsskolan om- och
nybyggnad inklusive bibliotek”. Projektet är inplanerat att vara färdigställt år 2021 i
lokalplan för perioden 2019–2023, löpnummer 310.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2019 finns det avsatt budget för om- och byggnad
inklusive bibliotek som innebär utökad kapacitet för ca 300 elever. I projektet ingår
också att bygga nytt tillagningskök för att klara produktionen för ett större
upptagningsområde. Projektet omfattar även avveckling av befintliga paviljonger.
Detta beslut är en följd av tidigare beslut KS/2016:592, uppstart av förstudie av
ombyggnad av skola i Frillesås och projekt Åsa skolor.
Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen
och kommunstyrelsen kan justera mellan olika lokalprojekt under året. Projekt som
överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-30, § 141: Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner uppstart av projekt ”Frillesåsskolan om- och nybyggnad inklusive
bibliotek”. Projektet är inplanerat att vara färdigställt år 2021 i lokalplan för
perioden 2019–2023, löpnummer 310.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-31
Lokalplan skolor 2019–2023
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, Service: lokalförsörjning, nämnden för
Förskola & Grundskola
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§ 128
Programuppdrag samt samrådsbeslut för Södra Porten
Dnr KS/2014:455
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att upprätta ett planprogram för
bostäder, kommunal service och verksamheter vid Södra Porten inom fastigheterna
Hammerö 11:1, 10:7, och 4:15 samt att genomföra samråd över förslag till
planprogram, daterad 2019-02-26.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägarna till fastigheterna Hammerö 11:1, 10:7 samt 4:15 har i förfrågan från
19 oktober 2014 ansökt om att kommunen startar planeringen för ett nytt
bostadsområde inom del av fastigheterna. Av skrivelsen framgår att de sökande vill
planera ett bostadsområde som innebär en inbjudande entré till Kungsbacka stad från
söder.
Kommunstyrelsen konstaterar att förfrågan är helt i linje med kommunens
översiktsplan för stadens utveckling och har diskuterats under en längre tid. Förutom
ett nytt bostadsområde innebär projektet bland annat att Hammargårdsvägen får en
ny sydligare sträckning med en ny korsningspunkt till Varbergsvägen. Den nya
korsningen, vid Fogdegårdsvägen, bildar en ny södra port in till staden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-07, § 148: Förslag: Kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att upprätta ett planprogram för bostäder, kommunal
service och verksamheter vid Södra Porten inom fastigheterna Hammerö 11:1, 10:7,
och 4:15 samt att genomföra samråd över förslag till planprogram, daterad 201902-26.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-11
Planprogram för bostäder, kommunal service samt verksamheter vid Södra Porten
inom fastigheterna Hammerö 11:1, 10:7, och 4:15 daterat april 2019
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
Lagfaren ägare till Hammerö 11:1, Hammerö 10:7, och Hammerö .4:15
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§ 129
Uppdrag om upphävandeplan för del av fastigheten Buera 6:12 i Lerkil
Dnr KS/2019:134
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till
upphävandeplan för de sydöstra delarna av detaljplan V2 inom fastigheten Buera
6:12, i enlighet med kartbilaga 2, daterad 2019-05-14.
Beslutsmotivering
Övervägande del av detaljplan V2 från 1937 har inte genomförts. De sydöstra
delarna av området som omfattas av detaljplanen har med åren blivit olämpliga att
bebygga med bostäder. Därför bör de sydöstra delarna av detaljplanen upphävas,
också med hänvisning till att området inte ligger inom ett utvecklingsområde.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande detaljplanV2 antogs 1937. Avstyckningsplanen har genom
övergångsbestämmelser i 1947 års byggnadslag jämställts med en byggnadsplan och
gäller som detaljplan. Inom området som planen omfattar har genom åren fyra
fastigheter för bostadsändamål bildats. Plankartan illustrerar dock att ytterligare
omkring 57 fastigheter kan styckas. Planen är inte genomförd och
genomförandetiden har gått ut.
Området ligger enligt kommunens översiktsplan utanför utvecklingsområde och
därför inom ett område där kommunen inte planerar aktivt för utveckling av bostäder
och samhällsservice.
Området angränsar idag till Ledets IP, Nordhallands Ridklubb och ytterligare tre
häststall. Marken består av åkermark som delvis brukas, delvis används som
betesmark för hästar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14, § 174: Förslag: Kommunstyrelsen
överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till upphävandeplan för de
sydöstra delarna av detaljplan V2 inom fastigheten Buera 6:12, i enlighet med
kartbilaga 2, daterad 2019-05-14.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-24
Karta, området för upphävandeplan markerat, 2019-04-24
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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§ 130
Förstudie för etablering av drivmedelsanläggning inom fastigheten
Almedal 1:4
Dnr KS/2016:321
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ” Förstudie för drivmedelsstation inom Almedal 1:4,
Frillesås”, daterad april 2019.
Sammanfattning av ärendet
Ägarna till fastigheten Almedal 1:4 har ansökt om planbesked för att möjliggöra
etablering av drivmedelsstation och restaurang. Kommunstyrelsen gav 2016 ett
uppdrag om att upprätta en förstudie. Utredningen har studerat
planeringsförutsättningarna enligt ställd planförfrågan.
Fastigheten är belägen utanför utvecklingsområde i kommunens översiktsplan ÖP06
men i ett strategiskt läge i anslutning till trafikmotet vid väg E6 i Frillesås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14, § 171: Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner ” Förstudie för drivmedelsstation inom Almedal 1:4, Frillesås”, daterad
april 2019.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-02
Förstudie, april 2018
Begäran om planbesked, 2016-05-04
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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§ 131
Överenskommelse om förlikning avseende upphörande av arrende för
Hede kiosk och gatukök inom fastigheten Hede 9:26
Dnr KS/2019:107
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förlikningsavtal avseende upphörande av arrende på
fastigheten Hede 9:26, undertecknat av parterna 2019-05-13 och 2019-05-21.
Kommunstyrelsens beslutar att förlikningslikviden om 300 000 kronor finansieras
inom ram för Samhällsbyggnadskontoret.
Sammanfattning av ärendet
Den 29 april 2011 ingicks avtal om arrende mellan kommunen och ägaren till Hede
kiosk och gatukök. Arrendet avsåg markområde för en byggnad för restaurang- och
kioskverksamhet. Arrendet sades upp till upphörande den 1 maj 2018. Innan
upphörandet ingicks en överenskommelse om uppskov om avflyttning till senast den
sista december 2018. Därefter har uppsägningens giltighet ifrågasatts av arrendatorn,
vilket bestritts av kommunen. Arrendatorn har inte flyttat från arrendestället.
Kommunen och arrendatorn har kommit överens om en förlikning i tvisten, under
förutsättning av kommunstyrelsens godkännande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14, § 181: Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner förlikningsavtal avseende upphörande av arrende på fastigheten Hede
9:26, undertecknat av parterna 2019-05-13 och 2019-05-xx.
Kommunstyrelsens beslutar att förlikningslikviden om 300 000 kronor finansieras
inom ram för Samhällsbyggnadskontoret.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-09
Förlikningsavtal 2019-05-13 och 2019-05-21
Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Forsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, med den
redaktionella ändringen att undertecknandedatum av förlikningsavtalet ändras till:
undertecknat av parterna 2019-05-13 och 2019-05-21.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag med redaktionell ändring, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Rosengrens advokatbyrå
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§ 132
Initiativ från Ulrika Landergren (L) om genomgångsbostäder i
Anneberg, Skårby och Kläppa
Dnr KS/2019:412
Beslut
Kommunstyrelsen avslår Ulrika Landergrens (L) initiativ med yrkande om att 70 %
av bostäderna i Skårby och Kläppa hyrs ut till nyanlända samt att övrigt bestånd
lämnas till den ordinarie bostadskön.
Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Ulrika Landergren (L) har genom initiativ väckt ett ärende om att frigöra
fler bostäder från det befintliga bostadsbeståndet till nyanlända och andra.
Förslagsställaren menar att kommunen medvetet sedan flyktingströmmarna ökade
arbetat för att få en spridning av nyanländas barn i kommunens skolor och att
mottagandet ska ske i hela kommunen. Förslagsställaren menar också att de styrande
var helt överens om att bostäder i Kläppa i första hand skulle gå till nyanlända men
att det skulle vara möjligt att förmedla några lägenheter från ordinarie bostadskö,
men så har inte skett.
Vidare anges att kommunen har nödgats att lösa mycket av boendeproblematiken i
genomgångsbostäder som på sikt måste avvecklas när det har byggts ikapp. Nu har
frågan åter aktualiserats i Anneberg där Eksta bygger fyrbolighthus i stället för att
behöva använda dyra villavagnar.
Förslagsställaren yrkar att kommunstyrelsen beslutar att 70 % av bostäderna i Skårby
och Kläppa hyrs ut till nyanlända. Att övrigt bestånd lämnas till den ordinarie
bostadskön.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-07, § 159: Förslag: Kommunstyrelsen
avslår Ulrika Landergrens (L) initiativ med yrkande om att 70% av bostäderna i
Skårby och Kläppa hyrs ut till nyanlända samt att övrigt bestånd lämnas till den
ordinarie bostadskön.
Skrivelse från Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB, 2019-05-13
Skrivelse från kommundirektör Ann-Charlotte Järnström m.fl., 2019-05-03
Förslag till beslut på sammanträdet
Carita Boulwén (SD) yrkar avslag till initiativet, med följande motivering:
- Sverigedemokraterna har i Byggnadsnämnden yrkat avslag på att bygga dessa
temporära bostäder. Vi anser inte att Kungsbacka kommun ska bygga några
temporära bostäder, utan de bostäder som byggs ska vara permanenta och
tilldelas bostadskön.
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Susanne Andersson (SD) yrkar bifall till Carita Boulwéns (SD) yrkande.
Elin Hysén (L) yrkar att 70 % av bostäderna i Skårby och Kläppa hyrs ut till
nyanlända samt att 30 % lämnas till den ordinarie bostadskön.
Eva Borg (S) och Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till Elin Hyséns (L) yrkande.
Niklas Mattsson (KD) yrkar följande:
När vi debatterade bostadsfrågan senast framförde vi kristdemokrater att vi inte vill
ha denna form av kategoriboende. Vi är för blandade bostadsområden som gynnar en
bra samhällsutveckling. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi
- att bostäderna överlämnas till berörda förvaltningar och bostadskön för
fördelning så att en blandad upplåtelse åstadkommes.
- att uppdra åt kommunstyrelsen att påskynda framtagandet av mindre
fastigheter för uppförande av ytterligare tillfälliga bostäder för att fylla
behovet.
Maria Losman (MP) yrkar avslag till initiativet med motivering enligt
kommundirektörens skrivelse.
Fredrik Hansson (C), Kalle Påsse Sundvall (M), Thure Sandén (M) och Kristina
Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns fem förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande,
Maria Losmans (MP) yrkande, Elin Hyséns (L) m.fl. yrkande och Niklas Mattssons
(KD) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Carita
Boulwéns (SD) m.fl. yrkande, Maria Losmans (MP) yrkande, Elin Hyséns (L) m.fl.
yrkande och Niklas Mattssons (KD) yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Anteckning
Stephan Philipson (M) och Franklin Eck (M) stödjer Thure Sandéns (M) yrkande.
Magdalena Sundqvist (S) stödjer Elin Hyséns (L) yrkande.
Stefan Vilumsons (SD) stödjer Carita Boulwéns (SD) yrkande.
Maria Rasmussen (V) stödjer Maria Losman (MP) yrkande.
Beslutet skickas till
Ulrika Landergren (L)
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§ 133
Initiativ från Hans Forsberg (M) om att planlägga fastigheten Skårby 2:3
Dnr KS/2019:413
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till
detaljplan för fastigheten Skårby 2:3. Syftet är att planlägga övrigt område med villor
och radhus.
Reservation
Carita Boulwén (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Hans Forsberg (M) har genom initiativ väckt ett ärende om att planlägga
fastigheten Skårby 2:3 som ligger inom kommunens översiktsplan för
bostadsbebyggelse. Då delar av fastigheten har bebyggts med tillfälliga bostäder
krävs en planläggning av området i syfte att nå en bättre integration. Därav föreslås
att ärendet överlämnas till byggnadsnämnden för upprättande av förslag till
detaljplan. Syftet är att planlägga övrigt område med villor och radhus.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-07, § 160: Förslag: Kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att planlägga området Skårby 2:3. Syftet är att
planlägga övrigt område med villor och radhus.
Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Forsberg (M) yrkar att kommunstyrelsen ska överlämna till byggnadsnämnden
att upprätta förslag till detaljplan för fastigheten Skårby 2:3. Syftet är att planlägga
övrigt område med villor och radhus.
Fredrik Hansson (C), Peter Söderberg (M), Thure Sandén (M), Niklas Mattsson
(KD), Kristina Karlsson (C), Elin Hysén (L) och Kalle Påsse Sundvall (M) yrkar
bifall till Hans Forsbergs (M) yrkande.
Eva Borg (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens förvaltning för
att komplettera beslutsunderlaget.
Johan Tolinsson (S), Maria Losman (MP), Carita Boulwén (SD) och Susanne
Andersson (SD) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkande.
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Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Hans Forsbergs (M) m.fl. yrkande och Eva
Borgs (S) m.fl. återremissyrkande.
Ordföranden ställer först proposition på Eva Borgs (S) m.fl. återremissyrkande mot
att ärendet ska avgöras i dag, och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
och Hans Forsbergs (M) m.fl. yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller Hans
Forsbergs (M) m.fl. yrkande.
Anteckning
Magdalena Sundqvist (S) stödjer Eva Borgs (S) yrkande.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret

