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§ 192
Godkännande av genomförandeavtal för skola och sporthall på Inlag,
köpeavtal för sporthall på Inlag samt optionsavtal
Dnr KS/2018:646
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till genomförandeavtal avseende etablering av
skola och sporthall på Inlag, mellan kommunen och Nystad Stadsutveckling AB,
Nystad Kungsbacka Idrottsfastigheter AB samt Nystad Kungsbacka Skolfastigheter
AB, undertecknat av bolagen 2019-08-26.
Kommunstyrelsen godkänner förslag till köpeavtal mellan kommunen och Nystad
Kungsbacka Idrottsfastigheter AB genom vilket kommunen överlåter del av
fastigheten Inlagsgärde 1, mot en köpeskilling på 4 000 000 kronor, undertecknat av
bolaget 2019-08-26.
Kommunstyrelsen godkänner optionsavtal mellan kommunen och Nystad
Kungsbacka AB, avseende rätt för kommunen att efter 20 år som hyresgäst av
sporthallarna, förvärva samtliga aktier i det bolag som äger sporthallsfastigheten,
undertecknat av bolaget 2019-08-26.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare utses att för kommunens räkning underteckna avtalen och för
avtalens genomförande nödvändiga handlingar.
Sammanfattning av ärendet
Nystad Stadsutveckling AB har genom avsiktsförklaring och markanvisning som
godkändes av kommunstyrelsen 23 oktober 2018, § 236, fått option att förhandla
med kommunen om att köpa mark av kommunen på Inlag för att etablera dels en
skola, dels en idrottsanläggning med två idrottshallar.
Enligt kommunfullmäktiges beslut från 7 maj 2019, § 62, har kommunstyrelsen fått i
uppdrag att fullfölja förhandlingar med Nystad Stadsutveckling AB enligt
avsiktsförklaring och markanvisning, inom i beslutet angivna förutsättningar och
ramar. Nu aktuella beslut avser gemensamt genomförandeavtal för markåtgärder för
sporthall och för skola, avtal för överlåtelse av mark för sporthallen samt
optionsavtal.
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för sporthall inom
Inlagsgärde 1 m.fl. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en sporthall som
innehåller två idrottshallar i fullmått. Detaljplanen föreskriver ett kommunalt
huvudmannaskap för allmän plats, vilket innebär att kommunen ansvarar för att
iordningställa gata, torg och cykelväg.
För att byggnadsnämnden ska anta detaljplanen krävs att genomförandeavtal träffas
för att säkerställa genomförande av detaljplanen. Genomförandeavtalet reglerar
frågor som berör såväl utbyggnad av sporthall som skola, bland annat fördelning av
ansvar för utförande och kostnader, samordningsfrågor och kostnadsersättningar.
Kommunen ansvarar för iordningställande av allmän platsmark och ledningsflytt.
Justerare
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Nystad Stadsutveckling AB m.fl. ansvarar för och bekostar byggnation och övriga
åtgärder inom kvartersmark för sporthall och skola.
Köpeavtalet och optionsavtalet är delar i det avtalspaket som ingår i
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut om genomförande av projektet
enligt de i besluten uppsatta förutsättningarna och ramarna.
Genom köpeavtalet säljer kommunen den del fastigheten Inlagsgärde 1 som enligt
förslag till detaljplan utgör kvartersmark för besöksanläggning (sporthall), till Nystad
Kungsbacka Idrottsfastigheter AB. Köpeskillingen är 4 000 000 kr och utgår ifrån en
värdering som utförts av en auktoriserad fastighetsvärderare.
I avsiktsförklaringen kom parterna överens om att kommunen ska få möjlighet att
köpa sporthallsfastigheten efter 20 år som hyresgäst. Eftersom ett sådant villkor om
köp av fastighet inte är bindande i mer än 2 år, så avtalas en sådan option genom en
rätt för kommunen att förvärva samtliga aktier i det bolag som äger fastigheten och
därmed indirekt förvärva fastigheten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-20, § 254
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-16
Genomförandeavtal
Köpeavtal
Optionsavtal
Värdeutlåtande avseende byggrätter för idrottsändamål inom del av Inlagsgärde 1,
2019-06-20
