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Datum

2019-12-17

Dnr 2019-00932

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förändring av ärendelistan.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Hans Forsberg (M) yrkar att ärendet: Ansökan om planbesked för Åsa
1:27, flyttas till sist i ärendelistan, samt att ärendet: Anmälan av ordförandebeslut om
skyddsrum, läggs till i ärendelistan.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna förändring av ärendelistan, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare
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§ 309
Dnr 2019-00892
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 studiebesök i Partille arena.
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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§ 310
Dnr 2019-00893
Information om aktuella händelser från nämnder, bolag,
intresseorganisationer (SKR, GR med flera)
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Hans Forsberg (M) rapporterar från SKR och kongressens beslut om ny
inriktning för mandatperioden.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 311
Dnr 2019-00894
Information om förvaltningen och pågående viktigare/större uppdrag,
projekt och händelser
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Tillförordnad biträdande kommundirektör Anneli Skoglund informerar om
förvaltningsbudget 2020 för kommunstyrelsen och medarbetardagen som äger rum
den 17 december på Kungsbacka teater.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§ 312
Dnr 2019-00713
Svar på revisionsrapport om granskning av informationssäkerhet
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelse daterad 2019-11-11 som sitt svar på
revisionsrapporten ”granskning av informationssäkerhet” till kommunrevisionen.
Tjänsteskrivelsen är gemensam för kommunstyrelsen och nämnden för Service enligt
kommunrevisionens önskemål.
Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen genomförde sin fördjupade granskning av informationssäkerhet i
kommunen under maj-juni 2019 som har resulterat i ett antal observationer där
revisionen begär att kommunstyrelsen och nämnden för Service inkommer med ett
samordnat svar som tydliggör vilka åtgärder som planeras, vem som ansvarar och när
åtgärder ska vara genomförda.
Ansvaret för åtgärder delas mellan kommunstyrelsen och nämnden för Service samt
de nämnder som använder systemet Combine (nämnden för Vård & Omsorg,
nämnden för Individ & Familjeomsorg, nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03, § 398
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-11
Revisionsrapport ”Granskning av informationssäkerhet”, september 2019 med
tillhörande följebrev.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen, Nämnden för Service, Nämnden för Individ & Familjeomsorg,
Nämnden för Vård & Omsorg, Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
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§ 313
Dnr 2019-00787
Finansiering av höjd avgift 2020 till Räddningstjänsten Storgöteborg
Beslut
Kommunstyrelsen avsätter 1,9 miljoner kronor ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda händelser 2020 för att finansiera höjd medlemsavgift till
Räddningstjänsten Storgöteborg 2020. Behovet inarbetas i kommunbudget 2021.
Sammanfattning av ärendet
Den höjda medlemsavgiften till Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) utgår ifrån
kommunstyrelsens beslut från 22 augusti 2017. Medlemsavgiften till RSG uppgår till
55,4 miljoner kronor under 2019 och 58,1 miljoner kronor under 2020 vilket
motsvarar en ökning på 4,9 procent. Denna ökning ger en kostnadsökning på 1,9
miljoner kronor mer än den indexökning som tilldelats i kommunfullmäktiges
ramtilldelning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03, § 399
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-31
Kommunstyrelsen 2017-08-22, § 184
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret: ekonomi

