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§ 268
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 byggnation av ny arena vid Inlag.
1:e vice ordförande Fredrik Hansson (C) informerar om byggnation av idrottshallar
och upphandlingen för detta som avslutats samt byggnation av nytt parkeringshus.
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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§ 269
Information om aktuella händelser från nämnder, bolag,
intresseorganisationer (SKL, GR med flera)
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Hans Forsberg (M) rapporterar från kommun- och regionledningsforums
sammanträde och diskussionerna om hemsjukvårdsöverenskommelsen.
Vidare rapporterar Hans Forsberg (M) från Göteborgsregionens kommunalförbund
och förbundsstyrelsens sammanträde.
Ledamoten Ulrika Landergren (L) rapporterar från Eurocities årsmöte i Prag. Bland
annat diskuterades samarbetet mellan Europaparlamentet och Europeiska
kommissionen.
Vidare informerar Ulrika Landergren (L) om möte med Arbetsförmedlingen där
definitivt besked gavs att Arbetsförmedlingens kontor i Kungsbacka kommer
stängas. Huvudkontor för Kungsbackas invånare blir i stället Arbetsförmedlingen i
Varberg.
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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§ 270
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 besök från andra kommuner:
bland annat Roskilde kommun som besökte Kungsbacka för att lära av kommunens
arbete med överviktiga barn samt Kävlinge kommun som informerades om
Kungsbackas arbete efter utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun.
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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Datum
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§ 271
Kommunstyrelsens budget 2020
Dnr KS/2019:201
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens nämndbudget 2020,
daterad 2019-11-12.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att upprätta förvaltningsbudget
för 2020.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att göra nödvändiga
omfördelningar i förvaltningsbudgeten under året samt att informera styrelsen om
dessa i samband med delårsrapport och bokslut.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 11 juni 2019 om kommunövergripande mål som
utgångspunkt för kommunstyrelsens fortsatta arbete med sin nämndbudget.
I nämndbudgeten ingår bland annat:
-

Nämndens övergripande inriktning för arbetet i förvaltningen
Verksamhetsmått
Personalmått
Ramfördelning driftsbudget
Investeringsbudget

Enligt Kungsbacka kommuns styrmodell ska nämnder och kommunstyrelse i arbetet
med nämndbudget fatta beslut om verksamhetsplan och ramfördelning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-12, § 373
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-25
Kommunstyrelsens nämndbudget 2020, 2019-11-12
Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Forsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens nämndbudget 2020, daterad
2019-11-12.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
eget yrkande, och att kommunstyrelsen beslutar enligt Hans Forsbergs (M) yrkande.
Beslutet expedieras till
Kommunledningskontoret: ekonomi
Justerare
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§ 272
Svar på initiativ från Eva Borg (S) om kombinationstjänster
Dnr KS/2018:809
Beslut
Kommunstyrelsen bifaller initiativet och ställer sig positiv till att fler medarbetare i
Kungsbacka kommun innehar kombinationsanställningar.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på
handlingsplan för att öka antalet anställda i kommunen som förutom sin ordinarie
tjänst innehar uppdrag som deltidsbrandmän.
Sammanfattning av ärendet
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 11 december 2018 väckte
ledamoten Eva Borg (S) ett ärende om kombinationsanställningar.
I initiativet framhålls räddningstjänstens samhällsviktiga uppdrag och att det blivit
allt svårare att rekrytera deltidsbrandmän. Vidare beskriver förslagsställaren att det
på olika håll arbetas med lösningar för att få fler deltidsbrandmän och att ett
alternativ kan vara kombinationsanställningar.
Den 18 december 2018 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att
utreda möjligheterna att Kungsbacka kommun inför kombinationsanställningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05, § 355
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-27
Utredning avseende Initiativ från Eva Borg (S) om uppdrag till kommundirektören
att utreda möjligheterna att Kungsbacka kommun inför kombinationsanställningar
Kommunstyrelsen 2018-12-18, § 314
SKL Cirkulär 19:04 Kombinationsanställningar – ett sätt att möta
rekryteringsutmaningen inom räddningstjänsten
Initiativ från Eva Borg (S) om kombinationsanställningar, 2018-12-10
Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tolinsson (S), Fredrik Hansson (C), Ulrika Landergren (L), Magdalena
Sundqvist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare
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§ 273
Svar på initiativ från Lisa Andersson (M) om klädkoder
Dnr KS/2019:52
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte införa styrdokument för klädsel i Kungsbacka
kommun.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att tillsammans med övriga
förvaltningschefer inom sina respektive förvaltningar, reflektera över och föra dialog
på arbetsplatsen om lämplig och olämplig klädsel för arbetstagare samt om lämplig
och olämplig klädsel i kommunens verksamheter utifrån funktionalitet, allas lika
värde och rätt till självbestämmande enligt frihetliga värderingar, ordning och
säkerhet.
Reservation
Stefan Vilumsons (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 22 januari 2019 väckte ledamoten
Lisa Andersson (M) ett ärende om att ta fram klädkoder i Kungsbacka kommun.
Kommunstyrelsen beslutade 19 februari 2019 att ge kommundirektören i uppdrag att
utreda förutsättningarna för klädkoder från såväl arbetsgivarperspektiv som
verksamhetsperspektiv och lämna förslag till ett eller flera styrdokument för
klädkoder.
Av kommunstyrelsens beslut framgår att bakgrunden till beslutet är att det finns en
diskussion i kommunen och runt om i landet om vilka klädesplagg som är acceptabla
att bära som anställd eller deltagande i någon av kommunens verksamheter. Vidare
anser initiativtagaren till ärendet att det är självklart att man ska kunna identifiera
vem det är man träffar, det vill säga att personen inte ska bära något klädesplagg som
döljer ansiktet. För att ha en enhetlig och genomtänkt linje yrkas därför att ett eller
flera styrdokument tas fram med klädkoder för kommunens anställda och
verksamheter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-12, § 380
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-10
Kommunledningskontorets utredning Neutral klädsel och klädkoder, oktober 2019
Underlag från förvaltningarna för Kultur & Fritid, Grundskola & Förskola samt
Gymnasium & Arbetsmarknad, bilaga 1
Kungsbacka kommun som arbetsgivare och som utförare av tjänst kopplat till
integration – Stödmaterial inför verksamhetsbeslut 2018-04-19
Justerare
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Kommunstyrelsen 2019-02-19, § 44
Initiativ från Lisa Andersson (M) om klädkoder
Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Mattsson (KD) yrkar att tillägg görs enligt följande: I Kungsbackas förskolor
och skolor tillåts inte masker och klädesplagg som täcker ansiktet, som till exempel
burka eller niqab. För barnens, ungdomarnas och personalens säkerhet.
Stefan Vilumsons (SD) yrkar att klädkoder införs för tjänstgörande kommunpersonal
som innebär att de kvinnoförtryckande symbolerna hijab, chador, abaya, niqab och
burka förbjuds. Att klädkoder införs inom kommunens barnomsorg som innebär att
de kvinnoförtryckande symbolerna hijab, chador, abaya, niqab på barn i
barnomsorgen förbjuds. Att klädkoder införs inom kommunens grundskolor som
innebär att de kvinnoförtryckande symbolerna hijab, chador, abaya, niqab på elever i
grundskolan förbjuds. Att klädkoder införs inom kommunens gymnasieskolor som
innebär att de kvinnoförtryckande symbolerna hijab, chador, abaya, niqab på elever i
gymnasieskolan förbjuds.
Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
avslag till Niklas Mattssons (KD) yrkande och Stefan Vilumsons (SD) yrkande.
Lisa Andersson (M) och Ulrika Landergren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Fredrik Hansson (C) och Kristina Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag och avslag till Niklas Mattssons (KD) yrkande och Stefan
Vilumsons (SD) yrkande.
Maria Rasmussen (V) yrkar avslag till Stefan Vilumsons (SD) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Niklas Mattssons (KD) yrkande och Stefan
Vilumsons (SD) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Niklas
Mattssons (KD) yrkande och Stefan Vilumsons (SD) yrkande, och finner att
kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden utser kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till huvudförslag i
kommande huvudomröstning och ställer sedan proposition på Niklas Mattssons (KD)
yrkande och Stefan Vilumsons (SD) yrkande, och finner att kommunstyrelsen utser
Niklas Mattssons (KD) yrkande till kontraproposition i huvudomröstningen.
Ordföranden redovisar följande propositionsordning för huvudomröstningen som
kommunstyrelsen godkänner:
Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Nej-röst innebär att bifall Niklas Mattssons (KD) yrkande.
Justerare
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Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 13 ja-röster mot 2 nej-röster, beslutar
bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Lisa Andersson (M)

Ja-röst

X

Thure Sandén (M)

X

Kalle Påsse Sundvall (M)

X

Marianne Pleijel (M)

X

Peter Söderberg (M)

X

Fredrik Hansson (C)

X

Kristina Karlsson (C)

X

Ulrika Landergren (L)

X

Niklas Mattsson (KD)

Nej-röst

X

Magdalena Sundqvist (S)

X

Johan Tolinsson (S)

X

Stefan Vilumsons (SD)

X

Maria Gathendahl (M)

X

Maria Rasmussen (V)

X

Hans Forsberg (M)