Kommunfullmäktige 2019-05-07, § 62, Inriktningsbeslut
Kommunstyrelsen 2018-10-23, § 236, Avsiktsförklaring och markanvisning mellan
Kungsbacka kommun och Nystad Stadsutveckling AB
Avsiktsförklaring och markanvisning mellan Kungsbacka kommun och Nystad
Stadsutveckling AB, 2018-11-05
Genomförandeavtal - Etablering av skola och sporthall på Inlag, undertecknat
2019-08-26
Köpeavtal - Del av Inlagsgärde 1, Sporthall, undertecknat 2019-08-26
Optionsavtal - Sporthall, undertecknat 2019-08-26
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulrika Landergren (L), Fredrik Hansson (C), Hans Forsberg (M) och Niklas
Mattsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare
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§ 193
Information om ersättningar för utbildningar, konferenser, studiebesök
m.m.
Dnr KS/2017:519
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Specialist inom administration Katarina Eiderbrant informerar om regler och
riktlinjer för förmåner till förtroendevalda samt hantering av arvode för aktiviteter
där syftet är utbildning, information eller studiebesök.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare
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§ 194
Information om samråd och viktigare pågående ärenden från
arbetsutskottets sammanträden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Hans Forsberg (M) har inget att informera om.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare
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§ 195
Information om aktuella händelser från nämnder, bolag,
intresseorganisationer (SKL, GR med flera)
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Hans Forsberg (M) informerar om studiebesök i Köpenhamn med
kommun- och regionledningsforum vilket skedde inom samarbetet Greater
Copenhagen. Vid besöket informerades om pågående och planerade
infrastrukturprojekt.
Vidare rapporterar Hans Forsberg (M) från kommun- och regionledningsforums
senaste sammanträde där bland annat ersättningsmodell för
hemsjukvårdsöverenskommelsen behandlades.
2:e vice ordförande Eva Borg (S) rapporterar från Samordningsförbundet i Hallands
tvådagarskonferens samt informerar om samordningsförbundets uppdrag och
kommande möte mellan samordningsförbundet och kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare
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§ 196
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 pågående ombyggnation
av stadshuset. Syftet med ombyggnationen är att förenkla för kommunens invånare,
kostnadseffektivisera och lokaleffektivisera verksamheterna samt att skapa en
attraktiv arbetsmiljö som främjar arbetsplatskulturen.
Då det är kommundirektör Ann-Charlotte Järnström sista sammanträde med
kommunstyrelsen riktar kommundirektören sitt tack till kommunstyrelsens ledamöter
och ersättare för samarbetet under åren och önskar kommunstyrelsen lycka till i sitt
fortsatta arbete.
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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§ 197
Uppdrag om uppdatering av kommunikationspolicy
Dnr KS/2019:353
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att uppdatera
Kungsbacka kommuns kommunikationspolicy.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommuns nu gällande kommunikationspolicyn behöver uppdateras i
syfte att tydligare ange kommunens förhållningsätt och övergripande syn på
kommunikation. Policyn är en viktig del i att införa ett enhetligt och effektivt
arbetssätt för kommunikationsområdet som leder till att de som bor, verkar och vistas
i Kungsbacka kommun är välinformerade och kan vara delaktiga i att utforma
samhället.
Nuvarande policy för kommunikation beslutades i kommunfullmäktige 7 februari
2012.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-13, § 223
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-01
Policy för kommunikation, antagen i kommunfullmäktige 2012-02-07, § 11
Beslutsgång
Ordföranden Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommundirektören

