KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2018-11-20

Kommunstyrelsen
Sammanträde 2018-11-27 klockan 13.00
Kungsbackarummet

Ärende
1.

Beteckning

Val av justerare och
tid för justering

Förslag
Digital justering
Ordinarie:
Kalle Sundvall (M)
Ersättare:
Marianne Kierkemann (M)

2.

Information och
avstämning om
regional
utvecklingsstrategi
(RUS)

3.

Information om
samråd och viktigare
pågående ärenden från
arbetsutskottets
sammanträden

4.

Information om
aktuella händelser från
nämnder, bolag,
intresseorganisationer
(SKL, GR med flera)

Patrik Johansson
Kommunledningskontoret
Direkt:0300 - 83 42 33
patrik.johansson2@kungsbacka.se

KS/2018:757

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon: 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Ärende
5.

Information om
förvaltningen och
pågående
viktigare/större
uppdrag, projekt och
händelser

6.

Budget 2019 för
kommunstyrelsen
(från årshjul)

Beteckning

Förslag

KS/2018:570

Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens
nämndbudget 2019 med verksamhetsplan och
ramfördelning efter vissa redaktionella ändringar.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att upprätta förvaltningsbudget för 2019.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att göra nödvändiga omfördelningar i
förvaltningsbudgeten under året samt att informera
nämnden om dessa i samband med delårsrapport och
bokslut.

7.

8.

Intern kontrollplan
2019 för
kommunstyrelsen
(från årshjul)

KS/2018:599

Köpeavtal för
fastigheten Äskatorp
4:23

KS/2016:332

Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollplan
2019 för kommunstyrelsen.
Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner köpeavtal för
fastigheten Äskatorp 4:23, undertecknat 2018-10-04.
Kommunstyrelsen utser Kommunstyrelsens
ordförande och kommundirektören, eller deras
respektive ersättare, att underteckna alla i ärendet
nödvändiga handlingar.

9.

Planbesked för SläpsKullen 1:96

KS/2018:521

Förslag till KS
Kommunstyrelsen lämnar negativt planbesked för
fastigheten Släps-Kullen 1:96.
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Ärende

Beteckning

10. Planbesked för Skårby KS/2018:271
2:4, 3:2 och 5:4

Förslag
Förslag till KS
Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked för
fastigheterna Skårby 2:4, 3:2 och 5:4.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att upprätta planprogram i enlighet med ansökan.

11. Uppdrag om förstudie
av förutsättningar för
nedsänkning av
Kungsbacka station

KS/2018:664

12. Programuppdrag för
kvarteret Gjutaren och
Liljan samt södra
delen av
Östanvindsgatan

KS/2017:686

Förslag till KS
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att utarbeta en förstudie om möjligheten för
nedsänkning av Kungsbacka station. Studien ska
övergripande studera de geotekniska
förutsättningarna för en nedsänkning av Kungsbacka
station.
Förslag till KS
Kommunstyrelsen upphäver beslutet 2017-10-17 §
235, KS/2017:393 § 235, att ge kommundirektören i
uppdrag att upprätta en förstudie för Gjutaren 2 samt
ett större område i anslutning till rubricerad fastighet.
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören
i uppdrag att upprätta planprogram för kvarteret
Gjutaren och Liljan samt södra delen av
Östanvindsgatan i Kungsbacka stad.

13. Ansökan om bidrag till KS/2018:624
Kungsbacka
Närradioförening 2018

Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner ansökan från
Kungsbacka Närradioförening om ett bidrag för 2018
på 27 500 kronor.
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektör
delegation att fatta beslut om föreningsbidrag till
Kungsbacka Närradioförening, upp till 1
prisbasbelopp. Delegationen införs i
kommunstyrelsens delegationsförteckning.
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Ärende

Beteckning

Förslag

14. Tillsättning av
säkerhetsskyddschef
för Kungsbacka
kommun

KS/2018:21

Förslag till KS

15. Arvoden för
vigselförrättare

KS/2017:329

16. Anmälan av
delegeringsbeslut

KS/2018:718,
KS/2018:42

17. Redovisning av
inkomna skrivelser

KS/2018:704,
KS/2018:691,
KS/2018:694

Kommunstyrelsen utser Karl Lundgren,
förvaltningschef Teknik, till säkerhetsskyddschef för
Kungsbacka kommun samt ger delegation till
kommundirektör att utse biträdande
säkerhetsskyddschef.
Förslag till KS
Någon rätt till kommunalt arvode till vigselförrättare
införs inte.

