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§ 217
Information från Arbetsmiljöverket om förtroendevaldas
arbetsmiljöansvar
Dnr KS/2019:593
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmiljöinspektörerna Karin Kåberger och Tommy Fahlander från
Arbetsmiljöverket informerar om förtroendevaldas arbetsgivarroll och
arbetsmiljöansvar. Bland annat redovisas statistik över arbetssjukdomar och den
skillnad som finns av rapporterade arbetssjukdomar mellan män och kvinnor. Det
informeras också om arbetsmiljöfrågor utifrån jämställdhet- och
tillgänglighetsperspektiv samt om det systematiska arbetsmiljöarbetet.
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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§ 218
Initiativ från Hans Forsberg (M) om uppdrag att utreda kommunens
hantering av färdtjänst och skolskjutsar
Dnr KS/2019:684
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att:
- Utreda orsakerna till kostnadsökningarna inom färdtjänsten.
- Ta fram förslag på åtgärder för att få budgeten för färdtjänsten i balans.
- Ta fram förslag på organisatorisk placering av kommunens hantering av
färdtjänst respektive skolskjutsar som skapar bättre förutsättningar för en
effektiv styrning.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Hans Forsberg (M) har väckt ett initiativ om att ge kommundirektören i
uppdrag att utreda orsakerna till kostnadsökningarna inom färdtjänsten, att ta fram
förslag på åtgärder för att få budgeten för färdtjänsten i balans samt att ta fram
förslag på organisatorisk placering av kommunens hantering av färdtjänst respektive
skolskjutsar som skapar bättre förutsättningar för en effektiv styrning.
Förslagsställaren menar att kommunens kostnader för färdtjänst under de senaste år
ökat kraftigt och för att kunna få till stånd åtgärder för att hantera nuvarande
underskott behövs mer analys av bakomliggande orsaker. Ansvaret för kommunens
färdtjänst är i dag delat mellan kommunstyrelsen som står för finansieringen och
förvaltningen för Teknik som sköter handläggningen. Även för kommunens
skolskjutsar i linjetrafik är ansvaret delat mellan kommunstyrelsen som finansierar
och förvaltningen för Förskola & Grundskola som sköter hanteringen. Detta menar
förslagsställaren komplicerar möjligheterna för en effektiv styrning och uppföljning.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Hans Forsberg (M), 2019-09-24
Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Forsberg (M) yrkar bifall till initiativet.
Maria Losman (MP) yrkar att tillägg görs i andra beslutssatsen med texten:
- samtidigt som åtgärden bidrar till en attraktiv kommun att bo, verka och
vistas i.
Eva Borg (S) yrkar bifall till Maria Losmans (MP) yrkande.

Justerare
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Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
eget yrkande och Maria Losmans (MP) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer först proposition på Hans Forsbergs (M) yrkande mot avslag, och
finner att kommunstyrelsen bifaller Hans Forsbergs (M) yrkande.
Ordföranden ställer sedan proposition på Maria Losmans (MP) m.fl. yrkande mot
avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår Maria Losmans (MP) m.fl. yrkande.
Beslutet skickas till
Kommundirektör

Justerare
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§ 219
Kommunstyrelsens delårsrapport per augusti 2019
Dnr KS/2019:199
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten per augusti med prognos 2019.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder
för att få budgeten i balans.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen prognosticerar ett underskott för helåret 2019 på -5,16 miljoner
kronor. De negativa avvikelserna genereras av den kraftigt ökande kostnaden för
färdtjänst samt kostnader för mottagande av nyanlända då bristen på boende gör att
kommunen behöver använda och anpassa kommunala lokaler till tillfälliga boenden.
De stora negativa posterna dämpas något av överskottet i projektportföljen och
översiktsplanen samt ett lägre utnyttjande av fritidskort för gymnasieelever och fria
resor för pensionärer än budgeterat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-17, § 294
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-09
Kommunstyrelsens delårsrapport per augusti 2019, 2019-09-17
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret: ekonomienheten

