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Kommunstyrelsen
Sammanträde 2019-11-26 klockan 08.30
Stadshuset, Kungsbackarummet

Ärende
1.

Val av justerare och tid
för justering

Beteckning

Förslag
Ordinarie: Lisa Andersson (M)
Ersättare: Ulrika Landergren (L)

Information
2.

Information om samråd
och viktigare pågående
ärenden från
arbetsutskottets
sammanträden

3.

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

4.

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

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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5.

Ärende

Beteckning

Förslag

Kommunstyrelsens
budget 2020

KS/2019:201

Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens
nämndbudget 2020, daterad 2019-11-07.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i
uppdrag att upprätta förvaltningsbudget för 2020.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i
uppdrag att göra nödvändiga omfördelningar i
förvaltningsbudgeten under året samt att informera
styrelsen om dessa i samband med delårsrapport
och bokslut.

6.

Svar på initiativ från Eva
Borg (S) om
kombinationstjänster

KS/2018:809

Förslag till KS
Kommunstyrelsen bifaller initiativet och ställer sig
positiv till att fler medarbetare i Kungsbacka
kommun innehar kombinationsanställningar.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i
uppdrag att ta fram förslag på handlingsplan för att
öka antalet anställda i kommunen som förutom sin
ordinarie tjänst innehar uppdrag som
deltidsbrandmän.

7.

Svar på initiativ från Lisa
Andersson (M) om
klädkoder

KS/2019:52

Förslag till KS
Kommunstyrelsen beslutar att inte införa
styrdokument för klädsel i Kungsbacka kommun.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i
uppdrag att tillsammans med övriga
förvaltningschefer inom sina respektive
förvaltningar, reflektera över och föra dialog på
arbetsplatsen om lämplig och olämplig klädsel för
arbetstagare samt om lämplig och olämplig klädsel
i kommunens verksamheter utifrån funktionalitet,
allas lika värde och rätt till självbestämmande
enligt frihetliga värderingar, ordning och säkerhet.
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Ärende
8.

9.

Beteckning

Initiativ från Lisa
KS/2019:809
Andersson (M) om att
utveckla samarbetet kring
våra ungdomar

Antagande av reviderade
riktlinjer för integration

Förslag
Förslag till KS
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i
uppdrag att ta fram svar på följande frågor:
- Vilka samarbeten finns idag?
- Hur kan nuvarande resurser omfördelas så de
finns tillgängliga på en större del av dygnet
och veckan?
- Hade ett ”mobilt team” kunnat fylla en viktig
funktion?
- Hur kan samarbetet med civilsamhället
förbättras?

KS/2019:669, Förslag till KS
KS/2017:752 Kommunstyrelsen antar riktlinjer för integration,
daterade 2019-11-05.
Riktlinjer för integration, antagna av
kommunstyrelsen 2018-02-20, § 43 upphör
därmed att gälla.

10. Fastställande av
lönestruktur för 2020

KS/2019:743

11. Samråd om planprogram KS/2017:686
för kvarteret Gjutaren och
Liljan samt södra delen
av Östanvindsgatan

Förslag till KS
Kommunstyrelsen fastställer föreslagen
lönestruktur för 2020 enligt tabell i
tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-21.
Förslag till KS
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i
uppdrag att samråda kring planprogram för
kvarteret Gjutaren och Liljan i Kungsbacka,
daterat oktober 2019.
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Ärende
12. Godkännande av avtal
avseende åtgärder för
veteranisering

Beteckning

Förslag

KS/2019:742

Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner förslag till avtal med
Trafikverket avseende åtgärder för veteranisering
gällande kompensationsåtgärder för utbyggnad av
väg 940, daterade 2019-10-25.
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens
ordförande och kommundirektören eller deras
respektive ställföreträdare att för kommunens
räkning träffa avtal med Trafikverket enligt
godkända förslag till avtal ovan.

