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§ 244
Information om att barnkonventionen blir lag
Dnr KS/2019:734
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Utvecklare för barnkonventionen och jämställdhet inom förvaltningen för Kultur &
Fritid Emma Snelder informerar om grunderna i barnkonventionen, de fyra
grundprinciperna, vad det innebär att barnkonventionen blir lag, vad ett
barnrättsperspektiv är samt hur barnrättslagen kan vara vägledande i kommunens
arbete.
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§ 245
Information om samråd och viktigare pågående ärenden från
arbetsutskottets sammanträden
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Fredrik Hansson (C) har inget att informera om från arbetsutskottets
sammanträden.
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§ 246
Information om aktuella händelser från nämnder, bolag,
intresseorganisationer (SKL, GR med flera)
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
2:e vice ordförande Eva Borg (S) rapporterar från Göteborgsregionens
kommunalförbund och förbundsstyrelses sammanträde som bland annat behandlade
delårsrapporten per augusti 2019, den fördjupande översiktsplanen för Partille
centrum och den fördjupade strukturbilden för kustzonen. Styrelsen fick också en
föredragning om organisatoriska förutsättningar på arbetsplatser.
Vidare rapporterar Eva Borg (S) från kommun- och regionsledningsforums
sammanträde där diskussionerna handlade om en kustnära vandringsled genom
Halland och den förstudie för detta som färdigställts. Vid tillfället avhandlades också
ersättningsmodell för hemsjukvårdsöverenskommelsen.
Ledamoten Ulrika Landergren (L) rapporterar från Göteborgsregionens
kommunalförbund och styrgruppen för arbetsmarknads sammanträde där bland annat
fördjupad samhällsorientering för nyanlända, valideringsutredning och lägesrapport
kring Arbetsförmedlingen behandlades.
Vidare informerar Ulrika Landergren (L) om möten med Länsstyrelsens i Hallands
län om kommuntal och Hanhals holme.
Ledamoten Kalle Påsse Sundvall (M) rapporterar från Göteborgsregionens
kommunalförbund och styrgruppen för social välfärds sammanträde. Styrgruppen
hade bland annat tema: boende, bostäder och social hållbarhet; och tema:
funktionshinder. Vidare diskuterades boendeprognoser, effektiva boendemiljöer och
innovativt bostadsbyggande för att minska boendesegregationen.
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 780534

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

8 (36)

2019-10-22

§ 247
Information om förvaltningen och pågående viktigare/större uppdrag,
projekt och händelser
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Malin Aronsson informerar om den gemensamma uppvaktningen
av personer som varit anställda i Kungsbacka kommun i 25 år, alternativt i 20 år och
går i pension, som ägde rum på Tjolöholm slott 15 oktober. Det var första gången en
gemensam uppvaktning anordnades.
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§ 248
Initiativ från Ulrika Landergren (L) om att ta fram en handbok för
ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
nämnder
Dnr KS/2019:671
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en handbok för
ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.
Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Ulrika Landergren (L) har väckt ett initiativärende om att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en handbok för ledamöter och
ersättare i kommunstyrelsen och nämnder.
Enligt Ulrika Landergrens (L) förslag kan en handbok fungera som ett stöd till såväl
nya som mer erfarna politiker. Förslagsställaren anser att handboken endast bör
finnas elektroniskt på webben för att främja såväl den digitala resan som miljön.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-17, § 297
Initiativärende från Ulrika Landergren (L) om att ta fram en handbok för
förtroendevalda, 2019-09-17
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Hansson (C) yrkar att tillägg görs att handboken för ledamöter och ersättare
även ska var till för kommunfullmäktige, enligt följande:
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en handbok för
ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och eget yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Fredrik Hanssons (C) yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller Fredrik
Hanssons (C) yrkande.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§ 249
Återrapportering av uppdrag om Kungsbacka kommuns arbete med
tillgänglighet
Dnr KS/2018:337
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten ”Kommunens arbete med tillgänglighet”,
2019-08-23 och anser uppdraget som utfört.
Kommunstyrelsen lägger i punkt 2.2 överst på sidan 7 i rapporten ”Kommunens
arbete med tillgänglighet” till följande mening: Det är viktigt att det finns förenklad
och lättläst text på hemsidan för personer med dyslexi och andra
funktionsnedsättningar.
Kommunstyrelsen skickar rapporten ”Kommunens arbete med tillgänglighet” till
kommunfullmäktige för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Den 7 december 2018 upphörde styrdokumentet policy för att förbättra
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning att gälla efter beslut i
kommunfullmäktige. I samband med detta fick kommundirektören i uppdrag att se
över hur kommunen kan utveckla arbetet med tillgänglighetsfrågorna på kort och
lång sikt. Uppdraget skulle återrapporteras till kommunstyrelsen senast 1 juni 2019.
I rapporten konstateras att det pågår mycket arbete med tillgänglighetsfrågor inom
alla nämnders ansvarsområden. Stora delar av arbetet sker inom den ordinarie
verksamheten. För att skapa en bild av hela organisationens arbete med tillgänglighet
som gemensam utgångspunkt för framtida beslut beskrivs först nuläget i frågan och
sedan de viktigaste utvecklingsområden.
I rapporten identifieras även följande konkreta utvecklingsområden som är
gemensamma för de flesta verksamheter inom organisationen, vilka bör prioriteras.
-