Justerare
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§ 220
Kommunens delårsrapport per augusti 2019
Dnr KS/2019:535
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för Kungsbacka kommun per augusti
2019.
Sammanfattning av ärendet
Delårsrapporten per augusti innehåller en uppföljning av kommunens samlade
verksamhet utifrån ekonomi, måluppfyllelse samt personal. Rapporten innehåller
sammanställda räkenskaper för kommunkoncernen bestående av Kungsbacka
kommun samt Eksta Bostad AB inklusive dotterbolag.
För Kungsbacka kommun görs en prognos per helår samt en bedömning av god
ekonomisk hushållning.
Kommunens resultat uppgår till 185 miljoner kronor per augusti. Prognos per helår
uppgår till 101 miljoner kronor, vilket är strax över budget. Främsta förklaringen till
att prognosen är lägre än utfall per augusti är en planerad avsättning för deponi
Svinholmen som beräknas ske under hösten. Prognostiserat resultat motsvarar
2 procent av skatter och generella statsbidrag vilket är i nivå med kommunens
finansiella mål.
Kommunens nämnder prognostiserar ett samlat underskott om 13,7 miljoner kronor.
Största underskottet återfinns hos nämnden för Individ & Familjeomsorg som
prognostiserar ett underskott om 34 miljoner kronor. Underskottet vägs till viss del
upp av prognostiserade överskott hos nämnden för Förskola & Grundskola samt
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. Nämnden för Individ och
familjeomsorg arbetar med en handlingsplan för en ekonomi i balans samt har
löpande under året haft avstämningar med politik och kommundirektör.
Delårsbokslutet innehåller en bedömning av god ekonomisk hushållning. Ett antal
indikatorer gäller per helårsbasis varpå siffrorna för innevarande år inte är
publicerade ännu. I dessa fall har bedömningen gjorts utifrån historik samt
genomförda åtgärder under året. Den sammantagna bedömningen är att kommunen
kommer att leva upp till målet om en god ekonomisk hushållning vid bokslutet 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-17, § 295
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-12
Delårsrapport per augusti 2019 för Kungsbacka kommun, KS 2019-09-24

Justerare
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Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder

Justerare
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§ 221
Utbildning i hantering av Ciceron Assistent
Dnr KS/2019:664
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Systemförvaltare Camilla Gerdgren informerar om nya läsverktyget för
sammanträdeshandlingar: Ciceron Assistent. Informationen handlar bland annat om
support och användning av läsverktyget.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerare
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§ 222
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 möte representanter för Länsstyrelsen
i Hallands län. Diskussionerna handlade bland annat om aktuella
samhällsbyggnadsprojekt.
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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§ 223
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 kommande konferens med
Göteborgsregionens kommunalförbund som bland annat kommer behandla regionala
utvecklingsstrategin och frågan om järnvägen mellan Göteborg och Borås.
2:e vice ordförande Eva Borg (S) rapporterar från lokala säkerhetsnämnden för
Ringhals kärnkraftverks sammanträde där information gavs om att representanter för
nämnden och från Ringhals kärnkraftverk kommer att besöka de halländska
kommunerna för att informera om verksamheten.
Vidare rapporterar Eva Borg (S) från riksdagens firande av den kvinnliga rösträtten.
Evenemanget skedde 18 september i Stockholm och innehöll bland annat möte med
riksdagens talman och föreläsning om demokratins utveckling i Sverige de senaste
hundra åren samt en nulägesanalys över demokratin i dag.
Ledamoten Ulrika Landergren (L) rapporterar från SKL och behandlingen av
förslaget om nytt kostnadsutjämningssystem.
1:e vice ordförande Fredrik Hansson (C) rapporterar från Göteborgsregionens
kommunalförbund och styrgruppen för miljö & samhällsbyggnads sammanträde där
bland annat regional cykelplan diskuterades samt de pilotprojekt som finns inom
området för sträckorna Göteborg-Alingsås och Göteborg-Kungsbacka.
Ledamoten Kalle Påsse Sundvall (M) rapporterar från Göteborgsregionens
kommunalförbund och styrgruppen för social välfärds sammanträde. Styrgruppen
diskuterade bland annat digitaliseringen av välfärden och den digitala
transformationen.
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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§ 224
Information om förvaltningen och pågående viktigare/större uppdrag,
projekt och händelser
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Biträdande kommundirektör Mariana Vikström informerar om
introduktionsprogrammet för nya kommundirektören Malin Aronsson som påbörjar
sin anställning 1 oktober 2019.
Vidare informeras som samtalen som skett med Migrationsverket och Länsstyrelsen i
Hallands län om kommuntal för nyanlända.
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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§ 225
Antagande av förslag till klassificeringsstruktur för
kommungemensamma stödprocesser
Dnr KS/2019:526
Beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till klassificeringsstruktur för kommungemensamma
stödprocesser, daterad 2019-06-26.
Sammanfattning av ärendet
Klassificeringsstrukturen är grunden i myndighetens arkiv- och
informationsredovisning och är ett systematiskt sätt att beskriva myndighetens
uppdrag och verksamhet. Klassificeringsstrukturen utgör grunden i
dokumenthanteringsplanen och är viktig i flera verksamhetssystem samt e-arkiv.
Kungsbacka kommun använder sig av KLASSA-modellen från SKL. Det är viktigt
att kommunens samtliga processer hålls uppdaterade, speciellt i en tid när kommunen
står inför ett byte av ärendehanteringssystem.
Kommunstyrelsen har som uppdrag att ansvara för de kommungemensamma
stödprocesserna och dess uppdatering. Stödprocesserna omfattar
verksamhetsområdena: samordnat verksamhetsstöd, informationsförvaltning,
systemförvaltning och arkitektur, HR/personal, ekonomi, inköp, lokalförsörjning,
inventariehantering, kris och säkerhet, information och marknadsföring samt
förvaltningsstöd.
Vissa av processerna förekommer enbart centralt i kommunen, men många finns i
samtliga nämnder och på samtliga förvaltningar. Den senaste uppdateringen gjordes
2017 (2017:706) och denna har nu reviderats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-02, § 258
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-07-31
Klassificeringsstruktur – kommungemensamma stödprocesser, daterad 2019-06-26
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
Kommunarkivet, kommunstyrelsens förvaltning: verksamhetschefer,
samtliga nämnder
Justerare
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§ 226
Antagande av förslag till klassificeringsstruktur för
kommungemensamma ledningsprocesser
Dnr KS/2019:525
Beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till klassificeringsstruktur för kommungemensamma
ledningsprocesser, daterad 2019-07-04.
Sammanfattning av ärendet
Klassificeringsstrukturen är grunden i myndighetens arkiv- och
informationsredovisning och är ett systematiskt sätt att beskriva myndighetens
uppdrag och verksamhet. Klassificeringsstrukturen utgör grunden i
dokumenthanteringsplanen och är viktig i flera verksamhetssystem samt e-arkiv.
Kungsbacka kommun använder sig av KLASSA-modellen från SKL. Det är viktigt
att kommunens samtliga processer hålls uppdaterade, speciellt i en tid när kommunen
står inför ett byte av ärendehanteringssystem.
Kommunstyrelsen har som uppdrag att ansvara för de kommungemensamma
ledningsprocesserna och dess uppdatering. Ledningsprocesserna omfattar
verksamhetsområdena: ledning av kommunal myndighet, styrning, organisering och
utveckling samt demokrati och insyn. Vissa av processerna förekommer enbart
centralt i kommunen, men många finns i samtliga nämnder och på samtliga
förvaltningar. Den senaste uppdateringen gjordes 2017 (2015:42) och denna har nu
reviderats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts 2019-09-02, § 259
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-07-04
Klassificeringsstruktur – kommungemensamma ledningsprocesser, 2019-07-04
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
Kommunarkivet, kommunstyrelsens förvaltning: verksamhetschefer,
samtliga nämnder
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§ 227
Antagande av förslag till klassificeringsstruktur för kommunstyrelsens
kärnverksamhet
Dnr KS/2019:527
Beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till klassificeringsstruktur för kommunstyrelsens
kärnverksamhet, daterad 2019-06-26.
Sammanfattning av ärendet
Klassificeringsstrukturen är grunden i myndighetens arkiv- och
informationsredovisning och är ett systematiskt sätt att beskriva myndighetens
uppdrag och verksamhet. Klassificeringsstrukturen utgör grunden i
dokumenthanteringsplanen och är viktig i flera verksamhetssystem samt e-arkiv.
Kungsbacka kommun använder sig av KLASSA-modellen från SKL. Det är viktigt
att kommunens samtliga processer hålls uppdaterade, speciellt i en tid när kommunen
står inför ett byte av ärendehanteringssystem.
Kommunstyrelsen har ett antal kärnprocesser. Detta är processer där
kommunstyrelsen är utförare av en verksamhet. Kommunstyrelsens kärnverksamhet
omfattar verksamhetsområdena: bedriva näringsliv, infrastruktur och samhällsskydd,
fysisk planering, hantera mark och exploatering samt borglig vigsel. Den senaste
uppdateringen gjordes 2017 (2017:705) och denna har nu reviderats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-02, § 260
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-07-31
Klassificeringsstruktur – Kommunstyrelsens kärnverksamhet, 2019-06-26
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
Kommunarkivet, kommunstyrelsens förvaltning: verksamhetschefer

Justerare

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 767642

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

18 (39)