Justerare
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§ 198
Uppdrag om riktlinjer för nya och befintliga skyltar samt överföring av
investeringsmedel till befintlig skyltpark
Dnr KS/2019:401
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram
kommungemensamma riktlinjer för nya och befintliga skyltar.
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva kommunstyrelsens beslut från 23 maj 2017,
§ 109, i den del som avser uppsättande av fem nya ortsskyltar med information och
karta.
Kommunstyrelsen beslutar att överföra kvarvarande investeringsmedel från de
avsatta 190 000 kr till investering i befintlig skyltpark för att möjliggöra digitala
skyltlösningar där det finns specifika behov.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 23 maj 2017, § 109, om finansiering av
evenemangsskyltar och ortskyltar med karta och information samt om uppdatering av
kommunens skyltprogram.
Efter att beslutet utvärderats och omvärldsbevakning genomförts, konstateras att
förutsättningarna för skyltprojektet förändrats över tid. Digitalisering är en del av
samhällsutvecklingen, vilket påverkar behovet av skyltar och ger möjlighet till nya
lösningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-13, § 224
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-07, § 151
Kommunstyrelsen 2017-05-23, § 109
Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Forsberg (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
kommunledningskontorets förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunledningskontorets förslag.
Justerare
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§ 199
Arrendeavtal på fastigheten Skårby 2:3
Dnr KS/2019:298
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till arrendeavtal avseende upplåtelse
av del av fastigheten Skårby 2:3 till Tempohus i Kungsbacka AB.
Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande samt
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning
underteckna avtalen.
Sammanfattning av ärendet
Tempohus i Kungsbacka AB har inom den kommunägda fastigheten Skårby 2:3 i
Anneberg fått ett tillfälligt bygglov för flerbostadshus avsedda för temporära
bostäder i fem år till och med 13 december 2023.
Eftersom marken ägs av kommunen har ett arrendeavtal upprättats för Tempohus
verksamhet på platsen under dessa fem år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-13, § 225
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-07-01
Arrendeavtal, undertecknat av Tempohus i Kungsbacka AB, 2019-06-03
Lokaliseringskarta
Beslutsgång
Ordföranden 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
Tempohus i Kungsbacka AB, Samhällsbyggnadskontoret
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§ 200
Uppstart av projekt enligt lokalplan för Anneberg förskola
Dnr KS/2019:493
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Anneberg förskola.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2020 finns det avsatt budget för nybyggnad av
förskola i Anneberg för 120 barn. Förskolan kommer att samlokaliseras med
kommande vård- och omsorgsboende inom området. Utökning av förskoleplatser är
en planerad del av exploatering för bostäder i Anneberg centrum. Kommunstyrelsen
behöver ge förvaltningen för Service i uppdrag att genomföra projektet.
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.
Projektet är inplanerat att vara färdigställt år 2022 i lokalplan för perioden 2020–
2024.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-20, § 242
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-06-24
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Service; lokalförsörjning, Nämnden för Förskola & Grundskola,
Kommunledningskontoret: ekonomi
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§ 201
Uppstart av projekt enligt lokalplan för Anneberg vård- och
omsorgsboende
Dnr KS/2019:494
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Anneberg vård- och
omsorgsboende.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2020 finns det avsatt budget för nybyggnad av ett
vård- och omsorgsboende med 80 boendeplatser. Samutnyttjande med planerad
förskola kommer att ske. Kommunstyrelsen behöver ge förvaltningen för Service i
