KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2019-01-28

Kommunfullmäktige
Sammanträde 2019-02-05 klockan 18.00
Kommunfullmäktigesalen

Ärende
1.

Beteckning Förslag

Val av justerare och tid
för justering

Ordinarie:
Lars Ericsson (S)
Susanne Andersson (SD)
Ersättare:
Kalle Påsse Sundvall (M)
Maria Andersson (C)
Digital justering 13 februari 2019

Information
2.

Information KS/2018:557
Kommunrevisionens
uppföljning av 2016 års
granskningar
Interpellationer –
besvarande

Patrik Johansson
Kommunledningskontoret
Direkt:0300–83 42 33
patrik.johansson2@kungsbacka.se

Interpellationsdebatt pågår maximalt 60 minuter.
Därefter avslutas debatten och återupptas eventuellt
senare om tid finns.

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon: 0300–83 40 00
www.kungsbacka.se
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3.

Svar på interpellation
KS/2018:723
från Carita Boulwén
(SD) till nämnden för
Gymnasium &
Arbetsmarknads
ordförande Ulrika
Landergren (L) om
läxhjälp för unga vuxna
i gymnasiet

4.

Svar på interpellation
från Maria Losman
(MP) till
kommunstyrelsens
ordförande Hans
Forsberg (M) om
strandstädning

KS/2018:725

5.

Svar på interpellation
från Lars Ericsson (S)
till nämnden för
Services ordförande
Fredrik Hansson (C)
om kostnader för
tillfälliga respektive
permanenta lösningar
för förskole- och
skollokaler

KS/2018:797

6.

Anmälan av och svar på KS/2019:13
interpellation från Clas
Rosander (MP) till
kommunstyrelsens
ordförande Hans
Forsberg (M) om
arvoden och riktlinjer
för politiker

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (5)

Ärende

Beteckning Förslag

Beslutsärenden
7.

Finansiering av
oförutsedda kostnader
för licenser och
utbildning till
förtroendevalda under
2019

KS/2018:743 KS 2018-12-18, § 307
Kommunfullmäktige tilldelas en utökad budgetram
för 2019 på 1,5 miljoner kronor som finansieras ur
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda
händelser.

8.

Rapport från nämnden KS/2018:760 KS 2018-12-18, § 317
för Individ &
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden
Familjeomsorg av ej
för Individ och Familjeomsorg enligt 16 kap 6 f §
verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och 28 f § lag om stöd och service
SoL och LSS, kvartal 3
till vissa funktionshindrade till protokollet.
2018

9.

Rapport från nämnden
för Gymnasium &
Arbetsmarknad av ej
verkställda beslut,
kvartal 2 2018

KS/2018:793 KS 2018-12-18, § 318

10. Rapport från nämnden
för Gymnasium &
Arbetsmarknad av ej
verkställda beslut,
kvartal 3 2018

KS/2018:802 KS 2018-12-18, § 319

Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden
för Gymnasium och Arbetsmarknad enligt 16 kap 6 f
§ socialtjänstlagen och 28 f § lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade till protokollet.

Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden
för Gymnasium och Arbetsmarknad enligt 16 kap 6 f
§ socialtjänstlagen och 28 f § lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade till protokollet.

11. Förvärv av Skårby 12:1 KS/2018:804 KS 2019-01-15, § 25
Kommunfullmäktige godkänner köpeavtal för
fastigheten Skårby 12:1 för en total köpeskilling om
20 000 000 kr.
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens
ordförande och kommundirektören eller deras
respektive ställföreträdare att för kommunens
räkning underteckna samtliga i ärendet nödvändiga
handlingar.
Köpeskillingen finansieras med en utökad
lånevolym.
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Motioner –
besvarande
12. Svar på motion från
KS/2018:223 KS 2018-11-27, § 297
Emma Vildstrand (MP)
Kommunfullmäktige anser motionens punkt 1
m.fl. om arvoden till
besvarad. Under nuvarande mandatperiod har det
politiker
funnits en arvodesberedning för att bereda ärenden
om förmåner till förtroendevalda. Det kommer att
tillsättas en arvodesberedning för kommande
mandatperiod.
Kommunfullmäktige avslår motionens punkt 2 med
hänvisning till politisk överenskommelse.
Kommunfullmäktige avslår motionens punkt 3 med
hänvisning till att kommunens regelverk följer
kommunallagen och därmed tillgodoses det som
motionären avser.
Kommunfullmäktige avslår motionens punkt 4 med
hänvisning till att arvode ersätts för det arbete som
är förenat med uppdraget. I det ligger ingen
bedömning av kompetens.
Kommunfullmäktige avslår motionens punkt 5 med
hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om
riktlinjer och regler för förmåner till
förtroendevalda.
13. Svar på motion från
Kent Stenhammar (S)
om sjöpung gör
miljönytta
Övrigt
14. Anmälan av eventuellt
nya motioner,
interpellationer och
frågor

KS/2017:666 KS 2018-12-18, § 320
Kommunfullmäktige avslår motionen med
hänvisning till att frågeställningen behandlas inom
ramen för pågående projekt.
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15. Entledigande och
KS/2019:8
fyllnadsval för
uppdraget som ersättare
i gemensam nämnd för
överförmyndare i
samverkan
16. Fyllnadsval för uppdrag KS/2019:16
som nämndeman vid
Varbergs tingsrätt
17. Anmälan av eventuellt
nya avsägelser från
kommunala uppdrag
18. Redovisning av
inkomna skrivelser

KS/2017:557,
KS/2018:813,
KS/2017:519,
KS/2018:688

Anders Ekström

Patrik Johansson

Ordförande

Kommunsekreterare