Justerare

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 716390

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

27 (77)

2019-05-28

§ 134
Arrendeavtal för del av fastigheten Skårby 2:3
Dnr KS/2019:298
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelsens förvaltning för att
korrigera felaktig siffra för förlängningstid i arrendeavtalet.
Sammanfattning av ärendet
Tempohus i Kungsbacka AB har inom den kommunalägda fastigheten Skårby 2:3 i
Anneberg erhållit ett tillfälligt bygglov för flerbostadshus avsedda för temporära
bostäder i 5 år till och med 2023-12-13.
Marken ägs av kommunen och ett arrendeavtal har därför upprättats för Tempohus
verksamhet på platsen under dessa 5 år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-30, § 136: Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner förslag till arrendeavtal avseende upplåtelse av del av fastigheten Skårby
2:3 till Tempohus i Kungsbacka AB.
Kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören, eller deras respektive
ersättare, utses att för kommunens räkning underteckna avtalen.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-03
Arrendeavtal, 2019-03-14
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Söderberg (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsens
förvaltning för att korrigera felaktig siffra för förlängningstid i arrendeavtalet.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Peter Söderbergs (M)
återremissyrkande.
Ordföranden ställer först proposition på Peter Söderbergs (M) återremissyrkande mot
att ärendet ska avgöras i dag, och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla Peter
Söderbergs (M) återremissyrkande.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
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§ 135
Finansiering av kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Dnr KS/2018:840
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner SKL:s förslag till finansiering av ”Ett mer samlat
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter”. Medel motsvarande
1,95 kronor per invånare finansieras inom kommunstyrelsen ram 2020–2024.
Sammanfattning av ärendet
SKL har genom sin förbundsstyrelse rekommenderat kommunerna att vara med och
finansiera ledning och styrning av:
- De kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och
sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs,
möjligheter att utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter.
- Stöd för uppföljning och analys genom till exempel brukarundersökningar
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och
resultat.
- Nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas
kunskapsstyrningssystem.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14, § 164: Förslag: Kommunstyrelsen
godkänner SKL:s förslag till finansiering av ”Ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter”. Medel motsvarande 1,95 kronor
per invånare finansieras inom kommunstyrelsen ram 2020–2024.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-14
SKL:s skrivelse från styrelsen nr 15/2018
SKL:s följebrev från styrelsen nr 15/2018
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: ekonomi, Nämnden för Vård & Omsorg, Nämnden för
Individ & Familjeomsorg
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§ 136
Svar på remiss om energi- och klimatstrategi för Hallands län
Dnr KS/2019:248
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2019-04-17, och översänder det som sitt
svar till Länsstyrelsen i Hallands län.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på Länsstyrelsen i
Hallands läns remiss av energi- och klimatstrategi för Hallands län. Synpunkterna
ska lämnas senast 10 juni 2019.
Strategin är indelad i fyra utmaningar och har ett övergripande mål att utsläppen av
klimatgasutsläppen i Halland ska sänkas till cirka 800 000 ton koldioxidekvivalenter
per år senast 2030 och till cirka 375 000 ton per år senast 2045.
Strategin föreslår därutöver ett antal mål, strategiska ställningstaganden samt
åtgärdsområden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-07, § 158: Förslag: Kommunstyrelsen
beslutar överlämna Yttrande över Energi- och klimatstrategi för Hallands län
daterat 2019-04-17 till Länsstyrelsen.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-08
Följebrev till remiss av energi- och klimatstrategi för Hallands län
Remiss av energi- och klimatstrategi för Hallands län
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Hallands län
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§ 137
Svar på remiss från Havs- och vattenmyndigheten om
granskningsförslag av havsplaner för Sverige
Dnr KS/2019:225
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2019-04-23, och översänder det som sitt
svar till Havs- och Vattenmyndigheten.
Sammanfattning av ärendet
Havs- och vattenmyndigheten har skickat ut förslag till havsplan för Västerhavet för
granskning. En havsplan ger vägledning kring vad som är den bästa användningen av
havet. Planerna ska förena näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. En
havsplan är en strategisk plan som i stora drag visar statens samlade syn på
användning av havet. Havsplanerna kommer att vägleda nationella myndigheter,
kommuner och domstolar i kommande beslut, planering och tillståndsprövningar.
Näringsidkare får också vägledning av planen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14, § 172: Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande, daterat 2019-04-23 och översänder det som sitt svar till Havs- och
Vattenmyndigheten.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-23
Yttrande angående granskningsförslag av havsplaner för Sverige, 2019-04-23
Havs- och Vattenmyndighetens Förslag till Havsplaner för Sverige – Bottniska
viken, Östersjön och Västerhavet, granskningshandling 2019-03-14
Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till havsplaner för Sverige - Bottniska viken,
Östersjön och Västerhavet, 2019-03-14
Samrådsredogörelse – Förslag till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och
Västerhavet och konsekvensbedömningar, 2019-03-14
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Havs- och Vattenmyndigheten
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§ 138
Svar på remiss från Göteborgsregionen om förslag till fördjupad
strukturbild för kustzonen
Dnr KS/2019:189
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2019-04-23, och översänder som
kommunens svar till Göteborgsregionen.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen inklusive överenskommelser har
arbetats fram av Göteborgsregionen, Orust kommun och Uddevalla kommun.
Förslaget är en gemensam strategi för hur kust- och havsområdet från Kungsbacka i
söder till Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.
Den fördjupade strukturbilden sätter ramarna för och ska fungera som ett stöd vid
avvägningar och prioriteringar i kommunernas planering. Vidare visar den på de
viljeinriktningar som ska utgöra grunden i varje kommuns fysiska planering och i
den mellankommunala kustzonsplaneringen. Ett gemensamt strategidokument för
kustzonen är också viktigt då det visar kommunernas gemensamma syn på
utvecklingen i kustområdet i relation till andra pågående processer, till exempel den
statliga havsplaneringen.
Den fördjupade strukturbilden för kustzonen omfattar sex överenskommelser med
tillhörande kartbild och är en fördjupning av Strukturbild för Göteborgsregionen från
2008.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14, § 175: Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande, daterat 2019-04-23 och översänder som kommunens svar till
Göteborgsregionen.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-23
Yttrande angående Göteborgsregionens förslag till fördjupad strukturbild för
kustzonen, 2019-04-23
Förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen, remissversion mars 2019
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
Göteborgsregionen
Justerare
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§ 139
Svar på remiss från Hallandstrafiken om kollektivtrafikplan 2020 med
utblick 2021–2022 samt ny zonstruktur
Dnr KS/2019:292
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat 2019-05-01, och översänder det som sitt
svar till Hallandstrafiken.
Sammanfattning av ärendet
Hallandstrafiken har översänt Kollektivtrafikplan Halland 2020 med utblick 2021–
2022 samt förslag till ny zonstruktur. Trafikförsörjningsprogrammet sätter ramarna
för utvecklingen av kollektivtrafiken i Halland. Utifrån de strategiska val och
prioriteringar som finns i programmet arbetar Hallandstrafiken årligen fram en
kollektivtrafikplan för de kommande tre åren. Kollektivtrafikplanens syfte är att
beskriva hur Hallandstrafiken omsätter målen i trafikförsörjningsprogrammet i
