KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2018-12-11

Kommunstyrelsen
Sammanträde 2018-12-18 klockan 14.00
Kungsbackarummet

Ärende
1.

Val av justerare och tid för
justering

Beteckning

Förslag
Digital justering
Ordinarie:
Eva Borg (S)
Ersättare:
Johan Tolinsson (S)

2.

Information - Rapport från
Eurocities 2018

3.

Information - Genomgång av
medarbetarenkät för
kommunstyrelsen

4.

Information - Aktuellt inom
samhällsbyggnadsområdet

5.

Information - Förvaltningens
budget för år 2019

6.

Information om samråd och
viktigare pågående ärenden
från arbetsutskottets
sammanträden

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

Kungsbacka kommun
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Ärende

Beteckning

7.

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

8.

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

9.

Finansiering av oförutsedda
KS/2018:743
kostnader för licenser och
utbildning till förtroendevalda
under 2019

Förslag

Förslag till KS
Kommunfullmäktige tilldelas en utökad
budgetram för 2019 på 1,5 miljoner kronor
som finansieras ur kommunfullmäktiges
anslag för oförutsedda händelser.

10. Svar på remiss om förslag till
beslut om nya gränser för
strandskydd

KS/2014:309

Förslag till KS

11. Svar på remiss om
åtgärdsprogram för
havsnejonöga

KS/2018:635

12. Yttrande avseende
laglighetsprövning av
överklagat beslut om
insamling av pengar och
gatumusik

KS/2018:768,
KS/2017:557

Förslag till KS

13. Överklagan avseende
länsstyrelsens beslut att
upphäva vissa lokala
ordningsföreskrifter i
Kungsbacka kommun

KS/2017:557

Förslag till KS

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat
2018-11-30, och översänder det som sitt svar
till Länsstyrelsen.
Förslag till KS
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat
2018-11-14, och översänder det som sitt svar
till Länsstyrelsen i Hallands län.

Kommunstyrelsen godkänner yttrande daterat
2018-12-03 samt översänder det till
Förvaltningsrätten i Göteborg.

Kommunstyrelsen beslutar att inte överklaga
länsstyrelsens beslut 2018-12-03 (dnr 2137883-18) om upphävande av vissa lokala
ordningsföreskrifter samt att inte översända
överklagandeskrivelsen, daterad 2018-12-10.
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Ärende

Beteckning

Förslag

14. Uppdrag om att utreda
KS/2018:792
möjligheterna till införande av
Rättviksmodellen i
Kungsbacka kommun

Förslag till KS

15. Beslut om lönestruktur 2019
(från årshjul)

Förslag till KS

KS/2018:784

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i
uppdrag att genomföra utredning och ta fram
beslutsunderlag för att införa
Rättviksmodellen i Kungsbacka kommun.

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa
inriktning i lönenivåer för 2019 enligt
framtagen tabell i tjänsteskrivelse daterad
2018-12-03.

16. Initiativ från Eva Borg (S) om KS/2018:809
uppdrag till
kommundirektören att utreda
möjligheterna införa
kombinationsanställningar i
Kungsbacka kommun

Förslag till KS
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i
uppdrag att utreda möjligheterna att
Kungsbacka kommun inför
kombinationsanställningar.

17. Anmälan av delegeringsbeslut KS/2018:42
18. Redovisning av inkomna
skrivelser
19. Rapport från nämnden för
Individ & Familjeomsorg av
ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS, kvartal 3 2018

KS/2018:760

20. Rapport från nämnden för
KS/2018:793
Gymnasium & Arbetsmarknad
av ej verkställda beslut,
kvartal 2 2018

Förslag till KF
Kommunfullmäktige noterar rapport från
nämnden för Individ och Familjeomsorg
enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen och 28 f
§ lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade till protokollet.
Förslag till KF
Kommunfullmäktige noterar rapport från
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen och 28 f
§ lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade till protokollet.
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Ärende

Beteckning

Förslag

21. Rapport från nämnden för
KS/2018:802
Gymnasium & Arbetsmarknad
av ej verkställda beslut,
kvartal 3 2018

Förslag till KF

22. Svar på motion från Kent
Stenhammar (S) om sjöpung
gör miljönytta

Förslag till KF

KS/2017:666

Kommunfullmäktige noterar rapport från
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen och 28 f
§ lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade till protokollet.

Kommunfullmäktige avslår motionen med
hänvisning till att frågeställningen behandlas
inom ramen för pågående projekt.

Hans Forsberg

Patrik Johansson

Ordförande

Kommunsekreterare