Rutiner för kontinuerliga förbättringar
Nyttjandet av tekniken
Fokusering på invånardialog och upplevda hinder
Lyfta goda exempel för en lärande organisation.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01, § 301
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-23
Rapporten ”Kommunens arbete med tillgänglighet”, 2019-08-23
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 780534

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

2019-10-22

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, nämnden för Individ & Familjeomsorg

Justerare
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§ 250
Planbesked för Kungsbacka 4:52 och 4:66
Dnr KS/2019:597
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar beskedet att kommunen avser att pröva den begärda
åtgärden och inleda en planeringsprocess för fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66
i Kungsbacka stad.
Kommunstyrelsen överlämnar åt byggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan
med syftet att möjliggöra för handel, kontor och service inom fastigheterna
Kungsbacka 4:52 och 4:66 enligt kommunstyrelsens begäran.
Beslutsmotivering
Förfrågan innebär att möjliggöra för utökning av handel, kontor och service i södra
Inlagsområdet och stämmer överens med kommunens fördjupade översiktsplan för
Kungsbacka stad (FÖP 09), varför kommunen ställer sig positiv till förfrågan.
En omvandling av södra Inlagsområdet från logistik, industri och annan ytkrävande
verksamhet till handel, kontor och service är lämpligt med hänsyn till att
handelsplatsen i södra Inlag med Coop, Willys med flera redan är etablerad intill
aktuella fastigheter. Att samla och komplettera Inlags handelsområde med ytterligare
handel, kontor och service bedömer kommunen som en bra utveckling av området.
Handelsplatsen i södra Inlag ska ses som ett komplement till centrala Kungsbacka
och handelsplatsen Borgås i norra Kungsbacka.
Sammanfattning av ärendet
Ägarna till fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 har genom ombud den 30
augusti 2019 ansökt om planbesked för handel, kontor och service inom
fastigheterna. Syftet med förfrågan är att möjliggöra för handel inom en byggnad om
cirka 40-50 procent av fastighetsytan innehållande handel, samhällsfunktioner såsom
vårdcentral, tandläkare och kontor. Intentionen är att stärka handelsplatsen med
kompletterande handel och samordna trafiklösning och parkering för hela
handelsplatsen för att skapa en positiv utveckling.
Fastigheterna är centralt placerade intill korsningen Inlagsleden/Hantverksgatan och
befintligt handelsområde. Fastigheten är i dag av industriell karaktär och inom
fastigheterna bedrivs bland annat åkeriverksamhet. Fastigheten omfattas i sin helhet i
dag av detaljplan K44 (1964-12-13) som medger industri. Tillfarten till området sker
via Hantverksgatan. Enligt fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad ingår
området i sin helhet av område för stadsomvandling på lång sikt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01, § 303
Justerare
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Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-05
Ansökan 2019-08-30
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) 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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§ 251
Planbesked för Sintorp 3:6
Dnr KS/2019:216
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda
åtgärden genom vidare planförfarande.
Beslutsmotivering
Området som ansökan avser ligger enligt kommunens översiktsplan utanför
utvecklingsområde och därför inom ett område där kommunen inte planerar aktivt
för utveckling av bostäder och samhällsservice. Området saknar närhet till service
och kollektivtrafik och riskerar att påverkas negativt av trafikbuller från väg 850.
Fastigheten ingår inte i verksamhetsområde för kommunalt VA och finns inte med i
VA-utbyggnadsplanen. Kommunen anser därför att marken inte är lämplig för
föreslagen exploatering.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Sintorp 3:6 har den 14 mars 2019 ansökt om planbesked för
att genom en ny detaljplan, möjliggöra för byggnation av cirka 20 enbostadshus med
äganderätt. I ansökan beskrivs att projektet har en ambition att kunna erbjuda småhus
till en relativt låg kostnad.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ligger den aktuella fastigheten utanför
utvecklingsområdet för Frillesås och således i ett område där kommunen inte aktivt
planerar för utveckling av fler bostäder och samhällsservice. Fastigheten ligger
utanför verksamhetsområde för VA och ingår inte i kommunens utbyggnadsplan för
kommunalt vatten och avlopp.
Området som föreslås för bebyggelse ligger cirka 500 meter från ett vindkraftverk.
Enligt kommunens översiktsplan bör avståndet mellan vindkraftverk och samlad
bebyggelse vara minst 1 000 meter, förutom till Kungsbacka stad och dess
utvecklingsområde där avståndet bör vara minst 2 000 meter. Till ansökan bifogas en
ljudimmissionsberäkning som visar att inom området där bostadsbebyggelse föreslås
ligger den ekvivalenta ljudnivån lägre än riktvärdet 40 dB(A). Beräkningen tar
hänsyn till buller från vindkraftverk, inte buller från fordonstrafik.
Ansökan har den 1 augusti 2019 kompletterats med ett förtydligande om hur området
kan angöras via Gustafs väg. För gående och cyklister hänvisas till Ängavägen.
Fastigheten består i väster av brukad åkermark och i öster av ett höjdparti bevuxet
med skog. I randen mellan skog och åker finns en fornlämning registrerad i
Riksantikvarieämbetets fornsök.
Fastigheten korsas av en kraftledning, vilket kan innebära begränsningar i hur
marken kan användas i närheten av den.
Justerare
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01, § 304
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-11
Ansökan, 2019-03-14
Karta, 2019-03-14
Ljudimmissionsberäkning, (Akustikkonsulten i Sverige AB, 2019-03-07),
2019-03-14
Karta, ljudimmissionsberäkning, 2019-03-14
Komplettering av ansökan, 2019-08-01
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Lagfarna ägare till Sintorp 3:6

