Kungörelse – Kommunfullmäktige

15 april 2021

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 15 april
2021, klockan 17:00, i Sessionssalen, Stadshuset, Kungälv.
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.
Vid sammanträdet kommer nedanstående ärenden att behandlas:
1

Upprop
Formalia

2

Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll

3

Tillkommande och utgående ärenden
Information

4

Grundläggande granskning 2020
Årsbokslut och revisionsberättelser

5

Årsredovisning koncernbokslut 2020
Kommunens årsredovisning samt årsredovisningar från de kommunala
bolagen finns förutom digitalt i E-meetings även tillgänglig på kommunens
hemsida.

6

Årsbokslut 2020 Investerings-och driftsprogram

7

Kommunrevisionens revisionsberättelse för år 2020 - Beslut om
ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar
Ärenden från kommunstyrelsen

8

Rambudget för Kungälvs kommun 2022-2025

9

Budgetdirektiv

10

Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby

11

Ansökan från BOKAB om bildande av dotterbolag

12

Anhållan om godkännande av planerad investering för utökad
produktionskapacitet avseende fjärrvärme
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13

Taxa gällande alkoholserveringstillsyn samt ansökan om
serveringstillstånd 2021

14

Räddningstjänstförbundet, taxor myndighetsutövning

15

Räddningstjänstförbundet, likformig förenkling av
sotningstaxor

16

Statliga medel äldreomsorgen

17

Digitaliseringspolicy för förskola och skola

18

Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och
bolagens styrelser

15 april 2021

Svar på motioner
19

Svar på motion från Pierre Rehnlund (L) och Elisabeth
Mattsson (L) om Kommunens verksamheter i enlighet med
FN´s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Sveriges klimatlag

20

Svar på motion från Elisabeth Mattsson (L) mfl, (MP)(UP)(V),
om plan för att minska klimatutsläpp
Val, avsägelser och fyllnadsval

21

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och
ledamot i valberedningen samt begäran om att få behålla
uppdrag i sociala myndighetsnämnden - Björn Saletti (V)

På grund av rådande situation med covid-19 önskar jag att allmänheten
endast följer kommunfullmäktiges sammanträde via webbsändningen på
kommunens hemsida. Anledningen är att minska risken för att sprida
smitta. Vi behöver vara extra varsamma om varandra varför jag ber alla att
respektera detta.

Thomas Alpner (M)
Ordförande

