KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2019-08-19

Kommunstyrelsen
Sammanträde 2019-08-27 klockan 13.00
Stadshuset, Kungsbackarummet

Ärende
1.

Val av justerare och tid för
justering

Beteckning

Förslag
Ordinarie:
Johan Tolinsson (S)
Ersättare:
Kalle Påsse Sundvall (M)
Digital justering

Information

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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2.

Ärende

Beteckning

Förslag

Godkännande av
genomförandeavtal för skola
och sporthall på Inlag,
köpeavtal för sporthall på
Inlag samt optionsavtal

KS/2018:646

Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner förslag till
genomförandeavtal avseende etablering av
skola och sporthall på Inlag, mellan
kommunen och Nystad Stadsutveckling AB,
Nystad Kungsbacka Idrottsfastigheter AB
samt Nystad Kungsbacka Skolfastigheter AB.
Kommunstyrelsen godkänner förslag till
köpeavtal mellan kommunen och Nystad
Kungsbacka Idrottsfastigheter AB genom
vilket kommunen överlåter del av fastigheten
Inlagsgärde 1, mot en köpeskilling på
4 000 000 kronor.
Kommunstyrelsen godkänner optionsavtal
mellan kommunen och Nystad Kungsbacka
AB, avseende rätt för kommunen att efter
20 år som hyresgäst av sporthallarna, förvärva
samtliga aktier i det bolag som äger
sporthallsfastigheten.
Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare utses att för kommunens
räkning underteckna avtalen och för avtalens
genomförande nödvändiga handlingar.
Klockan 13.00-13.20
Anna Rehnberg, Sven-Erik Bergström, Lena
Melvinsdotter

3.

Information om ersättningar
för utbildningar, konferenser,
studiebesök m.m.

4.

Information om samråd och
viktigare pågående ärenden
från arbetsutskottets
sammanträden

KS/2017:519

Klockan 13.20-13.40
Katarina Eiderbrant
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Ärende

Beteckning

Förslag

Uppdrag om uppdatering av
kommunikationspolicy

KS/2019:353

Förslag till KS

Uppdrag om riktlinjer för nya
och befintliga skyltar samt
överföring av investeringsmedel till befintlig skyltpark

KS/2019:401

5.

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

6.

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

7.

8.

Kommunstyrelsen beslutar att ge
kommundirektören i uppdrag att uppdatera
Kungsbacka kommuns
kommunikationspolicy.
Förslag till KS
Kommunstyrelsen beslutar att ge
kommundirektören i uppdrag att ta fram
kommungemensamma riktlinjer för nya och
befintliga skyltar.
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva
kommunstyrelsens beslut från 23 maj 2017, §
109, i den del som avser uppsättande av fem
nya ortsskyltar med information och karta.
Kommunstyrelsen beslutar att överföra
kvarvarande investeringsmedel från de avsatta
190 000 kr till investering i befintlig skyltpark
samt för att möjliggöra digitala skyltlösningar,
där det finns specifika behov.

KUNGSBACKA KOMMUN
4 (8)

9.

Ärende

Beteckning

Förslag

Arrendeavtal på fastigheten
Skårby 2:3

KS/2019:298

Förslag till KS
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna
förslag till arrendeavtal avseende upplåtelse
av del av fastigheten Skårby 2:3 till
Tempohus i Kungsbacka AB.
Kommunstyrelsen beslutar att utse
kommunstyrelsens ordförande samt
kommundirektören, eller deras respektive
ersättare, att för kommunens räkning
underteckna avtalen.

10. Uppstart av projekt enligt
lokalplan för Anneberg
förskola

KS/2019:493

11. Uppstart av projekt enligt
lokalplan för Anneberg vårdoch omsorgsboende

KS/2019:494

12. Planbesked för Ysby 2:2

KS/2019:388

Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av
projekt Anneberg förskola.
Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av
projekt Anneberg vård- och omsorgsboende.
Förslag till KS
Kommunstyrelsen lämnar beskedet att
kommunen inte avser att pröva den begärda
åtgärden genom vidare planförfarande.

13. Planbesked för Almedal 1:2

KS/2019:389

Förslag till KS
Kommunstyrelsen lämnar besked att
kommunen inte avser pröva den begärda
åtgärden genom vidare planförfarande.

14. Begäran att få disponera
investeringsmedel för
belysning på Tingbergsvallen

KS/2019:497

Förslag till KS
Kultur & fritidsnämnden får vid behov
möjlighet att omdisponera sina
investeringsmedel för badplatsutveckling och
omläggning av gräsplaner för att möjliggöra
den anpassning av Tingbergsvallen som krävs
för allsvenskt spel.
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Ärende
15. Direktiv för fortsatt planering
inom detaljplan för Skårby
6:19 m.fl. inom stadsdelen
Björkris etapp 2

Beteckning

Förslag

KS/2019:42

Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner direktiven som
grund för fortsatt planarbete för detaljplan för
Skårby 6:19 inom stadsdelen Björkris II, i
Kungsbacka.