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§ 252
Samrådsbeslut för bostadsförsörjningsprogram 2019–2025
Dnr KS/2019:165
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att samråda kring förslag till
Kungsbackas bostadsförsörjningsprogram för 2019–2025, daterat september 2019.
Kommunstyrelsen beslutar att bostadsförsörjningsprogrammet även ska skickas ut på
remiss till de partier som är representerade i kommunfullmäktige samt att ungdomar i
Kungsbacka ska få möjlighet att tycka till om bostadsförsörjningsprogrammet under
remisstiden.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har tagit fram ett förslag till bostadsförsörjningsprogram för
2019–2025 med utblick mot 2030. Enligt lagen om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar (2000:1383 ändrad 2013:866) ska kommunen samråda
med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt
tillväxtarbete i länet och andra regionala organ, tillfälle att yttra sig.
Bostadsförsörjningsprogrammet syftar till att
- Ange övergripande riktlinjer för bostadsförsörjningen i Kungsbacka kommun
- Utreda om utbudet av bostäder i kommunen motsvarar efterfrågan
- Utreda bostadsbehovet för särskilda grupper
- Utreda vilket tillskott av bostäder som krävs för att utbudet ska motsvara
framtidens efterfrågan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01, § 305
Kungsbackas bostadsförsörjningsprogram 2019–2021 med utblick mot 2030, förslag
för samråd, september 2019
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-21
Kungsbackas bostadsförsörjningsprogram 2019–2021 med utblick mot 2030, förslag
för samråd, augusti 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-10, § 277
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar att bostadsförsörjningsprogrammet även ska skickas ut på remiss
till de partier som är representerade i kommunfullmäktige.
Carita Boulwén (SD) och Maria Losman (MP) yrkar bifall till Eva Borgs (S)
yrkande.
Justerare
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Ulrika Landergren (L) yrkar att ungdomar i Kungsbacka ska få möjlighet att tycka
till om bostadsförsörjningsprogrammet under remisstiden.
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Eva Borgs (S) m.fl. yrkande och
Ulrika Landergrens (L) yrkande.
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag,
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
Ordföranden ställer sedan proposition på Eva Borgs (S) m.fl. tilläggsyrkande mot
avslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Eva Borgs (S) m.fl. tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer sedan proposition på Ulrika Landergrens (L) tilläggsyrkande mot
avslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Ulrika Landergrens (L)
tilläggsyrkande.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Hallands län, Region Halland, Göteborgsregionens
kommunalförbund, Mölndals kommun, Varbergs kommun, Göteborgs kommun,
Marks kommun, samtliga partier representerade i kommunfullmäktige
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§ 253
Uppstart av projekt enligt lokalplan för gruppbostad och
servicebostäder i Kolla Parkstad
Dnr KS/2019:645
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Gruppbostad Kungsbacka i Kolla
Parkstad.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2020 finns medel avsatta för nybyggnation av en
gruppbostad i Kolla Parkstad med sex boendeplatser. Projektet är inplanerat att vara
färdigställt 2022 i lokalplan för perioden 2020–2024, löpnummer 415.
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.