X

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret

Justerare
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§ 274
Initiativärende från Lisa Andersson (M) om att utveckla samarbetet
kring våra ungdomar
Dnr KS/2019:809
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram svar på följande
frågor:
− Vilka samarbeten finns idag?
− Hur kan nuvarande resurser omfördelas så de finns tillgängliga på en större del av
dygnet och veckan?
− Hade ett ”mobilt team” kunnat fylla en viktig funktion?
− Hur kan samarbetet med civilsamhället förbättras?
Sammanfattning av ärendet
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 5 november 2019 väckte
ledamoten Lisa Andersson (M) ett ärende om att utveckla samarbetet kring våra
ungdomar.
Förslagsställaren skriver i sitt initiativ att droganvändandet bland i synnerhet våra
unga ökar och det ofta går att läsa i media om bristen av vuxna på stan.
Förslagsställaren konstaterar dock att kommunens förvaltningar gör många bra
insatser för våra ungdomar, men att vi ändå ser att drogerna ökar och att fler unga
mår dåligt och att det då uppstår många frågor om huruvida kommunen gör rätt
saker.
Förslagsställaren vill därför att kommundirektören får i uppdrag utreda vad
kommunen gör och hur det kan göras bättre.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05, § 371
Skrivelse från Lisa Andersson (M), 2019-11-05
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
Kommunledningskontoret
Justerare
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§ 275
Antagande av reviderade riktlinjer för integration
Dnr KS/2017:752, KS/2019:669
Beslut
Kommunstyrelsen antar riktlinje för integration, daterad 2019-11-05.
Riktlinjer för integration, antagna av kommunstyrelsen 2018-02-20, § 43 upphör
därmed att gälla.
Reservation
Ulrika Landergren (L), Stefan Vilumsons (SD), Magdalena Sundqvist (S), Johan
Tolinsson (S) och Maria Losman (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
I samband med det kraftigt ökade flyktingmottagande 2015 antog
kommunfullmäktige 8 december 2015 inriktningsmål för integration i Kungsbacka.
För att vidare styra arbetet i riktning mot kommunfullmäktiges mål och för att få
tydlighet och tempo i processen antog kommunstyrelsen 20 februari 2018 riktlinjer
för integration.
Under 2019 har förutsättningarna för mottagande och integration av nyanlända i
Kungsbacka förändrats i flera avseenden. Dels beror detta på flera års mottagande av
ett förhållandevis stort antal nyanlända, dels på den allmänna bostadssituationen i
kommunen. Även sammansättningen av målgruppen har förändrats, från en stor
andel ensamstående män och ensamkommande barn till övervägande familjer, varav
många med kvotstatus.
För att organisationens arbete ska kunna hantera de förändrade förutsättningarna och
även i fortsättningen leda mot kommunfullmäktiges mål behöver riktlinjerna
revideras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05, § 356
Riktlinjer för integration, 2019-11-05
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-10-08, § 320
Kommunstyrelsen 2018-02-20, § 43
Riktlinje för integration, 2018-02-20
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulrika Landergren (L) yrkar att:
Justerare
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a. Stycket under rubriken 1.1 Boendelösningar för nyanlända ändras så att det
lyder:
Boendelösningar ordnas för nyanlända genom Eksta eller andra privata
fastighetsaktörer. Kommunen kan lämna hyresgaranti efter särskild prövning.
Kommunen garanterar endast ett genomgångsboende under etableringsfasen.
Dessa genomgångsboenden kan vara av olika typer beroende på tillgång och
antalet kommunplacerade vid varje givet tillfälle. Nyanlända kan därför behöva
byta bostad under etableringsfasen.
Genom bildandet av tempohus som är ett dotterbolag till Eksta. Hyr Eksta i första
hand ut sina temporära bostäder med korttidskontrakt.
I andra hand erbjuds nyanlända genomgångboende i kommunens egna lokaler
som förvaltas av Service Fastigheter.
I tredje hand ska nyanlända erbjudas genomgångboende i form av tillfälligt
inrättade sovsalar.
Utgångspunkten är att nyanlända som är i etableringsprocessen och som har varit
bosatta i kommunens en tid har företräde till alternativ ett och två framför de
anvisade som just anlänt till kommunen. Undantag får endast göras om det
föreligger särskilda skäl.
Nyanlända ska aktivt söka egen bostad med kontrakt från det kommit till
kommunen. De ska då få tillgodoräkna sig den tid de har bott i Ekstas eller
kommens lokaler.
När kommunen planerar för nya bostadsområden skall man åstadkomma en god
integration.
Johan Tolinsson yrkar att första meningen under rubrik 5 Normer och värderingar
stryks, samt bifall till Ulrika Landergrens (L) yrkande.
Magdalena Sundqvist (S) och Maria Losman (MP) yrkar bifall till Johan Tolinssons
(S) yrkande och bifall till Ulrika Landergrens (L) yrkande.
Stefan Vilumsons (SD) yrkar på följande ändringar:
a) I första stycket, sista meningen ska stå följande: Vi ska ställa krav och
möjliggöra att människor tar sitt ansvar och försörja sig själva. Resterande
efterkommande text i den meningen ska strykas.
b) Under rubriken 1.1 Boendelösningar för nyanlända ändras så att det lyder:
Kommunen garanterar endast genomgångsboende under etableringsfasen.
Dessa genomgångsboende kan vara av olika typer beroende på tillgång och
antal anvisade vid varje givet tillfälle. Nyanlända kan därför behöva byta
bostad under etableringsfasen.
I första hand ska de som anvisats till Kungsbacka placeras i
genomgångsboende i andra kommuner, i kommunens regi. I andra hand ska
genomgångsboende erbjudas i tillfälliga och ändamålsenliga bostäder utöver
det ordinarie bostadsbeståndet i kommunen. I tredje hand ska
genomgångsboende erbjudas i form av tillfälligt inrättade sovsalar i
kommunens lokaler.
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c) Under rubriken 3.1 Skola och förskola, som börjar med "ett av syftena" stryks
och ersätts med Syftet.
d) Under 3.2 Etablering och arbetsmarknad, som börjar med ”detta kan bland
annat ske .....” med efterföljande text tas bort i sin helhet.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner det finns fyra förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Ulrika Landergrens (L) m.fl. yrkande,
Johan Tolinssons (S) m.fl. yrkande och Stefan Vilumsons (SD) yrkande.
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Stefan Vilumsons (SD) yrkande i den del som avser ingressen, och finner att
kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag,
Ulrika Landergrens (L) m.fl. yrkande och Stefan Vilumsons (SD) yrkande i den del
som avser rubrik 1.1 Boendelösningar för nyanlända, och finner att
kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden utser kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till huvudförslag i
kommande huvudomröstning och ställer sedan proposition på Ulrika Landergrens (L)
m.fl. yrkande och Stefan Vilumsons (SD) yrkande, och finner kommunstyrelsen utser
Ulrika Landergrens (L) m.fl. yrkande till kontraproposition i huvudomröstningen.
Ordföranden redovisar följande propositionsordning för huvudomröstningen som
kommunstyrelsen godkänner:
Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Nej-röst innebär att bifalla Ulrika Landergrens (L) m.fl. yrkande.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 10 ja-röster mot 4 nej-röster och
1 som avstår, beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Lisa Andersson (M)

Justerare

Ja-röst

X

Thure Sandén (M)

X

Kalle Påsse Sundvall (M)

X

Marianne Pleijel (M)

X

Peter Söderberg (M)

X

Fredrik Hansson (C)

X

Nej-röst
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X

Ulrika Landergren (L)
Niklas Mattsson (KD)

X
X

Magdalena Sundqvist (S)

X

Johan Tolinsson (S)

X

Stefan Vilumsons (SD)
Maria Gathendahl (M)

X
X

Maria Losman (MP)
Hans Forsberg (M)
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X
X

Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
och Stefan Vilumsons (SD) yrkande i den del som avser rubrik 3.1 Skola &
Förskola, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag.
Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
och Stefan Vilumsons (SD) yrkande i den del som avser rubrik 3.2 Etablering på
arbetsmarknaden, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
och Johan Tolinssons (S) m.fl. yrkande i den del som avser rubrik 5 Normer och
värderingar, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen
godkänner:
Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Nej-röst innebär att bifalla Johan Tolinssons (S) m.fl. yrkande.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 11 ja-röster mot 3 nej-röster och
1 som avstår, beslutar bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Lisa Andersson (M)
Thure Sandén (M)

Ja-röst

X

Nej-röst

X

Kalle Påsse Sundvall (M)
Marianne Pleijel (M)
Justerare
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Peter Söderberg (M)

X

Fredrik Hansson (C)

X

Kristina Karlsson (C)

X

Ulrika Landergren (L)

X

Niklas Mattsson (KD)

X

Magdalena Sundqvist (S)

X

Johan Tolinsson (S)

X

Stefan Vilumsons (SD)

X

Maria Gathendahl (M)

X

Maria Losman (MP)
Hans Forsberg (M)
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X
X

Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, i
de delar som vid sammanträdet inte redan behandlats, och finner att
kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, Nämnden för Förskola & Grundskola,
Nämnden för Service, Nämnden för Kultur & Fritid
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§ 276
Fastställande av lönestruktur för 2020
Dnr KS/2019:743
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer föreslagen lönestruktur för 2020 enligt tabell i
tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-21.
Reservation
Ulrika Landergren (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Lönestrukturen är ett viktigt strategiskt styrmedel för kommunens arbete med att ha
en väl fungerande lönebildning, men lönestrukturen kan även användas som
utgångspunkt vid prioriteringar och särskilda satsningar. Den för 2020 föreslagna
lönestrukturen är framtagen utifrån analyser av den befintliga lönestrukturen i
Kungsbacka kommun, utifrån förändringar i centrala avtal samt utifrån
omvärldsanalys av lönenivåer i närliggande kommuner.
Den beslutade lönestrukturen används sedan av lönesättande chefer som stöd vid
lönesättning av nya medarbetare samt vid löneöversynsarbetet.
I de centrala löneavtalen (HÖK) framgår att arbetsgivaren har ansvar för
lönebildningen och att lönebildningen är ett viktigt instrument för att kommunen ska
nå sina verksamhetsmål. Lönesättningen ska ske genom individuella och
differentierade löner så att medarbetarens resultat och löneutveckling binds samman
och det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat kan uppnås.
Därigenom kan en ändamålsenlig och relevant lönespridning ske.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05, § 358
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-21
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulrika Landergren (L) yrkar att den beslutade lönestrukturen för 2020 justeras utifrån
följande:

Justerare

-

Små förändringar i 10 percentil för att motverka en hoptryckt lönestruktur,
ökning strax under 1 %.

