KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2021-09-23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde tisdagen den 5 oktober 2021 kl. 08:30
Kungsbackarummet, Storgatan 37

Ärende

Beteckning

Val av justerare
1.

Delårsrapport 2021 för
Kungsbacka kommun

Förslag

Fredrik Hansson
2021-00484

Klockan 08:40-09:10

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för
Kungsbacka kommun per augusti 2021.

Erik Stenkil,
Christina Hermansson
2.

Kommunstyrelsens budget 2022 2021-00461

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens
nämndbudget 2022
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att upprätta förvaltningsbudget för 2022.
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.

Andrea Egerlundh
Kommunledningskontoret
Direkt 0300-834272
andrea.egerlundh@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset
www.kungsbacka.se
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3.

Ärende

Beteckning

Förslag

Individ & Familjeomsorg Utveckling av arbetet med Ett
Kungsbacka

2021-00621

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar till protokollet att
styrelsen tagit del av nämnden för Individ &
Familjeomsorgs uppmaning.
Kommunstyrelsen översänder
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad
2021-09-13 som svar till nämnden i frågan om
klargörande avseende lokalförsörjningsprocessen.

4.

VA-taxa 2022

2021-00541

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

5.

Avfallstaxa 2022

2021-00540

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

6.

Bredbandstaxa 2022

2021-00542

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar VA-taxa 2022, daterad
2021-04-07, att gälla från den 1 januari 2022.
Tidigare beslutad VA-taxa upphör samtidigt att
gälla.
Kommunfullmäktige fastställer Avfallstaxa 2022,
daterad 2021-04-07, att gälla från den 1 januari
2022. Tidigare beslutad Renhållningstaxa 2021
upphör samtidigt att gälla.
Kommunfullmäktige antar Bredbandstaxa 2022
daterad 2021-04-07 att gälla från den 1 januari 2022.
Tidigare beslutad Bredbandstaxa upphör samtidigt
att gälla.

KUNGSBACKA KOMMUN
3(7)

Ärende

7.

Beteckning

Revidering av taxa för lagen om 2021-00846
brandfarliga och explosiva
varor (LBE)

Förslag
Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att taxan för
tillståndsprövning enligt LBE punkt 12 ska ha
följande reviderade formulering i en punkt a
respektive en punkt b, se kursivt:
"12a. Godkännande av föreståndare i en verksamhet
med explosiva varor."
"12b. Godkännande av deltagare i en verksamhet
med explosiva varor.
1-5 deltagare, 1 164 kr
6-10 deltagare, 2 328 kr
11 deltagare eller fler, 3 492 kr"
Kommunfullmäktige beslutar att taxebestämmelser
för tillsyn och tillstånd, den inledande bestämmelsen
1 § ska kompletteras med följande formulering
under LBE, punkt 3, se kursivt:
"Godkännande av föreståndare och deltagare"
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8.

Antagande av policy och
riktlinjer för personuppgifter
och regler för inbördes
biträdesförhållanden mellan
nämnder

2021-00691

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar integritetspolicy, daterad
2021-09-20.
Policy för personuppgifter, antagen av
kommunfullmäktige 2018-06-14, § 111, upphör
därmed att gälla.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att besluta om riktlinjer och regler som
behövs för att säkerställa att kommunen hanterar
personuppgifter på ett korrekt och likvärdigt sätt och
som definierar ansvaret mellan kommunstyrelsen
och de övriga nämnderna avseende de
personuppgifter som behandlas för en annan nämnds
räkning, inom ramen för ett gemensamt
personuppgiftsansvar eller på liknande sätt.
Kommunfullmäktige reviderar § 5 i Gemensamt
reglemente för kommunstyrelse och nämnder i
Kungsbacka kommun så att den lyder:
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den
behandling av personuppgifter som sker i nämndens
verksamhet.
Om en nämnd avgör ändamål och medel för
behandling som sker i ett för flera nämnder
gemensamt IT-system är nämnden gemensamt
personuppgiftsansvarig tillsammans med den eller
de andra nämnderna. Ansvaret och hanteringen ska
då regleras i en överenskommelse.
Om en nämnd behandlar personuppgifter för annan
nämnds räkning utgör nämnden
personuppgiftsbiträde. Den personuppgiftsansvariga
nämnden och personuppgiftsbiträdesnämndens har
då att följa de styrdokument som reglerar
situationen.
Personuppgiftsansvariga nämnder ska utse
dataskyddsombud
Förslag till beslut i kommunstyrelsen under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för
personuppgifter, daterad 2021-09-20.
Riktlinjer för personuppgifter, antagna av
kommunstyrelsen 2018-05-29 § 147, upphör
samtidigt att gälla.
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Ärende