2019-09-24

§ 228
Planbesked för Älvsåkers kyrkotorp 2:1 och Älvsåker 5:1
Dnr KS/2012:293
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att inte pröva den begärda
åtgärden genom vidare planförfarande för fastigheterna Älvsåkers kyrkotorp 2:1 och
Älvsåker 5:1.
Beslutsmotivering
Genomförd planstudie beskriver ett antal förutsättningar för området som utgör
grund vid bedömningen om området är lämpligt att bebygga. De förutsättningar som
framför allt lyfts fram i förstudien är de geotekniska förhållandena, bäckravinens
höga naturvärden och strandskydd samt närheten till naturgasledning och till den
hörande restriktioner. Samtliga av dessa förutsättningar begränsar den yta av
planstudieområdet som kan bebyggas. Undersökningar visar dessutom att de
geotekniska förhållandena är så pass dåliga att kostnaderna för att säkerställa
exempelvis stabiliteten kan bli mycket höga. Efter genomförd planstudie är det
fortfarande stora osäkerheter kring vad som är möjligt att bebygga inom området,
både ur ett praktiskt och ekonomiskt perspektiv.
Sammanfattning av ärendet
En förfrågan om avstyckning respektive planbesked avseende fastigheten Älvsåkers
kyrkotorp 2:1 i Älvsåker, inkom till kommunen 9 september 2012. Ansökan
kompletterades senare till att även gälla Älvsåker 5:1. En planstudie togs fram över
området, Norconsult 31 mars 2015, och sedan pausades projektet.
26 maj 2019 inkom skrivelse från fastighetsägarna om att återuppta arbetet med
projektet genom att få ett beslut om genomförd planstudie. Fastighetsägarna ändrade
dessutom projektet till att endast innehålla 30-35 småhus i form av äganderätt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-02, § 262
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-07-18
Skrivelse från fastighetsägarna om att återuppta arbetet, 2019-05-26
Planstudie Älvsåker, Norconsult, 2015-03-31
Kommunstyrelsen 2014-04-15, § 81
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2014-03-17
Förfrågan om avstyckning respektive planbesked avseende fastigheten Kyrkotorp 2:1
i Älvsåker, 2012-09-09

Justerare
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Kommunstyrelsen

Datum

19 (39)

2019-09-24

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
Fastighetsägare till Älvsåkers kyrkotorp 2:1, fastighetsägare till Älvsåker 5:1

Justerare
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§ 229
Svar på remiss från Räddningstjänsten Storgöteborg om
handlingsprogram för 2020–2023
Dnr KS/2019:479
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2019-09-10, och översänder det som sitt
svar till Räddningstjänsten Storgöteborg.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har beretts möjlighet att ge synpunkter på Räddningstjänstens
Storgöteborgs förslag till handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor för
Räddningstjänsten Storgöteborg 2020–2023.
Räddningstjänsten Storgöteborg har utarbetat ett nytt handlingsprogram enligt lag
(2003:778) om skydd mot olyckor. Lagen anger att en kommun ska ha ett
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst.
Medlemskommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum
har uppdragit åt kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg att ansvar för
att fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna enligt samma lag.
Handlingsprogrammet anger målen för kommunalförbundets förbyggande
verksamhet och räddningstjänst för de kommande fyra åren. Programmet anger
vidare hur den förebyggande verksamheten är ordnad och planeras, samt vilken
förmåga förbundet har och avser skaffa för att kunna genomföra räddningsinsatser.
Handlingsprogrammet ska antas av förbundsfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-10, § 270
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, 2019-08-26
Yttrande - Svar på remiss gällande Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot
olyckor för Räddningstjänsten Storgöteborg 2020–2023, 2019-09-10
Remissutskick – Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 2020–2023,
2019-06-05
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsens bifaller det.
Beslutet skickas till
Räddningstjänsten Storgöteborg
Justerare
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§ 230
Svar på remiss från Skogsstyrelsen om Hallands läns tillägg till
Nationell strategi för formellt skydd av skog
Dnr KS/2019:585
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat 2019-08-20, och översänder som
kommunens svar till Skogsstyrelsen i Hallands län.
Sammanfattning av ärendet
Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Hallands län har gemensamt formulerat ett
regionalt tillägg till Nationell strategi för formellt skydd av skog. Tillägget ska
användas tillsammans med den nationella strategin och ska fungerande vägledande
för myndigheter i arbetet med formellt skydd av skog.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-10, § 271
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-19
Yttrande, angående Hallands län tillägg till Nationell strategi för formellt skydd av
skog, 2019-08-20
Hallands läns tillägg till Nationell strategi för formellt skydd av skog, 2019-07-11
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, Skogsstyrelsen i Hallands län