uppdrag att genomföra projektet.
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.
Projektet är inplanerat att vara färdigställt år 2022 i lokalplan för perioden 2020–
2024.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-20, § 243
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-06-24
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Service: lokalförsörjning, Nämnden för Vård och Omsorg,
Kommunledningskontoret: ekonomi
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§ 202
Planbesked för Ysby 2:2
Dnr KS/2019:388
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar beskedet att kommunen inte avser att pröva den begärda
åtgärden genom vidare planförfarande.
Beslutsmotivering
Föreslagen konferensanläggning bedöms få en sådan betydande inverkan på
omgivningen att markens lämplighet för detta ska prövas i en detaljplan. Området
som ansökan avser ligger enligt kommunens översiktsplan utanför
utvecklingsområde och kommunen anser därför att marken, utifrån ett allmänt
intresse, inte är lämplig för föreslagen exploatering. Den omgivningspåverkan som
en konferensanläggning har är större än vad man som boende i området har kunnat
förvänta sig utifrån gällande översiktsplan.
Sammanfattning av ärendet
Agilis Förvaltning har ansökt om planbesked för att inom del av fastigheten Ysby
2:2, genom en ny detaljplan, möjliggöra för uppförandet av en konferensanläggning.
Agilis Förvaltning är inte ägare till fastigheten.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ligger det aktuella området utanför
utvecklingsområde och därför inom ett område där kommunen inte aktivt planerar
för utveckling av verksamheter, bostäder eller samhällsservice.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-20, § 244
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-07-23
Ansökan, 2019-05-09
Beslutet skickas till
Agilis Förvaltning, Lagfaren ägare till Ysby 2:2
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§ 203
Planbesked för Almedal 1:2
Dnr KS/2019:389
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser pröva den begärda
åtgärden genom vidare planförfarande.
Beslutsmotivering
Området som ansökan avser ligger enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, utanför
utvecklingsområde. Eftersom ny bebyggelse ska koncentreras till
utvecklingsområdena gäller en restriktiv hållning för ny bebyggelse utanför
utvecklingsområdena.
Stor del av fastigheten omfattas av strandskydd från Löftaån. Under en
detaljplaneläggning finns det möjlighet att undersöka möjligheterna för upphävande
av strandskyddet. Som ansökan ser ut finns inga särskilda skäl som skulle kunna bli
aktuella för dispens från strandskyddet.
I fastighetens närhet finns inget område med samlad bebyggelse. Fastigheten utgörs
av jordbruksmark och ligger i ett sammanhängande område med jordbruksmark.
Fastigheten är belägen cirka en kilometer från det kommunala VA-nätet.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Almedal 1:2, nuvarande Almedal 1:28 har 9 maj 2019 ansökt
om planbesked för att möjliggöra för fyra verksamhetsbyggnader inom fastigheten
med en area om cirka 800 m2 vardera.
Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan. Enligt kommunens översiktsplan,
ÖP06, ingår det aktuella området inte i något utvecklingsområde.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-20, § 245
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-07-24
Ansökan 2019-05-09
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Sökande
Justerare
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§ 204
Begäran att få disponera investeringsmedel för belysning på
Tingbergsvallen
Dnr KS/2019:497
Beslut
Nämnden för Kultur & Fritid får vid behov möjlighet att omdisponera sina
investeringsmedel för badplatsutveckling och omläggning av gräsplaner, för att
möjliggöra den anpassning av Tingbergsvallen som krävs för allsvenskt spel.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka DFF spelar sina allsvenska hemmamatcher på Påskbergsvallen i
Varberg då det inte finns en fotbollsarena i Kungsbacka som Svenska
Fotbollsförbundet godkänner för allsvenskt spel. De anpassning som behövs för