verksamheten, exempelvis genom trafikförändringar.
Enligt förslag till Kollektivtrafikplan föreslås under 2020 trafiksatsningar på 3,5
miljoner kronor netto, det vill säga trafikens totala kostnader inklusive biljettintäkter.
Inom utblicken 2021–2022 föreslås trafiksatsningar på omkring 20 miljoner kronor
netto fördelat på hela perioden.
Förslaget till en ny zonstruktur innebär att Hallandstrafiken går från 27 zoner till 8
zoner och har tagits fram under förutsättning att den för Hallandstrafikens del ska ha
en liten eller ingen påverkan på biljettintäkterna samt ge bra förutsättningar för
fortsatt ökat resande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-21, § 196: Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrandet, daterat 2019-05-01, och översänder det som sitt svar till
Hallandstrafiken.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-01
Samhällsbyggnadskontorets yttrande, 2019-05-01
Remiss – Kollektivtrafikplan 2020 med utblick 2021–2022, 2019-03-29
Remiss – Förslag till ny zonstruktur, 2019-03-29
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslut skickas till
Hallandstrafiken
Justerare
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§ 140
Svar på remiss: "Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa
andra brott" (Ds 2019:1)
Dnr KS/2019:211
Beslut
Kommunstyrelsens antar yttrande, daterat 2019-04-24, och översänder det som sitt
svar till Justitiedepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Regeringskansliet har översänt departementsskrivelsen Straffrättsliga åtgärder mot
tillgreppsbrott och vissa andra brott (8 kap.) till kommunen för yttrande senast den 7
juni 2019.
Utredaren har haft i uppdrag att lämna förslag till lagstiftning som syftar till att
förebygga brott såsom hot och våld, snatteri, sexuella trakasserier, hets mot folkgrupp eller ordningsstörningar på badanläggningar, bibliotek och i butiker. Av
departementsskrivelsen framgår att utredaren anser att en lagstiftning och
tillträdesförbud till dessa platser för personer, där det finns en risk att dessa begår
brott eller stör verksamheten, inskränker den grundlagsstadgade rörelsefriheten samt
den enskildes rätt till tillgång till ett bibliotek. Dessutom anser utredaren att de
intressen en lag om tillträdesförbud tar sikte på i allmänhet inte är av sådan särskilt
värdefull karaktär som motiverar en reglering. Oavsett vad utredarens bedömningar
och överväganden leder till, har utredaren i uppdrag att lämna vissa
författningsförslag. I enlighet med uppdraget har ett förslag till lag om
tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek lämnats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14, § 176: Förslag: Kommunstyrelsens
antar yttrande, daterat 2019-04-24, och översänder det som sitt svar till
Justitiedepartementet.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-24
Yttrande över remiss: "Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra
brott" (Ds 2019:1), daterat 2019-04-24
Nämnden för Kultur & Fritid, 2019-04-25, § 39
Förvaltningen för Kultur & Fritid, tjänsteskrivelse 2019-04-09
Ds 2019:1 Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott, 8 kap. i
fråga om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar som svar på remissen att det inte finns behov av en utökad
lagstiftning avseende tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek.
Justerare
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Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva
Borgs (S) yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Justitiedepartementet
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§ 141
Yttrande över överklagande av detaljplan avseende Lunna 6:3
Dnr KS/2018:529
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2019-05-15 och översänder det som sitt svar
på föreläggande till mark- och miljödomstolen, Vänersborgs Tingsrätt.
Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav byggnadsförvaltningen i uppdrag 18 november
2014 att upprätta ny detaljplan för Lunna 6:3 med syfte att möjliggöra för cirka 10
hyresbostäder och ett mindre antal villatomter efter hemställan från
kommunstyrelsen. Planområdet ligger i Vallda och utgör en yta om cirka 23 000
kvadrat utom utvecklingsområde men bedömdes uppfylla möjligheten till
planläggning eftersom den ersätter befintlig gårdsbildning och knyter an till befintlig
infrastruktur med tillgång till kollektivtrafik.
Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 6 november 2018, § 187. Under
besvärstiden överklagades detaljplanen till mark- och miljödomstolen. Mark- och
miljödomstolen har förelagt Kungsbacka kommun att inkomma med yttrande över
yrkanden i överklagan daterad 2018-11-27 samt komplettera uppgifter om hur
ärendet har kungjorts under processen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-05-15
Svar på föreläggande/yttrande daterat 2019-05-15
Föreläggande från Vänersborgs Tingsrätt daterat 2019-04-23 inklusive bilagor
Kommunfullmäktiges beslut om antagande 2018-11-06 § 187
Byggnadsnämndens arbetsutskotts inriktningsbeslut 2017-10-11 § 367
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Losman (MP) yrkar att kommunen ska avstå från att yttra sig.
Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Maria Losmans (MP) yrkande och samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Ordföranden ställer proposition på Maria Losmans (MP) yrkande och
samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut, och finner att kommunstyrelsen
bifaller samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut.
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Beslutet skickas till
Mark- och miljödomstolen
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§ 142
Utveckling av överklagande gällande länsstyrelsens beslut om utökat
strandskydd i Kungsbacka kommun
Dnr KS/2014:309
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande med utveckling av överklagandegrunderna, daterat
2019-05-02, och översänder det till regeringen.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Hallands län beslutade den 3 april 2019, (dnr 511-6566-18) om
utvidgat strandskydd vid kusten, på öarna, i havet och vid vissa sjöar i Kungsbacka
kommun.
Kommunen har överklagat beslutet genom ordförandebeslut och begärde samtidigt
anstånd om att få inkomma med utveckling av överklagandet till 3 juni.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-21, § 186: Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande med utveckling av överklagandegrunderna och översänder till
Länsstyrelsen i Hallands län.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-02 Förslag: Kommunstyrelsen
antar yttrande med utveckling av överklagandegrunderna och översänder till
Länsstyrelsen i Hallands län.
Utvecklan av talan till överklagande av länsstyrelsens beslut om utökat strandskydd i
Kungsbacka kommun, daterat 2019-05-02
Överklagande av beslut om utvidgat strandskydd i Kungsbacka kommun, 2019-0417
Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Forsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, med den
redaktionella ändringen att yttrandet dateras och översänds till regeringen i stället för
till Länsstyrelsen i Hallands län.
Eva Borg (S) yrkar att kommunstyrelsen drar tillbaka sitt överklagande.
Maria Losman (MP) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med redaktionell ändring och Eva Borgs (S)
m.fl. yrkande.
Justerare
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Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med
redaktionell ändring och Eva Borgs (S) m.fl. yrkande, och finner att
kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med redaktionell
ändring.
Beslutet skickas till
Regeringen
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§ 143
Anmälan av delegeringsbeslut
Dnr KS/2019:4, KS/2019:5
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under
perioden 2019-04-15 till 2019-05-21.
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 Släps-Kullen S:7 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Släps-Kullen S:27 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Nötegång 8:1 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Algusered 1:94 – VA-ledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Släps-Kullen 1:235 – teleledningar

Delegat

Ärende
KSAU 2019-04-30, 2019-05-07, 2019-05-14,
2019-05-21

Justerare

Exploateringshandläggare

Avtal om jordbruksarrende – sidoarrende Skårby 8:2,
del av

Exploateringshandläggare

Nyttjanderättsavtal – Kungsbacka 3:1 för entré Sankt
Gertrud 8

Biträdande kommundirektör

Tilldelningsbeslut – Upphandling av ärende- och
dokumenthanteringssystem
Expedierat/bestyrkt
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Kommundirektör