Justerare
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§ 314
Dnr 2019-00559
Uppdrag att utreda ny plats för tennishall
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda plats inom Skårby 3:4
för ny tennishall med utebanor och parkering för Kungsbacka tennisklubb.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka tennisklubb (KTK) arrenderar idag tre områden av kommunen inom
fastigheterna Varla 12:68 (intill Elof Lindälvs gymnasium) och Staren 11 (bredvid
Tingbergsvallen). Huvuddelen av anläggningen är placerad inom Varla 12:68 och
består av en tennishall med tre inomhusbanor, ett kupoltält norr om hallen med två
inomhusbanor och två utomhusbanor bredvid kupoltältet.
KTK har utöver detta även ett kupoltält med ytterligare en inomhusbana inom
fastigheten Staren 11. För kupoltältet inom Varla 12:68 finns ett tillfälligt bygglov
som går ut i april 2022. Utan kupoltältet har KTK svårt att bedriva sin verksamhet,
då antalet medlemmar har ökat och klubben är i behov av en större anläggning. På
nuvarande plats finns ingen möjlighet att expandera och området ligger även inom
framtida utvecklingsområde i översiktsplanen för Kungsbacka kommun (ÖP06).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03, § 403
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-30
Karta över Skårby 3:4
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
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§ 316
Dnr 2019-00833
Uppstart av projekt enligt lokalplan för boende för särskild service i
Vallda
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt för boende för särskild service i
Vallda på fastigheten Vallda 9:40.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2020 finns medel avsatta för nybyggnation av
gruppbostad i Vallda. Projektet är inplanerat att vara färdigställt år 2021 i lokalplan
för perioden 2020–2024, löpnummer 405.
Då det pågår ett arbete att se över lokallösningarna för boende med särskild service
(gruppbostäder och servicebostäder) för att finna en flexibel användning av lokaler
över tid kommer projektet föregås av en förstudie.
Det kan innebära att lokalbehovet kan förändras genom att även inkludera
servicebostäder. Om lokalbehovet skulle förändras jämfört med budgeten i
lokalplanen återkommer lokalgruppen om önskemål om ett nytt beslut gällande de
nya förutsättningarna.
Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen
och kommunstyrelsen kan justera mellan olika lokalprojekt under året. Projekt som
överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03, § 405
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-11
Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Forsberg (M) yrkar att på följande redaktionella ändring:
fastighetsbeteckningen Vallda 9:40 läggs till i beslutssatsen.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med Hans Forsbergs (M) yrkande om
redaktionell ändring, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Service: lokalförsörjning, nämnden för Individ & Familjeomsorg,
kommunledningskontoret: ekonomi
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§ 317
Dnr 2019-00883
Initiativ från Elin Hysén (L) om uppdrag om att ta fram handlingsplan
mot hedersrelaterat våld
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan mot
hedersrelaterat våld och förtryck med syftet att utveckla och stärka vårt arbete mot
detta samt med målsättningen att tillgodose alla Kungsbackabors, men särskild
ungdomars, rätt till ett liv fritt från våld och förtryck.
Sammanfattning av ärendet
Elin Hysén (L) väckte på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 3 december
2019 ett ärende om att kommundirektören ska få i uppdrag att ta fram en
handlingsplan mot hedersrelaterat våld.
I initiativet föreslår Elin Hysén att kommunstyrelsen ger kommundirektören i
uppdrag att ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck med syftet
att utveckla och stärka vårt arbete mot detta samt med målsättningen att tillgodose
alla Kungsbackabors, men särskild ungdomars, rätt till ett liv fritt från våld och
förtryck.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03, § 412
Skrivelse från Elin Hysén (L), 2019-12-03
Förslag till beslut på sammanträdet
Kalle Påsse Sundvall (M), Ulrika Landergren (L), Niklas Mattsson (KD), Carita
Boulwén (SD) Hans Forsberg (M) och Kristina Karlsson (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
Kommunledningskontoret

Justerare
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§ 319
Dnr 2019-00832
Omfördelning av budgetmedel till infrastruktur kring området vid
sporthallar Inlag
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner att investeringsbudgeten för projekt Inlag sporthallar
infrastruktur ökas med 2,5 miljoner kronor till 5 miljoner kronor år 2020.
Kommunstyrelsen beslutar att finansiering sker genom omfördelning av budgetmedel
som flyttas från projekt Gullregnskolan, nummer 328 lokalplan för kommunbudget
2019, till projekt Inlag sporthallar infrastruktur, nummer 132 i lokalplan för
kommunbudget 2020.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2020 finns projektet Inlag sporthallar infrastruktur,
nummer 132.
Detaljplanen är antagen och projektet behöver nu startas upp. En mer detaljerad
kalkyl finns framtagen som visar att investeringsbudgeten behöver ökas från 2,5
miljoner kronor till 5 miljoner kronor. I projektet ingår bland annat gång- och
cykelväg, torgyta, grönyta, plattyta och avsläppningsficka.
Förslaget är att omfördela budgetmedel till projektet från projekt Gullregnskolan,
nummer 328 i lokalplan för kommunbudget 2019. Projekt Gullregnskolan kommer
inte att genomföras inom beslutad planperiod 2020–2024.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-10, § 417
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-11
Kommunbudget 2020, KF 2019-06-11 § 78.
Kommunbudget 2019, KF 2018-11-06 § 195.
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, nämnden för Service, Kommunledningskontoret: ekonomi
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§ 320
Anmälan av delegeringsbeslut

Dnr 2019-00895

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under
perioden 2019-10-21 till 2019-12-10.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning. Dessa beslut ska
redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta
lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått
beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Delegat

Ärende
KSAU 2019-12-03, KSAU 2019-12-10

Exploateringsingenjör

Markupplåtelseavtal Tölö 8:12 – Ellevio AB

Exploateringsingenjör

Markupplåtelseavtal Hede 1:55 – Ellevio AB

Exploateringshandläggare

Markupplåtelseavtal Hede 1:6, 1:26, 1:27 och
3:19 – Ellevio AB

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Lerberg 5:49 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Vässingsö 2:4 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Vässingsö 2:6 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Vässingsö 2:19 – teleledningar

Specialist Mark & Exploatering Servitutsavtal Tölö 4:148 – vatten- och
spillvattenledningar samt optokablar

Justerare

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Skörvalla 1:33 – opto-, vatten- och
spillvattenledningar

Exploateringsingenjör

Markupplåtelseavtal Kungsbacka 4:6 – E ON
Energidistribution
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Exploateringsingenjör

Markupplåtelseavtal Kungsbacka 6:1 – E ON
Energidistribution

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Lunna 12:15 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Vallda 12:2 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Hede 3:130 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Vässingsö 2:21 – teleledningar

Exploateringsingenjör

Servitutsavtal Inlagsby 3 – tele- optoledningar
(kommunen härskande och tjänande)

Exploateringsingenjör

Servitutsavtal Inlagsby 3 – spillvattenledningar
(kommunen härskande och tjänande)