Tingbergsvallen kräver omprioritering av de investeringsmedel som nämnden för
Kultur & Fritid har till sitt förfogande. I storleksordningen handlar det om åtgärder
om cirka 5-10 miljoner kronor beroende på omfattningen av anpassningarna.
Om Kungsbacka DFF inte skulle spela i allsvenskan kommande säsong kan
investeringen komma andra till godo, till exempel andra lag i de högre divisionerna i
kommunen eller de som vill nyttja Tingbergsvallen på kvällstid, exempelvis
friidrottsklubben Rigor eller motionärer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-20, § 246
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-13
Nämnden för Kultur & Fritid 2019-06-13, § 53
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse 2019-06-05
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Kultur & Fritid, Kommunledningskontoret: specialist budget
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§ 205
Direktiv för fortsatt planering av detaljplan för Skårby 6:19 m.fl. inom
stadsdelen Björkris etapp 2
Dnr KS/2019:42
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner direktiven som grund för fortsatt planarbete för
detaljplan för Skårby 6:19 inom stadsdelen Björkris II, i Kungsbacka.
Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämnden gav den 16 augusti 2016 förvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan för Skårby 6:19 m.fl., Björkris etapp II i Kungsbacka stad.
Byggnadsnämnden godkände 9 november 2018 samrådshandlingen för Skårby 9:19
m.fl. inom stadsdelen Björkris 2 i Kungsbacka samt uppdrog till
samhällsbyggnadskontoret att genomföra samråd. Planförslaget innebär att det
skapas en ny stadsdel som kommer att rymma cirka 800 bostäder samt
förskola/skola, vård- och omsorgsboende och motionsanläggning. Området ligger
nära Hede station och det strategiska läget ska tas tillvara genom bra kopplingar med
gång- och cykelväg till stationen och till annan närliggande service. Området ska ha
en varierad bebyggelse som följer kvartersstrukturen i Björkris 1.
Direktiv för fortsatt planarbete
Göteborgsvägens läge och utformning
Sektion över Göteborgsvägen behöver inte ändras jämfört med samrådsförslaget då
framkomligheten är tillräckligt god för uppskattade framtida trafikökningar. Tillfart
till området sker företrädelsevis via cirkulationer. En planskild korsning för gångoch cykelväg under Göteborgsvägen ska studeras.
Avstånd från vägkant till byggnader ska vara längre än i samrådsförslaget. Till
bostadsbyggnader ska det vara cirka 30 meter från vägkant och till byggnader som
inte inrymmer bostäder ska vara cirka 20 meter.
Diskussion om flytt av Göteborgsvägen tas inte upp inom detta detaljplanearbete.
Områdets karaktär
Byggnadshöjder ska variera i området och får vara 1-5 våningar med 6 våningar i
”uppstickare”. Punkthus längst väster i området får vara 8 våningar.
Bebyggelsen öster om Göteborgsvägen ska huvudsakligen innefatta bostäder.
Parkering inom planområdet ska huvudsakligen placeras i underjordiska garage och
parkeringshus.
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Kommunala verksamheter
De kommunala verksamheter som ska innefattas i planområdet är en skola för cirka
600-700 elever, en förskola för cirka 200 barn, en fullstor idrottshall samt ett tiotal
servicelägenheter.
Planområdet ska inte innefatta vård- och omsorgsboende.
Placering av skola
Skolan ska placeras väster om Göteborgsvägen och ska förläggas så att den
underlättar framtida rörelsemönster med kopplingar norr- och söderut. Under
planarbetet studeras placering av skolbyggnader för att uppnå en bra utemiljö, goda
transporter och en effektiv verksamhet.
Justera plangränsen i norr
Plangränsen i norr kan eventuellt justeras för att möjliggöra bättre kvartersform och
en ändamålsenlig skoltomt.
Uppdelning av planen
Samhällsbyggnadskontoret utreder behovet av att dela upp planen i två detaljplaner
med anledning av tidskrävande tillståndsprocesser vid ån.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-20, § 250
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-15
Kommunstyrelsen 2019-02-19, § 47
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
Byggnadsnämnden