Förordnande av dataskyddsombud juni 2019–juni 2020

Biträdande kommundirektör

Avtal – Ärende- och dokumenthanteringssystem

Biträdande kommundirektör

Personuppgiftsbiträdesavtal – Ärende- och
dokumenthanteringssystem

Mark- och exploateringschef

Uppsägning av lägenhetsarrende Kungsbacka 2:2 –
Fortifikationsverket

Exploateringshandläggare

Avtal om lägenhetsarrende Svinholmen 1:1 – GH mark
& Trädgård AB

Mark- och exploateringschef

Avtal om jordbruksarrende – sidoarrende - Tom 6:14

Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2019-04-15 till
2019-05-21, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare
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§ 144
Anmälan av ordförandebeslut om överklagande av länsstyrelsens
beslut om utvidgat strandskydd i Kungsbacka kommun
Dnr KS/2014:309
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
överklaga Länsstyrelsen i Hallands läns beslut om utvidgat strandskydd i
Kungsbacka kommun.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut – överklagande av länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd i
Kungsbacka kommun, 2019-04-17
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut på grund av brådskande ärende, och
finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare
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§ 145
Redovisning av inkomna skrivelser
Dnr KS/2018:759, KS/2019:1, KS/2019:263, KS/2019:321, KS/2019:338,
KS/2019:349, KS/2019:357, KS/2019:359, KS/2019:364, KS/2019:371,
KS/2019:380, KS/2019:381, KS/2019:422
Beslut
Kommunstyrelsen noterar inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 24 april 2019 till 28 maj 2019 har följande skrivelser inkommit till
kommunstyrelsen:
- Telia – information om modernisering av nätet i Kungsbacka kommun
- Granskningsrapport över personuppgiftsbehandlingar i nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad
- Synpunkter om tiggeriförbud
- Räddningstjänsten Storgöteborgs förbundsfullmäktiges beslut om
årsredovisning 2018
- Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsstyrelses val av representant
från GR till VGR:s politiska beredningsgrupp för medicintekniska produkter
- Länsstyrelsen i Hallands läns tillsynsvägledning enligt miljöbalken för
nämnden för Miljö & Hälsoskydd
- Nämnden för Tekniks beslut om uppdatering av "Regler och anvisningar för
schaktning och återfyllnadsarbeten jämte återställningsarbeten i allmän
platsmark"
- Nämnden för Tekniks beslut om namn på parkeringshus i anslutning till
Lindens torg
- Nämnden för Individ & Familjeomsorg månadsrapport per mars 2019
- Göteborgsregionens förbundsstyrelses beslut om aktualitetsförklaring av
Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen
- Nämnden för Individ & Familjeomsorgs beslut om sociala aspekter på
segregation ur ett barnperspektiv
- Patientnämndens Hallands beslut om riskanalys och internkontrollplan 2019
- Skrivelse med upprop mot segregation – Skårby 2:3
- Förvaltningen för Vård & Omsorgs information om upphandling av
driftentreprenaderna för Vickan och Ekhaga vård- och omsorgsboenden.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera inkomna skrivelser till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller
det.
Justerare
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§ 146
Årsredovisning 2018 för Eksta Bostads AB
Dnr KS/2019:283
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2018, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport för Eksta Bostads AB till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Eksta Bostads AB har överlämnat årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-30, § 191: Förslag: Kommunfullmäktige
noterar årsredovisning 2018, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas
granskningsrapport för Eksta Bostads AB och Tempohus AB i protokollet.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-12
Granskningsredogörelse, daterad 2019-03-25
Granskningsrapport, daterad 2019-03-25
Eksta Bostads AB:s Årsredovisning 2018
Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Forsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, med den
redaktionella ändringen att de delar som avser Tempohus AB utgår.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med redaktionell ändring, och att
kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Eksta Bostads AB
Kommunledningskontoret: ekonomi

Justerare
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§ 147
Årsredovisning 2018 för Tempohus AB
Dnr KS/2019:284
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2018, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport för Tempohus AB till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Tempohus AB har överlämnat årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2018. Tempohus AB
bildades som ett dotterbolag till Eksta Bostads AB under 2018 för hantering av
temporära bostäder. Kommunfullmäktige godkände Eksta Bostads AB:s bildade av
dotterbolaget den 8 maj 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-30, § 132: Förslag: Kommunfullmäktige
noterar årsredovisning 2018, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas
granskningsrapport för Tempohus AB i protokollet.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-12.
Tempohus AB Årsredovisning 2018
Granskningsrapport, daterad 2019-03-25
Granskningsredogörelse, daterad 2019-03-25
Revisionsberättelse Tempohus AB, daterad 2019-04-01
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
Eksta Bostads AB, Tempohus AB
Kommunledningskontoret, ekonomi
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§ 149
Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Halland 2018
Dnr KS/2019:309
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i
Halland ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Jäv
Eva Borg (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet i Halland är en fristående juridisk organisation med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Halland samt Kungsbacka, Varberg,
Falkenberg, Hylte, Halmstad och Laholms kommuner som medlemmar. Förbundet
har till uppgift att ge lokala aktörer möjlighet att utveckla samverkan inom
rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i
behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.
Revisionsberättelse ska lämnas till förbundsmedlemmarna i enlighet med lagen om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och medlemmarna ska
pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.
Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet i Halland har beslutats av dess
styrelse.
Av revisionsberättelsen framgår att styrelsen i Samordningsförbundet Halland
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.
Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att
årsredovisningen upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal
redovisning och god redovisningssed.
Revisorerna bedömer även att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Revisorerna i Samordningsförbundet i Halland tillstyrker att styrelsen och dess
ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-30, § 134: Förslag: Kommunfullmäktige
beslutar att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Halland ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-12
Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet i Halland
Justerare
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Revisionsberättelse 2018, daterad 2019-03-28
Granskningsrapport Deloitte, daterad 2019-03-15
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
Samordningsförbundet i Halland
Kommunledningskontoret: ekonomichef, specialist ekonomi
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§ 150
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2018
Dnr KS/2019:288
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
En rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut infördes i socialtjänstlagen den 1
juli 2006. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte
verkställts på nytt inom tre månader. Rapportering ska ske och har skett till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 4 2018
omfattar två insatser, enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, i form av familjehem som
inte verkställts på grund av resursbrist.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-30, § 137: Förslag: Kommunfullmäktige
noterar rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f §
socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
till protokollet.
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2019-03-05
Sammanställning icke verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 4
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
att kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Justerare
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§ 151
Arbetsgivarpolicy
Dnr KS/2019:209
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till arbetsgivarpolicy. I samband med
antagande av arbetsgivarpolicyn upphör följande dokument att gälla:
Policy för ledarskap och medarbetarskap (05), policy för rekrytering (08), policy för
jämställdhet (08), policy för arbetsmiljö (05), bilaga till arbetsmiljöpolicy – riktlinjer
elektromagnetisk strålning (08), policy för rehabilitering (09), policy för en drogfri
arbetsplats (08), policy för lön (10) och policy för pension (08).
Sammanfattning av ärendet
Utifrån att många styrdokument inom HR-området är gamla och ej uppdaterade, har
det förelegat ett behov av en omfattande översyn av dokumenten. Många andra
offentliga organisationer samlar styrningen inom en gemensam arbetsgivarpolicy och
det är en önskad utveckling även för Kungsbacka kommun. Vid avstämning i
kommunstyrelsens arbetsutskott 3 oktober 2017 fick kommundirektören i uppdrag att
skapa en ny övergripande arbetsgivarpolitisk policy med underliggande struktur. HRenheten på kommunledningskontoret har gjort en genomgång av samtliga
policydokument och parallellt med detta omvärldsbevakat hur andra jämförbara
kommuner utformat sina styrdokument. Utifrån detta har en samlad arbetsgivarpolicy
formulerats vilken har förankrats i hela kommunens HR-organisation.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-07, § 157: Förslag: Kommunfullmäktige
beslutar att anta förslag till arbetsgivarpolicy. I samband med antagande av
arbetsgivarpolicyn upphör följande dokument att gälla.
Policy för ledarskap och medarbetarskap (05), policy för rekrytering (08), policy för
jämställdhet (08), policy för arbetsmiljö (05), bilaga till arbetsmiljöpolicy – riktlinjer
elektromagnetisk strålning (08), policy för rehabilitering (09), policy för en drogfri
arbetsplats (08), policy för lön (10) och policy för pension (08).
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-05
Policy för ledarskap och medarbetarskap (05)
Policy för rekrytering (08)
Policy för jämställdhet (08)
Policy för arbetsmiljö (05)
Bilaga till arbetsmiljöpolicy – riktlinjer elektromagnetisk strålning (08)
Policy för rehabilitering (09)
Policy för en drogfri arbetsplats (08)
Policy för lön (10)
Policy för pension (08)
Justerare
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Kungsbacka kommuns arbetsgivarpolicy
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03, § 298
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: verksamhetsområde HR
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§ 152
Begäran från Vallda Tennisklubb om amorteringsfrihet för lån med
kommunal borgen
Dnr KS/2019:177
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner att Vallda Tennisklubb erhåller amorteringsfrihet på
de lån som kommunen gått i borgen för enligt beslut i KS §111/2006, KS § 95/2014
och KF §33/2015.
Nämnden för Kultur & Fritid skall nogsamt följa klubbens ekonomi.
Amorteringsfriheten gäller från och med att detta beslut vunnit laga kraft och längst
tom 2023-12-31.
Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med ekonomichefen, eller deras
respektive ställföreträdare, utses att för kommunens räkning underteckna erforderliga
handlingar.
Sammanfattning av ärendet
Tennisklubben äger sin tennishall som är belägen intill Valldahallen i Vallda samt en
utomhusanläggning en bit bort. Klubben ansvarar för drift, skötsel och underhåll.
Anläggningen är i behov av renovering och klubben ser goda möjligheter att klara
detta åtagande utan att ta upp nya lån. Lösningen skulle vara att i stället slå av på
amorteringstakten eller inte amortera alls under ett antal år på befintliga lån för att
kunna direktbetala underhållsinsatserna. De rör bland annat renovering av
omklädningsrum som bland annat syftar till att kunna erbjuda en attraktiv anläggning
som även fortsättningsvis lockar medlemmar. Då föreningens ekonomi är stabil i dag
och även prognosticeras vara så de kommande åren, bedömer nämnden för Kultur &
Fritid att beviljande av amorteringsfrihet är förknippad med låg risk för kommunen
och därför bör beviljas.
De lån som avses har borgen enligt beslut i KS §111/2006, KS § 95/2014, KF
§33/2015 och amorteras i dag med 180 000 kronor om året.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-30, § 135: Förslag: Kommunfullmäktige
godkänner att Vallda Tennisklubb erhåller amorteringsfrihet på de lån som
kommunen gått i borgen för enligt beslut i KS §111/2006, KS § 95/2014 och KF
§33/2015.
Nämnden för Kultur & Fritid skall nogsamt följa klubbens ekonomi.
Amorteringsfriheten gäller från och med att detta beslut vunnit laga kraft och längst
tom 2023-12-31.
Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med ekonomichefen, eller deras
respektive ställföreträdare, utses att för kommunens räkning underteckna
erforderliga handlingar.
Justerare
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Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-14
Nämnden för Kultur & Fritid, 2019-02-28 § 17
Kommunstyrelsen 2006-05-31, § 111
Kommunfullmäktige 2014-08-12 § 95
Kommunfullmäktige 2015-03-10, § 33
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
Vallda Tennisklubb, nämnden för Kultur & Fritid, Kommunledningskontoret:
ekonomichef, Samhällsbyggnadskontoret: exploateringshandläggare
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§ 153
Prisuttag för allmänhet, skolor och föreningar för Kungsbacka badhus
och Fjärås simhall
Dnr KS/2019:67
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om maximala priser för allmänhet, skolor och
föreningar i Kungsbacka (gamla) Simhall, Kungsbacka Badhus samt Fjärås Simhall
som driftoperatören får ta ut.
Priserna gäller inklusive mervärdesskatt från 2020-01-01 dock tidigast då det nya
badhuset tas i bruk till och med 2026-06-30.
1. 1 Priser för allmänhetens bad
Kungsbacka Badhus

må-to fram till
kl. 14

all tid/
all övrig
tid
all tid
Relax 12(inkl. kort Årskort
Årskort bad) relax relax