18. Ändring av reglemente KS/2018:562
– Gemensamma
nämnden för
Hemsjukvård och
Hjälpmedel samt
Patientnämnden

Förslag till KF

19. Förändring av innehåll KS/2018:438
i borgensramen för
Eksta Bostads AB

Förslag till KF

Kommunfullmäktige antar reglemente för
Gemensamma nämnden för hemsjukvård och
hjälpmedel enligt förslag 2018-09-18.
Kommunfullmäktige antar reglemente för
Patientnämnden Halland enligt förslag 2018-09-18.

Kommunfullmäktige beslutar, att godkänna Eksta
Bostads AB:s begäran om att Kolla kvarteren 25 och
26 ska ingå i borgensramen.
Borgensramens nivå ligger fast till 3 446 miljoner
kronor enligt tidigare beslut.

20. Överföring av
allmänna handlingar
från nämnden för
Kultur och Turism till
nämnden för Kultur
och Fritid

KS/2018:424

Förslag till KF
Kommunfullmäktige beslutar att till nämnden för
Kultur & Fritid överföra de allmänna handlingar som
tillhör nämnden för Kultur & Turism.
Beslutet gäller från och med 2019-01-01.
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Ärende

Beteckning

Förslag

21. Överföring av
KS/2018:428
allmänna handlingar
från nämnden för
Fritid och Folkhälsa
till nämnden för Kultur
och Fritid

Förslag till KF

22. Överföring av
allmänna handlingar
från nämnden för
Funktionsstöd till
nämnden för Individoch Familjeomsorg

Förslag till KF

KS/2018:589

Kommunfullmäktige beslutar att till nämnden för
Kultur & Fritid överföra de allmänna handlingar som
tillhör nämnden för Fritid & Folkhälsa.
Beslutet gäller från och med 2019-01-01.

Kommunfullmäktige beslutar att till nämnden för
Individ & Familjeomsorg överföra de allmänna
handlingar som tillhör nämnden för Funktionsstöd.
Beslutet gäller från och med 2019-01-01.

23. Antagande av
KS/2018:688
detaljplan för Aranäs 3

Förslag till KF

24. Redovisning av ej
verkställda beslut
inom nämnden för
Individ och
Familjeomsorg

KS/2018:588

Förslag till KF

25. Redovisning av ej
verkställda beslut
inom nämnden för
Vård och Omsorg

KS/2018:697

Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder och
centrumändamål med mera inom Kungsbacka 4:6
m.fl., Aranäs etapp 3, Kungsbacka.

Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden
för Individ och Familjeomsorg enligt 16 kap 6 f §
socialtjänstlagen och 28 f § lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade, för perioden 2018-0401–2018-06-30, till protokollet.
Förslag till KF
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden
för Vård & Omsorg avseende ej verkställda beslut
enligt 16 kap § 6 f socialtjänstlagen och § 28 f lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
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Ärende
26. Tillgänglighetspolicy

Beteckning

Förslag

KS/2018:337

Förslag till KF
Kommunfullmäktige upphäver beslut KF § 254/10.
Styrdokumentet Policy för att förbättra
tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning, upphör därmed att gälla.
Kommundirektören får i uppdrag att se över hur
kommunen kan utveckla arbetet med
tillgänglighetsfrågorna på kort och lång sikt.

27. Klimatstrategi för
Kungsbacka kommun

KS/2018:384

Förslag till KF
Kommunfullmäktige antar Klimatstrategi för
Kungsbacka kommun, daterad 2018-11-20.
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Ärende
28. Taxa för prövning och
tillsyn enligt
alkohollagen,
tobakslagen, lagen om
elektroniska cigaretter
och
påfyllningsbehållare
samt lagen om handel
med vissa receptfria
läkemedel.