För att projektet ska kunna hålla sin tidplan behöver kommunstyrelsen ge
godkännande till uppstart av projektet under kvartal 3 2019. I projektet ska det
planeras för flexibla lokaler för att möjliggöra att lokalerna kan användas som
servicebostad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-08, § 321
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-10
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) 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 Individ & Familjeomsorg,
Kommunledningskontoret: ekonomi
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§ 254
Antagande av metod för e-arkivering av elektroniskt underskrivna
handlingar från verksamhetssystemet Lex
Dnr KS/2019:79
Beslut
Kommunstyrelsen antar metod för e-arkivering av elektroniskt underskrivna beslut,
daterad 2019-09-05, och intygar de elektroniska underskrifternas giltighet i
verksamhetssystemen Lex2 och Ciceron vid signeringstillfället och därmed över tid.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 19 mars 2013 att kommunen
successivt skulle övergå till en digital nämndadministration. Beslutet innebar att
samtliga nämnder och styrelsers protokoll skulle skrivas under elektroniskt.
Kungsbacka kommun har sedan beslutet togs succesivt övergått från en analog till
digital hantering av nämnders och styrelsers protokoll. Kommunen har med
anledning av bytet av verksamhetssystemet Lex2 behov av att e-arkivera ärenden och
handlingar därifrån.
Kommunstyrelsen får i sin roll som arkivmyndighet fatta kommunövergripande
beslut för en god arkivvård. Vården av kommunens digitala allmänna handlingar ska
ske i det kommungemensamma e-arkivet.
Genom att kommunstyrelsen intygar de elektroniska underskrifternas giltighet vid
signeringstillfället intygas underskrifternas giltighet över tid.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-08, § 315
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-05
Metod för e-arkivering av elektroniskt underskrivna beslut, 2019-09-05
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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§ 255
Svar på socialdepartementets remiss om stärkt kompetens i vård och
omsorg (SOU 2019:20)
Dnr KS/2019:466
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2019-09-13, och översänder det som sitt
svar till socialdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun är en av flera remissinstanser i Sverige som fått möjligheten att
svara på slutbetänkandet från utredningen Reglering av yrket undersköterska
(SOU 2019:20).
Utredningens övergripande uppdrag är att föreslå hur yrket undersköterska kan
regleras i syfte att öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården och
omsorgen. Med ett reglerat yrke avses yrkesverksamhet där det genom lag,
förordning eller andra föreskrifter, direkt eller indirekt, krävs bestämda
yrkeskvalifikationer för att få tillträde till eller utöva verksamheten eller någon form
av denna eller använda en viss yrkestitel. Utredningens förslag är att yrket
undersköterska regleras med en skyddad yrkestitel.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-08, § 317
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-24
Yttrande, 2019-09-13
Stärkt kompetens i vård och omsorg – Betänkande av utredningen Reglering av yrket
undersköterska (SOU 2019:20)
Nämnden för Vård & Omsorg, ordförandebeslut 2019-08-19
Yttrande, 2019-06-28
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2019-06-28
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Socialdepartementet

