KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2015-11-27

Beteckning

Förslag

Kommunfullmäktige
Sammanträde 8 december 2015 klockan 18
i kommunfullmäktigesalen
Obs! Luciafirande i kafé Nyfiket klockan 20
Ärende
1.

Val av justerare och tid för justering

Monica Neptun (L) och Anders Ekström
(M)
ersättare; Ulla Krantz (M) och Kent
Stenhammar (S)
17 december klockan 17

2.

Återkoppling från dialogen med
kommunrevisionen, 10 november
Kommunrevisionen, 18-18.10

3.

Utbildning om barnkonventionen
Amanda Kaså 18.10-19.10
Besvarade interpellationer och
frågor

4.

5.

Interpellation om uppsägning av
hyresavtal för lägenheter vid
Bukärrsgården

KS/2015:450

Interpellation om byggande av små
hyresrätter

KS/2015:413

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

KF § 170 2015-11-10
Interpellationen får ställas och besvaras
på nästa sammanträde av ordföranden i
nämnden för Vård & Omsorg, Marianne
Kierkemann (M).
KF § 157 2015-11-10
Interpellationen får ställas och besvaras
på nästkommande sammanträde av
kommunstyrelsens ordförande, Hans
Forsberg (M).
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon: 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Ärende

Beteckning

Förslag

KS/2014:207

KS § 262 2015-11-17

Beslutsärenden
6.

Riktlinjer för upplåtande av
kommunala lokaler och ytor till
publika arrangemang med
alkoholservering

Kommunfullmäktige godkänner
Riktlinjer för upplåtande av kommunala
lokaler och ytor till publika
arrangemang med alkoholservering,
2015-09-02.
Brottsförebyggande rådet i Kungsbacka
ansvarar för uppföljning.

7.

Näringslivspolitiskt program 20162018

KS/2015:442

KS § 293 2015-11-17
Kommunfullmäktige godkänner
näringslivsprogrammet Mål och
strategier för näringslivsarbetet i
Kungsbacka kommun 2016-2018,
daterat 2015-11-04.
Näringslivsprogrammet ska revideras
efter beslut om Kungsbacka kommuns
Vision 2030.

8.

Förändring av förbehållsbeloppet
KS/2015:429
vid avgiftsberäkning inom nämnden
för Vård & Omsorg

KS § 294 2015-11-17
Vid avgiftsberäkning för insatser för
personer under 65 år höjs
förbehållsbeloppet generellt med 10
procent.
Nämnden för Vård & Omsorg får i
särskilda fall göra individuella
bedömningar av förbehållsbeloppets
storlek vid avgiftsberäkningen.
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Ärende
9.

Beteckning

Förändring av förbehållsbeloppet
KS/2015:422
vid avgiftsberäkning inom nämnden
för Funktionsstöd

Förslag
KS § 295 2015-11-17
Vid avgiftsberäkning för insatser för
personer under 65 år höjs
förbehållsbeloppet generellt med 10
procent.
Nämnden för Funktionsstöd får i
särskilda fall göra individuella
bedömningar av förbehållsbeloppets
storlek vid avgiftsberäkningen.

10. Taxa för brandskyddskontroll 2016- KS/2015:372
2019

KS § 296 2015-11-17
Under förutsättning att likalydande
beslut fattas i
Räddningstjänstförbundets
medlemskommuner;
Med stöd av 3 kap 6 § Lag (2003:778)
om skydd mot olyckor antas taxa för
brandskyddskontroll i enlighet med taxa
för brandskyddskontroll.
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
ska för varje avgiftsår justera taxan
enligt Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). Vid
justeringen ska det PKV som publiceras
vid SKL:s skatteprognos i oktober
månad året innan ny taxa fastställs
tillämpas. Justeringen ska göras med det
index som gäller för det avgiftsår som
justeringen avser.
Taxan gäller för åren 2016 till och med
2019 med den justering som sker enligt
punkt 2.
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Ärende

Beteckning

Förslag

11. Sotningsfrister inom
Räddningstjänstförbundet
Storgöteborg

KS/2015:373

KS § 297 2015-11-17

12. Revidering av VA-taxans textdel

KS/2015:425

Kommunfullmäktige beslutar, under
förutsättning att samtliga kommuner i
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
fattar likalydande beslut, att Förslag till
sotningsfrister, daterat 2015-09-03,
antas att gälla från och med 1 januari
2016
KS § 298 2015-11-17
Revideringar i taxa för Kungsbacka
kommuns allmänna vatten och
avloppsanläggning, VA-taxan, daterad
2015-09-29, gäller från och med 201601-01.

