KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2018-08-17

Kommunstyrelsen
Sammanträde 2018-08-28 klockan 13:00
Kungsbackarummet

Ärende
1.

Val av justerare och tid
för justering

Beteckning

Förslag
Digital justering
Ordinarie:
Johan Tolinsson (S)
Ersättare:
Emma Vildstrand (MP)

2.

Information från
dataskyddsombudet
Kerstin Glittmark
Ca 13.00 - 13.10

3.

Information om samråd
och viktigare pågående
ärenden från
arbetsutskottets
sammanträden

4.

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

Frida Sävfält
Kommunledningskontoret
Direkt:0300-83 42 72
frida.savfalt@kungsbacka.se

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

Beteckning

Förslag

Förslag till KS

5.

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

6.

Planbesked för
fastigheten ÖlmevallaBolg 2:4

KS/2018:16

Planbesked för
fastigheten Åsa 2:6 och
Åsa 3:11

KS/2018:375

Nyttjanderättsavtal för
fastigheten Kläppa 2:2
och Kläppa 2:13

KS/2018:374

7.

8.

Kommunstyrelsen lämnar
negativt planbesked för
fastigheten ÖlmevallaBolg 2:4.
Förslag till KS
Kommunstyrelsen lämnar
positivt planbesked för
fastigheterna Åsa 2:6 och
Åsa 3:11.
Förslag till KS
Kommunstyrelsen
godkänner
nyttjanderättsavtal för
gång- och cykelväg på
fastigheterna Kläppa 2:2
och Kläppa 2:13,
undertecknat av motparten
2018-06-04.
Kommunstyrelsens
ordförande och
kommundirektören eller
deras ställföreträdare får i
uppdrag att underteckna
nödvändiga handlingar i
ärendet.
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9.

Ärende

Beteckning

Förslag

Uppstart av
nybyggnation
Tölöskolan

KS/2018:383

Förslag till KS

10. Kommungemensam
hantering av stiftelser
och fonder

Kommunstyrelsen
godkänner uppstart av
projekt Tölöskolan.
Projektet är inplanerat år
2021 i kommande
lokalplan 2019-2023,
löpnummer 323.
KS/2018:207

Förslag till KS
Kommunstyrelsen
beslutar att ingen
förändring av nuvarande
hantering av stiftelser och
fonder ska ske.
Respektive förvaltning
fortsätter att handlägga
ansökningarna samt
bedömning och beslut för
de stiftelser som de är
ansvariga för enligt
nuvarande hantering.
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Ärende
11. Riktlinjer för
direktupphandling

Beteckning

Förslag

KS/2018:225

Förslag till KS
Kommunstyrelsen antar
riktlinjer för
direktupphandling,
daterad 2018-05-28.
Kommunstyrelsen ger
kommundirektören i
uppdrag att i samarbete
med nämnden för Service
och dess förvaltning
tydliggöra
upphandlingsprocessen
och se över styrdokument
inklusive utformning av
nämndernas
delegeringsförteckningar
för beslut under
upphandlingsprocessen.

12. Medlemskap i Greater
Copenhagen & Skåne
Committee

KS/2018:421

13. Svar på remiss från
Justitiedepartementet
om förslag till EUdirektiv om skydd för
personer som
rapporterar om
överträdelser av
unionsrätten

KS/2018:422

Förslag till KS
Kommunstyrelsen
beslutar att Kungsbacka
kommun blir medlem i
Greater Copenhagen &
Skåne Committe.
Förslag till KS
Kommunstyrelsen antar
yttrande, daterat 2018-0703, och översänder det
som sitt svar till
Justitiedepartementet.
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Ärende
14. Svar på remiss från
Finansdepartementet
om
indelningskommitténs
betänkande
"Myndighetsgemensam
indelning - samverkan
på regional nivå"

Beteckning

Förslag

KS/2018:196

Förslag till KS
Kommunstyrelsen antar
yttrande, daterat 2018-0530, med följande
ändringar:
- Avsnitt 3.5 i
kommunledningskontorets
yttrande kompletteras med
texten ”Vi förutsätter att
region Halland ingår i sin
helhet i en enhetlig
regional indelning av
myndigheter.”
- I samma avsnitt stryks
stycket ”Ingen erinran”.
Kommunstyrelsen
översänder det reviderade
yttrandet som sitt svar till
Finansdepartementet.

