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1.
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Information/utbildning
2.

Information om våldsbejakande
extremism

3.
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(C) om rådslag Barbro betalar

Jenni Hermansson
Kommunledningskontoret
Direkt:0300-83 42 33
jenni.hermansson@kungsbacka.se

KS/2018:112

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

Beslutsärenden
4.

Tilläggsavtal till exploateringsavtal
Mariedalskrysset etapp 3

KS/2017:428 KS 2018-02-20 § 53
Kommunfullmäktige godkänner
tilläggsavtal till Exploateringsavtal
Mariedalskrysset, undertecknat av
exploatör 2017-11-29, avseende
exploatering av etapp 3 inom fastigheten
Iserås 4:89 i Mariedalskrysset, Onsala
till Onsala Gårdar AB.
Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras
respektive ställföreträdare utses att för
kommunens räkning underteckna
samtliga i ärendet nödvändiga
handlingar.

5.

Förtroendevaldas arvoden 2019

KS/2018:35

KS 2018-02-20 § 54
1. Kommunfullmäktige beslutar att
beräkningsgrunden för årsarvoden
uttryckt i basbelopp förändras enligt
följande för heltidsengagerade
förtroendevalda:
Årsarvode uttryckt i antal prisbasbelopp med
utgångspunkt från 2018 (45 500 kr) att gälla från 1
januari 2019
Kommunstyrelsens ordförande
1:e vice ordförande

22
20

2:e vice ordförande

20

Övriga kommunalråd

19

2. Kommunfullmäktige beslutar att
sammanträdesarvode utgår för
kommunfullmäktige med 0,17 % av
årsarvodet till övriga kommunalråd samt
att för övriga nämnder och styrelser
utgår arvode med 0,17 % av årsarvodet
för övriga kommunalråd för
sammanträde som varar upp till 4
timmar (halvt dagarvode) samt att för
sammanträde som varar mer än 4
timmar utgår arvode med dubbelt halvt
dagarvode.
3. Kommunfullmäktige beslutar om
årsarvoden för deltidsengagerade
förtroendevalda enligt bilaga 1, daterad
2018-02-05.
6.

Riktlinjer för markanvisning och
exploateringsavtal samt ändring av
reglemente för kommunstyrelsen

KS/2018:28

KS 2018-02-20 § 55
Kommunfullmäktige godkänner
Riktlinjer för markanvisningar och
exploateringsavtal daterad 2018-02-06.
Kommunfullmäktige beslutar att lägga
till följande punkt i kommunstyrelsens
reglemente, under rubriken
Övergripande ansvar och delegering,
som sjätte strecksats:
·

besluta i ärende om
markanvisning

Motioner - besvarande
7.

Svar på motion från Carita Boulwén KS/2017:239 Ks 2018-01-23 § 33
(SD) och Stefan Jägnert (SD) om lån
Kommunfullmäktige avslår motionen
till nyanlända istället för bidrag vid
med hänvisning till att det redan finns
"glapp" i väntan på etableringsstöd
möjlighet att återkräva bistånd som
lämnats till enskild efter en individuell
prövning.

8.

Svar på motion från Maria Losman
(MP) och Clas Rosander (MP) om
biologisk mångfald

KS/2017:191 KS 2018-01-23 § 34
Kommunfullmäktige bifaller motionen
avseende att förvaltningarna för Teknik,
Service, Kultur & Fritid samt Eksta
Bostads AB gemensamt ser över vilka
ytor som lämpar sig för att främja
biologisk mångfald, med hänvisning till
de positiva effekter det kan ha för att
uppnå visionen om en grönskande stad.
Kommunfullmäktige bifaller motionen
avseende att de förvaltningar och bolag
som ser möjligheter att främja biologisk
mångfald på sina ytor tar fram
gemensamma planer, med hänvisning
till att en gemensam plan kan skapa ett
effektivare arbetssätt.
Kommunfullmäktige avslår motionen
avseende att arbetet med biologisk
mångfald följs upp och redovisas årligen
med mått som förvaltningarna och
bolaget föreslår, om möjligt gemensamt,
med hänvisning till att det är det är kan
vara svårt att mäta och följa upp
biologisk mångfald inom tätorten på ett
kvalitativt sätt.
Kommunfullmäktige avslår motionen
avseende att arbetet påbörjas under 2017
som en del av kommunledningens
strategiska tema hållbarhet. Med
hänvisning till att
kommunledningskontoret inte har ett
strategiskt tema för hållbarhet utan
arbetar med hållbarhet på annat sätt.
Kommunfullmäktige ger nämnden för
Teknik i uppdrag att ansvara för och
samordna arbetet med den biologiska
mångfalden på kommunens
grönområden.