Målgrupp

Entré

Entré

12kort

Barn 0–2 år

0

0

0

0

Barn 3–11 år (i betalande
vuxens sällskap)

40

50

500

900

Ungdom 12–17 år

60

70

700

1 400

Motionssim vuxna

60

70

700

1 700

Vuxna, hela anläggningen
förutom relax

80

110

1 100

2 400

Grupp (1 v + 2 barn,
tillkommande barn/ungdomar
30 kr/person)

190

Grupp (2 v + 2 barn,
tillkommande barn/ungdomar
30 kr/person)

290

Tilläggsårskort barn 3–11 år i
samma familj, från barn eller
ungdom nr tre

300

Tilläggsårskort ungdom 12–
17 år i samma familj, från
barn eller ungdom nr tre

600
160

Justerare

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 716390

1
600

2 900

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

53 (77)

2019-05-28

Fjärås Simhall
Målgrupp

Entré

12-kort

Årskort

Barn 0–2 år

0

0

0

Barn 3–11 år (i betalande vuxens sällskap)

30

300

600

Ungdom 12–17 år

40

400

800

Vuxna

55

550

1 100

Grupp (1 v + 2 barn, tillkommande
barn/ungdomar 30 kr/person)

110

Grupp (2 v + 2 barn, tillkommande
barn/ungdomar 30 kr/person)

150

Tilläggsårskort barn 3–11 år i samma familj,
från barn eller ungdom nr tre

200

Tilläggsårskort ungdom 12–17 år i samma
familj, från barn eller ungdom nr tre

400

Se dock Punkt 1.5.2 om indexreglering, samt punkt 1.5.3. ” Dock ska förutvarande priser
gälla i båda anläggningarna tills det nya badhuset tas i bruk.”
Priserna för gymbesök regleras separat och ingår inte i de allmänna priserna för bad.

1. 2

Priser för skolor, föreningar m.fl.
Gäller båda anläggningarna

Skolbad

30 kr/deltagare/tillfälle

Simskoleverksamhet för skolelever

70 kr/deltagare/tillfälle

Föreningar

Justerare

Tävlings-/ tränings-/motionsbassäng

10kr/25m-bana/timma

Undervisningsbassänger, gruppverksamhet

10 kr/delt. + 200kr/grupp, max 12 pers.
(ej övrigt entrépris)

Tävlingar, banhyra

10kr/25m-bana/timma

Tävlingar, timpris i 25m-bassäng om delar
av anläggningen kan vara öppen

300 kr/timma

Tävlingar, timpris i 50m-bassäng om delar
av anläggningen kan vara öppen, bl.a. minst
en 25m-bassäng

500 kr/timma
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Tävlingar, timpris om hela anläggningen
måste vara stängd

800 kr/timma

Årskort för föreningsmedlemmar upp t.o.m.
17 år

1 400 kr för de som tränar 4 ggr/vecka
eller mer, 900 kr för de som tränar mindre
än 4ggr/vecka

Föreningsmedlemmar från 18 år

Betalar inträde på vanligt sätt

Kommersiella priser

Hyra halva 50m-bassängen

700 kr/timme + ordinarie entrépris

Hyra hel undervisningsbassäng

1 200 kr + ordinarie entrépris

Övrig kommersiell hyra för bassänger sätts
av driftsoperatören

1.3

Övriga priser
1. Driftoperatören får anordna simskoleverksamhet som egen verksamhet.
Maximala priser för deltagare får vara motsvarande 130 kr/tillfälle.
2. Friskvård, folkhälsoarbete, på beställning av Kungsbacka kommun.
Ersättning enligt priser för skolbad/simskoleverksamhet för skolelever utgår
då driftoperatör eller förening utför den specifika aktiviteten.

1.4

Särskilt om föreningar
1. Med förening menas bidragsberättigad förening i Kungsbacka kommun.
2. Förening får nyttja förråd i anläggningarna mot hyra (2018) 71 kr/m²/år, samt
har tillgång till eget kontorsutrymme i plan 1 i Kungsbacka Badhus mot hyra
(2018) 400 kr/m²/år. Dessa hyror följer Kungsbacka kommuns fasta avgifter
för idrottsföreningar och får justeras av kommunen under perioden.
Andrahandshyresavtal skrivs med förvaltningen för Kultur & Fritid.
3. Tävlingsarrangör ska betala ett pris till driftoperatören i samband med
tävlingar. Beräkningen av priset omfattar de timmar som en tävlingsaktivitet
pågår, samt tiden för förberedelse- och efterarbetet som har direkt anknytning
till tävlingen.

1.5

Prisvillkor
1. Priserna ska tas ut av operatör och får inte överstiga nivåerna i denna
villkorsbilaga. Operatör får underskrida dessa beloppen, samt erbjuda
ytterligare rabatter.
2. Priserna indexregleras årligen med höjningar motsvarande KPI/AKI. Detta
sker för första gången 2022-01-01.

Justerare
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3. Priserna gäller från 2020-01-01 till och med 2026-06-30. Dock ska
förutvarande priser gälla i båda anläggningarna tills det nya badhuset tas i
bruk.
2.

Övriga villkor för badhusverksamheten
1. Klippkort och årskort för Kungsbacka badhus gäller även i Fjärås simhall.
2. Årskort och klippkort skall gälla ett år från och med inköpsdatum och vara
personliga.
3. Åldersgräns för relaxavdelningen är normalt 18 år. Dock ska viss del av
öppettiden vara familjerelax där det inte finns någon åldersgräns för barn i
vuxens sällskap.

Sammanfattning av ärendet
Bakgrunden för beslutet om att bygga en ny badhusanläggning i Kungsbacka var att
erbjuda invånarna en modern anläggning för simsport, friskvård, badupplevelser och
rekreation. Utformning av prisnivåerna har tagit utgångspunkt i detta och har gjorts
utifrån avvägningen att dels säkra en stor grad av tillgänglighet för olika målgrupper,
dels att hitta en ekonomiskt hållbar modell för Kungsbacka kommun.
Kungsbacka badhus och Fjärås simhall ska drivas året runt för simsport, friskvård
och badupplevelser och fungera som mötesplatser för alla invånare och besökare.
Kungsbacka nya badhus planeras att tas i full drift i juni 2020. Nämnden för Fritid &
Folkhälsa beslutade den 18 oktober 2018, § 54, att konkurrensutsätta driften av
Kungsbacka badhus och Fjärås simhall gällande badverksamhet, simskoleverksamhet
utöver den som bedrivs i föreningsregi, café, gym och städning. Den tekniska driften
av badhusbyggnaderna ska vara kvar i kommunens egen regi liksom framställandet
av badvatten. Nämnden för Kultur & Fritid beslutade 28 februari 2019 att uppdraget
ska ges till en operatör och vara utformat som en tjänstekoncession.
Tjänstekoncessionen omfattar uppdraget att erbjuda allmänheten, skolor och
föreningar goda förutsättningar för idrott, motion och rekreation i Kungsbacka
badhus och Fjärås simhall. Även Kungsbacka (gamla) simhall omfattas av uppdraget,
under perioden 2020-01-01 fram tills att det nya Kungsbacka badhus kan tas i bruk.
Det kommer att upphandlas en driftoperatör som har ansvar för all verksamhet, med
undantag av den tekniska driften inklusive framställande av badvatten. Koncessionen
ska gälla 2020-01-01 till och med 2024-12-31 med ensidig option för kommunen om
förlängning upp till 18 månader, längst till och med 2026-06-30. Nämndens beslut
om konkurrensutsättning genom utformning som en tjänstekoncession hanteras fullt
ut inom nämndens ansvarsområde.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-07, § 147: Förslag: Kommunfullmäktige
beslutar om maximala priser för allmänhet, skolor och föreningar i Kungsbacka
Justerare
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(gamla) Simhall, Kungsbacka Badhus samt Fjärås Simhall som driftoperatören får ta
ut.
Priserna gäller inklusive mervärdesskatt från 2020-01-01 dock tidigast då det nya
badhuset tas i bruk till och med 2026-06-30.
1. 1 Priser för allmänhetens bad

Kungsbacka Badhus
Målgrupp
Barn 0–2 år
Barn 3–11 år (i betalande
vuxens sällskap)
Ungdom 12–17 år
Motionssim vuxna
Vuxna, hela anläggningen
förutom relax
Grupp (1 v + 2 barn,
tillkommande barn/ungdomar
30 kr/person)
Grupp (2 v + 2 barn,
tillkommande barn/ungdomar
30 kr/person)
Tilläggsårskort barn 3-11 år i
samma familj, från barn eller
ungdom nr tre
Tilläggsårskort ungdom 12-17
år i samma familj, från barn
eller ungdom nr tre

må-to fram till all tid/ all
övrig tid
kl 14

Entré

all tid
12kort

Entré

Relax 12(inkl. kort Årskort
Årskort bad) relax relax
0
0

0

0

40
60
60

50
70
70

500
700
700

900
1 400
1 700

80

110

1 100

2 400

190

290

300

600
160 1 600 2 900

Fjärås Simhall
Målgrupp
Barn 0–2 år
Barn 3–11 år (i betalande vuxens
sällskap)
Ungdom 12–17 år
Vuxna
Grupp (1 v + 2 barn, tillkommande
barn/ungdomar 30 kr/person)
Grupp (2 v + 2 barn, tillkommande
Justerare

Entré

12-kort

Årskort

0

0

0

30

300

600

40

400

800

55

550

1 100

110
150
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barn/ungdomar 30 kr/person)
Tilläggsårskort barn 3-11 år i samma
200
familj, från barn eller ungdom nr tre
Tilläggsårskort ungdom 12-17 år i
samma familj, från barn eller ungdom
400
nr tre
Se dock Punkt 1.5.2 om indexreglering, samt punkt 1.5.3. ” Dock ska förutvarande priser
gälla i båda anläggningarna tills det nya badhuset tas i bruk.”
Priserna för gymbesök regleras separat och ingår inte i de allmänna priserna för bad.

