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Kommunstyrelsen
Sammanträde 2018-05-29 klockan 13:00
Kungsbackarummet, Stadshuset
Ärende
1.

2.

Val av justerare och
tid för justering

Beteckning Förslag
Ulrika Landergren (L), ordinarie
Eva Borg (S), ersättare

Information från
Länsstyrelsen om
civilt försvar
Information/utbildning
ca 13.00-15.00

3.

Uppföljning per april
för kommunstyrelsen
Ärende 3-7
Gunilla Josefsson
Ing-Britt Blomberg
Jessica Selin
ca 15.15-15.45

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

KS/2018:165 Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och
prognos för kommunstyrelsens förvaltning per den 30
april 2018.
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434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon: 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (9)

4.

Ärende

Beteckning Förslag

Uppföljning per april
för Kungsbacka
kommun

KS/2018:222 Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och
prognos för Kungsbacka kommun per den 30 april
2018.
Kommunstyrelsen uppmanar nämnden för Individ &
Familjeomsorg att revidera handlingsplanen med
ytterligare åtgärder i syfte att få en ekonomi i balans.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att göra en analys av verksamheten inom nämnden
för Individ & Familjeomsorg i syfte att bedöma vad
som är en rimlig budgetram i förhållande till
verksamheten. Analysen ska innehålla jämförelser
med likvärdiga kommuner i riket samt fokusera på
handläggningsprocess och mängden placeringar som
den genererar. Analysen ska återrapporteras till
kommunstyrelsen senast december 2018.
Kommundirektören skall informera kommunstyrelsen
vid varje månadsmöte om hur arbetet med
handlingsplanen inom nämnden för Individ &
Familjeomsorg utfaller.

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (9)

5.

Ärende

Beteckning Förslag

Kommunbudget 2019,
Plan 2020-2021

KS/2017:575 Förslag till KS/KF
Kommunbudget 2019, plan 2020-2021 daterad 22
maj 2018, nedan kallad budgetdokumentet, fastställs.
·

Kommunövergripande mål med tillhörande
fokusområden fastställs

·

Resultat- och balansräkning fastställs med ett
budgeterat resultat 2019 på 94,6 miljoner
kronor

·

Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna
fastställs till ett belopp på 4 811,2 miljoner
kronor 2019 som fördelas i enlighet med
budgetdokumentet, varav kommunrevisionens
ram är 2,6 miljoner kronor

·

Medel för oförutsedda driftmedel budgeteras
till 10 miljoner kronor och fördelas med 5
miljoner till kommunfullmäktige, 3 miljoner
till kommunstyrelsen och 2 miljoner till
kommunstyrelsens arbetsutskott

·

Investeringsvolymen inklusive exploateringar
fastställs till 1 192,6 miljoner kronor netto
och fördelas enligt budgetdokumentet

·

Utlåning av medel till Vatten och avlopp
fastställs till 165,9 miljoner kronor 2019.
(beloppet motsvarar Vatten och avlopps
investeringsbehov)

·

Lokalplanen som är en del av
investeringsvolymen fastställs i enlighet med
budgetdokumentet

·

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
fastställs

·

Skattesatsen för 2019 fastställs oförändrat till
21,33 procent

·

Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta
befintliga lån när de förfaller, samt nyupplåna
vid behov, dock inom ett totalbelopp på 1 705
miljoner kronor 2019.
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6.

Ärende

Beteckning Förslag

Taxa för vatten- och
avloppstjänster 2019

KS/2018:302 Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige beslutar att taxan för
Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning justeras med att
brukningsavgiften höjs med 3 procent och
anläggningsavgiften höjs med 2 procent.
Taxan gäller från och med 2019-01-01.

7.

Renhållningstaxa för
hushållsavfall från
privatpersoner m.fl.
2019

KS/2018:303 Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige antar renhållningstaxa,
Nämnden för Teknik 180418, för hushållsavfall från
privatpersoner och därmed jämförligt avfall från
verksamheter.
Taxan gäller från och med 2019-01-01.