13. Uppdrag att lokalisera
omlastningscentral till
Duveheds
verksamhetsområde

KS/2018:7

14. Planbesked för Ekenäs
2:13

KS/2019:614

15. Utökning av planområde
Annebergs centrum

KS/2019:771

Förslag till KS
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i
uppdrag att ta fram förslag på lokalisering av
omlastningscentral inom Duveheds
verksamhetsområde.
Förslag till KS
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen
inte avser att pröva den begärda åtgärden genom
vidare planförfarande.
Förslag till KS
Kommunstyrelsen beslutar att inleda en
planeringsprocess för fastigheterna Alafors 2:49
och Skårby 22:5 med syfte att genom detaljplan
möjliggöra för verksamhets- och bostadsändamål.
Kommunstyrelsen överlämnar till
byggnadsnämnden att inkludera Alafors 2:49 och
Skårby 22:5 i detaljplanen för utveckling av
Annebergs centrum.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i
uppdrag att upprätta ett förslag till principavtal
med fastighetsägaren till Alafors 2:49 och Skårby
22:5.
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Ärende

Beteckning

Förslag

16. Yttrande till
Länsstyrelsen i Hallands
län över täktverksamhet
inom fastigheterna Tom
10:26, Tom 10:27

KS/2019:682, Förslag till KS
KS/2018:714 Kommunstyrelsen beslutar att Kungsbacka
kommun inte har någon erinran angående ansökan
om täktverksamhet på Tom 10:26 och Tom 10:27
och översänder det som sitt svar till Länsstyrelsen
i Hallands län.

17. Anmälan av
delegeringsbeslut

KS/2019:4,K
S/2019:5

18. Redovisning av inkomna
skrivelser

KS/2019:761, Förslag till KS
KS/2018:724, Kommunstyrelsen noterar redovisningen av
KS/2019:1,
inkomna skrivelser till protokollet.
KS/2019:766,
KS/2019:422,
KS/2019:813

19. Sammanslagning av
byggnadsförvaltningen
och förvaltningen för
Miljö & Hälsoskydd

KS/2018:365

20. Nya tillämpningsregler
för riksfärdtjänst

KS/2018:366

21. Nya tillämpningsregler
för färdtjänst

KS/2019:632

Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av
delegeringsbeslut.

Förslag till KS/KF
Handlingar kommer senare.

Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige antar tillämpningsregler för
riksfärdtjänst, daterade 2018-11-09.
Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige antar tillämpningsregler för
färdtjänst, daterade 2018-11-09.
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Ärende
22. Antagande av
kommunikationspolicy

Beteckning

Förslag

KS/2019:353

Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige antar uppdaterad
kommunikationspolicy, daterad 2019-10-01 med
den ändringen att det på sidan 2 under rubriken
Kommunicera som en helhet läggs till ett stycke
sist under rubriken som lyder: Vi svarar snabbt på
invånarnas frågor.
Policy för kommunikation antagen av
kommunfullmäktige 7 februari 2012, § 11, upphör
därmed att gälla.

23. Rapport från nämnden för KS/2019:705
Vård & Omsorg om ej
verkställda beslut, kvartal
2 2019

Förslag till KS/KF

24. Rapport från nämnden för KS/2019:726
Individ & Familjeomsorg
om ej verkställda beslut,
kvartal 2 2019

Förslag till KS/KF

25. Redovisning av ej
besvarade motioner

KS/2019:592

Förslag till KS/KF

26. Antagande av reglemente
för krisledningsnämnden

KS/2019:707

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

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

Kommunfullmäktige noterar redovisningen av
icke färdigberedda motioner till och med
2019-09-19 till protokollet.
Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige antar reglemente för
krisledningsnämnden daterat 2019-10-09.
Reglemente för krisledningsnämnden antaget av
kommunfullmäktige den 8 september 2015, § 111,
upphör därmed att gälla.
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Ärende
27. Antagande av säkerhetsoch beredskapspolicy

Beteckning

Förslag

KS/2019:706

Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige antar säkerhets- och
beredskapspolicy daterad 2019-10-11.
Policyn för handlingsplan för samhällsstörning,
antagen av kommunfullmäktige 9 februari 2016,
§ 3 och informationssäkerhetspolicy, antagen av
kommunfullmäktige 9 maj 2017, § 67, upphör
därmed att gälla.

28. Antagande av riktlinje för KS/2019:683
krisberedskap och civilt
försvar 2019–2022

Förslag till KS/KF

29. Antagande av regler för
Kungsbackas
arkitekturpris

KS/2019:149

Förslag till KS/KF

30. Revidering av
Hemsjukvårdsöverenskommelse samt
tillfällig övergångsbestämmelse rörande
betalningsansvar

KS/2018:294

31. Antagande av taxa för
livsmedelskontroll

KS/2019:714

Kommunfullmäktige antar riktlinje för
krisberedskap och civilt försvar 2019–2022,
daterad 2019-09-25.