Justerare
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§ 256
Svar på utbildningsdepartementets remiss av KLIVA:s delbetänkande
På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom Komvux för elever
med svenska som andraspråk (Dnr U2019/02278/GV)
Dnr KS/2019:546
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 30 september 2019, och översänder det som
sitt svar till utbildningsdepartementet.
Deltar inte i beslut
Carita Boulwén (SD) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen tillsatte 2018 utredningen En sfi och vuxenutbildning. Efter flera
tilläggsdirektiv bytte utredningen namn till Stärkt kvalitet och likvärdighet inom
Komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA). Nu har en promemoria
med flera åtgärdsförslag presenterats. Kungsbacka kommun har som remissinstans
erbjudits att lämna synpunkter på förslagen.
De författningsändringar som utredningen föreslår syftar till att säkerställa
individanpassad utbildning för de elever som omfattas av utbildningsplikt, det vill
säga nyanlända som tar del av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, och som
bedöms vara i behov av utbildning för att kunna komma i arbete.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-15, § 326
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-30
Yttrande, 2019-09-30
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2019-09-16, § 98
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2019-09-16
KLIVA:s delbetänkande På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom Komvux
för elever med svenska som andraspråk (Dnr U2019/02278/GV)
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Utbildningsdepartementet
Justerare
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§ 257
Svar på socialdepartementets remiss av betänkandena Komplementär
och alternativ medicin och vård – säkerhet kunskap och dialog (SOU
2019:15) och Komplementär och alternativ medicin och vård – ny
lagstiftning (SOU 2019:28)
Dnr KS/2019:540
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2019-09-24, och översänder det som sitt
svar till socialdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen uppdrog 2017 åt en särskild utredare att kartlägga och lämna förslag i
frågor om ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och
behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården. KAM-utredningens
(komplementär och alternativ medicin) delbetänkandet och slutbetänkande innehåller
förslag som rör säkerhet, kunskap och dialog inom komplementär och alternativ
medicin samt lagförslag inom området.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-15, § 327
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-24
Yttrande, 2019-09-24
Nämnden för Vård & Omsorg 2019-09-18, § 93
Nämnden för Vård & Omsorgs yttrande, 2019-09-18
Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet kunskap och dialog
(SOU 2019:15)
Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning (SOU 2019:28)
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
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§ 258
Anmälan av delegeringsbeslut
Dnr KS/2019:4, KS/2019:5
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under
perioden 2019-08-23 till 2019-10-11.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning. Dessa beslut ska
redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta
lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått
beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Justerare

Delegat

Ärende
KSAU 2019-10-01, KSAU 2019-10-08,
KSAU 2019-10-15

Tillförordnad biträdande
kommundirektör

Personuppgiftsbiträdesavtal med Info Caption AB 2019

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Lunna 1:2 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Ysby 5:6 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Spårhaga 2:82 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Ysby 3:9 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Ysby 3:11 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Ysby 3:2 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Markupplåtelseavtal Rågelund 1:95 – Ellevio

