KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2019-09-16

Kommunstyrelsen
Sammanträde 2019-09-24 klockan 13.00
Stadshuset, Kungsbackarummet

Ärende
1.

Beteckning Förslag

Val av justerare och tid
för justering

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

Information
2.

Information från
Arbetsmiljöverket om
förtroendevaldas
arbetsmiljöansvar

KS/2019:593

Klockan 13.00–14.00
Arbetsmiljöverket
Jesper Edling

Beslutsärende
3.

Kommunstyrelsens
delårsrapport per
augusti 2019

KS/2019:199 Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten per
augusti med prognos 2019.
Kommunstyrelsen ger uppdrag till
kommundirektören att ta fram förslag till åtgärder
för att få budgeten i balans.
Klockan 14.00–14.10
Malin Larsson

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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4.

Ärende

Beteckning Förslag

Kommunens
delårsrapport per
augusti 2019

KS/2019:535 Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för
Kungsbacka kommun per augusti 2019.
Klockan 14.10–14.30
Erik Stenkil
Gunilla Josefsson
Christina Hermansson

Information
5.

Utbildning i hantering av
Ciceron Assistent

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

Klockan 14.40–14.55
Camilla Gerdgren

Beslutsärende
9.

Antagande av förslag till KS/2019:526 Förslag till KS
klassificeringsstruktur för
Kommunstyrelsen antar förslag till
kommungemensamma
klassificeringsstruktur för kommungemensamma
stödprocesser
stödprocesser, daterad 2019-06-26.
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Ärende

Beteckning Förslag

10. Antagande av förslag till KS/2019:525 Förslag till KS
klassificeringsstruktur för
Kommunstyrelsen antar förslag till
kommungemensamma
klassificeringsstruktur för kommungemensamma
ledningsprocesser
ledningsprocesser, daterad 2019-07-04.
11. Antagande av förslag till KS/2019:527 Förslag till KS
klassificeringsstruktur för
Kommunstyrelsen antar förslag till
kommunstyrelsens
klassificeringsstruktur för kommunstyrelsens
kärnverksamhet
kärnverksamhet, daterad 2019-06-26.
12. Planbesked för Älvsåkers KS/2012:293 Förslag till KS
kyrkotorp 2:1 och
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen
Älvsåker 5:1
avser att inte pröva den begärda åtgärden genom
vidare planförfarande för fastigheterna Älvsåkers
kyrkotorp 2:1 och Älvsåker 5:1.
13. Svar på remiss från
Räddningstjänsten
Storgöteborg om
handlingsprogram för
2020–2023

KS/2019:479 Förslag till KS

14. Svar på remiss från
Skogsstyrelsen om
Hallands läns tillägg till
Nationell strategi för
formellt skydd av skog

KS/2019:585 Förslag till KS

15. Uppdrag att upphandla
mäklartjänster för
fastigheten Skårby 2:3

KS/2019:413 Förslag till KS

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat
2019-09-10, och översänder det som sitt svar till
Räddningstjänsten Storgöteborg.

Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat
2019-08-20, och översänder det som kommunens
svar till Skogsstyrelsen i Hallands län.

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i
uppdrag att förbereda försäljning av småhustomter
inom fastigheten Skårby 2:3 via mäklare.
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Ärende
16. Godkännande av föravtal
för planprogram för
Nordöstra Kungsbacka

Beteckning Förslag
KS/2019:606 Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner föravtal som
undertecknats av Bonava Sverige AB, Derome Hus
AB, JM AB och Sverigehuset i Forsgården 1 AB,
2019-06-20.
Kommunstyrelsens ordförande samt
kommundirektören, eller deras respektive ersättare,
utses att för kommunens räkning underteckna
avtalen.

17. Godkännande av
planprogram för
Nordöstra Kungsbacka

KS/2016:655 Förslag till KS

18. Godkännande av
avsiktsförklaring med
Ellevio

KS/2019:488 Förslag till KS

Kommunstyrelsen godkänner planprogram för
nordöstra Kungsbacka stad upprättad i mars 2018,
reviderad i augusti 2019.

Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaring med
Ellevio.
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens
ordförande och kommundirektören eller den i dess
ställe att underteckna samtliga för ärendet
nödvändiga handlingar.

19. Uppstart av projekt enligt KS/2019:545 Förslag till KS
lokalplan för Varlaskolan
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av
inklusive idrottshall
projektering och genomförande av projekt,
Varlaskolan och idrottshall. Projektet är inplanerat
att vara färdigställt år 2022 i lokalplan för perioden
2020–2024.
20. Anmälan av
delegeringsbeslut

KS/2019:5,
KS/2019:4

Förslag till KS

21. Redovisning av inkomna
skrivelser

KS/2019:1

Förslag till KS

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av
delegeringsbeslut.

Kommunstyrelsen noterar redovisningen av
inkomna skrivelser till protokollet.
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Ärende
22. Uppdrag att tillsätta en
kommitté för att utse
gåvomottagare för
stipendier från Asta och
Anders Brattströms
stipendiefond

Beteckning Förslag
KS/2017:200 Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige beslutar att det är nämnden
för Kultur & Fritid som ska tillsätta en kommitté
för att utse gåvomottagare varje år vad avser
stipendier från Asta och Anders Brattströms
stipendiefond.
Kommunfullmäktige beslutar att detta beslut
ersätter kommunfullmäktiges beslut 1995-04-06
§ 36 vad avser meningen ”skolstyrelsens
arbetsutskott och kulturskolans rektor ska vara den
kommitté som enligt gåvobrevet har att besluta om
utdelning”.

23. Antagande av reviderade
stadgar för Kungsbacka
arkitekturpris

KS/2019:149 Förslag till KS/KF

24. Begäran om
tilläggsanslag från
kommunrevisionen

KS/2019:537 Förslag till KS/KF

25. Ändring av
förbundsordning för
Göteborgsregionens
kommunalförbund

KS/2019:533 Förslag till KS/KF

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av
stadgar för Kungsbacka arkitekturpris med
revidering av rubrik till regler för Kungsbacka
arkitekturpris.

Kommunrevisionen tilldelas ett utökat anslag för
2019 med 300 000 kronor som finansieras ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsett.

Kommunfullmäktige fastställer förslag till
reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens
kommunalförbund enligt förbundsfullmäktiges
beslut 2019-06-18 § 30.
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Ärende

Beteckning Förslag

26. Antagande av taxa för
KS/2018:386 Förslag till KS/KF
prövning och tillsyn
Kommunfullmäktige ändrar sitt beslut i § 258 den
enligt alkohollagen, lagen
13 december 2018 om Taxa för prövning och
om tobak och liknande
tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om
produkter samt lagen om
e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt lagen om
handel med vissa
handel med vissa receptfria läkemedel, enligt
receptfria läkemedel
följande.
Beslutet om avgifterna för anmälnings- och
tillsynsärenden enligt tobakslagen (1993:581) samt
lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare upphävs. Övriga avgifter i
taxan ska vara oförändrade.
Taxan kompletteras med en avgift om 6 000 kronor
för prövning av tillstånd till försäljning enligt lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter.
Taxan kompletteras vidare med en avgift för årlig
tillsyn om 3 720 kronor för tillsyn av tillståndseller anmälningsärenden enligt lagen (2018:2088)
om tobak och liknande produkter.
De nya avgifterna gäller från och med den
1 november 2019.
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd får varje år
besluta om att justera taxans avgifter i enlighet med
prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Avgifterna justeras uppåt till närmast jämna krontal
och får aldrig bli lägre än angivna belopp i taxan.
Utgångspunkt för indexregleringen är den
1 september 2019.
27. Antagande av förslag till
riktlinjer för
jakträttsupplåtelse

Hans Forsberg
Ordförande

KS/2019:377 Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för
jakträttsupplåtelse Kungsbacka kommun, daterade
2019-08-16.

Patrik Johansson
Kommunsekreterare

