KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2018-06-12

Kommunstyrelsen
Sammanträde 2018-06-19 klockan 13:00
Kungsbackarummet, Stadshuset

Ärende
1.

Beteckning

Val av justerare och tid för
justering

Förslag
Digital justering
Ordinarie: Eva Borg (S)
Ersättare: Ulrika Landergren (L)

2.

Information om samråd och
viktigare pågående ärenden
från arbetsutskottets
sammanträden

3.

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

4.

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

5.

Planbesked för fastigheten
Dotetorp 1:10

KS/2017:379

Planbesked för fastigheten
Ysby 1:5

KS/2017:599

6.

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

Förslag till KS
Kommunstyrelsen lämnar negativt planbesked
för Dotetorp 1:10.
Förslag till KS
Kommunstyrelsen lämnar negativt planbesked
för Ysby 1:5.

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

8.

9.

10.

Ärende

Beteckning

Förslag

Planbesked för fastigheten
Vallda 21:110

KS/2018:328

Förslag till KS

Planbesked för fastigheten
Bolsheden 1:9 och
Bolsheden 1:39

KS/2015:440

Kommunstyrelsen lämnar negativt planbesked
för Vallda 21:110.
Förslag till KS
Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked
för Bolsheden 1:9 och Bolsheden 1:39.

Nyttjanderättsavtal
KS/2018:357
avseende del av fastigheten
Kungsbacka 3:1

Förslag till KS

Avtal om genomförande
KS/2017:65
och marköverlåtelse för
fastigheterna Bukärr 2:122,
Nötegång 1:91 och
Nötegång 1:126

Förslag till KS

Kommunstyrelsen godkänner förslag till
nyttjanderättsavtal med Innerstadens Café i
Kungsbacka AB avseende upplåtelse av del av
fastigheten Kungsbacka 3:1.
Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare utses att för kommunens
räkning underteckna i ärendet nödvändiga
handlingar.

Kommunstyrelsen godkänner förslag till avtal
om genomförande och marköverlåtelse
berörande Bukärr 2:122, Nötegång 1:91 och
1:126 innebärande att kommunen överför ett
markområde till Eksta Bostads ABs fastighet
Nötegång 1:126 till en ersättning om 15 800
000 kronor och att Eksta Bostads AB erlägger
ett exploateringsbidrag om 3 950 000 kronor
samt övrig sedvanlig ansvarsfördelning.
Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare utses att för kommunens
räkning underteckna avtalet och övriga i
ärendet nödvändiga handlingar.
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11.

12.

13.

Ärende

Beteckning

Förslag

Överenskommelse om
kommun- och
regionledningsforum

KS/2018:251

Förslag till KS

Planprogram för
verksamheter i Klovsten

KS/2017:322

Servitutsavtal Klovsten

KS/2013:135

Kommunstyrelsen godkänner
Överenskommelse om kommun- och
regionledningsforum att gälla från och med
2019-01-01.
Förslag till KS
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna
Planprogram för verksamheter i Klovsten,
daterad december 2017 och att programmet ska
ligga till grund för kommande planläggning av
Klovstenområdet. Kommunstyrelsen hemställer
till byggnadsnämnden att utarbeta förslag till
detaljplan för verksamheter i Klovsten för det
norra området, etapp 1, i enighet med
kommunstyrelsens direktiv.
Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner servitutsavtal
avseende rätt till anläggningar för
vattenverksamhet på fastigheten Ysby 3:26 i
Kungsbacka kommun. Kommunstyrelsen
godkänner avsiktsförklaring mellan
Kungsbacka kommun samt Viavest AB och
Kungsbacka Lastbilcentral Fastighets AB
beträffande bland annat de fastighetsrättsliga
åtgärderna i området Klovsten, etapp 2.
Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare utses att för kommunens
räkning underteckna samtliga i ärendet
nödvändiga handlingar. Kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att fullfölja
avsiktsförklaringen samt återkomma till
kommunstyrelsens med avtal enligt syftet i
avsiktsförklaringen.
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14.

15.

16.

17.

