KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2019-10-14

Kommunstyrelsen
Sammanträde 2019-10-22 klockan 13.00
Stadshuset, Kungsbackarummet

Ärende
1.

Beteckning

Val av justerare och tid för
justering

Förslag
Ordinarie:
Peter Söderberg (M)
Ersättare:
Carita Boulwén (SD)
Digital justering

Information
2.

Information om att
barnkonventionen blir lag

3.

Information om samråd och
viktigare pågående ärenden
från arbetsutskottets
sammanträden

4.

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

Patrik Johansson
Kommunledningskontoret
Direkt:0300–83 42 33
patrik.johansson2@kungsbacka.se

KS/2019:734

Klockan 13.00–14.00
Emma Snelder, utvecklare barnkonventionen
och jämställdhet inom förvaltningen för Kultur
& Fritid

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon: 0300–83 40 00
www.kungsbacka.se
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Ärende
5.

Beteckning

Förslag

KS/2019:671

Förslag till KS

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

6.

7.

Initiativ från Ulrika
Landergren (L) om att ta
fram en handbok för
ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen och
nämnder

Återrapportering av uppdrag KS/2018:337
om Kungsbacka kommuns
arbete med tillgänglighet

Kommunstyrelsen ger
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram
en handbok för ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen och nämnder.
Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner rapporten
”Kommunens arbete med tillgänglighet”,
2019-08-23 och anser uppdraget som utfört.
Kommunstyrelsen lägger i punkt 2.2 överst på
sidan 7 i rapporten ”Kommunens arbete med
tillgänglighet” till följande mening: Det är
viktigt att det finns förenklad och lättläst text på
hemsidan för personer med dyslexi och andra
funktionsnedsättningar.
Kommunstyrelsen skickar rapporten
”Kommunens arbete med tillgänglighet”
till kommunfullmäktige för kännedom.
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8.

Ärende

Beteckning

Förslag

Planbesked för Kungsbacka
4:52 och 4:66

KS/2019:597

Förslag till KS
Kommunstyrelsen lämnar beskedet att
kommunen avser att pröva den begärda
åtgärden och inleda en planeringsprocess för
fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 i
Kungsbacka stad.
Kommunstyrelsen överlämnar åt
byggnadsnämnden att upprätta förslag till
detaljplan med syftet att möjliggöra för handel,
kontor och service inom fastigheterna
Kungsbacka 4:52 och 4:66 enligt
kommunstyrelsens begäran.

9.

Planbesked för Sintorp 3:6

KS/2019:216

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

10. Samrådsbeslut för
bostadsförsörjningsprogram
2019–2025

KS/2019:165

11. Uppstart av projekt enligt
lokalplan för gruppbostad
och servicebostäder i Kolla
Parkstad

KS/2019:645

Förslag till KS
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i
uppdrag att samråda kring förslag till
Kungsbackas bostadsförsörjningsprogram för
2019–2025, daterat september 2019.

12. Antagande av metod för
KS/2019:79
e-arkivering av elektroniskt
underskrivna handlingar från
verksamhetssystemet Lex

Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av
projekt Gruppbostad Kungsbacka i Kolla
Parkstad.
Förslag till KS
Kommunstyrelsen antar metod för e-arkivering
av elektroniskt underskrivna beslut, daterad
2019-09-05, och intygar de elektroniska
underskrifternas giltighet i
verksamhetssystemen Lex2 och Ciceron vid
signeringstillfället och därmed över tid.
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Ärende

Beteckning

Förslag

13. Svar på socialdepartementets KS/2019:466
remiss om stärkt kompetens
i vård och omsorg
(SOU 2019:20)

Förslag till KS

14. Svar på
utbildningsdepartementets
remiss av KLIVA:s
delbetänkande På väg – mot
stärkt kvalitet och
likvärdighet inom Komvux
för elever med svenska som
andraspråk
(Dnr U2019/02278/GV)

Förslag till KS

KS/2019:546

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat
2019-09-13, och översänder det som sitt svar
till socialdepartementet.

Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat
30 september 2019, och översänder som sitt
svar till utbildningsdepartementet.

