KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2019-02-11

Kommunstyrelsen
Sammanträde 2019-02-19 klockan 13.00
Stadshuset, Kungsbackarummet

Ärende
1.

Val av justerare och tid för
justering

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

Information
2.

Information om kommunstyrelsens
verksamhet

Kommundirektör Ann-Charlotte
Järnström informerar om
kommunstyrelsens verksamhet
Klockan 13.00–13.45
Ann-Charlotte Järnström

3.

Information om kommunens
interna kontroll

Specialist inom intern kontroll Lotta
Gradén informerar om kommunens
interna kontroll
Klockan 13.45–14.05
Lotta Gradén

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
4.

Information om samråd och
viktigare pågående ärenden från
arbetsutskottets sammanträden

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

Beteckning Förslag

Beslutsärenden
7.

Kommunstyrelsens årsredovisning
2018 (från årshjul)

KS/2019:45

Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner
kommunstyrelsens årsredovisning
2018.
Klockan 14.15–14.30
Malin Larsson

8.

Kommunstyrelsens ombudgetering
och omdisponering av drifts- och
investeringsprojekt (från årshjul)

KS/2019:46

Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner begäran
av ombudgetering för driften med
5 671 000 kronor.
Kommunstyrelsen godkänner begäran
av ombudgetering för investeringar
med 736 000 kronor.

9.

Överförmyndarnämndens
årsredovisning 2018

KS/2019:45

Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner
Årsredovisning 2018 för
Överförmyndarnämnden, daterad
2019-01-24.
Bokslutet för Överförmyndare i
Samverkan godkänns.
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Ärende

Beteckning Förslag

10. Begäran om resultatdisponering
2018 avseende
Överförmyndarnämndens
underskott

KS/2019:46

Förslag till KS

11. Internkontrollrapport 2018 för
kommunstyrelsens förvaltning

KS/2017:518 Förslag till KS

12. Interkontrollrapport 2018 för
kommunen

KS/2017:518 Förslag till KS

13. Drift och finansiering av
parkeringshus i Aranäs stadsdel
etapp 3

KS/2015:354 Förslag till KS

Kommunstyrelsen godkänner begäran
avseende ombudgetering av
överförmyndarnämndens underskott
på 327 000 kronor till
kommunstyrelsens ansvar.

Kommunstyrelsen godkänner
internkontrollrapporten för
kommunstyrelsens förvaltning 2018.

Kommunstyrelsen godkänner
internkontrollrapporten för
Kungsbacka kommun 2018.

Kommunstyrelsen delegerar till
nämnden för Teknik att ta särskilt
ansvar avseende funktion och
driftförutsättningar för parkeringshuset
i Aranäs stadsdel etapp 3. Nämnden
för Teknik ska ta fram en långsiktigt
hållbar modell och kalkyl för hela
parkeringsverksamheten i Kungsbacka
stad som även ska inrymma
finansiering av parkeringshus.
Service som är beställare och
projektledare av byggnation av
parkeringshuset ska ha ett nära
samarbete med Teknik samt
Kommunstyrelsen för att få till bästa
möjliga totallösning av
parkeringsfunktionen i Aranäs stadsdel
etapp 3.
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Ärende

Beteckning Förslag

14. Särskilda satsningar i löneöversyn
2019

KS/2019:9

Förslag till KS

15. Planbesked för Bångsbo 1:21 och
1:37

KS/2018:735 Förslag till KS

16. Planbesked för Åsa 1:27

KS/2018:795 Förslag till KS

Kommunstyrelsen beslutar att fördela
medel för särskilda satsningar i 2019
års löneöversyn till, enhetschefer inom
förvaltningen för Vård & Omsorg och
förvaltningen för Individ &
Familjeomsorg, vårdbiträden,
arbetsterapeuter, bibliotekarie,
bibliotekarie skola,
arbetsmarknadssekreterare och
kommunsjuksköterskor. 1 miljon
kronor kommer avsättas till
pilotprojekt för att minska
sjukfrånvaron i Kungsbacka kommun.

Kommunstyrelsen lämnar beskedet att
kommunen inte avser att pröva den
begärda åtgärden genom vidare
planförfarande.

