KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2018-04-03

KuKommunfullmäktige
Sammanträde 2018-04-10 klockan 18:00
Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset

Ärende
1.

Val av justerare och
tid för justering

Beteckning

Förslag
Ordinarie:
Christina Äng (M)
Heinrich Kaufmann (C)
Ersättare:
Jessica Larsson (SD)
Johan Tolinsson (S)
Digital justering 19 april 2018

2.

Allmänhetens
frågestund
Max 60 minuter
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor om kommunens olika verksamheter i samband
med årsredovisningen.
Den som önskar kan lämna in frågor i förväg till Kungsbacka direkt, Stadshuset eller skicka
till info@kungsbacka.se senast den 9 april klockan 12.00. Märk frågorna, allmänhetens
frågestund.

3.

Information om
revisionsrapporter
från
kommunrevisionen
Interpellation besvarande

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

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon: 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Ärende
4.

Beteckning

Förslag

Svar på interpellation KS/2018:152
från Clas Rosander
(MP) till
kommunalråd Fredrik
Hansson (C) om
tryggheten i KullavikSärö-Kungsbacka
Beslutsärenden

5.

Kungsbacka
kommuns
årsredovisning 2017

6.

Revisionsberättelse
2017 för Kungsbacka
kommun och fråga
om ansvarsfrihet

7.

Uppstart av
Hålabäcksskolans
ombyggnad 2019

KS/2018:73

KS 2018-03-27 § 61
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning
2017 för Kungsbacka kommun.

KS/2018:177

KS 2018-03-27 § 69
Kommunfullmäktige godkänner uppstart av
projekt för ombyggnation av Hålabäcksskolan.
Projektet är inplanerat år 2019 i kommande
lokalplan för 2019-2023.
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Ärende
8.

Beteckning

Flytt av ansvar för
KS/2018:36,
försörjningsstöd och
KS/2018:129
ensamkommande
barn
(Trelleborgsmodellen)
samt reglemente för
nämnden för
Gymnasium &
Arbetsmarknad och
Individ &
Familjeomsorg

Förslag
KS 2018-03-27 § 82
Kommunfullmäktige beslutar att nämnden respektive
förvaltningen för Gymnasium & Vuxenutbildning byter
namn till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad och
förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad.
Kommunfullmäktige beslutar att följande ansvar flyttas från
nämnden för Individ & Familjeomsorg till nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad:
·

Ansvar för att utveckla och driva arbetet med
etablering av ensamkommande barn, ensamstående
vuxna och familjer.

·

Ansvar enligt socialtjänstlagen för all
myndighetsutövning avseende försörjningsstöd och
övrigt ekonomiskt bistånd med undantag av bistånd
vid våld i nära relationer och bistånd i form av
boende för grupper som har svårt för att få och
behålla boenden på den ordinarie
bostadsmarknaden. Nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad ansvarar för bistånd i form av akut
boende.

·

Ansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser för
vård av unga (LVU) för dels ensamkommande, dels
asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 år (unga
asylsökande). Nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad har ansvaret för dessa grupper även
om de under pågående vård inte längre är att
betrakta som ensamkommande eller unga
asylsökande.

Kommunfullmäktige antar "Reglemente för nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad 2018-03-13 och "Reglemente
för nämnden för Individ & Familjeomsorg”, 2018-01-19.
Kommunfullmäktige beslutar att 60 miljoner kronor i
helårsbudget ska flyttas till nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad, varav 59 miljoner kronor från nämnden för
Individ & Familjeomsorg och en miljon kronor från
nämnden för Funktionsstöd.
Det ekonomiska resultatet för de verksamheter som flyttas
över ska följas och redovisas separat 2018, 2019 och 2020
eller fram tills att effekt av Trelleborgsmodellens arbetssätt
syns på det ekonomiska underskott som följer med de
verksamheter som flyttar över till Gymnasium &
Arbetsmarknad.
Kommunfullmäktige beslutar att de allmänna handlingar
som är aktuella i ärenden som tillhör Individ &
Familjeomsorgens Ensamkommandeenhet och Stöd- och
försörjningsenhet överförs till nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad.
Detta beslut gäller från och med 2018-05-01.
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9.