9.

Svar på motion från Maria Losman
(MP) om markanvisningar i
konkurrens

10. Svar på motion från Roger Larsson
(KB) och Agnetha Ernegård (KB)
om flytt av den bruna
serveringskiosken på Kungsbacka
torg

KS/2017:71

KS 2018-01-23 § 35
Kommunfullmäktige anser motionen
besvarad med hänvisning till att
kommunstyrelsen redan har påbörjat
arbetet enligt motionens intentioner med
att ta fram riktlinjer för markanvisning i
Kungsbacka kommun.

KS/2017:135 KS 2018-01-23 § 36
Kommunfullmäktige avslår motionen
med hänvisning till att en flytt av den
bruna serveringskiosken vore en
kostsam och omfattande åtgärd.

11. Svar på motion från Roger Larsson KS/2017:341 KS 2018-02-20 § 56
(KB) och Agneta Ernegård (KB) om
Kommunfullmäktige avslår motionen
nedlagda träffpunkter för
om ytterligare beslut om förändringar av
pensionärer
träffpunktsverksamheten med
hänvisning till vikten i att vårda och
vidareutveckla den inslagna vägen, som
hittills inneburit en ökning av aktiviteter
och öppettider.
12. Svar på motion från Carita Boulwén
(SD) och Stefan Jägnert (SD) om att
inte ta emot de asylsökande,
ensamkommande flyktingbarn och
nyanlända som anvisas till
kommunen

KS/2016:599 KS 2018-02-20 § 56

13. Svar på motion från Maria
Rasmussen (V) och Jon
Thorbjörnsson (V) om större ansvar
för asylsökande barn och ungdomar

KS/2017:128 KS 2018-02-20 § 58

Kommunfullmäktige avslår motionen
med hänvisning till att mottagande av
nyanlända invandrare för bosättning
samt asylsökande ensamkommande
asylsökande barn är reglerat i lag och
därför tvingande för kommunen.

Kommunfullmäktige avslår motionen
med hänvisning till att kommunens
ansvar för asylsökande begränsar sig till
ensamkommande asylsökande under 18
år samt ensamkommande asylsökande
över 18 år med ett omfattande
vårdbehov.

14. Svar på motion från Renée Sylvan
KS/2017:297 KS 2018-02-20 § 59
(S) och Eva Borg (S) om att förenkla
Kommunfullmäktige anser motionen
för att anmäla "enkelt avhjälpta
besvarad med hänvisning till att
hinder"
motionens idéer tas med i
utredningsprojekt om förbättringar för
Inflytande och Interaktion med
invånare.
Övrigt
15. Anmälan av motion från Maj-Britt
KS/2018:111
Rane Andersson (S) om hälsosamma
skolcaféer i Kungsbackas
grundskolor och gymnasieskolor
16. Eventuellt nya interpellationer,
frågor och/eller motioner
17. Fyllnadsval från uppdrag som
ledamot i nämnden för Teknik

KS/2017:745 KF 2018-02-06 § 30
Kommunfullmäktige entledigar Åsa
Hansson (M) med omedelbar verkan
från uppdraget som ledamot i nämnden
för Teknik.
Kommunfullmäktige utser nuvarande
ersättare Clas Hammer (M) till ny
ledamot i nämnden för Teknik för tiden
till och med 2018-12-31.
Kommunfullmäktige bordlägger val av
ny ersättare i nämnden för Teknik till
valberedningen till nästkommande
sammanträde.

18. Eventuellt nya avsägelser och val till KS/2018:51
kommunala uppdrag
19. Redovisning av inkomna skrivelser
20. Eventuellt nya avsägelser och val till
kommunala uppdrag
Per Ödman (M)

Jenni Hermansson

Ordförande

Sekreterare