Justerare
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§ 206
Anmälan av delegeringsbeslut
Dnr KS/2019:4, KS/2019:5
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under
perioden 2019-06-11 till 2019-08-19.
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
KSAU 2019-08-13, KSAU 2019-08-20

Justerare

Ekonomichef

Beslut att omsätta lån under våren 2019

Mark- och exploateringschef

Undertecknande av bilaga till markupplåtelseavtal med
Ellevio

Biträdande kommundirektör

Undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal med
Parajett AB

Samhällsbyggnadschef

Undertecknat avtal om rivningsförbud för fastigheten
Banken 13

Samhällsbyggnadschef

Undertecknat avtal om rivningsförbud för fastigheten
Banken 3

Samhällsbyggnadschef

Undertecknat avtal om rivningsförbud för fastigheten
Banken 12

Samhällsbyggnadschef

Undertecknat avtal om rivningsförbud för fastigheten
Banken 7

Samhällsbyggnadschef

Undertecknat avtal om rivningsförbud för fastigheten
Banken 8
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Justerare

Samhällsbyggnadschef

Undertecknat avtal om rivningsförbud för fastigheten
Banken 11

Samhällsbyggnadschef

Avslag på begäran om allmän handling

Biträdande kommundirektör

Undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal med
Nova Software AB

Samhällsbyggnadschef

Nyttjanderättsavtal med Åsa Camping och Havsbad AB
angående Åsa 5:150

Biträdande kommundirektör

Undertecknat avtal om ersättning för
genomgångsbostäder för kommunplacerade nyanlända
med Tempohus Kungsbacka AB

Administrativ chef

Anställande av dataskyddsombud

Biträdande kommundirektör

Anställande av exploateringshandläggare

Digitaliseringschef

Anställande av utvecklare IT

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Iserås 2:57 - teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Runsås 2:53 - teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Ysby 1:2 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Ysby 1:7 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Ysby 2:15 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Ysby 3:14 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Hylte 1:10 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Hjälmared 2:6 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Lunna 8:4 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Vallda 21:22 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Duvehed 2:1 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Äskatorp 7:8 – teleledningar
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Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Rösan 8:1 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Rösan 8:2 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Ledet 1:21 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Runsås 2:29 – teleledningar

Exploateringsingenjör

Markupplåtelseavtal – Heberg 1:2

Exploateringshandläggare

Markupplåtelseavtal – Lerberg 1:6

Exploateringshandläggare

Markupplåtelseavtal – Lerberg 2:18

Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2019-06-11 till
2019-08-19, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 753509

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

26 (36)