-

Höjning av 90 percentil med syftet att möjliggöra en ökad lönespridning och
för att skapa ökad lönehöjd för flera av kommunens svårrekryterade grupper,
ökning strax under 2 %.
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Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut,
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Ulrikas Landergrens (L) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Ulrikas Landergrens (L) yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Anteckning
Elin Hysén (L) stödjer Ulrika Landergrens (L) yrkande.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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§ 277
Samråd om planprogram för kvarteret Gjutaren och Liljan samt södra
delen av Östanvindsgatan
Dnr KS/2017:686
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att samråda kring planprogram
för kvarteret Gjutaren och Liljan i Kungsbacka, daterad oktober 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 27 november 2018 kommundirektören i uppdrag att utarbeta
planprogram för kvarteret Gjutaren och Liljan i Kungsbacka. Ett samrådsförslag har
arbetats fram.
Programområdet ligger centralt i Kungsbacka med närhet till innerstaden,
Kungsmässan och stationen. I dag utgörs området av glest bebyggda
verksamhetslokaler och småindustrier, en förskola, ett mindre grönområde samt en
återvinningsstation. Området gränsar i öster till Varlavägen som är en viktigt
transportled i kommunen, men som samtidigt är en barriär mellan bostadsområdet
Tingberget och Kungsmässan. I söder gränsar programområdet till Borgmästaregatan
och Varlaskolan och i väster till småhusbebyggelse. Programområdet som ägs av
kommunen, Riksbyggen och Aranäs är cirka 40 000 kvadratmeter stort.
Genom att omvandla området till blandad stadsbebyggelse som bryts upp i mindre
kvarter, främst mot Varlavägen, med tydligare stråk genom området samt med
stärkta kopplingar till angränsande områden kommer staden få ett bättre
sammanhang.
Planprogrammet föreslår en omvandling av området till blandad stadsbebyggelse.
Blandning kommer att finnas i användningsområden, gestaltning, skala och
upplåtelseform. Programområdet föreslås att kompletteras med cirka 300 bostäder,
en ny skola (F-5) och förskola, centrumverksamheter, rekreationsområden samt
förbättrade möjligheter för parkering.
Planprogrammet bedöms kompletteras med cirka 300 bostäder, vilket kan ge ett
tillskott av cirka 600 invånare i Kungsbacka centrum.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05, § 359
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-16
Planprogram, daterat 2019-10-16
Kommunstyrelsen 2018-11-27 § 277
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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, Riksbyggen, Aranäs

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

24 (69)

Datum

2019-11-26

§ 278
Godkännande av avtal avseende åtgärder för veteranisering
Dnr KS/2019:742
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till avtal med Trafikverket avseende åtgärder
för veteranisering gällande kompensationsåtgärder för utbyggnad av väg 940,
daterade 2019-10-25.
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller
deras respektive ställföreträdare att för kommunens räkning träffa avtal med
Trafikverket enligt godkända förslag till avtal ovan.
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har tagit fram en vägplan för delen Forsbäck-E6. Den syftar till att
förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för anslutande trafik till och trafik på väg
940, nya Onsalavägen, samt för alla oskyddade trafikanter som ska korsa vägen.
Arbetsplanen för en nybyggd väg öster om samhället, delen Forsbäck-Rösan, syftar
till att förbättra trafiksäkerhet och boendemiljö samt minska den barriär vägen utgör
för de som försöker korsa befintlig väg.
I samband med utbyggnaden av delen Rösa-Forsbäck påverkas ett antal områden
med mindre hackspett och gröngöling. För att ändå bibehålla den ekologiska statusen
för den lokala populationen av dessa arter på Onsala halvö kommer Trafikverket att
utföra ett antal skyddsåtgärder. Skyddsåtgärderna sker i form av
veteraniseringsåtgärder.
Veteranisering är en naturvårdsmetod där unga träd medvetet tillfogas skador i syfte
att tillskapa och efterlikna träd vid hög ålder. Exempel på åtgärder är uppsågning av
hål, högstubbar och ringbarkning av trädet.
Trafikverket kommer att utföra skyddsåtgärder på såväl kommunal som privat mark
och tecknar avtal med varje fastighetsägare för sig. De kommunala fastigheter som
avtalen gäller för är Skällared 1:1, Bäcken 1:10 och Vallda 25:13.
Fastigheterna är framtagna och utredda i syfte att säkerställa så att ingen kommunal
mark som ligger till föremål för exploatering är medtagen i nyttjanderätten. För
fastigheten Vallda 25:13 kommer Trafikverket utöver det avtalet som tecknas med
kommunen, även att teckna ett avtal med Kungsbacka golfklubb som arrenderar stora
delar av fastigheten. Golfklubben är positivt inställd till åtgärderna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05, § 361
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-15
Förslag till avtal, TRV 2019/112003, avseende åtgärder för veteranisering inom
fastigheten Vallda 25:13, daterat 2019-10-25
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

25 (69)

Datum

2019-11-26

Förslag till avtal, TRV 2019/112635, avseende åtgärder för veteranisering inom
fastigheten Skällared 1:1 och Bäcken 1:10, daterat 2019-10-25
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
Trafikverket
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§ 279
Uppdrag att lokalisera omlastningscentral till Duveheds
verksamhetsområde
Dnr KS/2018:7
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på
lokalisering av omlastningscentral inom Duveheds verksamhetsområde.
Sammanfattning av ärendet
Inom verksamhetsområdet Klovsten finns i dag kommunens omlastningscentral för
hushållsavfall. Denna verksamhet behöver flyttas för att det ska vara möjligt att
genomföra förslagen i detaljplanen för det nya verksamhetsområdet i Klovsten.
Anläggningen är föråldrad och behöver uppdateras för att möta framtidens krav på
insamling av hushållsavfall samt hushållsnära insamling av förpackningar.
Naturvårdsverket har bestämt att hushållsnära insamling av förpackningar ska fasas
in med start 2021 för att få full effekt några år senare. För att kunna möta detta behov
bör lokaliseringen av en ny anläggning ske inom ett område där det finns
förutsättningar på plats för att detta ska gå att genomföra.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05, § 362
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-15
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Teknik
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§ 280
Planbesked för Ekenäs 2:13
Dnr KS/2018:7
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.
En planering och exploatering av området i enlighet med ansökan kommer innebära
kostnader för kommunen i form av utbyggnad av infrastruktur för vatten, avlopp och
dagvatten.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Ekenäs 2:13 har 28 augusti 2019 ansökt om planbesked för
att, genom en ny detaljplan, möjliggöra för byggnation av två till tre enbostadshus.
Alternativt önskar sökanden att kommunen upprättar en detaljplan för ett
äldreboende, ett gruppboende eller ett trygghetsboende.
Enligt kommunens översiktsplan (ÖP06) ligger den aktuella fastigheten utanför
utvecklingsområde. Det vill säga i ett område där kommunen inte aktivt planerar för
utveckling av fler bostäder och samhällsservice.
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för vatten och avlopp och finns inte
med i kommunens utbyggnadsplan för vatten och avlopp. Delar av fastigheten ligger
inom 100 meter från Stockaån och därför inom generellt strandskydd. Fastigheten
ligger långt från kollektivtrafik och servicecentrum.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-12, § 383
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-23
Ansökan, 2019-08-28
Karta, komplettering till ansökan, 2019-09-16
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
Sökanden
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

28 (69)