Ärende

Beteckning

Förslag

Exploateringsavtal för
fastigheten Onsala-lunden
1:35

KS/2018:317

Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner
exploateringsavtal för fastigheten Onsalalunden 1:35, tillhörande detaljplan för Onsalalunden D421.
Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare utses att för kommunens
räkning underteckna samtliga i ärendet
nödvändiga handlingar.

Förteckning över
KS/2018:339
kommungemensamma ITlösningar i samband med
personuppgiftsbiträdesavtal

Förslag till KS

Ansökan från Hunehals
borg om befrielse att
återbetala för mycket
utbetalt stöd

KS/2012:240

Förslag till KS

Näringslivsstrategi för
Kungsbacka kommun för
åren 2019 - 2022

KS/2018:381

Kommunstyrelsen godkänner förteckning,
upprättad 2018-05-24, över de
kommungemensamma IT-lösningar där
kommunstyrelsen träffar
personuppgiftsbiträdesavtal.

Kommunstyrelsen beslutar att inte efterge
kommunens krav på återbetalning av bidrag till
Föreningen Hunehals Borg. Beloppet som ska
återbetalas är 28 553 kronor jämte ränta från
förfallodagen på faktura 79061157.
Förslag till KS
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en
näringslivsstrategi för Kungsbacka kommun för
åren 2019-2022.
Strategin ska tas fram i samrådet med
Kungbackas näringsliv.

18.

Svar på remiss från
Utbildningsdepartementet
om Delbetänkandet "Ökad
trygghet för studerande
som blir sjuka"

KS/2018:235

Förslag till KS
Kommunstyrelsen antar yttrandet daterat 201806-01 och översänder det som sitt svar till
Utbildningsdepartementet.
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Ärende
19.

Beteckning

Svar på remiss från Havs- KS/2018:105
och vattenmyndigheten om
samrådsyttrande om
havsplan för Västerhavet

20.

Uppstart av ombyggnation
Sommarlustskolan

21.

Utredningsuppdrag för
Byggnadsförvaltningen och
förvaltningen för Miljö &
Hälsoskydd

22.

Redovisning av inkomna
skrivelser

23.

Anmälan av
delegeringsbeslut

24.

VA-policy för Kungsbacka KS/2017:758
kommun

Förslag
Förslag till KS
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 201805-15 och översänder det som sitt svar till
Havs- och Vattenmyndigheten.

KS/2018:382, Förslag till KS
KS/2017:70,
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av
KS/2017:575 projekt förskola Sommarlust. Projektet är
inplanerat år 2019 i lokalplan 2018-2022 samt i
lokalplan 2019-2023, löpnummer 204.
Kommundirektören får i uppdrag att utreda och
komma med förslag till hur man bäst uppnår
synergier mellan de olika förvaltningarna.
Målet är att nå en ökad effektivitet, förenkla för
kommunens invånare och företag och att uppnå
kommunfullmäktiges mål om Västsveriges
bästa företagsklimat. Avgränsning: De båda
nämnderna byggnadsnämnden och nämnden för
Miljö & Hälsoskydd blir kvar som tidigare och
förvaltningschefen kommer att rapportera till
de två nämnderna.

KS/2018:345

Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige fastställer VA-policy för
Kungsbacka kommun daterad 2017-11-22
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Ärende
25.

Beteckning

Redovisning av kommunalt KS/2018:176
partistöd för år 2017 och
utbetalning av partistöd för
år 2019

Förslag
Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige beviljar Moderaterna,
Centerpartiet, Socialdemokraterna,
Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna,
Liberalerna, Miljöpartiet de gröna,
Vänsterpartiet och Kungsbackaborna partistöd
för år 2019 under förutsättningen att de finns
representerade i kommunfullmäktige även
under mandatperioden 2018-2022.
Kommunfullmäktige fastställer att partistödets
storlek baseras på det antal mandat för
respektive parti som gäller i och med
kommunfullmäktiges nya mandatperiod 20182022. Partistödet för år 2019 betalas ut i januari
2019.

Hans Forsberg (M)

Jenni Hermansson

Ordförande

Sekreterare