Justerare
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§ 231
Uppdrag att upphandla mäklartjänster för fastigheten Skårby 2:3
Dnr KS/2019:413
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att förbereda försäljning av
småhustomter inom fastigheten Skårby 2:3 via mäklare.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 28 maj 2019 om planläggning av 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. Avsikten är att planlägga övrigt område med villor
och radhus som kommer att säljas via mäklare. Upphandling av en eller flera mäklare
sker via anbud.
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 2019-09-10, § 273
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-02
Kommunstyrelsen 2019-05-28, § 133
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret

Justerare

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 767642

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

23 (39)

2019-09-24

§ 232
Godkännande av föravtal för planprogram för Nordöstra Kungsbacka
Dnr KS/2019:606
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner föravtal som undertecknats av Bonava Sverige AB,
Derome Hus AB, JM AB och Sverigehuset i Forsgården 1 AB, 2019-06-20.
Kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören, eller deras respektive
ersättare, utses att för kommunens räkning underteckna avtalen.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till planprogram för Nordöstra
Kungsbacka. Planprogrammets syfte är att möjliggöra för nya stadsdelar i Voxlöv
och Tölö ängar.
Innan kommunstyrelsen kan godkänna planprogrammet krävs det att ovan angivet
föravtal undertecknas av samtliga exploatörer inom programområdet för att
säkerställa genomförandet av kommande detaljplaner inom programområdet.
Föravtalet reglerar hur finansieringen av utbyggnaden av Hedeleden ska lösas samt
hur kostnaden för utbyggnad och iordningställande ska fördelas mellan exploatörerna
och kommunen. Avtalet anger vidare principer för det fortsatta samarbetet mellan
parterna i kommande detaljplanearbeten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-10, § 274
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-21
Föravtal för planprogram för Nordöstra Kungsbacka, 2019-06-20
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret

Justerare
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§ 233
Godkännande av planprogram för Nordöstra Kungsbacka
Dnr KS/2016:655
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner planprogram för nordöstra Kungsbacka stad upprättad i
mars 2018, reviderad i augusti 2019.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till planprogram för nordöstra Kungsbacka stad har sänts till berörda
myndigheter, nämnder, föreningar och sakägare för yttrande, under tiden 8 maj till 25
juni 2018.
Under samrådstiden inkom 36 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak
utbyggnad av nya trafikleder och järnvägsspår, trafik och buller från befintliga vägar,
den nya bebyggelsens karaktär samt ianspråktagande av jordbruksmark och hur
befintliga verksamheter kan samexistera med ny bostadsbebyggelse.
Planprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för utbyggnad av Hedeleden
och av flera nya stadsdelar med huvudsakligen bostäder inom Voxlöv och Tölö
ängar. Inom programområdet finns även stationsområdet kring Hede station med ett
stort antal verksamheter planerade på den västra sidan om järnvägen.
Programhandlingen har efter upprättandet reviderats med följden att texten i
programförslaget har kompletterats med utförligare beskrivningar av framför allt
geoteknik, risk och miljökvalitetsnormer för vatten.
Även avsnittet om genomförandefrågor har utvecklats då arbetet med avtal gått
framåt. I kartan har justeringar gjorts gällande programgränsen, läget på Hedeleden
och placering av skolor och grönområden. Kartan har även kompletteras med
grönstråk som binder ihop grönområdena, en möjlig förlängning av Hedeleden
söderut och trafiksäkra passager för gång och cykel över Hedeleden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-10, § 275
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-21
Planprogram för nordöstra Kungsbacka stad, upprättad i mars 2018, reviderad i
augusti 2019
Samrådsredogörelse, 2019-08-21
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar på återremiss till kommunstyrelsens förvaltning, med
motiveringen att minst 50 procent av bostäderna i planprogrammet ska utgöras av
hyresrätter.
Justerare
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Datum

25 (39)

2019-09-24

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.
Ordföranden ställer först proposition på Eva Borgs (S) m.fl. återremissyrkande mot
att ärendet ska avgöra 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.
Anteckning
Maria Rasmussen (V) stödjer Eva Borgs (S) yrkande.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden, nämnden för Teknik