13. Utökning av VAverksamhetsområde 2012

KS/2015:364

14. Utökning av VAverksamhetsområde 2014

KS/2014:456

15. Ansvar för flyktingsamordning och
planering av boenden för
ensamkommande flyktingbarn

KS/2015:449

16. Rapporteringsskyldighet enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd
och service till vissa
funktionshindrade

KS/2015:421

KS § 299 2015-11-1715
Kommunfullmäktige beslutar om utökat
VA-verksamhetsområde i enlighet med
beslut i nämnden för Teknik, 2012-0524, § 49.
KS § 300 2015-11-17
Kommunfullmäktige beslutar om utökat
VA-verksamhetsområde i enlighet med
beslut i nämnden för Teknik, 2014-1023, § 96.
KS § 301 2015-11-17
Se protokollsutdrag
KS § 302 2015-11-17
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.
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Ärende

Beteckning

Förslag

17. Redovisning av obesvarade
motioner

KS/2015:346

KS § 306 2015-11-17

18. Svar på motion om policy gällande
beslutsgången för avtal med
Migrationsverket och länsstyrelsen
från Stefan Jägnert (SD)

KS/2015:109

19. Svar på motion om att uppföra en
station, där cyklister erbjuds
möjligheten att gratis pumpa sin
cykel samt låna cykelverktyg, från
Thord Brynielsson (SD).

KS/2012:320

Redovisning av obesvarade motioner
noteras i protokollet.

Motionen avslås med hänvisning till;
Genom lagändring från och med 2014
har det politiska momentet i avtalen om
asyl- och PUT-platser för
ensamkommande barn minskat.
Avtalens funktion är i stället mer att
tillförsäkra kommunen statliga
ersättningar för mottagandet av
ensamkommande barn samt ge de
statliga myndigheterna kunskap om
kommunernas mottagandekapacitet.
Kommunfullmäktige har år 2014
dessutom uppdragit åt kommunstyrelsen
att besluta om tillfälliga ändringar av
asylplatser. Kommunstyrelsens beslut
om överenskommelserna med
Migrationsverket och länsstyrelsen i
november 2014 strider därför inte mot 3
kap. 9 § i kommunallagen.
KS § 304 2015-11-17
Motionen bifalles i delen som avser
pumpanordning för cyklar.
Motionen avslås i delen som avser lån
av cykelverktyg med hänvisning till att
stöldrisken är stor.

Beslutsärenden; val
20. Entledigande och fyllnadsval av
uppdrag som ersättare i
Byggnadsnämnden

KS § 303 2015-11-17

KS/2015:471
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Ärende

Beteckning

Förslag

21. Entledigande och fyllnadsval av
KS/2015:470
uppdrag som ledamot i nämnden för
Funktionsstöd
22. Entledigande och fyllnadsval av
uppdrag som nämndeman

KS/2015:466

23. Entledigande och fyllnadsval av
uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen

KS/2015:474

24. Entledigande och fyllnadsval av
uppdrag som ersättare i nämnden
för Funktionsstöd

KS/2015:476

25. Entledigande och fyllnadsval av
uppdrag som ersättare i nämnden
för Fritid & Folkhälsa.
26. Val till Tölö bygdegårdsförening
Övrigt
27. Motion om boende för äldre på
Furubergsvägen 14 från Roger
Larsson (KB)

KS/2015:467

28. Interpellation om utredning av Inlag KS/2015:478
29. Motion om Kungsbackas ansvar för
klimatet från Clas Rosander (MP)
30. Eventuellt nya interpellationer,
frågor och/eller motioner
31. Redovisning av inkomna skrivelser

KS/2014:107

Per Ödman

Anna Rehnberg

Ordförande

Sekreterare
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