Exploateringsingenjör

Servitutsavtal Iserås 22:1 – vägändamål

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Ysby 3:6 – teleledningar
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Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2019-08-23 till
2019-10-11, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 259
Anmälan av ordförandebeslut om yttranden angående
laglighetsprövning enligt kommunallagen
Dnr KS/2019:697
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från
kommunstyrelsens ordförande på grund av brådskande ärende.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har förelagts att yttra sig med anledning av en
laglighetsprövning enligt kommunallagen. Beslutet var brådskande då yttrandet
skulle vara Förvaltningsrätten i Göteborg tillhanda senast den 7 oktober 2019.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut – Kungsbacka kommuns yttrande angående laglighetsprövning
enligt kommunallagen, mål nr 11999-19
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) 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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§ 260
Redovisning av inkomna skrivelser
Dnr KS/2018:840, KS/2019:1, KS/2019:610, KS/2019:676, KS/2019:694,
KS/2019:730
Beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 25 september 2019 till 22 oktober 2019 har följande skrivelser
inkommit till kommunstyrelsen:
- Samordningsförbundet i Hallands protokoll från sammanträdet
23 augusti 2019
- Nämnden för överförmyndare i samverkan – Härryda, Kungsbacka, Mölndal
och Partilles beslut om fastställande av budget 2020
- Räddningstjänsten Storgöteborgs beslut om kommunal avtalssamverkan
mellan räddningstjänsterna i Göteborgsregionen
- Eksta Bostads AB:s godkännande av delårsrapport per augusti 2019
- Tempohus Kungsbacka AB:s godkännande av delårsrapport per augusti 2019
- Sveriges Kommuner och Landstings brev om tilläggsfinansiering för
kunskapsstyrning i kommunerna
- Kommunrevisionens uppföljande granskning av 2017 års fördjupade
granskningar.
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet, och finner att
kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 261
Utökning av borgensram till Eksta Bostads AB
Dnr KS/2019:598
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Eksta Bostads AB:s begäran om en
utökad borgensram med 280 000 000 kronor till totalt 3 726 000 000 kronor.
Borgensramen gäller från det datum som beslutet vunnit laga kraft.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2018-02-06, § 9.
Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med ekonomichefen, eller deras
respektive ställföreträdare, utses att för kommunens räkning fortlöpande underteckna
erforderliga borgenshandlingar inom angiven borgensram.
Sammanfattning av ärendet
Eksta Bostads AB har inkommit med en ansökan om utökad ramborgen med
anledning av nyproduktion av Särö Vård- och omsorgsboende på Västra Särövägen.
Projektering är gjord i nära samarbete med förvaltningen för Service och i enlighet
med förvaltningen för Vård & Omsorgs programhandlingar. Projektet innebär 80
bostäder med tillhörande lokalytor med en total yta på 8 039 kvadratmeter
(bruttoarea). Byggnationen beräknas vara färdigställd november 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01, § 299
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-02
Eksta Bostads AB:s ansökan om utökning av kommunal borgensram, 2019-08-22
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) 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, kommunledningskontoret: ekonomi