Justerare
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§ 234
Godkännande av avsiktsförklaring med Ellevio
Dnr KS/2019:488
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaring med Ellevio.
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller
den i dess ställe att underteckna samtliga för ärendet nödvändiga handlingar.
Sammanfattning av ärendet
Inom ramen för detaljplan Klovsten har det parallellt arbetats med att flytta den
högspänningsledningen som korsar området. Klovsten är utpekat i kommunens
styrdokument ”Mark för näringslivet”. Kraftledningen har ett omfattande
skyddsområde och delar marken i två delar vilket försvårar en effektiv exploatering
av området. Utöver de två nämnda utvecklingsområdena påverkar kraftledningen
också Kungsbackaskogen och ett område i Gräskärr som i översiktsplan ÖP06 är
utpekat som ”utredningsområde för bostäder”.
Avsiktsförklaringen syftar till att fastställa ett ramverk för nedläggning av
kraftledningen och arbetet bedöms pågå under fem till sex år, förutsatt att samtliga
nödvändiga myndighetstillstånd erhålls. Avsiktsförklaringen innebär att Kungsbacka
kommun och Ellevio löpande kommer teckna nya avtal för de olika åtgärderna som
behöver genomföras för nedläggning av kraftledningen.
Projektet har en uppskattad kostnad om cirka 70 miljoner kronor, beräknad med 2018
års prisnivå, vilken finansieras av kommunen. Projektet möjliggör effektiva
exploateringar av områdena Klovsten och Gräskärr, möjligheten att utveckla den
tätortsnära Kungsbackaskogen samt utredningsområdet för bostäder i Gräskärr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-10, § 276
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-07-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-20, § 255
Avsiktsförklaring Kungsbacka kommun och Ellevio, 2019-08-16
Förstudie Klovsten 50-72 kv
Bilaga – Karta alla nya alternativ
Karta – Alternativ A3
Förstudie Klovsten 130 kv
Konsekvensanalys kraftledningen
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Hansson (C) och Ulrika Landergren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Justerare
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Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Ellevio, samhällsbyggnadskontoret

Justerare
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§ 235
Uppstart av projekt enligt lokalplan för Varlaskolan inklusive idrottshall
Dnr KS/2019:545
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projektering och genomförande av projekt,
Varlaskolan och idrottshall. Projektet är inplanerat att vara färdigställt år 2022 i
lokalplan för perioden 2020–2024.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2020 finns medel avsatt för utbyggnation av
Varlaskolan med tillhörande idrottshall samt iordningsställande av markparkering.
Kommunstyrelsen beslutade 24 april 2018 om uppstart av förstudie som har föregåtts
av en utredning. Under hösten 2018 och våren 2019 har utredning och förstudie
utförts som visar på möjlig lokallösning. De utrymmen som skapas är planerade för
att i möjligaste mån kunna samnyttjas för såväl utbildnings-, kultur- och
fritidsverksamhet. Även utemiljön planeras för ökad grad av samnyttjande.
Under förstudien har det visat sig att lokaler för skyddsrum behöver ingå i projektet
samt att större ombyggnationer av måltidsköket behövs. Dessa delar är tillägg från
ursprunglig planering. I den fortsatta projekteringen kommer det planeras för att
bordtennisverksamhet ska inrymmas i idrottshallen vilket också är ett tillkommande
behov.
Behovet av fler elevplatser inom de centrala skolorna är stort och alternativet att
bygga ut Varlaskolan med fler elevplatser är ett långsiktigt alternativ.
Utbyggnationen av Varlaskolan kommer även avlasta det stora trycket på andra
skolor där möjligheten till en utbyggnation är svårare.
För att förvaltningen för Service ska kunna genomföra projektet till skolstart
höstterminen 2022 behöver projekteringen starta under 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-10, § 285
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-27
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Service, nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för Kultur &
Fritid, kommunledningskontoret: ekonomi
Justerare
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§ 236
Anmälan av delegeringsbeslut
Dnr KS/2019:4, KS/2019:5
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under
perioden 2019-05-07 till 2019-09-17.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning. Dessa beslut ska
redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta
lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått
beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Justerare

Delegat

Ärende
KSAU 2019-09-03, KSAU 2019-09-10,
KSAU 2019-09-17

Biträdande kommundirektör

Tilläggsbeställning – Svensk e-identitet

Mark- och exploateringschef

Överenskommelse om fastighetsreglering gällande
Vallda-Lunden 2:15 och 2:19

Mark- och exploateringschef

Nyttjanderättsavtal för VA-ledningar – Vallda 25:13

Exploateringsingenjör

Markupplåtelseavtal för Rågelund 1:95 och Gärdet 1:8
– Landa Vatten-, Avlopp, Fiber ekonomisk förening

