KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2019-03-19

Kommunstyrelsen
Sammanträde 2019-03-26 klockan 13.00
Stadshuset, Kungsbackarummet

Ärende
1.

Val av justerare och tid för
justering

Beteckning Förslag
Digital justering
Ordinarie:
Marianne Pleijel (M)
Ersättare:
Kristina Karlsson (C)

Information
2.

Information om
samhällsbyggnadskontorets
verksamhet

Samhällsbyggnadschef Emma Kjernald
informerar om samhällsbyggnadskontorets
verksamhet
Klockan 13.00–13.50
Emma Kjernald

3.

Information från
Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR) om
regional planering och
regionala utmaningar

Avdelningschef för miljö & samhällsbyggnad
inom Göteborgsregionens kommunalförbund
(GR) Maria Sigroth informerar om regional
planering och regionala utmaningar
Klockan 13.50–14.10
Maria Sigroth, Emma Kjernald, Sven-Erik
Bergström

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

Beteckning Förslag

Beslutsärende
4.

Kungsbacka kommuns
årsredovisning 2018

KS/2019:51

Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning
2018 för Kungsbacka kommun.
Ekonomichef Gunilla Josefsson, specialist
inom ekonomi Erik Stenkil och styr- och
analyschef Christina Hermansson presenterar
Kungsbacka kommuns årsredovisning 2018.
Klockan 14.10–14.40
Gunilla Josefsson, Erik Stenkil, Christina
Hermansson

Information
5.

Information om redovisning
av kommunalt partistöd för
år 2018

Kommunsekreterare Patrik Johansson
informerar om handläggningen av redovisning
av kommunalt partistöd för år 2018.
Klockan 14.40–14.50
Patrik Johansson

6.

Information om samråd och
viktigare pågående ärenden
från arbetsutskottets
sammanträden

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
Beslutsärenden
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Ärende
9.

Beteckning Förslag

Kommunstyrelsens underlag KS/2019:113 Förslag till KS
till kommunbudget 2020,
Kommunstyrelsen godkänner underlag till
plan 2021–2022
kommunbudget kring ett utökat budgetbehov
för färdtjänst om 5,7 miljoner kronor 2020, 7,3
miljoner kronor 2021 och 9 miljoner kronor
2022.

10. Samrådsunderlag avseende
verksamhetsinriktning
2020–2023 samt budget
2020 för
Göteborgsregionens
kommunalförbund

KS/2019:115 Förslag till KS

11. Samråd angående
ledningsdragning inom
N2000-område

KS/2018:780 Förslag till KS

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot
samrådsunderlag till Verksamhetsinriktning
2020–2023 och budget 2020 för
Göteborgsregionens kommunalförbund.

Kommunstyrelsen antar yttrandet daterat 201901-08 och översänder svaret till länsstyrelsen.

12. Svar på remiss: En
KS/2018:807 Förslag till KS
anpassning av bestämmelser
Kommunstyrelsen antar yttrande den 5 mars
om kontroll i
2019 över remissen samt översänder det som
livsmedelskedjan till EU:s
sitt svar till Näringsdepartementet.
nya kontrollförordning
13. Begäran om uppdrag
avseende
bostadsförsörjningsprogram

KS/2019:165 Förslag till KS

14. Planbesked om Bukärr 3:2

KS/2019:7

Kommunstyrelsen beslutar att ge
kommundirektören i uppdrag att upprätta ett
nytt bostadsförsörjningsprogram.
Förslag till KS
Kommunstyrelsen lämnar besked att
kommunen inte kommer att inleda en
planprocess för fastigheten Bukärr 3:2 i Särö.

15. Programuppdrag för
planprogram för
verksamheter i södra
Anneberg

KS/2019:179 Förslag till KS
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i
uppdrag att utarbeta förslag till planprogram för
verksamheter i södra Anneberg.
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Ärende

Beteckning Förslag

16. Uppdrag om framtagning av KS/2018:686 Förslag till KS
strategi för hantering av
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i
översvämningsrisk
uppdrag att ta fram en strategi för hantering av
översvämningsrisker inom Kungsbacka
kommun.
17. Riktlinjer för arkivvård och
informationsförvaltning

KS/2018:470 Förslag till KS

18. Rekrytering av
kommundirektör

KS/2019:167 Förslag till KS

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för arkivvård
och informationsförvaltning.

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens
ordförande i uppdrag att, i samråd med
kommunstyrelsens arbetsutskott inleda en
rekryteringsprocess för att anställa en ny
kommundirektör. Uppdraget inbegriper att ta
fram en kravprofil och att upphandla en extern
rekryteringskonsult.
I det fall det blir ett tidsglapp mellan att
nuvarande kommundirektör slutar 2019-08-31
tills dess att ny person är på plats, förordnas
kommunstyrelsens ordförande att tillsätta en
tillförordnad kommundirektör.

19. Anmälan av
delegeringsbeslut

KS/2019:4,
KS/2019:5

Förslag till KS

20. Anmälan av
ordförandebeslut om
yttrande över remiss:
Förlängning av lagen om
tillfälliga begränsningar av
möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige

KS/2019:122 Förslag till KS

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av
delegeringsbeslut.