Datum

2019-11-26

§ 281
Utökning av planområde Annebergs centrum
Dnr KS/2019:771
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inleda en planeringsprocess för fastigheterna Alafors
2:49 och Skårby 22:5 med syfte att genom detaljplan möjliggöra för verksamhetsoch bostadsändamål.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att inkludera Alafors 2:49 och
Skårby 22:5 i detaljplanen för utveckling av Annebergs centrum.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att upprätta ett förslag till
principavtal med fastighetsägaren till Alafors 2:49 och Skårby 22:5.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen godkände 23 februari 2016 planprogram för utveckling av
Annebergs centrum samt gav byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till
detaljplan för utbyggnad av Annebergs centrum i enlighet med godkänt planprogram
daterat juni 2015. Kommunstyrelsen beslutade i december 2017 att anta anbud från
Serneke för att förvärva bostadsbyggnation. Markanvisningsavtalet godkändes i april
2018. En utökning av planområdet med Alafors 3:3 för kommunal service och
bostäder beslutades 23 oktober 2018.
När kommunstyrelsen godkände planprogrammet beslutades även att förvaltningen
skulle inleda en diskussion med SW Fastigheter avseende en omlokalisering av
Annebergs Snickerifabrik eftersom många närboende besvärades av lukt och buller
från verksamheten. Nu har fastighetsägaren till Annebergs snickerifabrik meddelat
kommunen att verksamheten har lagts ner och de önskar i stället att utveckla sina
fastigheter Alafors 2:49 och Skårby 22:5 för verksamheter och bostäder.
Förvaltningen bedömer att det är lämpligt att utöka planområdet för Annebergs
centrum med dessa fastigheter. En utökning av planområdet möjliggör för en bättre
trafiklösning, fler bostäder och fler verksamhetslokaler i strategiskt läge med närhet
till Annebergs pendelstation. Trafiklösningen innebär trafiksäkra tillfarter från
Älvsåkersvägen samt möjliggör en ny tillfart till kommunens mark Skårby 2:3 i
södra Anneberg. Förutsättningar för planläggning av de båda fastigheterna är att
detaljplanen möjliggör för den nya tillfarten inom Alafors 2:49 samt att den äldre
delen av snickerifabriken på Skårby 22:5 rivs och nödvändig marksanering
genomförs.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-12, § 384
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-23

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Datum

2019-11-26

Förslag till beslut på sammanträdet
Ulrika Landergren (L) och Fredrik Hansson (C) 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.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret, byggnadsnämnden
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§ 282
Yttrande till Länsstyrelsen i Hallands län över täktverksamhet inom
fastigheterna Tom 10:26, Tom 10:27
Dnr KS/2018:714
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Kungsbacka kommun inte har någon erinran angående
ansökan om täktverksamhet på Tom 10:26 och Tom 10:27 och översänder det som
sitt svar till Länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över täktverksamhet inom
fastigheterna Tom 10:26, Tom 10:27.
Swerock AB ansöker om tillstånd till sand- och grustäkt för ett uttag av 30 000 ton
per år (max 50 000 ton) under en 10-årsperiod. Den ansökta verksamheten innefattar
även införsel av max 50 000 ton externa materialslag per år.
Aktuellt område är beläget i Tom, cirka 3,5 kilometer söder om Fjärås tätort. På
fastigheten bedrivs det sedan tidigare täktverksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-12, § 374
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-11
Yttrande angående ansökan om tillstånd för täktverksamhet, 2019-10-11
Kungörelse från Länsstyrelsen, 2019-09-18
Komplettering av ansökan, 2019-03-21
Komplettering av ansökan 2, 2019-06-07
Tillståndsansökan för täktverksamhet Tom 10:26 och Tom, 2018-07-13
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Losman (MP) yrkar bifall till samhällsbyggnadskontorets yttrande angående
ansökan om tillstånd för täktverksamhet, daterat 2019-10-11.
Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans (MP) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Maria Losmans (MP) yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-11-26

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Hallands län

Justerare
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§ 283
Anmälan av delegeringsbeslut
Dnr KS/2019:4, KS/2019:5
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under
perioden 2019-09-27 till 2019-11-18.
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 2019-10-29, KSAU 2019-11-05,
KSAU 2019-11-12, KSAU 2019-11-18

Samhällsbyggnadschef

Uppsägning av jakträtt - Vallda 8:10

Exploateringshandläggare

Avtal om jordbruksarrende - sidoarrende - FrillesåsRya 3:77 fårbete

Exploateringshandläggare

Avtal om lägenhetsarrende Hede 9:26 - Kungsbacka
Åkeri AB

Mark- och exploateringschef

Vägrättsavtal - Vallda 14:12 med Trafikverket

Mark- och exploateringschef

Vägrättsavtal - Ölmanäs 9:10 med Trafikverket

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Heden 2:3 – teleledningar

Exploateringsingenjör

Servitutsavtal Frillesås-Rya 1:132 – vatten-, spill- och
dagvattenledningar

Mark- och exploateringschef

Servitutsavtal Hede 4:15 – vatten-, spillvatten- och
optoledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Runsås 1:6 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Skårby 13:1 – teleledningar
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Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Onsala-Lindås 1:6 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Ysby 3:21 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Markupplåtelseavtal Duvehed 2:14 – Ellevio AB

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Ysby 3:8 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Li 2:23 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Viken 3:8 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Vässingsö 2:23 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Bukärr 4:23 – opto-, vatten- och
spillvattenledningar

Exploateringshandläggare

Markupplåtelseavtal Kolla 5:5 – Ellevio AB

Exploateringshandläggare

Markupplåtelseavtal Kolla 5:6 – Ellevio AB

Kommundirektör

Markupplåtelseavtal Staragården 10:1 – Ellevio AB

Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2019-09-27 till
2019-11-18, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare
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§ 284
Redovisning av inkomna skrivelser
Dnr KS/2018:761, KS/2019:1, KS/2019:724, KS/2019:766, KS/2019:422,
KS/2019:813
Beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 23 oktober 2019 till 26 november 2019 har följande skrivelser
inkommit till kommunstyrelsen:
- Ungdomsforums nyhetsbrev för oktober 2019
- Nämnden för Tekniks beslut om reviderad investeringsbudget för 2020
- Miljödepartementets beslut entledigande och förordnande av ersättare i den
lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk
- Eksta Bostads AB:s styrelseprotokoll 1-8, 2019
- Protokoll från kommun- och regionledningsforums sammanträde 16 oktober
2019
- Patientnämnden Hallands delårsrapport 2019
- Nämnden för Tekniks beslut om intentionsavtal om utökat reservvattenutbyte
med Varbergs kommun
- Nämnden för Vård & Omsorgs beslut om upphandling av Ekhaga och
Vickans vård- och omsorgsboende
- Kommunrevisionens granskning av inköp och upphandling samt leverantörsoch avtalsuppföljning.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera inkomna skrivelser till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller
det.

Justerare
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§ 285
Sammanslagning av byggnadsförvaltningen och förvaltningen för Miljö
& Hälsoskydd
Dnr KS/2018:365
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige slår samman byggnadsförvaltningen och förvaltningen för
Miljö & Hälsoskydd till en förvaltning från och med 2020-01-01.
Kommunfullmäktige namnger den nya förvaltningen bygg- och miljöförvaltningen.
Kommunfullmäktige beslutar att den nybildade förvaltningen för Miljö- och
byggnadsnämnden är den gemensamma förvaltningen för byggnadsnämnden och
nämnden för Miljö & Hälsoskydd.
Kommunfullmäktige ger byggnadsnämnden ansvar för ekonomi och budget för den
nya förvaltningen Miljö- och byggnadsförvaltningen.
Kommunfullmäktige ändrar det kommungemensamma reglementet på så vis att
stycket Personal på sidan 2 ändras enligt följande:
Nämnderna är, med undantag för nämnden för Miljö &
Hälsoskydd, anställningsmyndighet för all personal vid dess
förvaltning utom förvaltningschef, som anställs av
kommunstyrelsen. Nämnderna har, med undantag för nämnden för
Miljö & Hälsoskydd, hand om personalfrågor inklusive
arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med
undantag av de frågor som anges särskilt i kommunstyrelsens
reglemente
Kommunfullmäktige beslutar att sammanslagningen ska utvärderas och redovisas
senast vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde i juni 2022.
Reservation
Johan Tolinsson (S) och Magdalena Sundqvist (S) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden, med motiveringen:
- Socialdemokraterna är negativa till att slå samman Byggnadsförvaltningen
och förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Bortsett från den rena
demokratiaspekten tillkommer aspekter på ledamöternas kompetenskrav. En
ledamot i en kombinerad nämnd bör vara någorlunda insatt i såväl PBL som
miljölagstiftningen. Det innebär att kraven ökar betydligt på förtroendevalda.
Maria Losman (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, med
motiveringen:
-

Justerare

Miljöpartiet vill inte att Miljö & Hälsoskydd slås samman med
Byggnadsförvaltningen. Kungsbacka är en växande kommun med många
ärenden för kommunen att hantera såväl inom bygg- som miljö & hälsaförvaltningarna. De båda förvaltningarna har grundläggande kärnuppdrag
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som tillstånds- och tillsynsmyndigheter inom samhällsbyggnadsprocessen.
Det handlar om viktig myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning och
det rör sig om ett stort antal lagar. Fokus för Byggnadsförvaltningen är Planoch bygglagen (PBL), medan fokus för Miljö & Hälsoskydd är Miljöbalken
(MB). Det är viktigt att såväl förvaltning som nämnder har kunskap om och
fokus på den specifika lagstiftning som man har ansvar för att utföra tillsyn
enlig och upprätta tillstånd under.
Vi vill att Kungsbacka kommun återinför en egen förvaltningschef för
förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.
Det går ändå att samverka genom att bygga vidare på rutiner som underlättar
djupgående samarbeten mellan kommunens förvaltningar och nämnder,
främst mellan Samhällsbyggnad, Teknik, Bygg och Miljö & Hälsoskydd.
Vi skulle helst se att plan- och bygg-frågorna hanteras i en egen
Samhällsbyggnadsnämnd och inte som nu delat mellan Kommunstyrelsen och
Byggnadsnämnden. Vi vill att ansvaret ska vara tydligt genom att matcha
förvaltning och nämnder enligt principen en nämnd för en förvaltning. Om
nämnderna för Bygg och Miljö&Hälsa så småningom slås samman bör de
ersättas av en större nämnd med ett utökat antal ledamöter för att tillgodose
en god politisk hantering av det bredare ansvarsområdet med fler lagkrav
inom en och samma nämnd.
Stefan Vilumsons (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Den 19 juni 2018 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att ta fram ett
förslag hur man bäst uppnår synergier mellan de båda förvaltningarna Miljö- och
Hälsoskydd och byggnadsförvaltningen.
I januari 2019 fick kommunstyrelsens arbetsutskott ta del av resultatet av
utredningen Tänkbara synergier mellan Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för
Miljö & Hälsoskydd.
Utredningen pekar på att den bästa lösningen, för att uppnå de mål som
kommunstyrelsen gav i direktivet, är en sammanslagning av byggnadsförvaltningen
och förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.
Med bakgrund i utredningens resultat beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott den
29 oktober 2019 att skicka ett förslag om att slå samman byggnadsförvaltningen och
förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd till en gemensam förvaltning, på remiss till de
berörda nämnderna.
Då nämndernas ansvar regleras i reglemente behöver även detta revideras i enlighet
med beslutet om sammanslagning.

