KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad
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Kommunstyrelsen
Sammanträde 2018-02-20 klockan 13:00
Kungsbackarummet, Stadshuset

Ärende
1.

2.

3.

Betecknin
g

Val av justerare och tid för
justering

Förslag
Anders Ekström (M), ordinarie
Kalle Sundvall (M), ersättare

Kommunstyrelsens
årsredovisning för år 2017

KS/2017:614 Förslag till KS

Kommunstyrelsens
ombudgetering av drift- och
investeringsprojekt bokslut
2017

KS/2018:22

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens
årsredovisning 2017.
Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner begäran av
ombudgetering för driften med 396 897 kronor
Kommunstyrelsen godkänner begäran av
ombudgetering för investeringar med 2 000 000
kronor.

4.

Information om samråd och
viktigare pågående ärenden
från arbetsutskottets
sammanträden

5.

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

6.

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

Jenni Hermansson
Kommunledningskontoret
Direkt:0300-83 42 33
jenni.hermansson@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon: 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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7.

Ärende

Betecknin
g

Förslag

Riktlinjer för integration

KS/2017:752 Förslag till KS
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för
integration, med följande ändringar:
·

Första meningen under rubriken ”Normer
och värderingar” ändras till följande:
”För att fullt ut kunna ta en aktiv del i
samhället förväntas de nyanlända
acceptera de lagar, regler, normer och
värderingar som finns i samhället.”

Vägledande principer integration, antagen av
kommunstyrelsen 2017-02-21 § 39, upphör
därmed samtidigt att gälla.
8.

Chefsavtal för exekutiva
chefer

KS/2018:50

Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner nytt
anställningsavtal för förvaltningschefer, daterat
2018-01-15.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i
uppdrag att tillämpa de nya anställningsvillkoren
för förvaltningschefer i samband med
nyanställning. De chefer som idag har ett
tidsbegränsat chefskap eller chefsförordnande
har möjlighet att ingå de nya föreslagna
anställningsvillkoren i takt med att
chefsförordnandet löper ut.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i
uppdrag att avtala om att en annan
pensionslösning ska gälla för förvaltningschef än
vad som följer av KAP-KL
(Tjänstepensionsavtalet i kommun och landsting)
med stöd av Centrala och lokala
protokollsanteckningar punkt 1 i pensionsavtalet
KAP-KL och AKAP-KL §7 Alternativ
pensionslösning
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9.

Ärende

Betecknin
g

Förslag

Kulturarvsstöd till Hallands
arkivförbund

KS/2017:682 Förslag till KS
Kommunstyrelsen beviljar kulturstöd till
Hallands Arkivförbund. Kulturstödet ingår i
kommunstyrelsens budget och betalas ut årligen
baserat på 0,60 kr/invånare, vilket för år 2018
utgör 49 500 kronor.
Eftersom kulturstödet redan är beslutat genom
budgeten behandlas inte ansökningarna som
beslutsärenden utan redovisas som inkomna för
kännedom och signalerar att stödet ska betalas
ut. Hallands Arkivförbund måste dock varje år
redogöra för hur stödet används med villkor att
det ska vara till nytta för invånarna i Kungsbacka
kommun. Var femte år omprövas hanteringen om
fortsatt kulturstöd.

10. Svar på remiss från
Byggnadsnämnden över
samrådshandling för
detaljplan för bostäder och
förskola inom fastigheterna
Må 3:13 m fl i Fjärås

KS/2000:298 Förslag till KS

11. Svar på remiss från
Näringsdepartementet på
betänkandet "En gemensam
bild av
bostadsbyggnadsbehovet"

KS/2017:667 Förslag till KS

Kommunstyrelsen har inga synpunkter på
samrådshandlingen för detaljplan för bostäder
och förskola inom fastigheterna Må 3:13 m fl i
Fjärås.

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 201801-22, och översänder det som sitt svar till
Näringsdepartementet.
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Ärende
12. Svar på remiss från
Justitiedepartementet om
utkast till lagrådsremiss Ny möjlighet till
uppehållstillstånd

Betecknin
g

Förslag

KS/2018:68

Förslag till KS
Kommunstyrelsen beslutar att avstyrka
regeringens utkast till lagrådsremiss avseende Ny
möjlighet till uppehållstillstånd när det gäller
förslag om ändring i lagen (2016:752) om
tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige.
Kommunstyrelsen beslutar att avstyrka
regeringens utkast till lagrådsremiss avseende Ny
möjlighet till uppehållstillstånd när det gäller
förslag om ändring i lagen (2017:353) om
uppehållstillstånd för studerande på gymnasial
nivå.

13. Svar på revisionsrapport om KS/2017:687 Förslag till KS
granskning av styrning och
Kommunstyrelsen bedömer att de identifierade
ansvarsfördelning
förbättringsområdena redan är vidtagna och
fungerar på ett tillfredsställande sätt.
Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelse,
daterad 2018-02-05, som sitt svar till
kommunrevisionen med följande ändringar:
·

14. Anmälan av
delegeringsbeslut

15. Redovisning av inkomna
skrivelser

En mening läggs till i sammanfattningen
som sista mening i tredje stycket:
”Initiativ till samråd kan tas både från
kommunstyrelsen eller nämnd”.

Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av
delegeringsbeslut fattade under perioden från
2018-01-16 till 2018-02-13.
KS/2018:67,
KS/2018:85

Förslag till KS
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av
inkomna skrivelser i protokollet.
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Ärende
16. Rättelse av
kommunstyrelsens beslut
2017-12-19, § 295 samt
förslag till godkännande av
tilläggsavtal till
exploateringsavtal
Mariedalskrysset etapp 3

Betecknin
g

Förslag

KS/2017:428 Förslag till KS
Kommunstyrelsen rättar beslut 2017-12-19 så att
kommunstyrelsens godkännande av
tilläggsavtalet istället är förslag till godkännande
av kommunfullmäktige.
Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige godkänner tilläggsavtal till
Exploateringsavtal Mariedalskrysset,
undertecknat av exploatör 2017-11-29, avseende
exploatering av etapp 3 inom fastigheten Iserås
4:89 i Mariedalskrysset, Onsala till Onsala
Gårdar AB.
Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare utses att för kommunens räkning
underteckna samtliga i ärendet nödvändiga
handlingar.
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Ärende
17. Förtroendevaldas arvoden
2019

Betecknin
g

Förslag

KS/2018:35

Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige beslutar att beräkningsgrunden
för årsarvoden uttryckt i basbelopp förändras enligt
följande för heltidsengagerade förtroendevalda:
Årsarvode uttryckt i antal prisbasbelopp med utgångspunkt från
2018
(45 500 kr)
att gälla
från 1
januari
2019
Kommunstyrelsens ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Övriga kommunalråd

22
20
20
19

Kommunfullmäktige beslutar att
sammanträdesarvode utgår för
kommunfullmäktige med 0,17 % av årsarvodet
till övriga kommunalråd samt att för övriga
nämnder och styrelser utgår arvode med 0,17 %
av årsarvodet för övriga kommunalråd för
sammanträde som varar upp till 4 timmar (halvt
dagarvode) samt att för sammanträde som varar
mer än 4 timmar utgår arvode med dubbelt halvt
dagarvode.
Kommunfullmäktige beslutar om årsarvoden för
deltidsengagerade förtroendevalda enligt bilaga
1, daterad 2018-02-05.
Kommunfullmäktige beslutar även att det inte
ska utses 2:e vice ordföranden i nämnder och
styrelser.
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Ärende

Betecknin
g

18. Riktlinjer för markanvisning KS/2018:28
och exploateringsavtal samt
ändring av reglemente för
kommunstyrelsen

Förslag
Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige godkänner Riktlinjer för
markanvisningar och exploateringsavtal daterad
2018-02-06.
Kommunfullmäktige beslutar att lägga till
följande punkt i kommunstyrelsens reglemente,
under rubriken Övergripande ansvar och
delegering, som sjätte strecksats:
·

besluta i ärende om markanvisning

19. Svar på motion från Roger
KS/2017:341 Förslag till KS/KF
Larsson (KB) och Agneta
Kommunfullmäktige avslår motionen om
Ernegård (KB) om nedlagda
ytterligare beslut om förändringar av
träffpunkter för pensionärer
träffpunktsverksamheten med hänvisning till
vikten i att vårda och vidareutveckla den
inslagna vägen, som hittills inneburit en ökning
av aktiviteter och öppettider.
20. Svar på motion från Carita
Boulwén (SD) och Stefan
Jägnert (SD) om att inte ta
emot de asylsökande,
ensamkommande
flyktingbarn och nyanlända
som anvisas till kommunen

KS/2016:599 Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige avslår motionen med
hänvisning till att mottagande av nyanlända
invandrare för bosättning samt asylsökande
ensamkommande asylsökande barn är reglerat i
lag och därför tvingande för kommunen.

21. Svar på motion från Maria
KS/2017:128 Förslag till KS/KF
Rasmussen (V) och Jon
Kommunfullmäktige avslår motionen med
Thorbjörnsson (V) om större
hänvisning till att kommunens ansvar för
ansvar för asylsökande barn
asylsökande begränsar sig till ensamkommande
och ungdomar
asylsökande under 18 år samt ensamkommande
asylsökande över 18 år med ett omfattande
vårdbehov.
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Ärende

Betecknin
g

Förslag

22. Svar på motion från Renée
KS/2017:297 Förslag till KS/KF
Sylvan (S) och Eva Borg (S)
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad
om att förenkla för att
med hänvisning till att motionens idéer tas med i
anmäla "enkelt avhjälpta
utredningsprojekt om förbättringar för Inflytande
hinder"
och Interaktion med invånare.

Hans Forsberg (M)

Jenni Hermansson

Ordförande

Sekreterare