Samhällsbyggnadschef

Avtal för bekostande av brandpost – Munkekullen Särö
1:477

Samhällsbyggnadschef

Avtal för skydds- och varsamhetsbestämmelser –
Munkekullen Särö 1:477

Exploateringsingenjör

Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering

Exploateringshandläggare

Nyttjanderättsavtal för Dermanord – Frillesås-Rya 3:77
Expedierat/bestyrkt
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Administrativ chef

Anställande av kommunsekreterare

Exploateringshandläggare

Markupplåtelseavtal – Heberg 1:2

Exploateringshandläggare

Markupplåtelseavtal – Tölö 1:3

Exploateringshandläggare

Markupplåtelseavtal – Tölö 5:3

Exploateringshandläggare

Markupplåtelseavtal – Skårby 2:3

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Lunna 3:15 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Vallda 4:127 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Lunna 11:3 – teleledningar

Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2019-05-07 till
2019-09-17, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare
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§ 237
Redovisning av inkomna skrivelser
Dnr KS/2019:1
Beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 28 augusti 2019 till 24 september 2019 har följande skrivelser
inkommit till kommunstyrelsen:
- Kommunforskning i Västsveriges protokoll från årsmöte 21 maj 2019
- Miljödepartementets beslut om entledigande och förordnande av ersättare i
den lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk
- Kommun- och regionledningsforums protokoll från sammanträdet
4 september 2019
- Räddningstjänsten Storgöteborgs ekonomiska lägesrapport per maj 2019.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet, och finner att
kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 238
Uppdrag att tillsätta en kommitté för att utse gåvomottagare för
stipendier från Asta och Anders Brattströms stipendiefond
Dnr KS/2017:200
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att det är nämnden för Kultur & Fritid som ska tillsätta
en kommitté för att utse gåvomottagare varje år vad avser stipendier från Asta och
Anders Brattströms stipendiefond.
Kommunfullmäktige beslutar att detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut
1995-04-06, § 36, vad avser meningen ”skolstyrelsens arbetsutskott och
kulturskolans rektor ska vara den kommitté som enligt gåvobrevet har att besluta om
utdelning”.
Sammanfattning
Kungsbacka kommun förvaltar stipendiefonden Asta och Anders Brattströms
stipendiefond. Fonden delar årligen ut stipendier till elever som under året gjort
särskilt goda prestationer i sång och/eller musik inom Kulturskolans
verksamhetsområde.
Kommunfullmäktige beslutade 6 april 1995 att
- fondens medel ska förvaltas av kommunledningskontoret,
- skolstyrelsens arbetsutskott och kulturskolans rektor ska vara den kommitté
som enligt gåvobrevet har att besluta om utdelning.
Eftersom ansvaret för Kulturskolan har övergått till nämnden för Kultur & Fritid,
föreslås att fullmäktiges beslut vad avser meningen ”skolstyrelsens arbetsutskott och
kulturskolans rektor ska vara den kommitté som enligt gåvobrevet har att besluta om
utdelning” upphävs och att frågan om att utse kommitté, överlämnas till nämnden för
Kultur & Fritid.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-02, § 257
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-07-08
Nämnden för Kultur & Fritid 2019-05-23 § 45
Gåvobrev och tidigare beslut
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Justerare
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Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret: ekonomi, nämnden för Kultur & Fritid
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§ 239
Antagande av reviderade stadgar för Kungsbacka arkitekturpris
Dnr KS/2019:149
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av stadgar för Kungsbacka
arkitekturpris med revidering av rubrik till regler för Kungsbacka arkitekturpris.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka arkitekturpris instiftades av kommunfullmäktige 13 maj 1993 och har
årligen sedan dess delats ut, i syfte att vid ny- och eller ombyggnad främja en god
byggnadskultur som anpassats till stads- och landskapsbildens särprägel och
helhetsmiljö. Priset delas ut till nyskapande byggnadsverk ur miljö- och
arkitektursynpunkt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-02, § 261
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-29
Byggnadsnämnden 2019-02-14, § 39
Byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-25
Förslaget till nya Kungsbacka arkitekturpris, stadgar, 2019-01-25
Kungsbacka arkitekturpris, stadgar, 2015-12-01
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
Byggnadsnämnden, samhällsbyggnadskontoret
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§ 240
Begäran om tilläggsanslag från kommunrevisionen
Dnr KS/2019:537
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunrevisionen tilldelas ett utökat anslag för 2019 med 300 000 kronor som
finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett.
Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har i inkommen skrivelse begärt tilläggsanslag om 300 000
kronor för 2019 för att täcka ökade arvoden inklusive sociala avgifter till följd av den
utökning med två ledamöter som kommunfullmäktige beslutades 13 december 2018