Justerare
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-22
Byggnadsnämnden, 2019-11-21, § 395
Byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-07
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, 2019-11-13 § 182
Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd, tjänsteskrivelse, 2019-11-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-10-29, § 343
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-01-22, § 3
Tänkbara synergier mellan Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för Miljö &
Hälsoskydd, december 2018
Kommunstyrelsen 2018-06-19, § 171
Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Mattsson (KD), Stefan Vilumsons (SD) och Maria Losman (MP) yrkar avslag
till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Thure Sandén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, med
ändringen att kommunfullmäktige ska namnge den nya förvaltningen bygg- och
miljöförvaltningen.
Fredrik Hansson (C) yrkar att sammanslagningen ska utvärderas och redovisas senast
vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde i juni 2022, samt bifall till Thure
Sandéns (M) yrkande.
Ulrika Landergren (L) och Kristina Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag, samt bifall till Thure Sandéns (M) yrkande och bifall till
Fredrik Hanssons (C) yrkande.
Peter Söderberg (M) yrkar avslag på Thure Sandéns (M) m.fl. yrkande om ändring av
namn på den nya förvaltningen.
Johan Tolinsson (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, men
bifall till Fredrik Hanssons (C) yrkande om utvärdering av sammanslagningen.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns fem förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Niklas Mattssons (KD) m.fl. yrkande
om avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Thure Sandéns (M) m.fl.
yrkande om ändring av namn på den nya förvaltningen, Peter Söderberg (M) yrkande
om avslag till Thure Sandéns (M) yrkande om ändring av namn på den nya
förvaltningen och Fredrik Hanssons (C) m.fl. tilläggsyrkande om utvärdering av
sammanslagningen.
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Niklas Mattssons (KD) m.fl. yrkande om avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag, i samtliga delar förutom ändring av namn på nya förvaltningen, och finner att
kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Justerare
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Omröstning begärs.
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen
godkänner:
Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Nej-röst innebär att bifalla Niklas Mattssons (KD) m.fl. yrkande.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 10 ja-röster mot 5 nej-röster, beslutar
bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Lisa Andersson (M)

Ja-röst

X

Thure Sandén (M)

X

Kalle Påsse Sundvall (M)

X

Marianne Pleijel (M)

X

Peter Söderberg (M)

X

Fredrik Hansson (C)

X

Kristina Karlsson (C)

X

Ulrika Landergren (L)

X

Nej-röst

Niklas Mattsson (KD)

X

Magdalena Sundqvist (S)

X

Johan Tolinsson (S)

X

Stefan Vilumsons (SD)

X

Maria Gathendahl (M)

X

Maria Losman (MP)
Hans Forsberg (M)

Avstår från att rösta

X
X

Ordföranden ställer sedan proposition på Thure Sandéns (M) m.fl. yrkande om
ändring av namn på den nya förvaltningen och Peter Söderberg (M) yrkande om
avslag till Thure Sandéns (M) yrkande om ändring av namn på den nya
förvaltningen, och finner att kommunstyrelsen bifaller Thure Sandéns (M) m.fl.
yrkande.
Omröstning begärs.
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen
godkänner:
Ja-röst innebär att bifalla Thure Sandéns (M) m.fl. yrkande.
Nej-röst innebär att bifalla Peter Söderberg (M) yrkande.
Justerare
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Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 8 ja-röster mot 3 nej-röster 4 som
avstår, beslutar bifalla Thure Sandéns (M) m.fl. yrkande.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Lisa Andersson (M)

Ja-röst

X

Thure Sandén (M)

X

Kalle Påsse Sundvall (M)

X

Nej-röst

Marianne Pleijel (M)

Avstår från att rösta

X

Peter Söderberg (M)

X

Fredrik Hansson (C)

X

Kristina Karlsson (C)

X

Ulrika Landergren (L)

X

Niklas Mattsson (KD)

X

Magdalena Sundqvist (S)

X

Johan Tolinsson (S)

X

Stefan Vilumsons (SD)

X

Maria Gathendahl (M)

X

Maria Losman (MP)
Hans Forsberg (M)

X
X

Ordföranden ställer sedan proposition på Fredrik Hanssons (C) m.fl. tilläggsyrkande
om utvärdering av sammanslagningen, och finner att kommunstyrelsen bifaller
Fredrik Hanssons (C) m.fl. tilläggsyrkande.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolag

Justerare
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§ 286
Nya tillämpningsregler för riksfärdtjänst
Dnr KS/2018:366
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar tillämpningsregler om riksfärdtjänst, daterade
2018-11-09.
Sammanfattning av ärendet
En kommun ska på de villkor som anges i lag (1997:735) om riksfärdtjänst lämna
ersättning för reskostnader för personer som till följd av ett stort och varaktigt
funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.
Tillståndsgivaren kan komplettera lagen med generella regler (riktlinjer,
tillämpningsföreskrifter, regelverk eller annan liknande benämning) beträffande
innehåll och omfattning. De generella reglerna kan endast komplettera lagen och får
inte stå i strid med riksfärdtjänstlagen eller annan lag och får inte innehålla
bestämmelser som inskränker en persons rättighet i förhållande till lagen.
För att säkerställa en rättssäker tillämpning av lagen och därmed en rättvis och
likvärdig behandling av ansökningar om riksfärdtjänst har Kungsbacka kommuns
tillämpningsregler av Lag (1997:735) om riksfärdtjänst framtagits, som ett samlat
dokument av lagens föreskrifter och vilka generella regler som gäller för Kungsbacka
kommun.
Efter återremittering av ärendet skett i kommunfullmäktige 11 september 2018, med
uppdraget att undersöka om förkortade handläggningstider är möjligt, har ett
förtydligande gjorts i tillämpningsreglerna med avseende på ansökan och
handläggningstid. Då den största delen av handläggningstiden utgörs av externt
resebolag, är möjligheten för Kungsbacka kommun att påverka denna begränsad. Vår
interna utredningstid är i snitt 1–2 veckor.
Detta förtydligande återfinns i dokumentet ”Kungsbacka kommuns
tillämpningsregler för riksfärdtjänst”, på sidan 4, under rubriken ”Ansökan om
riksfärdtjänst.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-15, § 332
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-10
Nämnden för Teknik 2018-11-21, § 119
Förvaltningen för tekniks tjänsteskrivelse, 2018-11-09
Bilaga 1, Kungsbacka kommuns tillämpningsregler om färdtjänst, rev. 2018-11-09
Kommunfullmäktige 2018-09-11, § 131
Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Mattsson (KD) yrkar på följande ändringar:
Justerare
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- § 4: Handläggningstiden för att utreda tillstånd till riksfärdtjänst är fem dagar.

- Ansökan görs inför varje resa: stycket kompletteras efter exempel på
kommuner med följande, eller annan kommun i Halland.

- § 7: stryk orden: Avsaknad av allmän kollektivtrafik på aktuell sträcka.

Johan Tolinsson (S) och Maria Losman (MP) yrkar bifall till Niklas Mattssons (KD)
yrkande.
Hans Forsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Niklas Mattssons (KD) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Niklas Mattssons (KD) m.fl. yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Nämnden för Teknik

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

42 (69)

Datum

2019-11-26

§ 287
Nya tillämpningsregler färdtjänst
Dnr KS/2019:632
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar tillämpningsregler om färdtjänst, daterade 2018-11-09.
Sammanfattning av ärendet
Senaste revideringen av tillämpningsregler i Kungsbacka kommun genomfördes den
28 mars 2011. Nuvarande tillämpningsregler har behov av förtydliganden och
uppdateringar i förhållande till färdtjänstlagen.
Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transport som efter behovsprövning är
tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder, som inte endast är
tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med
allmänna kommunikationsmedel.
Förändringarna i tillämpningsreglerna rör bland annat hur utskick om beslut om
avslag ska ske, hur återkallelse av tillstånd ska gå till, under vilka förutsättningar som
ett utökat antal resor kan beviljas, tillståndets omfattning samt vad som gäller kring
resa för medföljande personal, medhavd väska eller annat bagage. Dessutom
tydliggörs reglerna kring så kallade bomresor, det vill säga, resor som är bokade,
men där resenären inte dyker upp.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-15, § 333
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-10
Nämnden för Teknik 2018-11-21, § 118
Förvaltningen för tekniks tjänsteskrivelse, 2018-11-09
Bilaga 1, Kungsbacka kommuns tillämpningsregler om färdtjänst, rev. 2018-11-09
Bilaga 2, Utökad information om färdtjänst
Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Mattsson (KD) yrkar på följande ändringar:
- Inför möjlighet att åka via förskola, skola, eller fritidsaktivitet för att hämta
eller lämna barn.
- Inför möjlighet att åka i hela Halland genom så kallad länsfärdtjänst.

Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till Niklas Mattssons (KD) yrkande.

Hans Forsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

43 (69)

Datum

2019-11-26

Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig mellan klockan 11.03–11.05 för politisk
överläggning.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Niklas Mattssons (KD) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Niklas Mattssons (KD) m.fl. yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Nämnden för Teknik

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

44 (69)

Datum

2019-11-26

§ 288
Antagande av kommunikationspolicy
Dnr KS/2019:353
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar uppdaterad kommunikationspolicy, daterad 2019-10-01
med den ändringen att det på sidan 2 under rubriken Kommunicera som en helhet
läggs till ett stycke sist under rubriken som lyder: Vi svarar snabbt på invånarnas
frågor.
Policy för kommunikation antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2012, § 11,
upphör därmed att gälla.
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 som leder till att de som bor, verkar och vistas i Kungsbacka kommun är
välinformerade och kan vara delaktiga i att utforma samhället.
Kommunikationsområdet utvecklas i snabb takt vilket skapar nya beteenden och
ökade förväntningar på kommunens kommunikation. Samtidigt ökar flödet av
information och kommunikation, vilket gör att risken för informationsöverflöd är
överhängande. Kommunikation handlar därför allt mer om att vara relevant och
responsiv för mottagarens behov och förutsättningar för att kunna nå fram och skapa
dialog.
Därför behövs en policy som pekar ut riktningen och tydliggör varför vi ska
kommunicera, vilket förhållningssätt som ska gälla samt att ansvaret för att
kommunicera gäller hela organisationen. Det betyder att fler behöver ta ansvar för
och utveckla sin förmåga att kommunicera för att stärka den demokratiska processen,
för att skapa förtroende i de personliga mötena i vardagen samt för att väcka
nyfikenhet, inspirera och bidra till samhörighet och stolthet över Kungsbacka
kommun som plats och organisation.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-29, § 339
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-01
Kommunikationspolicy, 2019-10-01
Kommunstyrelsen 2019-08-27, § 197
Policy för kommunikation, kommunfullmäktige 2012-02-07, § 11
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Losman (MP) yrkar att orden ”och förtroendevalda”, under stycket
Kommunicera och agera som en helhet, stryks i kommunikationspolicyn.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

45 (69)

Datum

2019-11-26

Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans (MP) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Maria Losmans (MP) yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret: kommunikation

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

46 (69)

Datum

2019-11-26

§ 289
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg om ej verkställda beslut,
kvartal 2 2019
Dnr KS/2019:705
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Vård & Omsorg enligt 16
kap. 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen som inte har verkställts tre
månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och
inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje
kvartal och i samband med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige
och de förtroendevalda revisorerna informeras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-29, § 340
Nämnden för Vård & Omsorg 2019-09-18, § 94
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 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
Nämnden för Vård & Omsorg

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

47 (69)

Datum

2019-11-26

§ 290
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg om ej verkställda
beslut, kvartal 2 2019
Dnr KS/2019:726
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 2019-10-29, § 341
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2019-09-19, § 124
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2019-09-02
Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO, kvartal 2 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

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

48 (69)

Datum

2019-11-26

§ 291
Redovisning av ej besvarade motioner
Dnr KS/2019:592
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och
med 2019-09-19 till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen ska en motion om möjligt beredas på ett sådant
sätt att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har
framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tidpunkt.
I Kungsbacka kommun ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa till
fullmäktige vilka motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska även
innehålla planerat datum för behandling i fullmäktige för de motioner som är äldre än
ett år.
Redovisningen till och med den 19 september 2019 innehåller tre motioner äldre än
ett år vilka planeras att redovisas första kvartalet 2020 samt tre motioner som vid
redovisningstillfället anmälts till kommunstyrelsens arbetsutskott för behandling.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-29, § 342
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-19
Sammanställning av ej besvarade motioner, 2019-09-27
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
Berörda nämnder

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

49 (69)

Datum

2019-11-26

§ 292
Antagande av reglemente för krisledningsnämnden
Dnr KS/2019:707
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reglemente för krisledningsnämnden daterat 2019-10-09.
Reglemente för krisledningsnämnden antaget av kommunfullmäktige den 8
september 2015, § 111, upphör därmed att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till uppdaterat reglemente för krisledningsnämnden har tagits fram.
I förslaget har uppdateringar gjorts av hänvisningar till lagtext och förtydligande av
krisledningsnämndens verksamhet med hänvisning till lagtexten samt vissa
redaktionella ändringar. Ett tillägg i reglementet avseende utbildning och övning har
gjorts.
Antagandet av reglementet för kommande mandatperiod är ett krav för att uppfylla
överenskommelsen om kommunernas krisberedskap mellan Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-29, § 344
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, 2019-10-16
Reglemente för krisledningsnämnden, 2019-10-09
Reglemente för krisledningsnämnden, 2015-09-08
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolag

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

50 (69)

Datum

2019-11-26

§ 293
Antagande av säkerhets- och beredskapspolicy
Dnr KS/2019:706
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar säkerhets- och beredskapspolicy, daterad 2019-10-11.
Policyn för handlingsplan för samhällsstörning, antagen av kommunfullmäktige
9 februari 2016, § 3 och informationssäkerhetspolicy, antagen av
kommunfullmäktige 9 maj 2017, § 67, upphör därmed att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till policy för arbetet med säkerhet och beredskap har tagits fram. Policyn
gäller för samtliga nämnder, bolag och stiftelser i Kungsbacka kommun och omfattar
kommunens arbete inom den egna organisationen såväl som kommunens geografiska
område.
Policyn ligger till grund för ledning, styrning och samordning i kommunen för
samtliga områden inom säkerhet och beredskap. Policyn pekar ut den övergripande
styrningen av arbetet inom säkerhet- och beredskap. Arbetet konkretiseras i
underliggande riktlinjer och regler för samtliga sju delprocesser.
-

Brottsförebyggande arbete (BRÅ)
Informationssäkerhet
Intern/inre säkerhet
IT-säkerhet
Krisberedskap, säkerhetsskydd och civilt försvar
Kriskommunikation
Våldsbejakande extremism

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-29, § 345
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-16
Säkerhets- och beredskapspolicy, 2019-10-11
Informationssäkerhetspolicy, 2017-05-09, § 67
Handlingsplan för samhällsstörning, 2016-02-09, § 3
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, stiftelser och bolag
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

51 (69)

Datum

2019-11-26

§ 294
Antagande av riktlinjer för krisberedskap och civilt försvar 2019–2022
Dnr KS/2019:683
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Riktlinje för krisberedskap och civilt försvar 2019–2022,
daterad 2019-09-25.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till riktlinje för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2019–2022
har tagits fram. Riktlinjen kompletterar policyn för säkerhet och beredskap inom
områdena krisberedskap och civilt försvar. Tillsammans kommer dessa dokument
uppfylla kommunens åtagande att ta fram övergripande styrdokument enligt
överenskommelsen mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Riktlinjerna beskriver inriktningen för kommunens arbete med krisberedskap och
civilt försvar samt hur detta kopplar till kommunala mål, nationella mål och
inriktningar samt globala mål. Riktlinjen innehåller även ambitioner för arbetet med
geografiskt områdesansvar, en översiktlig planering för mandatperioden samt
processen för kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys.
Att riktlinjerna behöver beslutas av kommunfullmäktige är ett avsteg från våra
riktlinjer för styrdokument men är nödvändigt för att uppfylla kriteriet för
styrdokument enligt överenskommelsen om kommunernas arbete med krisberedskap
mellan MSB och SKL.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-29, § 346
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-27
Riktlinje för krisberedskap och civilt försvar 2019–2022, 2019-09-25
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022, 2019-09-25
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018–2020,
2019-09-25
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolag

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

52 (69)

Datum

2019-11-26

§ 295
Antagande av regler för Kungsbackas arkitekturpris
Dnr KS/2019:149
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar ändring av stadgar för Kungsbacka arkitekturpris med
revidering av rubrik till Regler för Kungsbacka arkitekturpris, daterad 2019-10-22.
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.
För att modernisera och fokusera priset mot viktiga intresseområden och för att öka
engagemanget från allmänheten föreslås revideringar av stadgarna för
arkitekturpriset.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-12, § 385
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-22
Regler för Kungsbacka arkitekturpris, 2019-10-22
Kommunfullmäktige 2019-10-08, § 138
Byggnadsnämnden 2019-02-14, § 39
Byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-25
Stadgar för Kungsbacka arkitekturpris, 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

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

53 (69)

Datum

2019-11-26

§ 296
Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig
övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar
Dnr KS/2019:294
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner en förlängning av ersättningsmodellen (2018–2019)
till och med den 30 juni 2020 och antecknar att själva
Hemsjukvårdsöverenskommelsen i Halland gäller till och med december 2023.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 11 september 2018 att godkänna en reviderad
överenskommelse om hemsjukvården i Halland. I samband med detta godkändes
också tillfälliga övergångsbestämmelser rörande betalningsansvar, gällande till och
med 31 december 2019.
För tillfället pågår granskningsarbete av en ny ersättningsmodell i syfte att de
halländska kommunerna och Region Halland gemensamt ska nå fram till en modell
som kan godkännas av de samverkande parterna. I avvaktan på förslag till ny
ersättningsmodell föreslås att nuvarande överenskommelse förlängs med ytterligare
sex månader, det vill säga till och med 30 juni 2020. Uppräkning sker med
Omsorgsprisindex (OPI) för år 2020 och demografisk effekt 100 procent enligt
befolkningsförändring, 60 procent av förändringen personer 80 år och äldre, och 40
procent av förändringen personer under 80 år.
För att detta ska gälla krävs beslut i respektive fullmäktigeförsamling.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-12, § 379
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-31
Nämnden för Vård & Omsorg 2019-10-16, § 116
Region Hallands tjänsteskrivelse om förlängning av ersättningsmodell till och med
2020-06-30, 2019-10-01
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
Region Halland, Nämnden för Vård & Omsorg