8.

Information om
samråd och viktigare
pågående ärenden från
arbetsutskottets
sammanträden

9.

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

10. Information om
förvaltningen och
pågående
viktigare/större
uppdrag, projekt och
händelser
11. Planbesked för
fastigheterna Iserås
2:51 och Iserås 1:7

KS/2018:18

Förslag till KS
Kommunstyrelsen lämnar negativt planbesked för
Iserås 2:51 och Iserås 1:7.
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Ärende
12. Planprogram för
verksamheter inom
fastigheterna Varla
2:198 m.fl. i
Kungsbacka stad

Beteckning Förslag
KS/2009:71

Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner planprogram för ett
verksamhetsområde inom fastigheterna Varla 2:198
mfl i Kungsbacka stad, daterat februari 2017.
Kommunstyrelsen hemställer hos byggnadsnämnden
att upprätta förslag till detaljplan för ett
verksamhetsområde inom fastigheterna Varla 2:198
mfl i enlighet med godkänt planprogram, daterat
februari 2017.

13. Planprogram för
KS/2012:287 Förslag till KS
bostadsbyggande inom
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planprogram
fastigheterna del av
för bostadsbebyggelse inom fastigheterna Hjälm 4:1
Hjälm 4:1 m.fl.
mfl, daterat maj 2016,
Kommunstyrelsen beslutar att hemställa hos
byggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan
för bostadsbebyggelse inom fastigheterna Hjälm 4:1
mfl i enlighet med godkänt planprogram, daterat maj
2016.
14. Försäljning av del av
fastigheten Kolla 5:7

KS/2018:44

Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner förslag till köpeavtal
inklusive bilagor avseende försäljning av fastigheten
Kolla 5:7 till Eksta Bostads AB, undertecknat av
Eksta Bostads AB 2018-05-09.
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens
ordförande och kommundirektören eller deras
respektive ställföreträdare att för kommunens räkning
underteckna samtliga i ärendet nödvändiga
handlingar.
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Ärende
15. Dataskyddsombud för
Kungsbacka kommun

Beteckning Förslag
KS/2018:255 Förslag till KS
Kommunstyrelsen utser Frida Sävfält till
dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och med
29 maj 2018 till och med 28 juni 2018 och utser
Kerstin Glittmark till dataskyddsombud för
kommunstyrelsen från och med 29 juni 2018.
Kommunstyrelsen uppmanar respektive nämnd och
bolag att utse Kerstin Glittmark till dataskyddsombud
för sin verksamhet och befintligt
personuppgiftsombud till dataskyddsombud under en
övergångsperiod.

16. Svar på remiss från
Boverkets om
"Regelefterlevnad vid
byte av
fastbränsleanordning"

KS/2018:118 Förslag till KS

17. Svar på remiss från
Hallandstrafiken om
Kollektivtrafikplan
2019 för
Hallandstrafiken

KS/2018:226 Förslag till KS

Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2018-05-21
och översänder det som sitt svar till Miljö- och
energidepartementet.

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2018-05-07,
med följande ändringar:
·

En mening läggs till i yttrandet: ”Vi ser gärna
komfortbussar via väg 158 mellan
Kungsbacka och Göteborg”.

·

Sista stycket i yttrandet ändras till:
”Kommunen ser mycket positivt till det
ökande resandet till och från Åsa station och
de föreslagna nya tågstoppen för Åsa station
med Västtågen. Det är dock önskvärt att
Hallandstrafiken arbetar för att få till
ytterligare stopp vid Åsa station både dagtid
och sen kvällstid på helgerna”.