och som gäller för mandatperioden 2019–2022. Kommunrevisionen anger i
skrivelsen att de har små möjligheter att effektivisera sin verksamhet samtidigt som
de inte vill minska antalet granskningar. I kommunbudget för 2020 har revisionen
tilldelats en utökning enligt begäran.
Kommunfullmäktiges presidium har givits möjlighet att yttra sig över begäran om
tilläggsanslag. Presidiet förordar att begäran tillstyrks.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-10, § 267
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-13
Kommunrevisionens begäran om tilläggsäskande för 2019, 2019-06-28
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
Kommunrevisionen, kommunledningskontoret: ekonomi
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§ 241
Ändring av förbundsordning för Göteborgsregionens
kommunalförbund
Dnr KS/2019:533
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderad förbundsordning för
Göteborgsregionens kommunalförbund enligt förbundsfullmäktiges beslut
2019-06-18, § 30.
Sammanfattning av ärendet
Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsfullmäktige beslutade 18 juni 2019
att godkänna förslag till reviderad förbundsordning och översända det till
medlemskommunerna för fastställande av respektive fullmäktigeförsamling.
Revideringarna avser i första hand den förändrade rollen för förbundet genom att
regionplaneuppdraget upphör, men innefattar även uppdateringar på grund av den
nya kommunallagen samt en mindre revidering rörande hantering av
medelshanteringspolicy.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-10, § 268
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-07-05
Förslag till reviderad förbundsordning
Göteborgsregionens förbundsfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 30
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 (GR)
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§ 242
Antagande av taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen
om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel
Dnr KS/2018:386
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ändrar sitt beslut i § 258 den 13 december 2018 om Taxa för
prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om e-cigaretter och
påfyllnadsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, enligt
följande.
Beslutet om avgifterna för anmälnings- och tillsynsärenden enligt tobakslagen
(1993:581) samt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
upphävs. Övriga avgifter i taxan ska vara oförändrade.
Taxan kompletteras med en avgift om 6 000 kronor för prövning av tillstånd till
försäljning enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Taxan kompletteras vidare med en avgift för årlig tillsyn om 3 720 kronor för tillsyn
av tillstånds- eller anmälningsärenden enligt lagen (2018:2088) om tobak och
liknande produkter.
De nya avgifterna gäller från och med den 1 november 2019.
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd får varje år besluta om att justera taxans avgifter i
enlighet med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Avgifterna justeras uppåt
till närmast jämna krontal och får aldrig bli lägre än angivna belopp i taxan.
Utgångspunkt för indexregleringen är den 1 september 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 13 december 2018 om avgifter för anmälningspliktig
detaljhandel för tobaksvaror och elektroniska cigaretter enligt tobakslagen
(1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
samt för ärenden enligt alkohollagen och lagen om handel med receptfria läkemedel.
Tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare upphörde att gälla den 1 juli 2019 och har ersatts med lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen syftar till att minska bruket av
tobak och till att motverka illegal handel med tobak. Bland annat införs tillståndsplikt
för handel med tobak. De nya reglerna började gälla den 1 juli 2019.
Kommunen får ta ut avgifter för tillstånd på grunder som bestäms av
kommunfullmäktige och för tillsyn, 8 kap. 1-2 §§ nya tobakslagen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-10, § 269
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-29
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Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2019-08-14, § 114
Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydds tjänsteskrivelse, 2019-08-01
Kommunfullmäktige 2018-12-13, § 258
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 Miljö & Hälsoskydd, kommunledningskontoret: ekonomi
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§ 243
Antagande av förslag till riktlinjer för jakträttsupplåtelse
Dnr KS/2019:377
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för jakträttsupplåtelse i Kungsbacka kommun,
daterade 2019-08-16.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har saknat riktlinjer för jakträttsupplåtelser varför ett förslag till riktlinjer
nu har upprättats. Riktlinjerna beskriver bland annat hur jakträttshavare ska utses,
dennes rättigheter och skyldigheter vad gäller jakt, vilt- och skogsvård samt
rekommenderad upplåtelsestid.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-10, § 272
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-16.
Riktlinjer jakträttsupplåtelse i Kungsbacka kommun, 2019-08-16.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret.
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