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

54 (69)

Datum

2019-11-26

§ 297
Antagande av taxa för livsmedelskontroll
Dnr KS/2019:294
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
2020, daterad 2019-10-02, att gälla från och med 2019-12-14.
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, beslutad av kommunfullmäktige 2011-11-08
§ 232 med senaste revidering av kommunfullmäktige 2012-08-14 § 166, upphör
därmed att gälla.
Sammanfattning av ärendet
En ny EU-förordning om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan träder i kraft den
14 december 2019. För att säkerställa att den taxa som kommunen använder bygger
på gällande regelverk behöver ett beslut om en ny taxa fattas.
Det nya taxeförslaget är anpassat så det hänvisar till rätt EU-förordning men
påverkar inte hur mycket som tas ut i kontrollavgift eller annan avgift. Timpriset är
oförändrat.
En del nya begrepp används men påverkar inte taxeuttaget. Troligtvis måste taxan
beslutas på nytt när en förändring i svensk lagstiftning gjorts. Dessa förändringar
kommer att ske 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-12, § 378
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-21
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2019-10-16, § 158
Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydds tjänsteskrivelse, 2019-10-08
Taxa för offentlig kontroll av livsmedelslagstiftningen 2020, 2019-10-02
Sveriges kommuner och landsting, cirkulär om EU:s nya kontrollförordning inom
livsmedelskontrollen
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

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

55 (69)

Datum

2019-11-26

§ 298
Antagande av tillsyns- och tillståndstaxa samt taxa för
brandskyddskontroll för räddningstjänstförbundet Storgöteborg
Dnr KS/2019:294
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige förlänger nu gällande beslut om taxa för brandskyddskontroll
och taxa för tillsyn, med stöd av 3 kap. 6 § och 5 kap. 4 § lag (2003:778) om skydd
mot olyckor.
Kommunfullmäktige förlänger nu gällande beslut om taxa för tillsyn och taxa för
tillståndsprövning, med stöd av 27 § lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor.
Tillsyns- och tillståndstaxa samt taxa för brandskyddskontroll för
räddningstjänstförbundet Storgöteborg gäller till och med den 31 december 2020.
Sammanfattning av ärendet
Beslut om föreskrift om tillsyns- och tillståndstaxa samt taxa för brandskyddskontroll
för räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) har fattats i respektive
medlemskommuns fullmäktige. RSG föreslår en förlängning av taxebeslutet i sin
helhet att gälla i ytterligare ett år.
Nu gällande taxa för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), taxa
för tillsyn och taxa för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor (LBE) beslutades av medlemskommunerna under hösten 2014 och trädde i
kraft 1 januari 2015. Nu gällande taxa för brandskyddskontroll beslutades av
medlemskommunerna under hösten 2015 och trädde i kraft 1 januari 2016.
Räddningstjänsten arbetar med att se över taxorna i sin helhet, men behöver mer tid
för att genomföra detta arbete och därför förlängs nu gällande taxor med ett år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-12, § 381
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-13
Missiv – Taxor för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2020, 2019-10-07
Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs beslut om taxor för 2020, 2019-06-04, § 50
Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs tjänsteutlåtande om taxor för 2020,
2019-05-17
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

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2019-11-26

Beslutet skickas till
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Justerare

Expedierat/bestyrkt

56 (69)

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

57 (69)

Datum

2019-11-26

§ 299
Begäran om förlängd tid för utredning om förmåner till förtroendevalda
Dnr KS/2018:223
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige förlänger arvodesberedningens utredningstid om utredning av
förmåner till förtroendevalda till 1 juli 2020.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av behandlingen av en motion om arvoden till förtroendevalda
beslutade kommunfullmäktige 5 februari 2019 följande att ge uppdrag till
arvodesberedningen att göra en transparent översyn av arvodena i kommunen som
skapar förutsättningar för invånarna att ta politiska uppdrag.
Utredningen skulle vara klar för återrapportering till kommunstyrelsen senast 2019.
Arvodesberedningen behöver dock utökad tid för vidare utredning och begär därför
förlängd utredningstid med sex månader.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-12, § 381
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-14
Arvodeberedningen 2019-09-16, § 7
Kommunfullmäktige 2019-02-05, § 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
Arvodesberedningen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

58 (69)

Datum

2019-11-26

§ 300
Antagande av detaljplan för bostäder inom Gällinge-Skår 2:73
Dnr KS/2019:657
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder inom Gällinge-Skår 2:73 i
Kungsbacka kommun, daterad 2019-08-19.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 17 november 2015 byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta
förslag till detaljplan för bostadsändamål inom Gällinge-Skår 2:1
(detaljplaneområdet utgör numer Gällinge Skår 2:73). Uppdraget innefattade ett
direktiv om att området skulle omfatta 25-30 villor med en fastighetsstorlek om
minst 1 200 kvadratmeter och att genomförandet skulle ske etappvis.
Förslag till detaljplan har tagits fram vilken möjliggör för 30 villor samt för en
byggnad med användning kontor- och centrumverksamhet. Minsta fastighetsstorlek
är 1 500 kvadratmeter och genomförandetiden är förskjuten vilket möjliggör för
etappvis utbyggnad.
En undersökning av betydande miljöpåverkan för aktuell detaljplan enligt plan- och
bygglagens 4 kap. 34 § och miljöbalkens 6 kap. 11 § har genomförts. Vid
undersökningen gjordes bedömningen att ett genomförande av planen inte innebär
betydande miljöpåverkan varför en miljöbedömning med särskild
miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05, § 360
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-18
Byggnadsnämnden, 2019-09-12, § 291
Grundkarta, 2019-09-12
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2019-08-29, § 432
Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning, upprättad 2019-08-19
Granskningsutlåtande, 2019-08-19
Länsstyrelsens granskningsyttrande, 2019-06-20
Samrådsredogörelse, 2019-04-23
Länsstyrelsens samrådsyttrande, 2019-03-26
Byggnadsnämnden 2016-09-15, § 243
Kommunstyrelsen 2015-11-17, § 266
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Hansson (C), Kristina Karlsson (C), Johan Tolinsson (S) och Niklas
Mattsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

59 (69)

Datum

2019-11-26

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
Samhällsbyggnadskontoret

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

60 (69)

Datum

2019-11-26

§ 301
Godkännande av tilläggsavtal och fastighetsreglering för
Mariedalskrysset
Dnr KS/2019:772
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner tilläggsavtal, undertecknat av exploatören
2019-11-06.
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om fastighetsreglering
undertecknad 2019-11-06 innebärande att kommunen förvärvar del av Iserås 22:1 för
4 500 000 kronor.
Köpet finansieras via utökad lånevolym.
Sammanfattning av ärendet
För att avbryta samarbetet med exploatören inom detaljplanen för Mariedalskrysset
tecknas nu ett tilläggsavtal för att upphäva de tidigare tecknade exploateringsavtalen.
I tillägg till detta förvärvar kommunen del av exploatörens fastighet Iserås 22:1 som
ligger inom planområdet.
Samarbetet avbryts då bolaget inte har möjlighet att genomföra projektet som
planerat på grund av ändrade marknadsförhållanden.
Kommunen förvärvar bolagets del av Iserås 22:1 för 4 500 000 kronor vilket innebär
att kommunen har rådighet över samtliga inom detaljplanen för Mariedalskrysset
belägna fastigheter. Kommunen kan med rådighet över hela området utvärdera
möjligheterna för framtida användning av marken.
Tilläggsavtalet upphäver de tidigare tecknade avtalen först när Lantmäteriet fattat
beslut som vinner laga kraft i frågan om fastighetsreglering. Det innebär att
kommunen har en avtalsrelation med bolaget tills fastighetsregleringen är klar och
kommunen har rådighet över samtliga markområden inom detaljplaneområdet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-12, § 382
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-31
Tilläggsavtal, 2019-11-06
Överenskommelse om fastighetsreglering, 2019-11-06
Kartbilaga fastighetsreglering
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
Onsala gårdar
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

61 (69)