Kommunstyrelsen lämnar beskedet att
kommunen inte avser att pröva den
begärda åtgärden genom vidare
planförfarande.
17. Tilläggsavtal till avtal om arrende
på Kungsbacka Guntofta 3:8

KS/2019:61

18. Svar på begäran avseende
ersättning för förlorad
arbetsinkomst

KS/2019:48

Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner upprättat
tilläggsavtal.
Förslag till KS
Kommunstyrelsen beslutar att avslå
framställan från Emma Vildstrand
(MP) om ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
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Ärende

Beteckning Förslag

19. Initiativ från Lisa Andersson (M)
om att ta fram klädkoder för
Kungsbacka kommun

KS/2019:52

Förslag till KS

20. Laglighetsprövning avseende val
till styrelse och nämnder

KS/2019:18

21. Laglighetsprövning avseende
tillsättande av kommunalråd

KS/2019:18, Förslag till KS
KS/2018:758 Kommunstyrelsen godkänner yttrande
den 4 februari 2019 samt översänder
det till Förvaltningsrätten i Göteborg.

Kommundirektören får i uppdrag att
utreda förutsättningarna för klädkoder
från såväl arbetsgivarperspektiv som
verksamhetsperspektiv och lämna
förslag till ett eller flera styrdokument
för klädkoder.
Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner yttrande
den 4 februari 2019 samt översänder
det till Förvaltningsrätten i Göteborg.

22. Kommunstyrelsens
KS/2019:42
samrådsyttrande gällande detaljplan
för Skårby 6:19, Björkris etapp 2

KSAU 2019-02-05, § 43

23. Anmälan av delegeringsbeslut

Förslag till KS

24. Anmälan av ordförandebeslut om
yttrande över överklagande av
beslut att upphäva lokala
ordningsföreskrifter

KS/2019:30,
KS/2019:5,
KS/2019:82,
KS/2019:4

Kommunstyrelsens arbetsutskott
överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.

Kommunstyrelsen godkänner
redovisningen av delegeringsbeslut.

KS/2017:557 Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner
redovisningen av delegeringsbeslut
från kommunstyrelsens ordförande på
grund av brådskande ärende.

25. Redovisning av inkomna skrivelser KS/2019:1,
Förslag till KS
KS/2019:62, Kommunstyrelsen noterar
KS/2018:759 redovisningen av inkomna skrivelser
till protokollet.
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Ärende
26. Gemensam uppvakning av
kommunens medarbetare som får
minnesgåva under året

Beteckning Förslag
KS/2018:662 Förslag till KF
Kommunfullmäktige beslutar att
kommunstyrelsen ska anordna
uppvaktningen av samtliga
medarbetare i kommunen som ska få
minnesgåva under året samt att
bestämmelsen ska föras in i regler för
minnesgåva till medarbetare och
förtroendevalda.
Kommunfullmäktige beslutar att
kostnaden för uppvaktning under 2019
ska finansieras inom
kommunstyrelsens ordinarie
budgetram och därefter inarbetas i
budgeten.

27 Svar på motion från Maj-Britt
Rane-Andersson (S) m.fl. om
hälsosamma skolcaféer i
Kungsbackas grundskolor och
gymnasieskolor

KS/2018:111 Förslag till KF

28. Svar på motion från Carita
Boulwén (SD) om förbud mot
böneutrop på offentlig plats

KS/2018:618 Förslag till KF

29. Svar på motion från Carita
Boulwén (SD) om införande av
klädkoder

KS/2018:503 Förslag till KF

Kommunfullmäktige anser motionen
besvarad med hänvisning till att en
gemensam handlingsplan dels
begränsar utrymmet för en
tillitsbaserad dialog om skolcaféerna
mellan skolledning, elevråd,
föräldraföreningar och brukarråd, dels
befäster arbetssätt och förhållningssätt
som behöver förändras.

Kommunfullmäktige avslår motionen
med hänvisning till att ett förbud mot
böneutrop på offentlig plats får anses
vara oförenlig med ordningslagen.

Kommunfullmäktige avslår motionen
med hänvisning till att det kommer att
ske en separat utredning avseende
klädkoder.
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Hans Forsberg

Patrik Johansson

Ordförande

Kommunsekreterare