Kommunstyrelsen översänder det reviderade
yttrandet till Hallandstrafiken.
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Ärende

Beteckning Förslag

18. Svar på remiss från
KS/2018:233 Förslag till KS
kommunrevisionen om
Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelse
grundläggande
daterad 2018-04-26 som sitt svar på
granskning 2017
revisionsrapporten ”grundläggande granskning 2017”
till kommunrevisionen.
19. Svar på remiss från
KS/2018:140 Förslag till KS
Tekniska nämnden om
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2018-04-13,
Riktlinjer för
och översänder det som sitt svar till nämnden för
Kungsbacka
Teknik.
bredbandsnät
20. Anmälan av
delegeringsbeslut

KS/2018:308

21. Redovisning av
inkomna skrivelser

KS/2018:123

22. VAverksamhetsområde
2017

KS/2018:142 Förslag till KS/KF

23. Årsredovisning 2017
för Eksta Bostads AB

KS/2018:276 Förslag till KS/KF

24. Årsredovisning 2018
för Stiftelsen
Tjolöholm

KS/2018:277 Förslag till KS/KF

25. Bredbandspolicy för
Kungsbacka kommun

KS/2018:141 Förslag till KS/KF

Kommunfullmäktige antar nämnden för Tekniks
förslag på nya VA-verksamhetsområden ”Bilaga 1-12
VA-verksamhetsområde 2017” daterad 2017-12-19.

Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2017,
revisionsberättelse och granskningsrapport för Eksta
Bostads AB i protokollet.

Kommunstyrelsen noterar årsredovisning 2017 för
Stiftelsen Tjolöholm i protokollet och överlämnar
den till kommunfullmäktige för behandling av frågan
om ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktige antar Bredbandspolicy för
Kungsbacka kommun daterad 2017-11-28.
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Ärende
26. Detaljplan för Hagryd
1:38 i Släp

Beteckning Förslag
KS/2018:273 Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Hagryd 1:38
i Släp upprättad i oktober 2017, reviderad i april
2018.

27. Reglemente för
KS/2018:127 Förslag till KS/KF
nämnden för Individ &
Kommunfullmäktige antar ”Reglemente för nämnden
Familjeomsorg
för Individ & Familjeomsorg” daterat 2018-04-24.
Reglementet gäller från och med 2019-01-01.
28. Reglemente för
nämnden för Kultur &
Fritid

KS/2018:272 Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige antar ”Reglemente för nämnden
för nämnden för Kultur & Fritid” daterat 2018-04-24.
Reglementet gäller från och med 2019-01-01.

29. Reglemente för
nämnden för Förskola
& Grundskola

KS/2018:136 Förslag till KS/KF

30. Reglemente för
nämnden för
Gymnasium &
Arbetsmarknad

KS/2018:136, Förslag till KS/KF
KS/2018:293 Ansvaret för utförandet av korttidstillsyn, efter beslut
av nämnden för Individ & Familjeomsorg, för elever
i de frivilliga skolformerna flyttas från nämnden för
Förskola & Grundskola till nämnden för Gymnasium
& Arbetsmarknad.

Kommunfullmäktige beslutar att ta bort den del i
reglementet för nämnden för Förskola & Grundskola
som avser Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag, då
bestämmelsen om bidraget samt dess
övergångsregler, upphört att gälla och antar därmed
ett nytt reglemente för nämnden, daterat 2018-05-02.

Kommunfullmäktige antar ”Reglemente för nämnden
för Gymnasium & Arbetsmarknad” daterat 2018-0502 och ”Reglemente för nämnden för Förskola &
Grundskola” daterat 2018-05-02.
Ändringen gäller från och med 2018-08-01.
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Ärende

Beteckning Förslag

31. Policy och riktlinjer
för behandling av
personuppgifter

KS/2018:274 Förslag till KS/KF

32. Rapport från nämnden
för Individ &
Familjeomsorg av ej
verkställda beslut
enligt SoL och LSS,
kvartal 4 2017

KS/2018:285 Förslag till KS/KF

33. Redovisning av ej
färdigberedda
motioner

KS/2018:114 Förslag till KS/KF

Kommunfullmäktige antar förslag till policy för
hantering av personuppgifter daterad 2018-04-24.

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.

Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke
färdigberedda motioner till och med 2018-04-16 till
protokollet.

Hans Forsberg (M)

Jenni Hermansson

Ordförande

Sekreterare