15. Svar på remiss från
Finansdepartementet
om statliga
servicekontor - mer
service på fler platser

KS/2018:399

16. Svar på remiss från
Länsstyrelsen i Halland
län om Länsstyrelsens
plan för olycka vid
kärnteknisk anläggning

KS/2018:402

Förslag till KS
Kommunstyrelsen antar
yttrande, daterat 2018-0629, och översänder det
som sitt svar till
Finansdepartementet.
Förslag till KS
Kommunstyrelsen antar
yttrandet, daterat 2018-0724, och översänder det
som sitt svar till
Länsstyrelsen i Hallands
Län.
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Ärende

Beteckning

Förslag

17. Svar på remiss från
KS/2018:358
Länsstyrelsen i
Hallands län om förslag
till beslut och
skötselplan för
naturreservatet Salvebo
i Kungsbacka kommun

Förslag till KS

18. Svar på remiss från
Länsstyrelsen i Västra
Götalands län om Grön
infrastruktur - regional
handlingsplan för
Västra Götaland

Förslag till KS

KS/2018:292

Kommunstyrelsen antar
yttrande, daterat 2018-0802, och översänder det
som sitt svar till
Länsstyrelsen i Halland.

Kommunstyrelsen antar
yttrande, daterat 2018-0802, och översänder det
som sitt svar till
Länsstyrelsen i Västra
Götalands län.

19. Svar på remiss från
KS/2018:420
Miljö- och
energidepartementet om
EU-kommissionens
förslag till direktiv om
minskning av vissa
plastprodukters
inverkan på miljön

Förslag till KS

20. Svar på remiss från
Näringsdepartementet
om förordning om stöd
till kommuner för
kostnader avseende
flyttning, uppställning
och skrotning av vissa
fordon

KS/2018:417

Förslag till KS

21. Svar på remiss från
Mölndals stad om
samråd för ny
översiktsplan för
Mölndals stad

KS/2018:342

Kommunstyrelsen antar
yttrandet, daterat 2018-0808, och översänder det
som sitt svar till Miljöoch energidepartementet.

Kommunstyrelsen antar
yttrande, daterat 2018-0820, och översänder det
som sitt svar till
Näringsdepartementet.

Förslag till KS
Kommunstyrelsen antar
yttrande, daterat 2018-0717, och översänder det
som sitt svar till Mölndals
Stad.
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Ärende

Beteckning

Förslag

22. Svar på remiss från
Länsstyrelsen i
Hallands län på samråd
om tillstånd för att
uppföra vilthägn på
delar av fastigheterna
Råö 1:14, Råö 8:1, Råö
1:11 och Onsala-Högås
1:10

KS/2018:442

Förslag till KS

23. Svar på remiss från
Ellevio AB om samråd
inför ansökan om
nätkoncession

KS/2018:122

24. Redovisning av
inkomna skrivelser

KS/2018:198, KS/2018:123,
KS/2018:425, KS/2018:513

Kommunstyrelsen antar
yttrande, daterat 2018-0815, och översänder det
som sitt svar till
Länsstyrelsen i Halland.

Förslag till KS
Kommunstyrelsen antar
yttrande, daterat 2018-0710, och översänder det
som sitt svar till Ellevio
AB.