2019-08-27

§ 207
Anmälan av ordförandebeslut om tidigareläggning av utbetalning till
Stiftelsen Tjolöholm
Dnr KS/2018:724
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från
kommunstyrelsens ordförande på grund av brådskande ärende.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Tjolöholm har uppmärksammat kommunen att stiftelsen har ett läge med
låg likviditet och har därför begärt att få utbetalt det extra bidrag på 3 miljoner som
är beslutat i kommunbudget för 2020.
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande har med anledning av begäran beslutat att
1 miljoner kronor av bidraget på 3 miljoner kronor som finns avsatt i kommunbudget
2020 kommer utbetalas så snart det är möjligt.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut – Tidigareläggning av utbetalning till Stiftelsen Tjolöholm
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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§ 208
Anmälan av ordförandebeslut om anställande av förvaltningschef för
förvaltningen för Individ & Familjeomsorg
Dnr KS/2019:528
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 ge
kommundirektören i uppdrag att anställa Karin Martinsson som förvaltningschef för
förvaltningen för Individ & Familjeomsorg med tillträde 1 juli 2019.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut – Anställande av förvaltningschef för Individ & Familjeomsorg
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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§ 209
Anmälan av ordförandebeslut om yttrande över vägplan för anläggning
av väg 940, delen Rösan-Forsbäck, passage Apelrödsvägen
Dnr KS/2018:665
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från
kommunstyrelsens ordförande på grund av brådskande ärende.
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket Region Väst har upprättat ett förslag till vägplan för passage vid
Apelrödsvägen i Kungsbacka kommun. Apelrödsvägens passage av ny väg 940
föreslås ändras från vägport till en bro över den nya vägen.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut – Yttrande över vägplan för anläggning av väg 940, delen RösanForsbäck, passage Apelrödsvägen
Yttrande över vägplan för anläggning av väg 940, delen Rösan-Forsbäck, passage
Apelrödsvägen
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut på grund av brådskande ärende, och
finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 210
Redovisning av inkomna skrivelser
Dnr KS/2019:1, KS/2019:115, KS/2019:349, KS/2019:490, KS/2019:501,
KS/2019:543
Beslut
Kommunstyrelsen noterar inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 19 juni 2019 till 27 augusti 2019 har följande skrivelser inkommit till
kommunstyrelsen:
- Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) information om ordinarie
kongress 27–28 november 2019
- Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) överenskommelse med staten om
insatser inom området psykisk hälsa 2019
- Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förbundsavgift för år 2020
- Räddningstjänsten Storgöteborgs delårsbokslut per 31 mars 2019
- Göteborgsregionens (GR) årsredovisning 2018
- Göteborgsregionens (GR) beslut om strategisk inriktning 2020–2023 samt
rambudget 2020
- Kommun- och regionledningsforums protokoll från sammanträdet 26 juni
2019
- Regionfullmäktiges beslut om ändrade sammanträdestider för 2020
- Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedels beslut om budget för
hjälpmedelsverksamheten för år 2020
- Föreningen för personer med utvecklingsstörnings skrivelse om vård av
personer med funktionsnedsättningar
- Hallands ornitologiska föreningars skrivelse om det allvarliga läget för
Hallands kustfåglar
- Nämnden för Tekniks beslut om att anta åtgärdsplan för Kungsbackaån
- Granskningsrapport om förteckning över personuppgiftsbehandlingar i
byggnadsnämnden.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera inkomna skrivelser till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller
det.
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§ 211
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 2019
Dnr KS/2019:471
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg
enligt 16 kap. § 6 f socialtjänstlagen och § 28 f lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Individ & Familjeomsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte
har verkställts tre månader efter beslut.
Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda
revisorerna informeras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-13, § 226
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2019-05-23, § 84
Tjänsteskrivelse, 2019-04-10
Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 1 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
Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Justerare
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§ 212
Antagande av reviderat reglemente för Patientnämnden Halland
Dnr KS/2019:390
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reglemente för Patientnämnden Halland enligt förslag
2019-05-09 med följande tillägg:
-

sidan 1, första stycket Region Halland samt Falkenbergs, Kungsbacka,
Laholms, Varbergs, Hyltes och Halmstads kommuner har överenskommit om
att den 1 juli år 2007 inrätta en gemensam nämnd kallad Patientnämnden
Halland för samverkan angående patientnämndsverksamhet enligt Lagen
(2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården ändras till:
Region Halland samt Falkenbergs, Kungsbacka, Laholms, Varbergs, Hyltes
och Halmstads kommuner har överenskommit om att den 1 juli år 2017
inrätta en gemensam nämnd kallad Patientnämnden Halland för samverkan
angående patientnämndsverksamhet enligt Lagen (2017:372) om stöd vid
klagomål mot hälso- och sjukvården.

Reglementet gäller från och med 2020-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Region Halland har översänt förslag till reviderat reglemente för Patientnämnden
Halland för godkännande i respektive kommuns fullmäktigeförsamling.
Kommunerna har under hösten haft möjlighet att lämna synpunkter på förslag till
ändringar och dessa ändringar har nu inarbetats i detta förslag och ett nytt beslut
krävs. Det nya reglementet ska gälla från 1 januari 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-13, § 227
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-07-04
Reglemente för Patientnämnden, förslag 2019-05-09
Nämnden för Vård & Omsorg 2019-06-12, § 80
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
Region Halland
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§ 213
Sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Dnr KS/2019:421
Beslut
Kommunstyrelsen sammanträder följande datum 2020
21 januari

23 juni

18 februari

25 augusti

24 mars

22 september

21 april

20 oktober

26 maj

24 november

15 december

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige sammanträder följande datum 2020
4 februari

