KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2019-06-10

Kommunstyrelsen
Sammanträde 2019-06-18 klockan 13.00
Stadshuset, Kungsbackarummet

Ärende
1.

Val av justerare och tid för
justering

Beteckning Förslag
Digital justering
Ordinarie:
Eva Borg (S)
Ersättare:
Lisa Andersson (M)

Information
2.

Information om
kommunledningskontorets
verksamhet

Klockan 13.00–13.50
Mariana Vikström

Beslutsärende

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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3.

Ärende

Beteckning Förslag

Ändring av reglementet för
Kultur & Fritid utifrån
spellagen

KS/2019:178 Förslag till KS/KF
Reglementet för nämnden för Kultur & Fritid,
under rubriken ”Delegering från
kommunfullmäktige” ändras på följande sätt med
anledning av att Lotterilagen ersatts av ny
Spellag:
Ansvara för beslut i de fall Spellagen
(2018:1138) är tillämplig.
Ärende 3-4:
Klockan 13.50–14.00
Marie Persson

4.

Avgifter utifrån spellagen

KS/2019:384 Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige beslutar om följande
avgifter enligt Spellagen (2018:1138):
- registreringsavgift på 500 kr för
tillståndsregistrering
kontrollarvode på 3 % av lotteriets planerade
försäljning, dock högst 9 000 kr per lotteri.

Information
5.

Information om samråd och
viktigare pågående ärenden
från arbetsutskottets
sammanträden

6.

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

7.

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

Beteckning Förslag

Beslutsärende
8.

Undertecknande av
handlingar och beslut för
stiftelser

KS/2019:176 Förslag till KS
Kommunstyrelsen beslutar att utse följande
befattningshavare att underteckna handlingar och
fatta beslut avseende stiftelser enligt följande:

Rätt att för samtliga av de
stiftelser som kommunen
förvaltar, underteckna
handlingar såsom:
Årsredovisning

Ekonomichefen och specialist ekonomi, två i förening.

Deklaration till skattemyndigheten

Ekonomichefen eller specialist ekonomi.

Firmatecknare

Kommundirektören och ekonomichefen, två i förening.

Rätt att fatta beslut om:
Placering av fondens medel,
gällande samtliga av de stiftelser
som kommunen förvaltar

Ekonomichefen eller specialist ekonomi.

Utdelning av fondens medel enligt
urkundens villkor för de stiftelser
som tillhör kommunstyrelsens
förvaltning

Ekonomichefen eller specialist ekonomi.

Kommunstyrelsens beslut 2013-09-24 § 209 upphör därmed att gälla.
9.

Ansökan om finansiering
för Nyföretagarcentrum
Halland

10. Reglemente för nämnden
för Miljö & Hälsoskydd komplettering efter
återremiss

KS/2019:90

Förslag till KS
Kommunstyrelsen bifaller ett bibehållet stöd på
115 000 kronor till Nyföretagarcentrum Halland.

KS/2018:554 Förslag till KS
Kommunstyrelsen beslutar att översända ärendet
om föreslagen fördelning av uppgifter enligt
lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser
om gaturenhållning och skyltar till nämnden för
Teknik och byggnadsnämnden för yttrande.
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Ärende

Beteckning Förslag

11. Utdelning ur Arvid och
Hildur Anderssons fond
2019

KS/2019:333 Förslag till KS

12. Uppdrag för
programsamråd avseende
sydöstra centrum

KS/2018:312 Förslag till KS

Kommunstyrelsen beslutar om utdelning av
35 000 kr till sökanden som uppfyller kriterierna
uppställda i Arvid och Hildur Anderssons fond
för 2019 enligt förslag från nämnden för
Gymnasium och Arbetsmarknad.

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i
uppdrag att samråda kring planprogram för
sydöstra centrum daterad juni 2019, med
redaktionella ändringar.

13. Förslag till ändring av
KS/2017:639 Förslag till KS
villkor i avtal om
Kommunstyrelsen godkänner ändring av
marköverlåtelse och
avtalsvillkor avseende hyresnivå i avtal om
genomförande, Kolla 5:150,
marköverlåtelse och genomförande, mellan BJC
Kolla Parkstad
Group AB och kommunen, undertecknat
2018-10-31, innebärande att genomsnittshyran
per kvadratmeter boarea per år, inklusive i
förekommande fall bostadens andel i areor för
gemensamma aktiviteter, inte får överstiga
1 800 kr.
Kommunstyrelsen godkänner ändring av
avtalsvillkor avseende tidpunkt för uppvisande
av överenskommelse med hyresgästorganisation
i avtal om marköverlåtelse och genomförande,
mellan BJC Group AB och kommunen,
undertecknat 2018-10-31, innebärande att
överenskommelse måste uppvisas för kommunen
innan tillträde till fastigheten kan ske.
Kommundirektören får i uppdrag att upprätta
erforderligt tilläggsavtal till avtal om
marköverlåtelse och genomförande.
Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare utses att för kommunens räkning
underteckna tilläggsavtalet.
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Ärende

Beteckning Förslag

14. Uppdrag att inleda
försäljning av Buera 16:27

KS/2019:182 Förslag till KS

15. Planbesked för Mossen
3:15 i Onsala

KS/2019:217 Förslag till KS

16. Planbesked för Vallda 9:2

KS/2019:329 Förslag till KS

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i
uppdrag att inleda försäljning av fastigheten
Buera 16:27.