Datum

2019-11-26

§ 302
Svar på motion från Renée Sylvan (S) m.fl. om att öka trafikkunskapen
Dnr KS/2017:509
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att den
föreslagna åtgärden redan är genomförd.
Sammanfattning av ärendet
Renée Sylvan (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) föreslår i motion som anmäldes
i kommunfullmäktige 12 oktober 2017 att nämnden för Förskola & Grundskola ska
få i uppdrag att ta fram förslag på hur en trafiksäkerhetsutbildning för barn skulle
kunna se ut.
Nämnden för Förskola & Grundskola har yttrat sig över motionen och anger att
informationspaket Trygg i trafiken år 1-3, 4-6, 7-9 samt år 1 i gymnasiet arbetades
fram genom medborgardialog 2017. Trygg i trafiken handlar om trafikundervisning
och är riktad till samtliga årskurser inom grundskolan samt år 1 i gymnasiet.
Materialet är heltäckande och kopplat till de kursplaner som berör området trafik.
Materialet finns tillgängligt för samtliga skolor i kommunen.
Utöver detta erbjuds trafiksäkerhetsutbildningen Säker cykling på vissa av
kommunens skolor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-15, § 328
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-07-16
Nämnden för Förskola & Grundskola 2018-03-22, § 34
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2018-01-17
Informationspaket Trygg i trafiken år 1-4, 4-6, 7-9 samt 1 år i gymnasiet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-14, § 373
Kommunfullmäktige 2017-10-12, § 167
Motion från Renée Sylvan (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) om ökad
trafikkunskap, 2017-09-26
Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Johan Tolinssons (S) yrkande.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

62 (69)

Datum

2019-11-26

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Johan
Tolinssons (S) yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

63 (69)

Datum

2019-11-26

§ 303
Svar på motion från Johan Tolinsson (S) om gång- och cykelväg som
kopplar samman Öjersbo med Anneberg-Älvsåker samt med
pendelstation
Dnr KS/2018:367, KS/2018:620
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att den föreslagna
vägsträckan inte bedöms som prioriterad i den av nämnden för Teknik antagna
Gång- och cykelplan med åtgärdsplan för 2018–2021.
Sammanfattning av ärendet
Johan Tolinsson (S) föreslår i motion som anmäldes i kommunfullmäktige 14 juni
2018 att en gång- och cykelväg ska byggas som kopplar samman Öjersbo med den
befintliga cykelvägen som länkar samman Öjersbo med Anneberg-Älvsåker samt
pendelstationen. Motionären anser att alla delar av Kungsbacka ska vara attraktiva
ställen att bo på och då krävs goda kommunikationsmöjligheter. En sådan möjlighet
är att kunna ta cykeln till närmaste pendelstation, till barnens skola, till bygdens
kyrka och till fritidsaktiviteter. Att bygga en gång- och cykelväg skulle också höja
trafiksäkerheten längs den föreslagna sträckan menar motionären.
I den av nämnden för Teknik antagna Gång- och cykelplan med åtgärdsplan för
2018–2021 bedöms inte den föreslagna vägsträckan som prioriterad. I framtagandet
av gång- och cykelplanen har värdering av vägar gjorts utifrån exempelvis
befolkning, skolvägar, målpunkter och trafiksituation.
Sträckan kan komma att bli föremål för ny värdering i nästkommande gång- och
cykelplan vilken planeras till 2021 eller senare beroende på tillgänglig ekonomi och
status på utbyggnaden av den befintliga planen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-15, § 329
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2019-07-15
Nämnden för Teknik 2019-06-19, § 86
Förvaltningen för Teknik tjänsteskrivelse, 2019-04-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-12, § 275
Kommunfullmäktige 2018-06-14, § 118
Motion från Johan Tolinsson om gång- och cykelväg som kopplar samman Öjersbo
med Anneberg-Älvsåker med pendelstation, 2018-05-28
Gång- och cykelplan med åtgärdsplan för 2018 – 2021, 2018-01-24
Förslag till beslut på sammanträdet
Magdalena Sundqvist (S) och Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till motionen.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

64 (69)

Datum

2019-11-26

Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Magdalena Sundqvists (S) m.fl.
yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Magdalena Sundqvists (S) m.fl. yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

65 (69)

Datum

2019-11-26

§ 304
Svar på motion från Sara Heikkinen Breitholtz (S) om gång- och
cykelväg mellan Fjärås centrum och Kungsbacka stad
Dnr KS/2018:620
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att den
föreslagna sträckan är identifierad och utredd i den av nämnden för Teknik antagna
Gång- och cykelplan för 2018–2021.
Sammanfattning av ärendet
Sara Heikkinen Breitholtz (S) föreslår i motion som anmäldes i kommunfullmäktige
16 oktober 2018 att påbörja samverkan med Trafikverket omgående i syfte att bygga
en säker gång- och cykelväg mellan Fjärås centrum och Kungsbacka stad via
Lertäppans IP.
I den av nämnden för Teknik antagna Gång- och cykelplan med åtgärdsplan för
2018–2021 är sträckorna för väg 932 identifierade. I planen är sträckan FjäråsLertäppan planerad att byggas i nästkommande planperiod och övrig sträcka är
oprioriterad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-15, § 330
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-07-15
Nämnden för Teknik 2019-02-20, § 22
Förvaltningen för Teknik tjänsteskrivelse, 2019-01-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-13, § 420
Kommunfullmäktige, 2018-10-16 § 172
Motion från Sara Heikkinen Breitholtz (S) om att en gång- och cykelväg mellan
Fjärås centrum och Kungsbacka stad, 2018-10-05
Gång- och cykelplan 2018 - 2021, 2018-01-24
Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Johan Tolinssons (S) yrkande.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Johan
Tolinssons (S) yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

66 (69)

Datum

2019-11-26

§ 305
Svar på motion från Maria Losman (MP) om bilfri innerstad i
Kungsbacka
Dnr KS/2018:480
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till det omfattande
utredningsarbete som pågår med att ta fram en ny översiktsplan och en ny
trafikstrategi för Kungsbacka samt att det i närtid vore orimligt att göra innerstaden
bilfri med anledning av den offensiva planeringen kring centrum och de
begränsningar att lösa trafiken, som bilfria gator medför.
Sammanfattning av ärendet
Maria Losman (MP) föreslår i motion som anmäldes i kommunfullmäktige 11
september 2018 att kommunledningskontoret, i nära samarbete med förvaltningen för
Teknik, ska få i uppdrag att utreda en bilfri innerstad.
Motionären framhåller att det är mer än 50 år sedan de första gågatorna skapades i
städer runt om i världen och ofta har enskilda gator vuxit ut till ett sammanhängande
nät utan biltrafik
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-15, § 331
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-07-16
Nämnden för Teknik, 2018-12-12, § 135
Förvaltningen för Teknik tjänsteskrivelse, 2018-11-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-02, § 346
Kommunfullmäktige 2018-09-11, § 141
Motion från Maria Losman (MP)om en bilfri innerstad i Kungsbacka, 2018-07-06
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Losman (MP) och Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till motionen.
Ulrika Landergren (L) yrkar att motionen avslås men att kommunfullmäktige,
likt i samhällsbyggnadskontorets förslag, ger nämnden för Teknik i uppdrag att i nära
samarbete med kommunstyrelsen utreda flera alternativ för en framtida helt eller
delvis bilfri innerstad.
Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Maria Losman (MP) m.fl. yrkande och
Ulrika Landergrens (L) yrkande.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

67 (69)

Datum

2019-11-26

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Maria
Losman (MP) m.fl. yrkande och Ulrika Landergrens (L) yrkande, och finner att
kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Anteckning
Maria Rasmussen (V) stödjer Maria Losmans (MP) yrkande.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

68 (69)

Datum

2019-11-26

§ 306
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om P-skiva i Innerstaden
(2015), med tilläggsyrkanden (2018)
Dnr KS/2018:620
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att de
förändringar som motionen föreslår redan ingår i den parkeringsreglering som
nämnden för Teknik fattade beslut om i april 2018.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) föreslår i motion som anmäldes i kommunfullmäktige
8 september 2015 – som sedan i ett tillägg som anmäldes i kommunfullmäktige
10 april 2018 kompletterades med att bland annat giltighetsområdet för P-skivan – att
fri parkering med P-skiva ska införas inom ett område från Borgmästaregatan i norr
till ishallen i söder och mellan Kungsbackaån i väster och Västkustbanan i öster.
Nämnden för Teknik fattade i april 2018 beslut om en ny parkeringsreglering för
Kungsbacka stad. I det beslutet ingick bland annat ett utökat område för P-skivans
användning. Nämnden beslutade även om en ny reglering för gatuparkering samt för
lastplatser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-12, § 376
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-28
Nämnden för Teknik, 2018-09-18, § 95
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2019-06-18
Nämnden för Teknik, 2018-04-18, § 41
Kommunfullmäktige 2018-04-10, § 73
Motion från Roger Larsson (KB) om P-skiva i Innerstaden (med tillägg),
2018-04-10
Motion från Roger Larsson (KB) om P-skiva i Innerstaden, 2015-09-03
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

69 (69)

Datum

2019-11-26

§ 307
Initiativ från Niklas Mattsson (KD) om tilläggsdirektiv till uppdraget att
utreda kommunens hantering av färdtjänst och skolskjutsar
Dnr KS/2019:684
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att inom utredning för
kommunens hantering av färdtjänst och skolskjutsar också utreda:
- Möjligheterna att åka via förskola, skola, eller fritidsaktivitet för att hämta
eller lämna barn.
- Möjligheten att åka i hela Halland genom så kallad länsfärdtjänst.
Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Niklas Mattsson (KD) väckte i samband med kommunstyrelsens
behandling av ärendet om nya tillämpningsregler för färdtjänst ett ärende om
tilläggsdirektiv till uppdraget att utreda kommunens hantering av färdtjänst och
skolskjutsar. Inom uppdraget ska också utredning ske av möjligheterna att åka via
förskola, skola, eller fritidsaktivitet för att hämta eller lämna barn samt möjligheten
att åka i hela Halland genom så kallad länsfärdtjänst.
Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Mattsson (KD) yrkar bifall till initiativet.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
Niklas Mattssons (KD) yrkande, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret

Justerare
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