Ärende

Beteckning

Förslag

Rättelse av beslut om
revidering av taxa för
avgifter inom Vård &
Omsorg; enteral
nutrition (SärNär)

KS/2017:475

KS 2018-03-27 § 83
Kommunfullmäktige korrigerar beslutet från den 6
februari 2018 § 11 till följande lydelse:
Avgiften för matabonnemang för individer på
vård- och omsorgsboende med endast sondnäring
tas bort.
Avgiften för matabonnemang för individer på
vård- och omsorgsboende som äter mat men
tillgodoser hälften av sitt energi- och näringsbehov
med sondnäring ska reduceras i motsvarande mån
som individen får sondnäring, dock endast upp till
högkostnadsskyddet.
Avgiften för sondabonnemang i kvarboende tas
bort.
Avgiften för matabonnemang för individer på
vård- och omsorgsboende som använder
nutritionsprodukt ska reduceras i motsvarande
mån som individen får nutritionsprodukt, dock
endast upp till högkostnadsskyddet.
Vid enbart enteral nutrition ska den enskilde inte
debiteras någon avgift för matabonnemang eller
sondabonnemang
Taxan gäller från och med den 1 maj 2018.
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10.

Ärende

Beteckning

Förslag

Reviderad
renhållningstaxa för
underjordsbehållare
2018

KS/2018:20

KS 2018-03-27 § 84
Kommunfullmäktige beslutar att fr.o.m. den 1 maj
2018, sänka avgiften för helårsabonnemang i
Renhållningstaxa för underjordsbehållare enligt
följande:
Tjänst

Intervall

Föreslagen taxa
2018

Tömning <2 kbm
Matavfall

Varje vecka

20 085 kr

Varannan
vecka

10 043 kr

Varje vecka

57 126 kr

Varannan
vecka

29 542 kr

Varje vecka

72 938 kr

Varannan
vecka

37 448 kr

Tömning 2-4 kbm
Brännbart avfall

Tömning 4,5-6 kbm
Brännbart avfall

Motioner besvarande
11.

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 § 57
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.
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12.

13.

14.

15.

Ärende

Beteckning

Förslag

Svar på motion från
Carita Boulwén (SD)
och Stefan Jägnert
(SD) om lån till
nyanlända istället för
bidrag vid "glapp" i
väntan på
etableringsstöd

KS/2017:239

KS 2018-01-23 § 33

Svar på motion från
KS/2017:480
Carita Boulwén (SD)
om att bygga om
duscharna i alla
kommunala skolor för
att ge möjlighet att
duscha i enskildhet

KS 2018-03-27 § 85

Svar på motion från
KS/2017:610
Stefan Jägnert (SD)
och Carita Boulwén
(SD) om att tillsätta
en utredning för att
kartlägga Kungsbacka
kommuns kostnader
för flyktinginvandring
och illegala
invandrare

KS 2018-03-27 § 86

Svar på motion från
Eva Borg (S) och
Johan Tolinsson (S)
om profilboende med
människan i centrum

KS 2018-03-27 § 87

Övrigt
16.

Kommunfullmäktige avslår motionen med
hänvisning till att det redan finns möjlighet att
återkräva bistånd som lämnats till enskild efter en
individuell prövning.

Eventuellt nya
interpellationer,
frågor och/eller
motioner

KS/2017:439

Kommunfullmäktige anser att motionen är
besvarad med hänvisning till att byggnads- och
inredningsåtgärder redan vidtas i flera skolors och
idrottslokalers duschutrymmen för att skapa
trygghet samt att behovet av avskilda
duschutrymmen numera finns med i planeringen
vid nyproduktion.

Kommunfullmäktige avslår motionen med
hänvisning till att kostnader för mottagande av
nyanlända samt ensamkommande barn
regelbundet följs upp och redovisas samt att
studier av undanträngningseffekter görs på
nationell nivå.

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad
med hänvisning till att det pågår
konceptutveckling inom vård- och
omsorgsboendena.
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Ärende

Beteckning

17.

Fyllnadsval från
uppdrag som
nämndeman vid
Varbergs tingsrätt

KS/2018:162

18.

Eventuellt nya
avsägelser och val till
kommunala uppdrag

19.

Redovisning av
inkomna skrivelser

Förslag

Per Ödman (M)

Jenni Hermansson

Ordförande

Sekreterare