Kommunfullmäktige antar ändring av stadgar för
Kungsbacka arkitekturpris med revidering av
rubrik till Regler för Kungsbacka arkitekturpris,
daterad 2019-10-22.
Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige godkänner en förlängning av
ersättningsmodellen (2018–2019) till och med den
30 juni 2020 och antecknar att själva
Hemsjukvårdsöverenskommelsen i Halland gäller
till och med december 2023.
Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige antar Taxa för offentlig
kontroll inom livsmedelslagstiftningen 2020,
daterad 2019-10-02, att gälla från och med
2019-12-14.
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, beslutad
av kommunfullmäktige 2011-11-08, § 232, med
senaste revidering av kommunfullmäktige
2012-08-14, § 166, upphör därmed att gälla.
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Ärende
32. Antagande av tillsynsoch tillståndstaxa samt
taxa för
brandskyddskontroll för
räddningstjänstförbundet
Storgöteborg

Beteckning

Förslag

KS/2019:724

Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige förlänger nu gällande beslut
om taxa för brandskyddskontroll och taxa för
tillsyn, med stöd av 3 kap. 6 § och 5 kap. 4 § lag
(2003:778) om skydd mot olyckor.
Kommunfullmäktige förlänger nu gällande beslut
om taxa för tillsyn och taxa för tillståndsprövning,
med stöd av 27 § lag (2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor.
Tillsyns- och tillståndstaxa samt taxa för
brandskyddskontroll för räddningstjänstförbundet
Storgöteborg gäller till och med den 31 december
2020.

33. Begäran om förlängd tid
för utredning om
förmåner till
förtroendevalda

KS/2018:223

34. Antagande av detaljplan
för bostäder inom
Gällinge-Skår 2:73

KS/2019:657

35. Godkännande av
tilläggsavtal och
fastighetsreglering för
Mariedalskrysset

KS/2019:772

Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige förlänger
arvodesberedningens utredningstid om utredning
av förmåner till förtroendevalda till 1 juli 2020.
Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder
inom Gällinge-Skår 2:73 i Kungsbacka kommun,
daterad 2019-08-19.
Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige godkänner tilläggsavtal,
undertecknat av exploatören 2019-11-06.
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse
om fastighetsreglering undertecknad 2019-11-06
innebärande att kommunen förvärvar del av Iserås
22:1 för 4 500 000 kronor.
Köpet finansieras via utökad lånevolym.

36. Svar på motion från
Renée Sylvan (S) m.fl.
om att öka
trafikkunskapen

KS/2017:509

Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige anser att motionen är
besvarad med hänvisning till att den föreslagna
åtgärden redan är genomförd.
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Ärende

Beteckning

Förslag

37. Svar på motion från
Johan Tolinsson (S) om
gång- och cykelväg som
kopplar samman Öjersbo
med Anneberg-Älvsåker
samt med pendelstation

KS/2018:367, Förslag till KS/KF
KS/2018:620 Kommunfullmäktige avslår motionen med
hänvisning till att den föreslagna vägsträckan inte
bedöms som prioriterad i den av nämnden för
Teknik antagna Gång- och cykelplan med
åtgärdsplan för 2018–2021.

38. Svar på motion från Sara
Heikkinen Breitholtz (S)
om gång- och cykelväg
mellan Fjärås centrum
och Kungsbacka stad

KS/2018:620

39. Svar på motion från
Maria Losman (MP) om
bilfri innerstad i
Kungsbacka

KS/2018:480

40. Svar på motion från
Roger Larsson (KB) om
P-skiva i Innerstaden
(2015), med
tilläggsyrkanden (2018)

KS/2015:343, Förslag till KS/KF
KS/2018:241 Kommunfullmäktige anser att motionen är
besvarad med hänvisning till att de förändringar
som motionen föreslår redan ingår i den
parkeringsreglering som nämnden för Teknik
fattade beslut om i april 2018.

Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige anser att motionen är
besvarad med hänvisning till att den föreslagna
sträckan är identifierad och utredd i den av
nämnden för Teknik antagna Gång- och cykelplan
för 2018–2021.
Förslag till KS/KF
Kommunfullmäktige avslår motionen med
hänvisning till det omfattande utredningsarbete
som pågår med att ta fram en ny översiktsplan och
en ny trafikstrategi för Kungsbacka samt att det i
närtid vore orimligt att göra innerstaden bilfri med
anledning av den offensiva planeringen kring
centrum och de begränsningar att lösa trafiken,
som bilfria gator medför.

Hans Forsberg

Patrik Johansson

Ordförande

Kommunsekreterare