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av
delegeringsbeslut från kommunstyrelsens
ordförande på grund av brådskande ärende.
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Ärende
21. Anmälan av
ordförandebeslut om
yttrande över remiss:
"Möjligt, tillåtet och
tillgängligt: Förslag till
enklare och flexiblare
upphandlingsregler"

Beteckning Förslag
KS/2018:561 Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av
delegeringsbeslut från kommunstyrelsens
ordförande på grund av brådskande ärende.

22. Anmälan av
KS/2019:166 Förslag till KS
ordförandebeslut om att utse
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av
ombud till ägarråd för Inera
delegeringsbeslut från kommunstyrelsens
AB
ordförande på grund av brådskande ärende.
23. Redovisning av inkomna
skrivelser

KS/2019:1,
Förslag till KS
KS/2019:150, Kommunstyrelsen noterar redovisningen av
KS/2019:213, inkomna skrivelser till protokollet.
KS/2019:193

24. Rapport från nämnden för
KS/2019:154 Förslag till KS/KF
Individ & Familjeomsorg av
Kommunfullmäktige noterar rapport från
ej verkställda beslut enligt
nämnden för Individ och Familjeomsorg samt
SoL och LSS, kvartal 4
Funktionsstöd enligt 16 kap § 6 f
2018
socialtjänstlagen och § 28 f lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade till
protokollet.
25. Rapport från nämnden för
KS/2019:156 Förslag till KS/KF
Vård & Omsorg av ej
Kommunfullmäktige noterar rapport från
verkställda beslut enligt SoL
nämnden för Vård och Omsorg enligt 16 kap §
och LSS, kvartal 3 2018
6 f socialtjänstlagen och § 28 f lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade till
protokollet.
26. Rapport från nämnden för
KS/2019:157 Förslag till KS/KF
Vård & Omsorg av ej
Kommunfullmäktige noterar rapport från
verkställda beslut enligt SoL
nämnden för Vård och Omsorg enligt 16 kap §
och LSS, kvartal 4 2018
6 f socialtjänstlagen och § 28 f lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade till
protokollet.
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Ärende
27. Arbetsordning för
kommunfullmäktige

Beteckning Förslag
KS/2017:356, Förslag till KS/KF
KS/2016:449 Kommunfullmäktige antar förslag till
arbetsordning för kommunfullmäktige med
tillägget att nedanstående paragraf om
arvodesberedningen och dess uppdrag läggs till
i kommunfullmäktiges arbetsordning:
§ 27 Arvodesberedning
I samband med val till nämnder och styrelser
väljer fullmäktige en arvodesberedning för den
löpande mandatperioden.
Arvodesberedningen består av fem ledamöter
och fem ersättare.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid
samma tillfälle en ordförande för den tid som
de har valts att vara ledamöter.
Arvodesberedningen ska:
- Bereda ärenden inför
kommunfullmäktiges beslut som berör
förtroendevaldas pensionsavtal.
- Bereda ärenden inför
kommunfullmäktiges beslut som berör
regler för förtroendevaldas arvoden.
Beredningen sammanträder på kallelse av
ordföranden.
I övrigt bestämmer arvodesberedningen själv
sina arbetsformer.
Arbetsordning för kommunfullmäktige, antagen
6 december 2016, § 191, upphör samtidigt att
gälla.

28. Reglemente för
arkivmyndigheten

KS/2018:825 Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige antar förslag till
Reglemente för arkivmyndigheten.
Arkivreglemente antaget 2008 (KF 2008-08-12
§ 122) upphör samtidigt att gälla.
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Ärende

Beteckning Förslag

29. Förslag på VAverksamhetsområde 2018

KS/2019:160 Förslag till KS/KF

30. Mål för bostadsbyggande
2019–2023

KS/2019:165 Förslag till KS/KF

31. Svar på motion från Roger
Larsson (KB) m.fl. om
muddring av Kungsbackaån

KS/2017:603 Förslag till KS/KF

32. Svar på motion från Maria
Losmans (MP) m.fl. om
långsiktigt skydd av
dricksvatten

KS/2018:518 Förslag till KS/KF

Kommunfullmäktige antar förslag till VAverksamhetsområde 2018 enligt förvaltningen
för Tekniks tjänsteskrivelse och kartbilagor
1-16 daterad 2019-01-30.

Kommunfullmäktige beslutar att ändra sin
målsättning för bostadsbyggandet till att
omfatta planering för 500 bostäder per år under
perioden 2019–2023.

Kommunfullmäktige avslår motionen. Frågor
om muddring kommer att behandlas dels i
anslutning till kommundirektörens uppdrag att
ta fram en strategi för hantering av
översvämningsrisker inom Kungsbacka
kommun, dels när arbete med fördjupad
översiktsplan för Kungsbacka stad planeras att
inledas hösten 2019.

Kommunfullmäktige avslår motionen i de delar
(yrkande 1–4) som avser restriktioner inom
vattenskyddsområden och stöd till företagare
med hänvisning till att förslagen går utöver
nationella riktlinjer samt att stödsystem redan
finns för företagare. Kommunfullmäktige anser
samtidigt motionen besvarad i de delar
(yrkande 5–7) som avser kontroll av
vattenkvaliteten samt planeringsarbete för
dricksvattenförsörjning med hänvisning till att
det pågår både på lokal och regional nivå.

Hans Forsberg

Patrik Johansson

Ordförande

Kommunsekreterare

