KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad
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Kommunstyrelsen
Sammanträde 2018-09-25 klockan 13:00
Kungsbackarummet

Ärende
1.

Val av justerare och tid för
justering

Beteckning Förslag
Digital justering
Ordinarie:
Roger Larsson (KB)
Ersättare:
Lisa Andersson (M)

2.

Information Informationssäkerhet

3.

Kommunstyrelsens
delårsrapport per augusti 2018
(från årshjul)

Förslag till KS

Kommunens delårsrapport per
augusti 2018 (från årshjul)

Förslag till KS/KF

4.

5.

Kommunstyrelsen godkänner
delårsrapporten per augusti med prognos
2018.

Kommunfullmäktige godkänner kommunens
delårsrapport per augusti 2018.

Information om samråd och
viktigare pågående ärenden från
arbetsutskottets sammanträden

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

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon: 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Ärende
6.

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

7.

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

8.

Avtackning av medarbetare

9.

Förstudie om plan för
Kungsbacka stad till havet

10. Planbesked för fastigheterna
Hjälmared 6:4, 7:12 och 7:13

Beteckning Förslag

KS/2018:515

Förslag till KS
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i
uppdrag att utarbeta en förstudie för
markområdet mellan Inlagsleden och
Kungsbackafjorden (mellan Onsalamotet
och Hammargård i östvästlig riktning).
Studien ska övergripande studera
förutsättningarna för flera anspråk inom
området såsom nytt rekreationsområde,
rekreationsstråk samt mark för verksamheter
och service.

KS/2018:17

Förslag till KS
Kommunstyrelsen lämnar negativt
planbesked för fastigheterna Hjälmared 6:4,
Hjälmared 7:12 och Hjälmared 7:13.
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Ärende
11. Medlemskap i den nationella
hållbarhetsmärkningen
Kranmärkt

Beteckning Förslag
KS/2018:504

Förslag till KS
Kommunstyrelsen beslutar att Kungsbacka
kommun ansluter sig till den nationella
hållbarhetsmärkningen Kranmärkt,
innebärande att Kungsbacka kommun som
organisation inte ska köpa in flaskvatten till
den egna verksamheten. Kungsbacka
kommun ska som egen organisation vid
konferenser och motsvarande undvika
flaskvatten.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i
uppdrag att genomföra kunskapshöjande
informationsinsatser och aktiviteter om
Kungsbackas dricksvatten och om varför
Kungsbacka kommun blir Kranmärkt.
Kommunstyrelsen ger därtill
kommundirektören i uppdrag att se till att
kranvatten finns tillgängligt i kommunens
lokaler och att återanvändbara karaffer eller
motsvarande finns till hands för servering.
Dricksvatten från kran ska därmed erbjudas
både i vardagens arbete och vid festligare
aktiviteter.

12. Svar på remiss från
KS/2018:318
Arbetsmarknadsdepartementet
på Mottagandeutredningens
betänkande "Ett ordnat
mottagande - gemensamt ansvar
för snabb etablering eller
återvändande"

Förslag till KS

13. Svar på remiss från
KS/2018:385
Länsstyrelsen i Hallands län om
plan om övertagande av
kommunal räddningstjänst vid
omfattande räddningsinsatser

Förslag till KS

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat
2018-08-25, och översänder det som sitt svar
till Arbetsmarknadsdepartementet.

Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat
2018-08-14, och översänder det som sitt svar
till Länsstyrelsen i Hallands Län.
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Ärende

Beteckning Förslag

14. Svar på remiss - Betänkandet
"Ett gemensamt
bostadsförsörjningsansvar"

15. Svar på initiativ från Fredrik
Hansson (C) om förmånscykel
för anställda i Kungsbacka
kommun

16. Klovsten etapp 2 –
servitutsavtal Ysby 1:12 samt
tillägg till avsiktsförklaring

Förslag till KS
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat
2018-09-18, och översänder det som sitt svar
till Näringsdepartementet.
KS/2016:662

Förslag till KS
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i
uppdrag att med hjälp av förvaltningen för
Service genomföra upphandling av
förmånscykel med bruttolöneavdrag. Avtalet
ska vara kostnadsneutralt för Kungsbacka
kommun.
Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner servitutsavtal
avseende rätt till anläggningar för
vattenverksamhet på fastigheten Ysby 1:12 i
Kungsbacka kommun, undertecknat 201809-03 av Kungsbacka Lastbilcentral
Fastighets AB och av Transportcentrum i
Kungsbacka AB.
Kommunstyrelsen godkänner tillägg till
avsiktsförklaring avseende fortsatta ramar
för bland annat de fastighetsrättsliga
åtgärderna i området Klovsten, undertecknat
2018-09-03 av Viavest AB, av Kungsbacka
Lastbilcentral Fastighets AB och av
Transportcentrum i Kungsbacka AB.
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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Ärende
17. Avtal Tempohus

Beteckning Förslag
KS/2018:559

Förslag till KS
Kommunstyrelsen ger uppdrag till
kommundirektören att träffa de avtal som
krävs beträffande projekt för etablering av
villavagnar som påbörjats av kommunen
före det att avtalet nedan undertecknas
angående förvärv av villavagnar, under
förutsättning av att avstämning dessförinnan
skett med kommunstyrelsens ordförande.
Kommunstyrelsen godkänner förslag till
avtal med Tempohus Kungsbacka AB
angående förvärv av villavagnar.
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens
ordförande och kommundirektören, eller
deras respektive ersättare, i uppdrag att
underteckna de avtal som träffats med
anledning av ovanstående.

18. Redovisning av inkomna
skrivelser
19

KS/2018:556,
KS/2018:546

Anmälan av delegeringsbeslut

20. Anmälan av ordförandebeslut Uppstart och budget för
Hålabäcksskolans
ombyggnation

KS/2018:550

21. Ansvarsfrihet för
KS/2018:200
samordningsförbundet i Halland
2017

Förslag till KS/KF

22. Ändring av förbundsordning för KS/2018:419
Samordningsförbundet i
Halland

Förslag till KS/KF

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja
styrelsen för Samordningsförbundet i
Halland ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017.

Kommunfullmäktige antar den reviderade
förbundsordningen för
Samordningsförbundet i Halland, daterad
2018-06-20.
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Ärende
23. Svar på motion från Carita
Boulwén (SD) om förbud mot
böneutrop på offentlig plats

Beteckning Förslag
KS/2018:330

Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige avslår motionen med
hänvisning till att en lokal föreskrift om
förbud mot böneutrop saknar stöd i
ordningslagen.

24. Svar på motion från Roger
KS/2016:552
Larsson (KB) om flytt av
brandstation till Gräskärr (Kolla
5:6)

Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige anser att motionen är
besvarad med hänvisning till
kommunstyrelsens uppdrag, daterad 201804-24, till kommundirektören att utarbeta
planprogram för Sydöstra centrum i
Kungsbacka stad, med tillägg av
kommunstyrelsens beslut, daterat 2015-1117, att kommunstyrelsen ger
kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att
påbörja en förstudie för att på lång sikt
förbereda en omlokalisering av Kungsbacka
brandstation.

Hans Forsberg

Patrik Johansson

Ordförande

Sekreterare