Justerare
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§ 262
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad om ej
verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2 2019
Dnr KS/2019:616
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad enligt 16 kap. § 6 f socialtjänstlagen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 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 2019-10-01, § 300
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2019-08-21, § 86
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2019-07-29
Sammanställning icke verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 2
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Hansson (C) yrkar på redaktionell ändring av beslutet, enligt följande:
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad enligt 16 kap. § 6 f socialtjänstlagen till protokollet.
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och eget yrkande.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Fredrik Hanssons (C) yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller Fredrik
Hanssons (C) yrkande.
Beslutet skickas till
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
Justerare
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§ 263
Fastställande av taxor och avgifter för logi
Dnr KS/2019:291
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för logi enligt taxor- och avgifter
för logi, daterade 2019-09-30, att gälla från och med 2020-01-01.
Framtida förändringar av taxor och avgifter, som anpassas enligt konsumentprisindex
(KPI) delegeras till nämnden för Kultur & Fritid från 2020.
Sammanfattning av ärendet
För läger och arrangemang hyr förvaltningen för Kultur & Fritid ut logi till
föreningar i kommunala lokaler såsom skolsalar, områdeslokaler och idrottshallar. År
2018 omfattade uthyrningen cirka 25 000 övernattningar. Avgiften för logi har inte
uppdaterats på många år.
Inriktning i nytt förslag är att erbjuda ett billigt alternativ för övernattningsaktiviteter
på hemmaplan för kommunens föreningar, samt att förbättra möjlighet även för små
föreningar att ha aktiviteter med övernattningar för att exempelvis stärka
sammanhållningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-08, § 311
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-13
Taxor och avgifter för logi, 2019-09-30
Nämnden för Kultur & Fritid 2019-03-28, § 31
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2019-03-08
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) 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: ekonomi
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§ 264
Fastställande av VA-taxa 2020
Dnr KS/2019:360
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer avgifter i taxan för Kungsbacka kommuns allmänna
vatten- och avloppstjänster, enligt underlag till anläggningsavgifter 2020, daterad
2019-03-27 och underlag till brukningsavgifter 2020, daterad 2019-10-08.
Avgifter i taxan gäller från och med 2020-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Entreprenadindex för perioden oktober 2017 till oktober 2018 visar på en
kostnadsökning om 3,5 procent för markarbeten, rörmaterial och
projekteringsarbeten. Tidigare beslut om att följa index medför således en höjning av
anläggningsavgiften.
VA-verksamhetens driftkostnader väntas öka med omkring 4 procent. Denna ökning
inrymmer utökning på grund av utbyggnad, fler VA-abonnenter som i sin tur ger
ökad en belastning och på drift och underhåll. Den budgetprognos som ligger för
2019 är att VA-verksamheten går mot ett positivt verksamhetsresultat, vilket medför
ett överskott på ingående balans i resultatfond.
Enligt prognos bör resultatfonden landa på ett överskott om cirka 23 miljoner kronor
i slutet av 2019. Trots detta bör verksamheten inför 2020 planera för att bibehålla ett
positivt verksamhetsresultat som i sin tur ökar på överskottet i resultatfonden.
Överskottet behövs för att kunna säkra upp och bygga upp marginaler för
identifierade mycket större utgifter, såsom den omfattande investeringen mot
projektet framtidens avloppsreningsverk vid Hammargård.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-08, § 312
Bilaga 2 – Underlag till brukningsavgifter 2020, 2019-10-08
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-13
Nämnden för Teknik 2019-04-17, § 53
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2019-03-27
Bilaga 1 – Underlag till anläggningsavgifter 2020, 2019-03-27
Bilaga 2 – Underlag till brukningsavgifter 2020, 2019-03-27
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 265
Fastställande av renhållningstaxa 2020
Dnr KS/2019:361
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer renhållningstaxa, daterad 2019-03-26.
Ny taxa gäller från och med 2020-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Avgift för kommunens avfallshantering får enligt 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken
(1998:808) tas ut av kommunen. Avgift ska enligt 4 § betalas enligt den taxa som
kommunfullmäktige fastställer. Avgiften ska bestämmas till högst det belopp som
behövs för att täcka nödvändiga planerings-, kapital- och driftskostnader för
renhållningen. Kostnader och intäkter från renhållningsavgifterna ska vara i balans
över en treårsperiod.
De senaste årens höjningar av taxan: 2018 med 20 procent och 2019 med 10 procent,
har givit ett positivt resultat och resultatfonden är nu i balans. Enligt årets prognos
kommer fonden att hamna på ett positivt resultat om cirka 10 miljoner kronor.