1. 2

Priser för skolor, föreningar m.fl.
Gäller båda anläggningarna

Skolbad

30 kr/deltagare/tillfälle

Simskoleverksamhet för skolelever

70 kr/deltagare/tillfälle

Föreningar
Tävlings-/ tränings-/motionsbassäng 10kr/25m-bana/timma
Undervisningsbassänger,
gruppverksamhet

10 kr/delt. + 200kr/grupp, max 12 pers.
(ej övrigt entrépris)

Tävlingar, banhyra

10kr/25m-bana/timma

Tävlingar, timpris i 25m-bassäng om 300 kr/timma
delar av anläggningen kan vara öppen
Tävlingar, timpris i 50m-bassäng om 500 kr/timma
delar av anläggningen kan vara öppen,
bl.a. minst en 25m-bassäng
Tävlingar, timpris om hela
800 kr/timma
anläggningen måste vara stängd
Årskort för föreningsmedlemmar upp 1 400 kr för de som tränar 4 ggr/vecka
t.o.m. 17 år
eller mer, 900 kr för de som tränar
mindre än 4ggr/vecka
Föreningsmedlemmar från 18 år

Betalar inträde på vanligt sätt

Kommersiella priser
Hyra halva 50m-bassängen

Justerare

700 kr/timme + ordinarie entrépris
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Hyra hel undervisningsbassäng

1 200 kr + ordinarie entrépris

Övrig kommersiell hyra för bassänger
sätts av driftsoperatören

1.3

Övriga priser

1. Driftoperatören får anordna simskoleverksamhet som egen verksamhet.
Maximala priser för deltagare får vara motsvarande 130 kr/tillfälle.
2. Friskvård, folkhälsoarbete, på beställning av Kungsbacka kommun.
Ersättning enligt priser för skolbad/simskoleverksamhet för skolelever utgår
då driftoperatör eller förening utför den specifika aktiviteten.
1.4

Särskilt om föreningar

1.
Med förening menas bidragsberättigad förening i Kungsbacka
kommun.
2.
Förening får nyttja förråd i anläggningarna mot hyra (2018) 71
kr/m²/år, samt har tillgång till eget kontorsutrymme i plan 1 i Kungsbacka
Badhus mot hyra (2018) 400 kr/m²/år. Dessa hyror följer Kungsbacka kommuns
fasta avgifter för idrottsföreningar och får justeras av kommunen under
perioden. Andrahandshyresavtal skrivs med förvaltningen för Kultur & Fritid.
3. Tävlingsarrangör ska betala ett pris till driftoperatören i samband med
tävlingar. Beräkningen av priset omfattar de timmar som en tävlingsaktivitet
pågår, samt tiden för förberedelse- och efterarbetet som har direkt anknytning
till tävlingen.
1.5

Prisvillkor

1. Priserna ska tas ut av operatör och får inte överstiga nivåerna i denna
villkorsbilaga. Operatör får underskrida dessa beloppen, samt erbjuda
ytterligare rabatter.
2. Priserna indexregleras årligen med höjningar motsvarande KPI/AKI. Detta
sker för första gången 2022-01-01.
3. Priserna gäller från 2020-01-01 till och med 2026-06-30. Dock ska
förutvarande priser gälla i båda anläggningarna tills det nya badhuset tas i
bruk.
2.
Justerare

Övriga villkor för badhusverksamheten
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1. Klippkort och årskort för Kungsbacka badhus gäller även i Fjärås simhall.
2. Årskort och klippkort skall gälla ett år från och med inköpsdatum och vara
personliga.
3. Åldersgräns för relaxavdelningen är normalt 18 år. Dock ska viss del av
öppettiden vara familjerelax där det inte finns någon åldersgräns för barn i
vuxens sällskap.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-09, § 116
Bilaga 3, Högsta avgiftsuttag Kungsbacka badhus och Fjärås simhall tiden 2020-0101-2026-06-30, daterad 2019-03-15
Prisjämförelser avgifter 2019-04-11
Nämnden för Kultur & Fritid, beslut 2019-02-28, § 13
Förvaltningen för Kultur & Fritid, tjänsteskrivelse 2019-02-12
Yttrande från (S) avseende taxornas utformning 2019-02-28
Nämnden för Fritid & Folkhälsa, beslut 2018-10-18, § 54
Förvaltningen för Kultur & Fritid, tjänsteskrivelse 2018-10-10
Förvaltningen för Kultur & Fritid Utredning driftsformer badhus, oktober 2018
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar följande:
Folkhälsa för alla – Taxor som hålls på en nivå så att de inte utestänger någon
från att ta del av badhusets utbud
Det nya badhuset i Kungsbacka är ett fantastiskt tillskott i Kungsbackas utbud för att
värna en god folkhälsa för alla. Dock krävs det att anläggningen har en god
tillgänglighet så väl fysiskt, praktiskt som ekonomiskt. Det förslag som förvaltningen
tagit fram gällande taxor för inträde uppfyller inte detta.
Avgifterna är mycket för höga för att tillgängligheten till denna anläggning skall
betraktas som god. Det är orimligt att mer än fördubbla vissa av dagens taxor.
Dessutom minskar tillgängligheten om det finns en tidsaspekt hur länge man får
vistas inne i badhuset för olika taxor. Det är ett fåtal som kommer att befinna sig i
badhuset längre än två timmar och det är en onödig begränsning att ha. De som.
främst drabbas av detta är föräldrar som kanske följer med barn som har simskola
efter varandra samt de som tränar för längre simtävlingar/ simupplevelser och
liknande.
Även föreningsverksamheten som är beroende av badhusets lokaler får i liggande
förslag orimligt höjda taxor. Banhyrorna ökar så pass mycket att föreningen får
en beräknat högre kostnad på cirka 130 000 kronor om året. Denna sum1na
kommer föreningen bli tvungna att kompensera för genom höjda avgifter för de
tränande barn och ungdomarna samt genom höjda tävlingsavgifter.
Justerare
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De barn och ungdomar som simtränar i klubben får också betala sitt eget inträde. En
del grupper har fått löfte om bättre möjligheter till sänkta entréavgifter men långt
ifrån alla. Sammantaget gör de höjda entréavgifterna att barn och ungdomar från 10
år och uppåt (som ej berörs av rabatterat pris) kan få en årlig höjning med mellan 133
till 170 %. Detta är fullständigt orimligt.
Föreningen hade gynnats av om man hade brutit loss det skolsim som idag finns med
i den totala upphandlingen. Kungsbackas lokala förening hade då haft möjlighet att
lägga ett anbud på just denna verksamhet och haft en chans att tillgodogöra sig
inkomsterna från denna.
Fysisk och psykisk hälsa går hand i hand och vi har i samtliga nämnder ett stort
ansvar att möjliggöra fysisk aktivitet i allmänhet och då simning i synnerhet för att
säkerställa simkunnighet hos alla Kungsbackas barn och ungdomar.
Vi ska inte glömma direktivet om god psykisk hälsa som kommer från
kommunfullmäktige:
Invånarna i Kungsbacka kommun ska ha en god psykisk hälsa. För att uppnå detta
ska alla nämnder prioritera arbetet med att främja psykisk hälsa för invånare 0-29 år.
Nämnderna ska redovisa pågående arbete samt de initiativ som tagits för att öka det
psykiska välbefinnandet hos målgruppen. Samverkan mellan både nämnder och
Region Halland är en viktig del i detta arbete. Direktivet är riktat till samtliga
nämnder.
Med detta som bakgrund yrkar vi att:
Det ska finnas ett pensionärspris som inte överstiger 40 kronor.
Barn 0-6 år i sällskap av betalande vuxen går in gratis.
Ungdom 7-19 år betalar maximalt 50 kronor för motionssim.
Vuxna betalar maximalt 70 kronor för motionssim.
Gruppbiljetter ska finnas i tre olika kategorier: Det handlar om 3, 4 eller 5
personer. I samtliga biljetter får max två vuxna gå in. Dessa biljetter ska
maximalt kosta 150, 200 respektive 250 kronor. Dessa avgifter avser att man
har tillgång till hela anläggningen.
Inga tidsbegränsningar ska finnas gällande hur länge man får stanna inne i
anläggningen när man väl betalat inträde.
För att utnyttja hela anläggningen läggs maximalt 20 kronor till på enskilda
inträden.
Föreningar som utnyttjar an läggningen ska ha möjlighet till rabatterade
inträden för sina medlemmar.
De höjda banhyrorna (nästan 50 %) ses över och hamnar på en mer rimlig
nivå.
Skolsimmet bryts ur från den totala upphandlingen och upphandlas för sig.
Se över funktionshindrades möjligheter, både praktiskt och ekonomiskt, att
utnyttja badhusets varmvattenbassäng.
Justerare
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Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva
Borgs (S) yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Anteckning
Magdalena Sundqvist (S) stödjer Eva Borgs (S) yrkande.
Beslutet skickas till
Nämnden för Kultur & Fritid, Kommunledningskontoret: Ekonomi, Service:
upphandling

