KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2015-10-06

Kommunfullmäktige
Sammanträde 15 oktober 2015 klockan 18
i kommunfullmäktigesalen, stadshuset

Ärende
1.

Beteckning

Val av justerare och
tid för justering

Förslag till beslut
Thord Brynielsson (SD) och Emma Vildstrand (MP)
Ersättare: Marianne Kierkemann (M) och Thomas
Johansson (S)
Måndag 26 oktober klockan 17

Prisutdelning
2.

Lära för Livet-priset
2015
Beslutsärenden

3.

4.

Kommunens
KS/2015:291
uppföljning och
prognos Delårsrapport augusti
2015

KS § 206
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten och
uppdrar åt nämnderna att vidta åtgärder för att uppnå
budget i balans.

Kommunrevisionen –
revisionsrapporter
http://www.kungsbac
ka.se/Kommun-ochpolitik/Mal-ochresultat1/Granskning
ar/Granskningar/

Kristin Löfgren
Kommunstyrelsens förvaltning
Direkt:0300-834233
kristin.lofgren@kungsbacka.se

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

Beteckning

Förslag till beslut

5.

Sammanslagning av
förvaltningarna
Funktionsstöd och
Individ &
Familjeomsorg

KS/2015:232

KS § 197 – se protokollsutdrag

6.

Sammanslagning av KS/2015:79
förvaltningarna
Kultur & Turism och
Fritid & Folkhälsa

KS § 198 – se protokollsutdrag

7.

Vidmakthållande av
gällande
borgensförbindelse Kommuninvest

KS § 226

KS/2015:124

Kungsbacka kommun bekräftar att ingången
borgensförbindelse av den 16 maj 1994
Borgensförbindelsen, vari Kungsbacka kommun åtagit
sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publikt)
Kommuninvest förpliktelser, alltjämt gäller samt att
Kommuninvest äger företräda Kungsbacka kommun
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests
nuvarande och blivande borgenärer.
Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen
eller deras respektive ställföreträdare utses att för
kommunens räkning underteckna samtliga i ärendet
nödvändiga handlingar.

8.

Konstgräsplan på
Frillesås idrottsplats

KS/2015:173

KS § 227
Nämnden för Fritid & Folkhälsa får omdisponera
investeringsbudget från projektet ”Skatepark” i 2015
års budget till ett projekt för konstgräsplan på Frillesås
idrottsplats.
Nämnden för Fritid & Folkhälsas driftsbudget ersätts
inte med utökade driftskostnader utöver redan avsatta
medel för avskrivningar och internränta.
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9.

Ärende

Beteckning

Förslag till beslut

Regler för
anläggningsstöd till
samlingslokaler,
hembygdsgårdar och
liknande

KS/2013:265

KS § 228
Fullmäktige beslutar som övergripande inriktning att
kommunen skall lämna bidrag till samlingslokaler,
hembygdsgårdar och liknande byggnader. Den totala
nivån på bidraget fastställs varje år i
kommunbudgeten.
Kommunfullmäktige antar de reviderade reglerna för
Anläggningsstöd till samlingslokaler, hembygdsgårdar
och liknande byggnader.
Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut
om ändringar i regelverket som inte är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt till nämnden
för Service. Ändringar ska redovisas till
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar att flytta över
budgeterade medel för anläggningsstöd från
Kommunstyrelsen till nämnden för Service från och
med 2015.

10. Förslag till förändrat
väghållningsområde
och
väghållningsansvar
för väg 940 Onsala

KS/2015:296

KS § 229
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna
föreliggande avtalsförslag från Trafikverket, daterat
2015-06-16, med bilagor om utökat
väghållningsområde i Onsala och väghållningsansvar
med anledning av ny vägsträckning för väg 940 delen
Rösan-Forsbäck,
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören
utses att för kommunens räkning underteckna av
kommunfullmäktige godkänt avtal,
Kommunfullmäktige ger nämnden för Teknik i
uppdrag att vidta erforderliga
planeringsåtgärderåtgärder och ansvara för
kommunens åtaganden i enlighet med godkänt avtal.
Kommunfullmäktige ger nämnden för Teknik i
uppdrag att i samband med kommande
budgetberedningar återkomma med beräkningar över
kostnader för framtida drift respektive investering för
avtalets genomförande.
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Ärende
11. Antagande av
detaljplan för Hede
3:122 i Kungsbacka
stad

Beteckning

Förslag till beslut

KS/2014:107

KS § 230
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Hede 3:122 i
Kungsbacka, D1146

12. Rapporteringsskyldig KS/2015:334
het enligt lagen om
stöd och service och
socialtjänstlagen nämnden för
Funktionsstöd

KS § 232

13. Rapporteringsskyldig KS/2015:345
het enligt lagen om
stöd och service
socialtjänstlagen nämnden för Vård &
Omsorg

KS § 233

Rapport från nämnden för Funktionsstöd enligt 16 kap
6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade noteras i
protokollet.

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

Motionssvar
14. Motionssvar - motion
om
dagvattenhantering

KS § 231
Motionen om dagvattenhantering anses vara besvarad.

Val
15. Entledigande från
kommunalt uppdrag
16. Fyllnadsval till
kommunalt uppdrag
Övrigt
17. Eventuellt nya
interpellationer,
frågor och motioner

KS/2015:398
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Ärende
18. Redovisning av
inkomna skrivelser

Beteckning

Förslag till beslut

KS/2015:120,
KS/2015:142,
KS/2015:317,
KS/2015:352

Per Ödman (M)

Anna Rehnberg

Ordförande

Sekreterare