18 augusti

3 mars

8 september

14 april

6 oktober

5 maj

3 november

16 juni (heldag)

8 december

Sammanfattning av ärendet
De beslutande församlingarna fastställer varje år kommande års sammanträdesdagar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-20, § 239
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-06-25
Förslag till sammanträdesdagar 2020 för KSAU, KS och KF
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-04, § 216
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder, Kommunledningskontoret: ekonomi
Justerare

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 753509

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

33 (36)

2019-08-27

§ 214
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2020
Dnr KS/2019:514
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att annons om kommunfullmäktiges sammanträden
införs i de lokala ortstidningarna, Norra Halland, Göteborgs-Posten
(Hallandsannonser) och Kungsbacka-Posten under 2020. I annonserna i Norra
Halland och Göteborgs-Posten publiceras även väsentliga ärenden i
föredragningslistan.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har under tidigare mandatperioder beslutat om annonsering av
kommunfullmäktiges sammanträden i de lokala ortstidningarna. Detta för att tidigare
kommunallag uppställde krav om kungörelse. Sedan 1 januari 2018 har lagkravet
ändrats till att kommunfullmäktiges sammanträden i stället ska tillkännages på
kommunens webbaserade anslagstavla.
Kommunfullmäktige har trots detta under 2018 och 2019 funnit det angeläget att
annonsera fullmäktiges sammanträden i ortstidningarna. Annonsering har då skett i
Norra Halland, Göteborgs-Posten (Hallandsannonser), Kungsbacka-Posten och
Hallands Nyheter.
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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§ 215
Svar på motion från Niklas Mattsson (KD) om fastighetsnära
sopsortering för en hållbar livsstil
Dnr KS/2018:527
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till att
metoden fastighetsnära insamling redan är ett huvudalternativ för Kungsbacka
kommun, men att ansvarsfördelning mellan kommunen och Förpacknings- och
tidningsinsamlingen måste klarläggas och avtalas innan ett införande.
Sammanfattning av ärendet
Niklas Mattsson (KD) föreslår i motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 11
september 2018, § 145, att kommunfullmäktige ska besluta att införa fastighetsnära
sopsortering för att öka återvinning av material i Kungsbacka kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-13, § 228
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-06-10
Nämnden för Teknik 2018-12-12, § 134
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2018-11-28
Protokollsutdrag från regeringssammanträde, 2018-09-28
Kommunfullmäktige 2018-09-11, § 145
Motion från Niklas Mattsson (KD) om fastighetsnära sopsortering för en hållbar
livsstil, 2018-09-02
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Teknik
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§ 216
Svar på motion från Kent Stenhammar (S) om att modernisera
Kommunfullmäktigesalen
Dnr KS/2017:545, KS/2019:104
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att
motionens förslag kommer att beaktas vid moderniseringen av
kommunfullmäktigesalen.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samband med
moderniseringen av tekniken i kommunfullmäktigesalen också beakta behovet av en
höj- och sänkbar talarstol med fast ljudmikrofon.
Sammanfattning av ärendet
Kent Stenhammar (S) föreslår i motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 12
oktober 2017, § 168, att modernisera kommunfullmäktigesalen genom att installera
en höj- och sänkbar talarstol med fast ljudmikrofon.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-20, § 241
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-06-28
Kommunfullmäktige 2019-05-07, § 66
Bilaga - Ombudgeteringar av investeringar
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-20, § 134
Nämnden för Service 2018-01-24, § 7
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2018-01-17
Bilaga: offert på höj- och sänkbar talarstol, 2017-12-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-14, § 374
Kommunfullmäktige 2017-10-12, § 168
Motion från Kent Stenhammar (S) om att modernisera kommunfullmäktigesalen,
2017-10-17
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S), Carita Boulwén (SD) och Maria Losman (MP) yrkar bifall till
motionen.
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.
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Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva
Borgs (S) m.fl. yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret: administration, Service: fastigheter
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