Justerare
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§ 154
Förslag till exploateringsavtal, överenskommelse om
fastighetsreglering och köpeavtal med Derome Hus AB avseende
detaljplan för bostäder och förskola inom fastigheten Må 3:13 m.fl. i
Fjärås
Dnr KS/2018:703
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner reviderat förslag till exploateringsavtal avseende
detaljplan för bostäder och förskola inom fastigheten Må 3:13 m fl. i Fjärås, mellan
kommunen och Derome Hus AB, undertecknat av bolaget 2019-04-24.
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om fastighetsreglering mellan
kommunen och Derome Hus AB, genom vilken kommunens fastighet Må 3:26 utan
ersättning tillförs mark som utgör allmän plats, park, undertecknat av bolaget
2019-04-24.
Kommunfullmäktige godkänner förslag till köpeavtal mellan kommunen och
Derome Hus AB, genom vilket kommunen förvärvar den del av Må 3:13 som utgör
tomt till förskola, mot en köpeskilling på 3 900 000 kronor, undertecknat av bolaget
2019-04-24.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare utses att för kommunens räkning underteckna avtalen.
Reservation
Carita Boulwén (SD) reserverar sig mot beslut, med följande motivering:
- I Exploateringsavtalet med Derome (punkt 3.4) förbinder sig Exploatören att
tillhandahålla 5 lägenheter till Kommunen för förmedling till Kommunens
olika bostadsbehov. Då Individ och familjeomsorg länge påtalat vikten av att
kunna erbjuda bostad för dem med särskilt behov som faller under deras
ansvar anser vi att dessa bostäder ska tillfalla dem med särskilt bostadsbehov
inom Individ och familjeomsorg.
Sverigedemokraterna yrkar på Att
- Exploatören ska tillhandahålla 5 lägenheter för de målgrupper med särskilt
bostadsbehov inom nämnden Individ och Familjeomsorg.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för bostäder och
förskola inom fastigheten Må 3:13 m.fl. i Fjärås. Detaljplanens syfte är att
möjliggöra utbyggnad av cirka 150 bostäder i form av småhus och flerbostadshus
samt en förskola. Derome Hus AB äger merparten av marken och kommunen en
mindre del. Detaljplanen föreskriver ett delat huvudmannaskap för allmän plats, där
kommunen är huvudman för parkmark med öppna dagvattenanläggningar.
Justerare
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Innan kommunfullmäktige kan anta detaljplanen krävs ett exploateringsavtal där
genomförandet av detaljplanen säkerställs. Köpeavtalet och överenskommelsen om
fastighetsreglering är en konsekvens av detaljplanen, samtliga avtal krävs för att
kunna genomföra detaljplanen.
Exploateringsavtalet reglerar bland annat fördelning av ansvar för utförande och
kostnader, samordningsfrågor, kostnadsersättningar och säkerhet. Kommunen
ansvarar för iordningställande av allmän platsmark, park och exploatören ersätter
kommunen för den faktiska kostnaden för utförandet.
Överenskommelsen om fastighetsreglering behandlar överföring av allmän plats,
parkmark, från exploatörens fastighet till kommunens fastighet samt ansvar om att
söka och bekosta lantmäteriförrättningen. Marköverföringen sker utan ersättning.
Genom köpeavtalet förvärvar kommunen den del av exploatörens fastighet Må 3:13
som enligt detaljplanen utgör mark för skola/förskola. Köpeskillingen är 3 900 000
kr och utgår ifrån en värdering som utförts av en auktoriserad fastighetsvärderare.
Finansiering sker genom samhällsbyggnadskontorets budget för mark till
lokalplansprojekt. Kostnader för lagfart och stämpelskatt tillkommer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14, § 165: Förslag: Kommunfullmäktige
godkänner förslag till exploateringsavtal avseende detaljplan för bostäder och
förskola inom fastigheten Må 3:13 m fl. i Fjärås, mellan kommunen och Derome Hus
AB, undertecknat av bolaget 2019-04-24.
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om fastighetsreglering mellan
kommunen och Derome Hus AB, genom vilken kommunens fastighet Må 3:26 utan
ersättning tillförs mark som utgör allmän plats, park, undertecknat av bolaget 201904-24.
Kommunfullmäktige godkänner förslag till köpeavtal mellan kommunen och Derome
Hus AB, genom vilket kommunen förvärvar den del av Må 3:13 som utgör tomt till
förskola, mot en köpeskilling på 3 900 000 kronor, undertecknat av bolaget 2019-0424.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare utses att för kommunens räkning underteckna avtalen.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-26
Exploateringsavtal, undertecknat av Derome Hus AB 2019-04-24
Exploateringsavtal, reviderat, undertecknat av Derome Hus AB 2019-04-24
Köpeavtal, undertecknat av Derome Hus AB 2019-04-24
Överenskommelse om fastighetsreglering, undertecknat av Derome Hus AB
2019-04-24
Översiktskarta
Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Forsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, men
med ändringen att i stället godkänna reviderat förslag till exploateringsavtal avseende
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detaljplan för bostäder och förskola inom fastigheten Må 3:13 m fl. i Fjärås, mellan
kommunen och Derome Hus AB, undertecknat av bolaget 2019-04-24.
Kalle Påsse Sundvall (M), Fredrik Hansson (C) och Niklas Mattsson (KD) yrkar
bifall till Hans Forsbergs (M) yrkande.
Eva Borg (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsens förvaltning
med motiveringen att 50 procent av bostäderna ska omfattas av hyresrätter.
Maria Losman (MP) och Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Hans Forsbergs (M) m.fl. yrkande och Eva Borgs (S) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer först proposition på Eva Borgs (S) m.fl. återremissyrkande mot
att ärendet avgöras i dag, och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras i dag.
Ordföranden ställer sedan proposition på Hans Forsbergs (M) m.fl. yrkande, och
finner att kommunstyrelsen bifaller det.
Anteckning
Maria Rasmussen (V) stödjer Eva Borgs (S) yrkande.
Beslutet skickas till
Derome Hus AB
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§ 155
Antagandebeslut för detaljplan för bostäder och förskola inom
fastigheten Må 3:13 m.fl. i Fjärås
Dnr KS/2019:356
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder och förskola inom fastigheten Må
3:13 m.fl. i Fjärås upprättad i mars 2019 reviderad i april 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen överlämnade den 9 maj 2000 till byggnadsnämnden att ta fram en
detaljplan för Må 3:13 m.fl. Planprogram har upprättats för det berörda området
vilket godkändes av kommunstyrelsen 24 februari 2015.
Planområdet ligger intill Vallbyvägen och Gåsevadholmsvägen, cirka 900 meter från
Fjärås centrum, och omfattar en yta på cirka 13 hektar. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra en bostadsbebyggelse med blandning av småhus, kedjehus och
flerbostadshus. Detaljplanen innebär även möjlighet att uppföra en förskola och plats
för lek inom området. Det flacka jordbrukslandskapet, som planområdet ingår i, går i
öster över i Fjäras bräcka där kyrkan möter som ett landmärke.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14, § 166: Förslag: Kommunfullmäktige
antar detaljplan för bostäder och förskola inom fastigheten Må 3:13 m.fl. i Fjärås
upprättad i mars 2019 reviderad i april 2019.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-26
Byggnadsnämnden 2019-04-25, § 111
Planförslag med plankarta reviderad april 2019, illustration, planbeskrivning
upprättad mars 2019
Granskningsutlåtande 2019-03-25
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2018-01-31
Samrådsredogörelse 2018-09-18
Grundkarta 2018-09-11
Länsstyrelsens samrådsyttrande 2018-06-13
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsens förvaltning
med motiveringen att 50 procent av bostäderna ska omfattas av hyresrätter.
Maria Losman (MP) och Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkande.
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. återremissyrkande.
Justerare
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Ordföranden ställer först proposition på Eva Borgs (S) m.fl. återremissyrkande mot
att ärendet avgöras i dag, och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras i dag.
Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag,
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Sökanden
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§ 156
Exploateringsavtal avseende kvarteret Banken för Kungshus
fastighetsförvaltning
Dnr KS/2019:218
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Exploateringsavtal för Kvarteret Banken.
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören
eller deras respektive ställföreträdare att för kommunens räkning underteckna
samtliga i ärendet nödvändiga handlingar.
Sammanfattning av ärendet
Kvarteret Banken ligger inom riksintresset för kulturmiljö i Kungsbacka innerstad i
direkt anslutning till torget. För kvarteret har framarbetats ny detaljplan för att
utveckla kvarteret med bostäder, handels- och verksamhetslokaler. Inom kvarteret
finns tre byggherrar som framöver kommer utveckla området.
Detaljplanen består av helt av kvartersmark som kontrolleras av byggherren. Avtalet
syftar till att de åtgärder som kan komma att krävas på omkringliggande kommunal
allmän plats, till exempel för att anpassa befintliga trottoarer till ny bebyggelse,
säkerställs, ger riktlinjer för byggherren i frågor om, parkeringsbehov,
trafikanordningsplan, hantering av dagvatten med mera.
Detaljplanen innehåller varsamhets- och skyddsbestämmelser för den befintliga
bebyggelsen. Detta innebär att befintlig byggnation inom kvarteret ej får förvanskas
eller rivas, undantaget ”Blå huset” på fastigheten Banken 3, som får nedmonteras och
återuppbyggas på av detaljplanen anvisad plats. Avtal där exploatören avsäger sig
rätten till ersättning till följd av varsamhets- och skyddsbestämmelser är tecknat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14, § 167: Förslag: Kommunfullmäktige
godkänner Exploateringsavtal för Kvarteret Banken.
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören
eller deras respektive ställföreträdare att för kommunens räkning underteckna
samtliga i ärendet nödvändiga handlingar.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse
Exploateringsavtal för Banken 7 med flera
Exploateringsavtal, undertecknad av exploatören 2019-04-23
Förslag till detaljplan
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
Kungshus Fastighetsförvaltning AB
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§ 157
Exploateringsavtal avseende kvarteret Banken för Tårtbiten Förvaltning
Kommanditbolag
Dnr KS/2019:219
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal för Kvarteret Banken.
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören
eller deras respektive ställföreträdare att för kommunens räkning underteckna
samtliga i ärendet nödvändiga handlingar.
Sammanfattning av ärendet
Kvarteret Banken ligger inom riksintresset för kulturmiljö i Kungsbacka innerstad i
