KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2015-08-31

Kommunfullmäktige
Sammanträde 8 september klockan 18 i
fullmäktigesalen, Stadshuset

Ärende
1.

Val av justerare och tid för
justering

Beteckning

Förslag
Kerstin Ekman-Hake (C) och James
Kujansuu (SD) respektive Bengt Adolfsson
(M) och Gert Svensson (S), ersättare.
Torsdag 17 september klockan 17.

Information
2.

Internationalisering av
Kungsbacka kommun

Klockan 18-19

Camilla Winter, internationell
strateg, kommunstyrelsens
förvaltning
Prisutdelning
3.

Kulturpriset 2015

4.

Leva livet-priset
Beslutsärenden

Maria Svenningsson
Kommunstyrelsens förvaltning
Direkt:0300-83 42 25
maria.svenningsson@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

Beredning av arvoden till
förtroendevalda

KS/2015:212

KS 2015-06-16, § 160 – Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en
fullmäktigeberedning för arvodesärenden
(arvodesberedning). Den tidigare
arvodeskommittén upphör.
Beredningen ska bestå av en ordförande
och fyra ledamöter samt en ersättare för
var och en. Ledamöterna utses av
kommunfullmäktige efter förslag från
valberedningen.
Arvodesberedningens uppgifter ska vara
följande;
·

Bereda ärenden inför
kommunfullmäktiges beslut som
berör förtroendevaldas
pensionsavtal.

·

Bereda ärenden inför
kommunfullmäktiges beslut som
berör regler för förtroendevaldas
arvoden.

Kommunfullmäktige överlämnar åt
kommunstyrelsen att tolka Kungsbacka
kommuns ”bestämmelser om ersättning till
de kommunalt förtroendevalda…” och
hantera frågeställningar gällande dess
tillämpning.
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet
gällande de förtroendevalda politikernas
avtal.
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6.

Ärende

Beteckning

Förslag

Exploateringsavtal för Hede
3:122, Hede industriområde i
Kungsbacka

KS/2015:306

KS 2015-08-18, § 186 – Förslag till beslut
Exploateringsavtal med Kungsleden
Stenen 08 AB, 2015-06-10, om utökad
byggrätt inom fastigheten Hede 3:122 i
Hede industriområde godkänns.
Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare utses att för kommunens
räkning underteckna samtliga i ärendet
nödvändiga handlingar.

7.

Avtal mellan Trafikverket och KS/2015:296
Kungsbacka kommun om
förändrat väghållningsområde
och väghållningsansvar med
anledning av ny väg 940 Onsalavägen

KS 2015-08-18, § 187 – Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner
avtalsförslag daterat 2015-06-16 med
Trafikverket, om utökat
väghållningsområde i Onsala och
väghållningsansvar med anledning av ny
vägsträckning för väg 940 delen RösanForsbäck.
Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören utses att för
kommunens räkning underteckna avtalet.
Kommunfullmäktige ger nämnden för
Teknik i uppdrag att planera lämpliga
åtgärder och ansvara för kommunens
åtaganden i enlighet med avtalet.
Kommunfullmäktige ger nämnden för
Teknik i uppdrag, att i samband med
kommande budgetberedningar, återkomma
med beräkningar över kostnader för
framtida drift respektive investeringar för
avtalets genomförande.
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8.

Ärende

Beteckning

Förslag

Friare val av hjälpmedel

KS/2015:187

KS 2015-08-18, § 188 – Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar under
förutsättning att samtliga kommuner i
Region Halland fattar likalydande beslut;
Modellens innehåll och beskrivning
godkänns.
Implementeringsplanen godkänns.
Kommunfullmäktige i Kungsbacka ger i
uppdrag åt Gemensamma nämnden för
hjälpmedel och hemsjukvård att genomföra
modellen enligt föreslagen plan för
implementering.

9.

Särskild medlemsinsats till
Kommuninvest

KS/2015:257

KS 2018-08-18, § 189 – Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att meddela
Kommuninvest ekonomisk förening att
Kungsbacka kommun önskar betala en
extra insats upp till 75 procent av den
stadgemässigt högsta nivån på 900 kronor
per invånare under 2015 som motsvarar
cirka 30 miljoner kronor.
Finansiering av insatsen sker genom uttag
ur likvida medel.
Kommunstyrelsens ordförande och
ekonomichefen eller deras respektive
ställföreträdare utses att för kommunens
räkning underteckna samtliga i ärendet
nödvändiga handlingar.
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10.