25. Anmälan av
delegeringsbeslut
26. Anmälan av
ordförandebeslut om
överklagande av avslag
av förvärvstillstånd för
fastigheten Höglanda
5:1

KS/2018:198

27. Anmälan av
ordförandebeslut om
tillköp genom lösen av
option för
helelektrifierad
Stadstrafik enligt
Tilldelningsbeslutet
Trafik 2019

KS/2018:443
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Ärende

Beteckning

28. Anmälan av
ordförandebeslut om
anställande av
förvaltningschef för
förvaltningen för
Förskola & Grundskola

KS/2018:413

29. Anmälan av
ordförandebeslut om
yttrande över
nybyggnad av gångoch cykelväg längs väg
939, delen
Torkeltorpsvägen

KS/2018:364

30. Uppdaterade taxor och
avgifter för uthyrning
av lokaler på
Kungsbacka Teater och
kulturhuset Fyren

KS/2018:125

Förslag

Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige
godkänner uppdaterade
taxor och avgifter för
uthyrning av lokaler på
Kungsbacka Teater och
kulturhuset Fyren. Taxan
gäller från och med 201901-01.
Framtida förändringar av
taxor och avgifter, som
anpassas enligt
konsumentprisindex KPI,
föreslås delegeras till
nämnden för Kultur &
Fritid från 2019.
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Ärende

Beteckning

Förslag

31. Tillämpningsregler för
riksfärdtjänst

KS/2018:366

Förslag till KS/KF

32. Lokala föreskrifter för
gångbanerenhållning
m.m. - delegering av
uppgifter

KS/2018:416

Kommunfullmäktige antar
tillämpningsregler till
riksfärdtjänst, daterade
2018-05-16, med den
förändringen att fyra
veckors ansökningstid om
riksfärdtjänst ska gälla
hela året.
Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige antar
Lokala föreskrifter om
gångbanerenhållning m.m.
i Kungsbacka kommun,
att gälla från och med den
1 oktober 2018.
Åläggande om
gångbanerenhållning
m.m., Kf 1995-12-14, §
182/95 upphör därmed att
gälla.
Kommunfullmäktige ger
nämnden för Teknik i
uppdrag att årligen se över
kartbilagans aktualitet.
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Ärende
33. Överenskommelse om
trygg och effektiv
utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård i
Halland samt tillfällig
överenskommelse för
betalningsansvar

Beteckning

Förslag

KS/2018:294,

Förslag till KS/KF

KS/2018:415,

Kommunfullmäktige
godkänner Politisk
styrgrupp inom region
Hallands förslag till
Överenskommelse om
trygg och effektiv
utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård i
Halland att gälla från och
med 2018-11-01.

KS/2018:414

Kommunfullmäktige
godkänner Politisk
styrgrupp inom Region
Hallands förslag att
betalningsansvaret mellan
Regionen och respektive
kommun i samband med
utskrivning från
slutenvård fortsatt regleras
utifrån lagen (1990:1404)
gällande regler och rutiner
(2017) om kommunernas
betalningsansvar för viss
hälso- och sjukvård tills
ny överenskommelse är
beslutad av region
Halland, dock som längst
till och med 2018-10-31.
Kommunfullmäktige
godkänner Politisk
styrgrupp inom region
Hallands förslag att
betalningsansvaret för
kommunerna under
övergångsperioden 2018
baseras på 2017 års
fakturering. Respektive
kommun erlägger
månatligen en tolftedel av
det belopp som
fakturerades för hela 2017
till Region Halland.
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Ärende

Beteckning

Förslag

34. Rapport från nämnden KS/2018:409
för Individ &
Familjeomsorg av ej
verkställda beslut enligt
SoL och LSS, kvartal 1
2018

Förslag till KS/KF

35. Rapport från nämnden
för Vård & Omsorg av
ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS,
kvartal 1 2018

Förslag till KS/KF

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.

KS/2018:346

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.

36. Svar på motion från
KS/2018:49
Emma Vildstrand (MP)
om
barnkonsekvensanalyser

Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige
anser att motionen är
besvarad med hänvisning
till redan planerade
insatser inom området i
Kungsbacka kommun
samt med anledning av de
effekter som det kommer
att innebära att
barnkonventionen blir
svensk lag 1 januari 2020.

Hans Forsberg

Frida Sävfält

Ordförande

Sekreterare