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Buera 16:7 – teleledningar

Exploateringshandläggare

Servitutsavtal Buera 28:4 – teleledningar

Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2019-10-21 till
2019-12-10, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
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§ 321
Dnr 2019-00939
Anmälan av ordförandebeslut om skyddsrum
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från
kommunstyrelsens ordförande på grund av brådskande ärende.
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.
Kungsbacka kommun avser sälja fastigheten Inlagsby 3, som nyligen avstyckats från
Inlagsby 1 där skyddsrum med nr 173455–7 är placerade, till Nystad Kungsbacka
Skolfastigheter AB. Kommunen och Nystad planerar att riva befintliga byggnader på
fastigheten för att bygga en skola för cirka 900 elever med skolstart i augusti 2021.
Kommunen bedömer att skyddsrummen ska nyuppföras i en kommunal byggnad och
inte i exakt befintligt läge, eftersom ny byggnad på Inlagsby 3 varken kommer att
ägas av kommunen eller innehålla kommunal verksamhet.
Kommunens avsikt är därför att ersätta befintliga skyddsrum med skyddsrum i den
nya arena, Arenan, som planeras att uppföras strax söder om fastigheten Inlagsby 1.
Placering av skyddsrummen i ett kommunalt nybyggnadsprojekt gör att kommunen
kan planera för en bra fredstidsanvändning av skyddsrummen och därmed optimera
samhällsnyttan.
Kommunstyrelsen beslutade 23 april 2019, § 104, om inriktning för Arenan samt att
överlämna detaljplaneläggning till byggnadsnämnden.
Befintliga skyddsrum kommer efter försäljningen tillhöra Nystad Kungsbacka
Skolfastigheter AB. Kommunen åtar sig att mot MSB och mot Nystad Kungsbacka
Skolfastigheter AB ersätta skyddsrummen på fastigheten Inlagsby 1, numera
Inlagsby 3, med skyddsrum i Arenan på fastigheten Kungsbacka 4:65. Arenan
planeras stå klar vid årsskiftet 2022/23.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut, 2019-11-26
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut på grund av brådskande ärende, och
finner att kommunstyrelsen bifaller det.
Justerare
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§ 322
Dnr 2019-00896
Redovisning av inkomna skrivelser
Beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 27 november 2019 till 17 december 2019 har följande skrivelser
inkommit till kommunstyrelsen:
- Ungdomsforums nyhetsbrev för november 2019

- Skrivelse från Pensionärsorganisationerna i Halland (SPF), (PRO) och
(SKPF) om fria kollektivtrafikresor i regionen, 2019-10-14
- Förvaltningsbudget 2020 för kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) ställer proposition på om kommunstyrelsen kan
notera inkomna skrivelser till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller
det.
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§ 323
Dnr 2019-00784
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg om ej verkställda beslut,
kvartal 1 2019
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 (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 2019-12-03, § 406
Nämnden för Vård & Omsorg, 2019-10-16, § 11
Förvaltningen för Vård & Omsorg, tjänsteskrivelse, 2019-04-16
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
Nämnden för Vård & Omsorg

Justerare
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§ 324
Dnr 2018-00524
Svar på motion från Anders Ekström (M) om ordförandeporträtt i
kommunfullmäktigesalen
Beslut – Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till tidigare beslut från den
13 augusti 2013, § 112, att kommunfullmäktigesalen ska prydas av porträtt av
kommunfullmäktiges tidigare ordföranden.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera
porträttsamlingen av kommunfullmäktiges ordföranden i kommunfullmäktigesalen
så att den finns i obruten följd från kommunsammanslagningen 1974 fram till dags
datum.
Kommunfullmäktige avsätter 60 000 kronor ur kommunfullmäktiges anslag för
oförutsedda händelser för komplettering av porträttsamlingen.
Sammanfattning av ärendet
Anders Ekström (M) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den
11 september 2018, § 144, att porträttsamlingen av kommunfullmäktiges
ordföranden i kommunfullmäktigesalen ska kompletteras så att den finns en obruten
följd fram till dags datum. Avsikten är att knyta ihop dåtid med nutid och fortsätta
den tradition som fanns innan kommunsammanslagningen 1974.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03, § 397
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-01
Kommunfullmäktige 2013-08-13, § 112
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2013-03-08
Nämnden för Kultur & Fritid 2018-11-21, § 71
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2018-10-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-02, § 349
Kommunfullmäktige 2019-09-11, § 144
Motion från Anders Ekström (M) om ordförandeporträtt i Kommunfullmäktigesalen
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulrika Landergren (L) 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.
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Dnr 2019-00941

Kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M) riktar sitt tack till
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare för det gångna året och önskar dem en
god jul och ett gott nytt år.
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Fredrik Hansson (C) tackar ordföranden
och önskar honom å kommunstyrelsens vägnar en god jul och gott nytt år.
Kommunstyrelsens andre vice ordförande Eva Borg (S) tackar tillförordnad
biträdande kommundirektör och kommunens personal för det gångna året och önskar
dem å kommunstyrelsens vägnar en god jul och gott nytt år.

Justerare
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