Ärende

Beteckning

Förslag

Nämndernas reglementen

KS/2015:2

KS 2015-08-18, § 190 – Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar gemensamt
reglemente för kommunstyrelsen och
nämnder i Kungsbacka kommun, 2015-0729.
Kommunfullmäktige antar reglemente för:
- Byggnadsnämnden, 2015-07-29
- Nämnden för Fritid & Folkhälsa, 201504-16
- Nämnden för Funktionsstöd, 2015-07-29
- Nämnden Förskola & Grundskola, 201504-23
- Nämnden för Gymnasie &
Vuxenutbildning, 2015-04-15
- Nämnden för Individ & Familjeomsorg,
2015-05-13
- Kommunstyrelsen, 2015-07-29 med
följande tillägg under rubriken Verksamhet
– övergripande ansvar och delegering: ”samordning av kommunens yttranden vid
prövning av tillstånd för täktverksamhet
enligt miljöbalken”.
- Krisledningsnämnden, 2015-07-30
- Nämnden Kultur & Turism, 2015-05-21
- Nämnden Miljö & Hälsa, 2015-07-29
- Nämnden Service, 2015-04-20
- Nämnden Teknik, 2015-05-20
- Valnämnden, 2015-05-18
- Nämnden Vård & Omsorg, 2015-07-29
- Överförmyndarnämnden, 2015-05-18

11.

Delegering av tillsyn enligt
lagen om
sprängämnesprekursorer

KS/2015:195

KS 2015-08-18, § 191 – Förslag till beslut
Kommunfullmäktige delegerar tillsynen
enligt Lag (2014:799) om
sprängämnesprekursorer till nämnden för
Miljö & Hälsoskydd.
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd får ta
betalt för tillsynen med samma timtaxa
som för tillsyn enligt miljöbalken.
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12.

13.

14.

Ärende

Beteckning

Förslag

Rapporteringsskyldighet
enligt socialtjänstlagen samt
lagen om stöd och service

KS/2015:251

KS 2015-06-16, § 161 – Förslag till beslut

Rapporteringsskyldighet
enligt socialtjänstlagen samt
lagen om stöd och service

KS/2015:230

Rapporteringsskyldighet
enligt socialtjänstlagen

KS/2015:242

Rapport från nämnden för Äldreomsorg
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28
f § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, noteras till protokollet.
KS 2015-06-16, § 162 – Förslag till beslut
Rapport från nämnden för Funktionsstöd
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28
f § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade noteras till protokollet.
KS 2015-06-16, § 163 – Förslag till beslut
Rapport från nämnden för Individ &
Familjeomsorg enligt 16 kap 6 f §
socialtjänstlagen noteras till protokollet.

Beslutsärenden;
motionssvar
15.

16.

Svar på motion om hälsosam
och miljöanpassad matsedel,
från Clas Rosander (MP)

KS/2013:311

Svar på motion om samarbete
med Miljöstyrningsrådet om
att upphandla giftfria
produkter till förskolan samt
att ta fram en handlingsplan
för en giftfri förskola, från
Thord Brynielsson (SD)

KS/2013:111

KS 2015-08-18, § 192 – Förslag till beslut
Motionen anses besvarad då kommunens
matsedel redan nu till stor del kan anses
uppfylla kraven enligt S.M.A.R.T.
KS 2015-08-18, § 193 – Förslag till beslut
Motionen anses besvarad då frågorna
kommer att hanteras i den kemikalieplan
för Kungsbacka som är under framtagande
av kommunstyrelsens förvaltning.
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17.

Ärende

Beteckning

Förslag

Svar på motion om en giftfri
förskola, från Emma
Vildstrand (MP)

KS/2013:45

KS 2015-08-18, § 194 – Förslag till beslut
Frågeställningarna 1 och 2 i motionen
anses besvarade då de kommer att hanteras
i den kemikalieplan för Kungsbacka som är
under framtagande av kommunstyrelsens
förvaltning.
Motionens tredje förslagspunkt anses
besvarad med hänvisning till att
ledningsgruppen för Service - fastighet har
fattat beslut om att använda material
klassade enligt SundaHus miljödata vid nyoch ombyggnad. Byggmaterial kommer
också att omfattas av kemikalieplanen för
Kungsbacka.

Beslutsärenden; val
18.

Val av nämndemän 20162019

KS/2015:43

19.

Entledigande och fyllnadsval
till kommunalt uppdrag

KS/2015:295

20.

Entledigande och fyllnadsval
till kommunalt uppdrag

KS/2015:311

21.

Entledigande och fyllnadsval
till kommunalt uppdrag

KS/2015:316

22.

Entledigande från kommunalt
uppdrag

KS/2015:317

23.

Fyllnadsval till kommunalt
uppdrag

24.

Fyllnadsval till kommunalt
uppdrag
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Ärende

Beteckning

Förslag

Övrigt
25.

Motion om anställning inom
vård och omsorg, från Roger
Larsson (KB) och Agnetha
Ernegård (KB)

KS/2015:266

26.

Motion om trygghetsboende,
från Roger Larsson (KB) och
Agnetha Ernegård (KB)

KS/2015:267

27.

Fråga från ledamot om
förhandlingar om mark i
Gottskärs hamn

KS/2015:328

28.

Eventuellt nya
interpellationer, frågor
och/eller motioner

29.

Anmälan av inkomna
skrivelser

KS/2002:225
KS/2015:99

Per Ödman (M)

Anna Rehnberg

Ordförande

Sekreterare