16. Anmälan av delegeringsbeslut KS/2019:5

Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen
av delegeringsbeslut.

17. Anmälan av ordförandebeslut
om tidigareläggning av
utbetalning till Stiftelsen
Tjolöholm

KS/2018:724

Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen
av delegeringsbeslut från kommunstyrelsens
ordförande på grund av brådskande ärende.

18. Anmälan av ordförandebeslut KS/2019:528
om anställande av
förvaltningschef för Individ &
Familjeomsorg

Förslag till KS

19. Anmälan av ordförandebeslut
om yttrande över vägplan för
anläggning av väg 940, delen
Rösan-Forsbäck, passage
Apelrödsvägen

KS/2018:665

Förslag till KS

20. Redovisning av inkomna
skrivelser

KS/2019:1,
Förslag till KS
KS/2019:490, Kommunstyrelsen noterar redovisningen av
KS/2019:501, inkomna skrivelser till protokollet.
KS/2019:115,
KS/2019:543,
KS/2019:349

21. Rapport från nämnden för
Individ & Familjeomsorg av
ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS, kvartal 1 2019

KS/2019:471

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen
av delegeringsbeslut från kommunstyrelsens
ordförande på grund av brådskande ärende.

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen
av delegeringsbeslut från kommunstyrelsens
ordförande på grund av brådskande ärende.

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.
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Ärende
22. Antagande av reviderat
reglemente för
Patientnämnden Halland

Beteckning

Förslag

KS/2019:390

Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige antar reglemente för
Patientnämnden Halland enligt förslag
2019-05-09 med följande tillägg:
-

sidan 1, första stycket Region Halland
samt Falkenbergs, Kungsbacka, Laholms,
Varbergs, Hyltes och Halmstads
kommuner har överenskommit om att den
1 juli år 2007 inrätta en gemensam nämnd
kallad Patientnämnden Halland för
samverkan angående
patientnämndsverksamhet enligt Lagen
(2017:372) om stöd vid klagomål mot
hälso- och sjukvården ändras till:
Region Halland samt Falkenbergs,
Kungsbacka, Laholms, Varbergs, Hyltes
och Halmstads kommuner har
överenskommit om att den 1 juli år 2017
inrätta en gemensam nämnd kallad
Patientnämnden Halland för samverkan
angående patientnämndsverksamhet enligt
Lagen (2017:372) om stöd vid klagomål
mot hälso- och sjukvården.

Reglementet gäller från och med
2020-01-01.
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Ärende
23. Sammanträdesdagar 2020 för
kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige

Beteckning

Förslag

KS/2019:421

Förslag till KS/KF
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder följande
datum 2020:
21 januari, 18 februari, 24 mars, 21 april,
26 maj, 23 juni, 25 augusti, 22 september,
20 oktober, 24 november, 15 december.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder följande
datum 2020:
4 februari, 3 mars, 14 april, 5 maj,
16 juni (heldag), 18 augusti, 8 september,
6 oktober, 3 november, 8 december.
24. Annonsering av
kommunfullmäktiges
sammanträden 2020

KS/2019:514

25. Svar på motion från Niklas
KS/2018:527
Mattsson (KD) om
fastighetsnära sopsortering för
en hållbar livsstil

Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige beslutar att annons om
kommunfullmäktiges sammanträden införs i
de lokala ortstidningarna Norra Halland,
Göteborgs-Posten (Hallandsannonser) och
Kungsbacka-Posten under 2020. I annonserna
i Norra Halland och Göteborgs-Posten
publiceras även väsentliga ärenden i
föredragningslistan.
Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige beslutar att anse
motionen besvarad med hänvisning till att
metoden fastighetsnära insamling redan är ett
huvudalternativ för Kungsbacka kommun,
men att ansvarsfördelning mellan kommunen
och Förpacknings- och tidningsinsamlingen
måste klarläggas och avtalas innan ett
införande.
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Ärende
26. Svar på motion från Kent
Stenhammar (S) om att
modernisera
Kommunfullmäktigesalen

Beteckning

Förslag

KS/2017:545, Förslag till KS/KF
KS/2019:104 Kommunfullmäktige anser att motionen är
besvarad med hänvisning till att motionens
förslag kommer att beaktas vid
moderniseringen av
Kommunfullmäktigesalen.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att i samband med moderniseringen
av tekniken i Kommunfullmäktigesalen också
beakta behovet av en höj- och sänkbar
talarstol med fast ljudmikrofon.

Hans Forsberg

Patrik Johansson

Ordförande

Kommunsekreterare