Beteckning

Förslag

Kommunstyrelsen antar regler för interna
personuppgiftsbiträdesförhållanden inom
Kungsbacka kommun, daterade 2021-09-20
9.

Svar på motion från Clas
Rosander (MP) m.fl. om
mänskligare budgetering

2020-00846

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen med
hänvisning till att förebyggande arbete är en del i
nämndernas ordinarie verksamhet och därmed
hanteras inom beslutad budgetram. Resultatfonder
möjliggör att nämnderna kan ta med överskott och
underskott samt ombudgetera pågående projekt till
kommande år. Vidare är Ett Kungsbacka principiellt
förhållningssätt enligt Kommunbudgeten, vilket
innebär att nämnderna förutsätts samverka inom alla
områden, något det också finns många goda exempel
på.

10. Svar på Räddningstjänsten
2021-00878
Storgöteborgs remiss över
reviderat handlingsprogram för
Räddningstjänsten Storgöteborg
2020-2023

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

11. Svar på Justitiedepartementets
remiss - Kommuner mot brott
(SOU 2021:49)

2021-00766

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

12. Svar på Socialdepartementets
remiss - Vård av barn (VAB)
för vårdåtgärder i skolan (SOU
2021:41)

2021-00807

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

13. Ansökan om planbesked för
Vallda-Backa 1:8

2021-00753

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-09-13
och översänder som sitt svar till Räddningstjänsten
Storgöteborg.

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-0913, och översänder det sitt svar till
Justitiedepartementet.

Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-09-09
och översänder det som sitt svar till
Socialdepartementet.
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare
planförfarande.
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Ärende

14. Antagande av ny
kommunomfattande
översiktsplan

Beteckning

Förslag

2021-00274

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Klockan 09:15-09:45

Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtande
för översiktsplan - Vårt framtida Kungsbacka,
daterad 2021-09-15.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar förslag till översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka, daterad 2021-09-15.

Raquel Sandblad,
Viktoria Fagerlund

Kommunfullmäktige förklarar att följande
fördjupningar fortsätter att gälla när ÖP blir antagen:

15. Information om förstudie för
Forsbergen och Forsgården

-

Fördjupad översiktsplan för Tjolöholm, antagen
2008-10-14

-

Fördjupning av översiktsplan för Åsa, antagen
2013-11-12

-

Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad,
antagen 2009-06-16

-

Översiktsplan för Vindkraft, antagen 2012-04-10

2016-00714

-

2020-00313

-

2021-00918

-

Klockan 10:00-10:30
Raquel Sandblad, Anders Lund
16. Information om utredningar
inom ramen för FÖP
Kungsbacka stad (20 min)
Klockan: 10:35-10:55
Andrea Eriksson, Anders Lund
Viktoria Fagerlund
17. Information om kommunalt
ekonomiskt stöd
Klockan 11:00-11:30
Linnea Princis, Sofia Jonsson
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Ärende

18. Information från ledamöter och
förvaltning

Lisa Andersson
ordförande

Beteckning

Förslag

2021-00014

-

Andrea Egerlundh
kommunsekreterare

