KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2019-12-09

Kommunstyrelsen
Sammanträde 2019-12-17 klockan 13.00
Stadshuset, Kungsbackarummet

Ärende
1.

Beteckning

Val av justerare och tid för
justering

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

Information
2.

Information om samråd och 2019-00892
viktigare pågående ärenden
från arbetsutskottets
sammanträden

3.

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

4.

Information om
2019-00894
förvaltningen och pågående
viktigare/större uppdrag,
projekt och händelser

2019-00893

Beslutsärenden

Patrik Johansson
Kungsbacka kommun
Direkt 0300–83 42 33
patrik.johansson2@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
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5.

6.

7.

Ärende

Beteckning

Förslag

Ansökan om planbesked
för Åsa 1:27

2019-00602

Förslag till KS

Svar på revisionsrapport
om granskning av
informationssäkerhet

2019-00713

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare
planförfarande.
Förslag till KS
Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelse daterad
2019-11-11 som sitt svar på revisionsrapporten
”granskning av informationssäkerhet” till
kommunrevisionen. Tjänsteskrivelsen är gemensam
för kommunstyrelsen och nämnden för Service enligt
kommunrevisionens önskemål.

Finansiering av höjd avgift 2019-00787
2020 till Räddningstjänsten
Storgöteborg

Förslag till KS

Uppdrag att utreda ny plats 2019-00559
för tennishall

Förslag till KS

Upprättande av detaljplan
för nytt vård- och
omsorgsboende inom
Skårby 12:1

2019-00803

Förslag till KS

10. Uppstart av projekt enligt
lokalplan för boende för
särskild service i Vallda

2019-00833

8.

9.

Kommunstyrelsen avsätter 1,9 miljoner kronor ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda händelser
2020 för att finansiera höjd medlemsavgift till
Räddningstjänsten Storgöteborg 2020. Behovet
inarbetas i kommunbudget 2021.

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att utreda plats inom Skårby 3:4 för ny tennishall med
utebanor och parkering för Kungsbacka tennisklubb.

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden
att ta fram en detaljplan för nytt vård- och
omsorgsboende inom Skårby 12:1, väster om
Göteborgsvägen.
Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt för
boende för särskild service i Vallda.
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Ärende
11. Initiativ från Elin Hysén
(L) om uppdrag om att ta
fram handlingsplan mot
hedersrelaterat våld

Beteckning

Förslag

2019-00883

Förslag till KS

12. Godkännande av köpeavtal 2018-00646
med Nystad Kungsbacka
Skolfastigheter AB om
överlåtelse av fastigheten
Inlagsby 3

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld
och förtryck med syftet att utveckla och stärka vårt
arbete mot detta samt med målsättningen att tillgodose
alla Kungsbackabors, men särskild ungdomars, rätt till
ett liv fritt från våld och förtryck.
Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner förslag till köpeavtal
mellan kommunen och Nystad Kungsbacka
Skolfastigheter AB, genom vilket kommunen
överlåter fastigheten Inlagsby 3, mot en köpeskilling
på 8 500 000 kronor.
Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare utses att för kommunens räkning
underteckna avtalet och för avtalets genomförande
nödvändiga handlingar.
Kommunstyrelsen delegerar till var och en av
kommundirektören, kontorschefen för
Samhällsbyggnadskontoret eller verksamhetschefen
för Mark & Exploatering att träffa nyttjanderättsavtal
med Nystad Kungsbacka Skolfastigheter AB enligt
överlåtelseavtalet punkt 13 avseende frågor om rätt till
bodetablering, tillträde till lokaler i Aranäsgymnasiet
för separationsåtgärder och tillträde till delar av
simhallen.

13. Omfördelning av
2019-00832
budgetmedel till
infrastruktur kring området
vid sporthallar Inlag

Förslag till KS
Kommunstyrelsen godkänner att investeringsbudgeten
för projekt Inlag sporthallar infrastruktur ökas med
2,5 miljoner kronor till 5 miljoner kronor år 2020.
Kommunstyrelsen beslutar att finansiering sker
genom omfördelning av budgetmedel som flyttas från
projekt Gullregnskolan, nummer 328 lokalplan för
kommunbudget 2019, till projekt Inlag sporthallar
infrastruktur, nummer 132 i lokalplan för
kommunbudget 2020.
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Ärende

Beteckning

Förslag

14. Anmälan av
delegeringsbeslut

2019-00895

Förslag till KS

15. Redovisning av inkomna
skrivelser

2019-00896

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av
delegeringsbeslut.
Förslag till KS
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna
skrivelser till protokollet.

16. Rapport från nämnden för 2019-00784
Vård & Omsorg om ej
verkställda beslut, kvartal 1
2019

Förslag till KS/KF

17. Svar på motion från Anders 2018-00524
Ekström (M) om
ordförandeporträtt i
kommunfullmäktigesalen

Förslag till KS/KF

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 bifaller motionen med
hänvisning till tidigare beslut från den 13 augusti
2013, § 112, att kommunfullmäktigesalen ska prydas
av porträtt av kommunfullmäktiges tidigare
ordföranden.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag
att komplettera porträttsamlingen av
kommunfullmäktiges ordföranden i
kommunfullmäktigesalen så att den finns i obruten
följd från kommunsammanslagningen 1974 fram till
dags datum.
Kommunfullmäktige avsätter 60 000 kronor ur
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda händelser
för komplettering av porträttsamlingen.

Hans Forsberg
Ordförande

Patrik Johansson
Kommunsekreterare