15. Svar på socialdepartementets KS/2019:540
remiss av betänkandena
Komplementär och
alternativ medicin och vård
– säkerhet kunskap och
dialog (SOU 2019:15) och
Komplementär och
alternativ medicin och vård
– ny lagstiftning
(SOU 2019:28)

Förslag till KS

16. Anmälan av
delegeringsbeslut

KS/2019:4,
KS/2019:5

Förslag till KS

17. Anmälan av
ordförandebeslut om
yttrande angående
laglighetsprövning enligt
kommunallagen

KS/2019:697

Förslag till KS

Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat
2019-09-24, och översänder det som sitt svar
till socialdepartementet.

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av
delegeringsbeslut.

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

Beteckning

Förslag

18. Redovisning av inkomna
skrivelser

KS/2019:1,
Förslag till KS
KS/2019:676, Kommunstyrelsen noterar redovisningen av
KS/2019:694, inkomna skrivelser till protokollet.
KS/2019:610,
KS/2018:840,
KS/2019:730

19. Utökning av borgensram till
Eksta Bostads AB

KS/2019:598

Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna
Eksta Bostads AB:s begäran om en utökad
borgensram med 280 000 000 kronor till totalt
3 726 000 000 kronor.
Borgensramen gäller från det datum som
beslutet vunnit laga kraft.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges
beslut 2018-02-06, § 9.
Kommunstyrelsens ordförande tillsammans
med ekonomichefen, eller deras respektive
ställföreträdare, utses att för kommunens
räkning fortlöpande underteckna erforderliga
borgenshandlingar inom angiven borgensram.

20. Rapport från nämnden för
KS/2019:616
Gymnasium &
Arbetsmarknad om ej
verkställda beslut enligt SoL
och LSS, kvartal 2 2019

Förslag till KS/KF

21. Fastställande av taxor och
avgifter för logi

Förslag till KS/KF

KS/2019:291

Kommunfullmäktige noterar rapport från
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
enligt 16 kap. § 6 f socialtjänstlagen och § 28 f
lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade till protokollet.

Kommunfullmäktige fastställer taxor och
avgifter för logi enligt Taxor- och avgifter för
logi daterad 2019-09-30 att gälla från och med
2020-01-01.
Framtida förändringar av taxor och avgifter,
som anpassas enligt konsumentprisindex (KPI)
delegeras till nämnden för Kultur & Fritid från
2020.
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Ärende
22. Fastställande av VA-taxa
2020

Beteckning

Förslag

KS/2019:360

Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige fastställer avgifter i taxan
för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och
avloppstjänster, enligt underlag till
anläggningsavgifter 2020, daterad 2019-03-27
och underlag till brukningsavgifter 2020,
daterad 2019-10-08.
Avgifter i taxan gäller från och med
2020-01-01.

23. Fastställande av
renhållningstaxa 2020

KS/2019:361

Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige fastställer
renhållningstaxa, daterad 2019-03-26.
Ny taxa gäller från och med 2020-01-01.

24. Fastställande av parkeringsoch kontrollavgifter

KS/2019:542

Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige fastställer parkerings- och
kontrollavgifter i Kungsbacka kommun:
- Högsta parkeringsavgift: 8 kronor per
timme
- Högsta parkeringsanmärkning och
kontrollavgift: 800 kronor
- Högsta månadskostnad för boendekort:
350 kronor
- Högsta årskostnad för
nyttoparkeringskort: 4 500 kronor
- Högsta kostnad för 30-dagars
parkeringskort: Kostnad motsvarande
7 timmars parkering per dag under 30
dagar i aktuell avgiftszon
- Högsta administrationsavgift:
200 kronor per ansökan.
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Ärende
25. Ändring av avtal för
gemensam
överförmyndarnämnd

Beteckning

Förslag

KS/2019:663

Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige godkänner ändring av
tilläggsavtal för gemensam
överförmyndarnämnd för Härryda,
Kungsbacka, Mölndal och Partille innebärande
att sista meningen i 15 § första stycket, stryks i
avtalet.

Hans Forsberg

Patrik Johansson

Ordförande

Kommunsekreterare