Beteckning

Förslag

KS/2018:386

Förslag till KF
Kommunfullmäktige beslutar att taxor enligt
alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare samt lagen och
handel med vissa receptfria läkemedel ska gälla från
och med den 1 januari 2019.
Taxebilaga 1
Anmälan
Vid ny anmälan tas en avgift ut motsvarande
registrering och årlig tillsynstid. (Ny avgift.
Avgiften ska täcka ett tillsynsbesök första
året.)
Tillsyn av anmälningspliktig servering eller
detaljhandel med öl samt detaljhandel med
tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel
Folköl

Förslag
2019-01-01
3 270

Nuvarande
2018

Taxa per år,
kr
2 190

1 500

Tobak

3 270

1 000

Elektroniska cigaretter och/eller
påfyllnadsbehållare. (Ny kategori, kräver
samma utredning som tobak.)
Receptfria läkemedel

3 270
2 190

1 635

Kombination av 2 eller 3 ovanstående
(Nuvarande avgift omfattar endast tobak och
folköl. I nuvarande taxa blir summan 3435
kronor (1800+1635) om verksamheten säljer
tobak, folköl och receptfria läkemedel.
Förslaget innebär en höjning med drygt 500
kronor.)
Alla ovanstående

4 000

1 800

Uppföljande kontroll vid avvikelser

timavgift

Avgift tas ut för nedlagd kontrolltid enligt
10 §

1 090

5 000
1 090

Halv tillsynsavgift tas ut det år anmälan inkommit
efter den 1 oktober. Har anmälan inkommit före den
1 oktober tas hel tillsynsavgift ut. Inbetald avgift
återbetalas inte om rörelsen upphör före kalenderårets
slut.
Beträffande nedsättning av avgiften vid försäljning
av två eller flera av de anmälningspliktiga varor som
nämns ovan så görs nedsättning av avgiften utifrån
kraven i 7 § Förvaltningslagen (1986:223). Där det
framgår att ärenden ska handläggas så enkelt, snabbt
och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd får för varje
kalenderår (avgiftsår) besluta att höja taxan med en
procentsats som motsvarar förändringen av prisindex
för kommunal verksamhet (PKV) samt för övriga
faktorer som kan påverka taxan.
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Ärende
29. Taxor och avgifter
enligt alkohollagen

Beteckning

Förslag

KS/2018:387

Förslag till KF
Kommunfullmäktige beslutar att taxor och avgifter enligt
alkohollagen (2010:1622) ska gälla från och med den
1 januari 2019 enligt följande:
Ansökningsavgifter m.m. enligt
alkohollagen
Stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten
Stadigvarande serveringstillstånd till
slutet sällskap
Stadigvarande serveringstillstånd vid
catering (carteringtillstånd)
Stadigvarande cateringtillstånd för den
som redan har ett serveringstillstånd
Stadigvarande serveringstillstånd,
gemensam serveringsyta
Stadigvarande serveringstillstånd
allmänheten paustillstånd
(Ny kategori, gäller till exempel
alkoholservering vid paus på teater.
Kräver samma handläggning som
ovanstående serveringstillstånd.)
Stadigvarande serveringstillstånd för
provsmakning vid tillverkningsstället
(Ny kategori, kräver en något mindre
omfattande utredning än ovanstående
fall.)
Anmälan cateringlokal och företag
Tillfälligt provsmakningstillstånd
Utvidgad stadigvarande tillstånd
(ändring av serveringsyta)
Utvidgad stadigvarande tillstånd
(utökad serveringstid)
Tillfälligt utökad/ändrat stadigvarande
serveringstillstånd
(Detta kräver inte någon ny utredning,
därför sänks denna avgift.)
Tillfälligt serveringstillstånd
allmänheten
Tillfälligt serveringstillstånd slutna
sällskap
Tillfälligt serveringstillstånd,
gemensam serveringsyta
Ändrade förutsättningar i
tillståndshavande bolag (nya
bolagsmän/ägare)
Ändrat namn på serveringsstället. (Ny
kategori, kräver manuell hantering i
register och verksamhetssystem.)
Kunskapsprov
Kunskapsprov slutna sällskap. (Ny
kategori med sänkt avgift, mindre
omfattande prov som tar mindre
arbetstid för handläggarna.)
Påminnelseavgift restaurangrapport