Förslaget innebär att behålla nuvarande nivå för 2020 på dessa tjänster.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-08, § 313
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-13
Nämnden för Teknik, 2019-04-17, § 54
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2019-03-26
Bilaga – renhållningstaxa 2020, 2019-03-26
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) 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, kommunledningskontoret: ekonomi
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§ 266
Fastställande av parkerings- och kontrollavgifter
Dnr KS/2019:542
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer parkerings- och kontrollavgifter i Kungsbacka
kommun:
Högsta parkeringsavgift: 8 kronor per timme
Högsta parkeringsanmärkning och kontrollavgift: 800 kronor
Högsta månadskostnad för boendekort: 350 kronor
Högsta årskostnad för nyttoparkeringskort: 4 500 kronor
Högsta kostnad för 30-dagars parkeringskort: Kostnad motsvarande 7 timmars
parkering per dag under 30 dagar i aktuell avgiftszon
Högsta administrationsavgift: 200 kronor per ansökan
Sammanfattning av ärendet
De högsta avgifterna kopplade till parkering beslutas av kommunfullmäktige. Det är
dock upp till nämnden för Teknik att sedan besluta vilka faktiska avgifter som ska
gälla i parkeringsregleringen, så länge dessa ligger inom det beslutade intervallet.
Förenklat skulle man kunna säga att kommunfullmäktige genom höjda
parkeringsavgifter förser nämnden för Teknik med verktyg för att möjliggöra en
styrning av trafiken.
I april 2018 fattade nämnden för Teknik beslut om en ny parkeringsreglering i
Kungsbacka stad. De nya parkeringsreglerna syftar till att skapa en mer enhetlig
reglering, och att tydligare differentiera de olika parkeringsytornas ändamål. I korthet
innebär det att tillsammans med en P-skiva tillåts en timmes fri parkering på de flesta
ytorna, men att längre parkeringar ska betalas med avgift. Parkering längs gatan i
stadskärnan blir endast korttidsparkering, och parkering under söndagar samt under
nätterna blir på många platser avgiftsfri.
Genom att införa den nya regleringen blir det av ännu större vikt att nämnden för
Teknik ges nödvändiga styrmedel för att ordna trafiken. I samband med att ett större
parkeringshus (cirka 1 000 platser) tas i bruk under 2020 krävs ytterligare
differentiering av parkeringsavgifterna för att styra trafiken bort från stadskärnan och
in till parkeringshuset.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-08, § 314
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-22
Nämnden för Teknik 2019-06-19, § 79
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2019-04-30
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Översyn av parkerings- och kontrollavgifter, 2019-04-30
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar bifall till förvaltningen för Tekniks förslag om parkerings- och
kontrolluppgifter, daterade 2019-04-30.
Maria Losman (MP) och Lars Eriksson (S) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkande.
Thure Sandén (M) och Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva
Borgs (S) m.fl. yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Nämnden för Teknik, kommunledningskontoret: ekonomi
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§ 267
Ändring av avtal för gemensam överförmyndarnämnd
Dnr KS/2019:663
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner ändring av tilläggsavtal för gemensam
överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille innebärande att
sista meningen i 15 § första stycket, stryks i avtalet.
Sammanfattning av ärendet
Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner inrättade den 1 januari 2019
en gemensam överförmyndarnämnd. Inför inrättandet antogs ett gemensamt
reglemente av samtliga kommuner. Dessutom godkändes ett avtal som närmare
preciserar nämndens uppgifter.
Under våren 2019 har kommunrevisionen i Kungsbacka kommun uppmärksammat
att formuleringen i 15 § första stycket andra meningen är missvisande. Där stadgas
att:
”Revisorerna bestämmer om revisionen ska ingå i en samlad revision hos
samverkanskommunerna eller om den ska ske särskilt.”
Av kommunallagens 12 kap. 5 §, framgår att det inte är revisorerna utan
kommunfullmäktige i respektive kommun som bestämmer om revisonen ska ske
samlat eller särskilt. Formuleringen har således blivit fel.
Avtalet kan i och för sig inte tolkas på något annat sätt än enligt lag och det är
tämligen uppenbart att det rör sig om en felskrivning vilken ska bortses från vid
tolkningen av avtalet. För god ordnings skull bör dock parterna på något sätt
antingen stryka meningen helt och hållet eller ändra ordet revisorerna till varje
samverkanskommun.
Eftersom den korrekta ordningen ändå framgår av lag föreslås att meningen helt
enkelt stryks. Eftersom det ankommer på kommunfullmäktige i varje kommun att
godkänna avtal avseende en gemensam nämnd ska kommunfullmäktige hantera
ändringar av avtalet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-08, § 316
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-16
Nämnden för överförmyndare i samverkan – Härryda, Kungsbacka, Mölndal och
Partille, 2019-08-27, § 76
Tilläggsavtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka,
Mölndal och Partille
Skrivelse från kommunrevisionen i Kungsbacka, 2019-06-03
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Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för överförmyndare i samverkan – Härryda, Kungsbacka, Mölndal och
Partille, Kommunrevisionen i Kungsbacka
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