KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2015-11-02

Kommunfullmäktige
Sammanträde 10 november 2015 klockan18
i kommunfullmäktigesalen
Observera:
Fullmäktige inleder med grupparbete. Allmänheten hälsas välkomna till överläggningarna som
startar 19.00.

Ärende
1.

Beteckning

Val av justerare och tid för
justering

Förslag
Ulrika Jörgensen (M) och Maria Andersson
(C) respektive Mikaela Zackrisson (KB) och
Renée Sylvan (S), ersättare.
Torsdag 19 november klockan 17.

2.

Dialog mellan revisonen och
kommunfullmäktige om
revisionens
granskningsområden under
2016

Klockan 18-19

Interpellationer och frågor
– besvarande
3.

4.

Svar på fråga om mottagande
av flyktingar

KS/2015:409

Interpellation om byggande av
små hyresrätter

KS/2015:413

KF 2015-10-15, § 151;
Frågan får ställas och besvaras på nästa
sammanträde.

Beslutsärenden
5.

Sammanträdestider 2016

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

KS/2015:338

Kommunfullmäktige fastställer fullmäktiges
sammanträdesdagar för 2016 enligt
skrivelse, daterad 2015-10-09.
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Ärende
6.

Annonsering av
kommunfullmäktiges
sammanträden 2016

7.

Omorganisation av
kommunstyrelsens förvaltning
och förvaltningen för Service

Beteckning

Förslag
Kommunfullmäktiges sammanträden ska
införas i Norra Halland, Göteborgs-Posten
(Hallandsannonser), Kungsbacka Nytt och
Hallands Nyheter. I annonserna i Norra
Halland, Göteborgs-Posten och Kungsbacka
Nytt publiceras även väsentliga ärenden i
föredragningslistan.

KS/2015:396

KS 2015-10-20, § 245 – förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
omorganisera kommunstyrelsens förvaltning
och förvaltningen för Service samt överföra
delar av dessa förvaltningar till stöd i övriga
förvaltningar, enligt intentionerna i
tjänsteskrivelse 2015-10-14.
Ovanstående förändringar ska ske med
befintliga budgetramar som får flyttas
mellan nämnderna.
Kommunfullmäktige uppdrar åt
kommunstyrelsen och nämnden för Service
att genomföra omorganisationen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt
kommunstyrelsen samt nämnden för Service
att se över reglemente, övriga regelverk och
övrigt som kan komma att påverkas och
kräver fullmäktiges beslut samt återkomma
till kommunfullmäktige senast under andra
kvartalet 2016.
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8.

Ärende

Beteckning

Förslag

Förslag till avtal om
genomförande och
marköverlåtelse av bostäder
med mera i Aranäs stadsdel
etapp 3

KS/2015:354

KS 2015-10-20, § 252 – förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till
avtal om Genomförande och
Marköverlåtelse, daterat 2015-09-29,
varigenom kommunen överlåter tre kvarter i
Aranäs stadsdel etapp 3 för en ersättning om
101 500 000 kronor till Lindbäcks Boende
AB eller annat helägt bolag eller förening.
Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare utses att för kommunens
räkning underteckna samtliga i ärendet
nödvändiga handlingar.
Kommunstyrelsen hemställer att
byggnadsnämnden upprättar detaljplan för
Aranäs stadsdel etapp 3.

9.

VA-taxa 2016

KS/2015:216

KS 2015-10-20, § 254 – förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner att
brukningsavgiften i taxan för vatten och
avloppstjänster höjs med 4 procent från och
med 2016-01-01.

10. Renhållningstjänster taxa 2016

KS/2015:169

KS 2015-10-20, § 255 – förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer tillägg och
justeringar av taxor för renhållningstjänster
enligt förslag till tillägg och justeringar av
taxor för renhållningstjänster 2016, daterat
2015-09-16.

11. Förändring av taxor och
avgifter för Kungsbacka
Bredbandsnät

KS/2014:490

KS 2015-10-20, § 256 – förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner ändring av
avgifterna i Taxor för kapacitetstjänster för
Kungsbacka Bredbandsnät, enligt
tjänsteskrivelse daterad 2015-09-28.
Avgifterna gäller från och med 2016-01-01.
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Ärende
12. Utökning av borgensramen till
Eksta AB

Beteckning

Förslag

KS/2015:368

KS 2015-10-20, § 257 – förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för
egen skuld ingå borgen för Eksta Bostads
ABs låneförpliktelser upp till ett högsta
lånebelopp om 2 868 miljoner kronor jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
Den utökade borgensramen gäller från det
datum som beslutet vunnit laga kraft.
Kommunstyrelsens ordförande tillsammans
med ekonomichefen, eller deras respektive
ställföreträdare, utses att för kommunen
räkning fortlöpande underteckna erforderliga
borgenshandlingar inom angiven
borgensram.

13. Rapporteringsskyldighet enligt
socialtjänstlagen – nämnden
för Individ & Familjeomsorg

KS/2015:376

KS 2015-10-20, § 258 – förslag till beslut
Rapport från nämnden för Individ &
Familjeomsorg enligt 16 kap 6 f §
socialtjänstlagen noteras till protokollet.

Beslutsärenden;
motionssvar
14. Svar på motion - Motion om
husen på Kungsbacka torg
(KB)

KS/2013:107

Motionen anses besvarad i och med beslut
som nämnden för Teknik fattat 2015-09-16,
§ 81.

15. Svar på motion - Motion om
KS/2015:348
den bruna serveringskiosken på
Kungsbacka torg (KB)

Beslutsärenden; val
16. Entledigande och fyllnadsval
till kommunalt uppdrag
Övrigt

KS 2015-10-20, § 259 – förslag till beslut

KS/2015:438

KS 2015-10-20, § 260 – förslag till beslut
Motionen anses besvarad i och med beslut
som nämnden för Teknik fattat 2015-09-16,
§ 81.
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Ärende

Beteckning

Förslag

17. Eventuellt nya interpellationer,
frågor och/eller motioner
18. Redovisning av inkomna
skrivelser

KS/2015:10,
KS/2015:35,
KS/2015:431,
KS/2014:369

Kungsbacka 2 november 2015

Per Ödman (M)

Anna Rehnberg

Ordförande

Sekreterare

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.
Välkomna att lyssna på överläggningarna!
Hela dagordningen och handlingarna till mötet finns att läsa på www.kungsbacka.se.
Utsändning av kommunfullmäktiges sammanträde sker över Närradion, 95,2 MHz.