direkt anslutning till torget. För kvarteret har framarbetats ny detaljplan för att
utveckla kvarteret med bostäder, handels- och verksamhetslokaler. Inom kvarteret
finns tre byggherrar som framöver kommer utveckla området.
Detaljplanen består av helt av kvartersmark som kontrolleras av byggherren. Avtalet
syftar till att de åtgärder som kan komma att krävas på omkringliggande kommunal
allmän plats, till exempel för att anpassa befintliga trottoarer till ny bebyggelse,
säkerställs, ger riktlinjer för byggherren i frågor om, parkeringsbehov,
trafikanordningsplan, hantering av dagvatten med mera.
Detaljplanen innehåller varsamhets- och skyddsbestämmelser för den befintliga
bebyggelsen. Detta innebär att befintlig byggnation inom kvarteret ej får förvanskas
eller rivas, undantaget ”Blå huset” på fastigheten Banken 3, som får nedmonteras och
återuppbyggas på av detaljplanen anvisad plats. Avtal där exploatören avsäger sig
rätten till ersättning till följd av varsamhets- och skyddsbestämmelser är tecknat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14, § 168: Förslag: Kommunfullmäktige
godkänner exploateringsavtal för Kvarteret Banken.
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören
eller deras respektive ställföreträdare att för kommunens räkning underteckna
samtliga i ärendet nödvändiga handlingar.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-16
Exploateringsavtal för Banken 12
Exploateringsavtal, undertecknad av exploatören 2019-05-02
Förslag till detaljplan
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
Tårtbiten förvaltning kommanditbolag
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§ 158
Exploateringsavtal avseende kvarteret Banken för Dan Stenlund
Fastigheter
Dnr KS/2019:220
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Exploateringsavtal för Kvarteret Banken.
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören
eller deras respektive ställföreträdare att för kommunens räkning underteckna
samtliga i ärendet nödvändiga handlingar.
Sammanfattning av ärendet
Kvarteret Banken ligger inom riksintresset för kulturmiljö i Kungsbacka innerstad i
direkt anslutning till torget. För kvarteret har framarbetats ny detaljplan för att
utveckla kvarteret med bostäder, handels- och verksamhetslokaler. Inom kvarteret
finns tre byggherrar som framöver kommer utveckla området.
Detaljplanen består av helt av kvartersmark som kontrolleras av byggherren. Avtalet
syftar till att de åtgärder som kan komma att krävas på omkringliggande kommunal
allmän plats, till exempel för att anpassa befintliga trottoarer till ny bebyggelse,
säkerställs, ger riktlinjer för byggherren i frågor om, parkeringsbehov,
trafikanordningsplan, hantering av dagvatten med mera.
Detaljplanen innehåller varsamhets- och skyddsbestämmelser för den befintliga
bebyggelsen. Detta innebär att befintlig byggnation inom kvarteret ej får förvanskas
eller rivas, undantaget ”Blå huset” på fastigheten Banken 3, som får nedmonteras och
återuppbyggas på av detaljplanen anvisad plats. Avtal där exploatören avsäger sig
rätten till ersättning till följd av varsamhets- och skyddsbestämmelser är tecknat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14, § 169: Förslag: Kommunfullmäktige
godkänner Exploateringsavtal för Kvarteret Banken.
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören
eller deras respektive ställföreträdare att för kommunens räkning underteckna
samtliga i ärendet nödvändiga handlingar.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-16
Exploateringsavtal för Banken 13
Exploateringsavtal, undertecknad av exploatören 2019-05-02
Förslag till detaljplan
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
Dan Stenlund Fastigheter AB
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§ 159
Antagandebeslut av detaljplan för centrumutveckling och bostäder
inom kvarteret Banken i Kungsbacka stad
Dnr KS/2019:341
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar detaljplan för centrumutveckling och bostäder inom
kvarteret Banken i Kungsbacka stad.
Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämnden gav 8 december 2016 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att
upprätta detaljplan kvarteret Banken i Kungsbacka stad. Planområdet ligger centralt
inom kvarteret Banken i Kungsbackas innerstad intill Stortorget. Syftet med
detaljplanen är att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer samtidigt
som förutsättningarna för utveckling av kvarteret möjliggörs. En levande innerstad
med tydliga rötter i kulturhistorien är målsättningen. Planen ska ge möjlighet till gård
med uteserveringar i anslutning till gallerian. Axeln mellan torget och Västergatan
stärks och en ny och spännande miljö tillskapas som höjer upplevelsen av
innerstaden och gallerian. ”Brända tomten”, Banken 11, kan bebyggas med ett
flerbostadshus med verksamhet i sockelvåningen ut mot torget och Norra Torggatan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14, § 170: Förslag: Kommunfullmäktige
antar detaljplan för centrumutveckling och bostäder inom kvarteret Banken i
Kungsbacka stad.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-24
Byggnadsnämnden 2019-04-25, § 107
Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad mars 2019
Granskningsutlåtande 2019-03-11
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2018-11-14
Samrådsredogörelse 2018-09-24
Grundkarta 2018-09-04
Länsstyrelsens samrådsyttrande 2018-06-13
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
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§ 160
Svar på motion från Emma Vildstrand (MP) m.fl. om ungas psykiska
hälsa
Dnr KS/2018:482
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till det arbete
som redan pågår och planeras inom förvaltningarna: Förskola & Grundskola, Kultur
& Fritid och Gymnasium & Arbetsmarknad.
Sammanfattning av ärendet
Emma Vildstrand (MP) och Clas Rosander (MP) föreslår i motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 11 september 2018, § 149 att åtgärder vidtas för att minska
ungas psykiska ohälsa. I korthet yrkas att ungas delaktighet i de demokratiska
processerna förändras, att det startas ett arbete som ska leda till att ungas hälsa
prioriteras, att sätt att mäta hälsa tas fram och att Kungsbacka tar fram lösningar för
att möta olika elevers behov av anpassade lösningar för att klara skolan och må bra.
Området har blivit ännu högre prioriterat under 2018–2019 och inom flera
förvaltningar pågår ett intensivt arbete. Sammanfattningsvis bedömer vi att området
som motionen berör är starkt prioriterat och att leverans i enlighet med intentionen i
motionen kommer ske.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-30, § 138: Förslag: Kommunfullmäktige
anser att motionen är besvarad med hänvisning till det arbete som redan pågår och
planeras inom förvaltningarna: Förskola & Grundskola, Kultur & Fritid och
Gymnasium & Arbetsmarknad.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-14
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2018-12-19, § 125
Förvaltningens för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2018-11-05
Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad, 2018-11-22, § 61
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2018-11-05
Nämnden för Kultur & Fritid, 2018-12-03, § 42
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2018-11-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-02, § 345
Kommunfullmäktige 2018-09-11, § 140
Motion från Emma Vildstrand (MP) och Clas Rosander (MP) att åtgärder vidtas för
att minska ungas psykiska ohälsa
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Losman (MP) yrkar bifall till motionen.
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Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans (MP) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Maria Losmans (MP) yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Maria Losman (MP), Clas Rosander (MP)
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§ 161
Initiativ från Carita Boulwén (SD) om att erbjuda alla elever från årskurs
6 till årskurs 2 i gymnasiet möjlighet att erhålla ett Sommarlovskort för
2019
Beslut
Kommunstyrelsen avslår Carita Boulwéns (SD) initiativ om att erbjuda alla elever
från årskurs 6 till årskurs 2 i gymnasiet möjlighet att erhålla ett Sommarlovskort för
2019.
Reservation
Carita Boulwén (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Carita Boulwén (SD) har väckt ett initiativ om att erbjuda alla elever från
årskurs 6 till årskurs 2 i gymnasiet möjlighet att erhålla ett sommarlovskort för 2019.
Förslagsställaren anser att de sommarlovskort skolungdomar erhållit de två senaste
åren har varit mycket uppskattat och något som de allra flesta har sett fram emot att
få även i år. Vidare hävdas att många av våra sommarlovslediga skolungdomar, som
är hemma själva under ett antal veckor medan föräldrarna arbetar, och blir ofta
sittande hemma utan möjlighet att ta sig någonstans.
Förslagsställaren menar att ett sommarlovskort skulle ge skolungdomarna större
möjlighet till ett aktivt sommarlov och dessutom vara nyttigt för skolungdomarna,
både ur självständighets- och miljösynpunkt, då de själva kan ta sig dit de ska med
kollektivtrafiken.
Carita Boulwén (SD) yrkar därför att kommunstyrelsen ska besluta att erbjuda alla
elever från årskurs 6 till årskurs 2 i gymnasiet möjlighet att erhålla ett
Sommarlovskort för 2019 samt att detta ska finansieras inom kommunstyrelsens
befintliga budgetram.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Carita Boulwén (SD), 2019-05-28
Förslag till beslut på sammanträdet
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) yrkar bifall till initiativet.
Hans Forsberg (M) yrkar avslag till initiativet.
Niklas Mattsson (KD) och Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till Hans Forsbergs (M)
yrkande.
Justerare
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Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Hans Forsberg (M) m.fl. yrkande och Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer proposition på Hans Forsbergs (M) m.fl. yrkande och Carita
Boulwéns (SD) m.fl. yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller Hans
Forsbergs (M) m.fl. yrkande.
Beslutet skickas till
Carita Boulwén (SD)

Justerare

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 716390

Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

HANS FORSBERG

Datum & Tid

2019-05-31 16:55:53 +02:00

Identifikationstyp

Svensk e-legitimation

Identifikations-id

_08a84f633ddb2c7960598190143879ea15

Namn

Niklas Mattsson

Datum & Tid

2019-06-02 13:49:49 +02:00

Identifikationstyp

Svensk e-legitimation

Identifikations-id

_07f46f0229116c732867cfaf7f9d4c5a8a

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2019-06-02 13:49:58 +02:00
Ref: 716390
www.comfact.com

Validera dokumentet | Användarvillkor

Signatursida 1 av 1
ProSale Signing Referensnummer: 716390