Förslag
2019-01-01
9 810

Nuvarande
2018
8 450

9 810

8 450

9 810

7 100

9 810

7 100

9 810

7 100

9 810

8 720

1 090
5 450
4 360

1 000
5 070
3 330

4 360

3 330

1 090

7 100

6 540

8 450

1 090

1 110

4 360

4 550

5 450

3 330

1 090
1 515
1 090

500

1 515
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Ärende

Beteckning

Förslag
Tillsynsavgifter enligt alkohollagen
Fast tillsynsavgift

Årlig tillsynsavgift, stadigvarande
servering slutna sällskap
Årlig tillsynsavgift, stadigvarande
servering allmänheten
Rörlig tillsynsavgift vid
stadigvarande servering till
allmänheten per år
0-50 000

Förslag
2019-01-01
3 000
3 000

0

10 001-100 000 (Utgår)
50 001-100 000

2 225
1 090

100 001-250 000 (Utgår)
100 001-200 000

Nuvarande
2018
1 650

3 335
3 270

250 001-500 000 (Utgår)

5 340

200 001-500 000

5 450

500 001-1 000 000

7 630

6 450

1 000 001-2 000 000

8 720

8 675

2 000 001-3 000 000

11 990

9 790

3 000 001-4 000 000

14 170

9 790

4 000 001-6 000 000

16 350

10 900

6 000 001-8 000 000

20 710

12 000

8 000 001-12 000 000

22 890

12 000

>12 000 000

25 070

12 000

Den rörliga avgiften debiteras för första gången året efter
verksamheten påbörjats.
Tillfälliga tillstånd till allmänheten
Tillsynsavgiften är inräknad i ansökningsavgiften som
angetts ovan.
Om verksamheten upphör
Den som är tillståndshavare vid årets början debiteras
tillsynsavgift för hela året. Detta påverkas inte av
eventuella verksamhetsöverlåtelser under året. Redan
inbetald avgift återbetalas inte.
Förslaget innebär, i likhet med Kommunfullmäktiges
beslut (dnr KS11-00053/05), att Nämnden för Miljö &
Hälsoskydd har möjlighet att årligen justera avgifterna
med en procentsats motsvarande prisindex för kommunal
verksamhet (PKV)
Förvaltningen ska, när de nya avgifterna har gällt i cirka
ett års tid, göra en uppföljning av avgiftsuttaget så att man
säkerställer att avgifterna följer kommunallagens regler
om självkostnads- och likställighetsprincipen.
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Ärende
30. Riktlinjer och regler
för förmåner till
förtroendevalda

Beteckning

Förslag

KS/2017:519

Förslag till KF
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer och regler för
förmåner till förtroendevalda, daterat 2018-10-24, att
gälla från och med 1 januari 2019.
Tidigare beslut om bestämmelser för ersättningar till
kommunalt förtroendevalda från 1994 § 252 och från
1999 § 11, upphör därmed att gälla.

31. Bestämmelser om
omställningsskydd,
pension samt
familjeskydd till
förtroendevalda

KS/2018:563

32. Svar på motion (MP)
om arvoden till
politiker

KS/2018:223

Förslag till KF
Kommunfullmäktige antar bestämmelser om
omställningsstöd och pension till förtroendevalda
(OPF-KL18) 2018-09-14 med tillhörande bilaga.
Kommunfullmäktige antar Lokalt regelverk för
bestämmelser om omställningsstöd, pension och
familjeskydd 2018-10-25.
Förslag till KF
Kommunfullmäktige anser motionens punkt 1
besvarad. Under nuvarande mandatperiod har det
funnits en arvodesberedning för att bereda ärenden
om förmåner till förtroendevalda. Det kommer att
tillsättas en arvodesberedning för kommande
mandatperiod.
Kommunfullmäktige avslår motionens punkt 2 med
hänvisning till politisk överenskommelse.
Kommunfullmäktige avslår motionens punkt 3 med
hänvisning till att kommunens regelverk följer
kommunallagen och därmed tillgodoses det som
motionären avser.
Kommunfullmäktige avslår motionens punkt 4 med
hänvisning till att arvode ersätts för det arbete som är
förenat med uppdraget. I det ligger ingen bedömning
av kompetens.
Kommunfullmäktige avslår motionens punkt 5 med
hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om
riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda.
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Ärende
33. Yttrande med
komplettering av
överklagande av
länsstyrelsens beslut
2018-09-21 angående
vattenverksamhet Skällared 4:1

Beteckning

Förslag

KS/2017:110

Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner yttrande daterat
2018-11-09 samt beslutar att översända det till Markoch miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Hans Forsberg

Patrik Johansson

Ordförande

Kommunsekreterare