Kommunstyrelsen lämnar besked att planprocess
inte kommer att inledas för Mossen 3:15 i
Onsala.

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen
inte avser att pröva den begärda åtgärden genom
vidare planförfarande för fastigheten Vallda 9:2.
17. Exploateringsavtal för Tölö KS/2019:396 Förslag till KS
8:14
Kommunstyrelsen godkänner exploateringsavtal
med fastighetsägarna för genomförande av
detaljplan för Tölö 8:14, undertecknat av
fastighetsägarna 2019-05-10.
Kommunstyrelsens ordförande samt
kommundirektören, eller deras respektive
ersättare, utses att för kommunens räkning
underteckna avtalen.
18. Intern kontrollplan 2020 för KS/2019:368 Förslag till KS
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollplan
2020 för kommunstyrelsen.
19. Svar på revisionsrapport
avseende granskning av
komponentredovisning

KS/2019:281 Förslag till KS
Kommunstyrelsen antar
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse,
daterad 2019-05-15, och översänder den som sitt
svar till kommunrevisionen.
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Ärende

Beteckning Förslag

20. Svar på remiss från
KS/2019:327 Förslag till KS
Länsstyrelsen i Hallands län
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat
om täktverksamhet och
2019-05-17, och översänder det som sitt svar till
mottagning av
Länsstyrelsen i Hallands län.
avfallsmassor på
fastigheterna Dal 1:1, 17:1,
17:2, 17:3 och 17:4 samt
Björkhagen 1:1
21. Anmälan av
delegeringsbeslut

Förslag till KS

22. Anmälan av
ordförandebeslut om val av
ombud till ägarråd och
bolagstämma för Inera AB
den 14 juni 2019

Förslag till KS

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av
delegeringsbeslut.

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

23. Redovisning av inkomna
skrivelser

KS/2019:150, Förslag till KS
KS/2019:1,
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av
KS/2017:557 inkomna skrivelser till protokollet.

24. Antagandebeslut för
detaljplan för Kyvik 2:53
och del av Släps-Kullen
2:12

KS/2019:399 Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige antar detaljplan för
bostäder inom Kyvik 2:53 och del av Släpskullen 2:12 inom Kullavik i Kungsbacka,
upprättad i april 2019.
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Ärende

Beteckning Förslag

25. Ny taxa för
KS/2019:351 Förslag till KS/KF
byggnadsnämndens
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
verksamhet enligt plan- och
Kommunfullmäktige antar ny taxa för
bygglagen inklusive mät-,
byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och
kart-, och planavgifter samt
bygglagen inklusive mät-, kart- och planavgifter,
uppdrag för ny taxa
att gälla från och med 2019-10-01.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i
uppdrag att utreda och föreslå ny taxa att gälla
för hela Kungsbacka kommuns verksamhet
enligt plan- och bygglagen.
26. Rapport från nämnden för
Gymnasium &
Arbetsmarknad av ej
verkställda beslut enligt
SoL, kvartal 1 2019

KS/2019:379 Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige noterar rapport från
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad,
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen, till
protokollet.

27. Redovisning av kommunalt KS/2019:148 Förslag till KS/KF
partistöd för år 2018 och
Kommunfullmäktige beviljar moderaterna,
utbetalning av partistöd för
centerpartiet, socialdemokraterna,
år 2020
kristdemokraterna, sverigedemokraterna,
liberalerna, miljöpartiet de gröna, vänsterpartiet
och kungsbackaborna partistöd för år 2020.
Kommunfullmäktige fastställer att partistödets
storlek år 2020 baseras på det antal mandat
respektive parti besitter i kommunfullmäktige
efter de allmänna valen 2018. Partistödet betalas
ut i januari 2020.
28. Svar på motion från Marie
Wadström (KD) m.fl. om
kultursommarjobbare i
Kungsbacka kommun

KS/2018:528 Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige anser att motionen är
besvarad med hänvisning till att nämnden för
Kultur & Fritid efter behandling av motionen på
nämndens sammanträde redan initierat planering
och genomförande av motionens förslag.
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Hans Forsberg

Patrik Johansson

Ordförande

Kommunsekreterare

