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Information 

  

1.  Information om naturreservat på 
Tjolöholm 
18.10–18.30 
Patrik Olderius 

2022-00639      

2.  Information om 
revisionsrapporter från 
kommunrevisionen 
18.30–18.50 
Kommunrevisionen 

2022-00013    

 
Beslutsärenden 
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3.  Rapport från nämnden för Vård 
& Omsorg av ej verkställda 
beslut enligt socialtjänstlagen, 
SoL, kvartal 1 2022 
 

2022-00430  KS 2022-06-21, § 174 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden 
för Vård & Omsorg enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade till protokollet. 

4.  Rapport från nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad 
av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, kvartal 1 
2022 

2022-00404  KS 2022-06-21, § 175 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden 
för Gymnasium & Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f 
§ socialtjänstlagen, till protokollet. 

5.  Rapport från nämnden för 
Individ & Familjeomsorg av ej 
verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL och LSS, 
kvartal 1 2022 

2022-00456  KS 2022-08-30, § 196 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden 
för Individ & Familjeomsorg enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade till protokollet. 

6.  Redovisning av kommunalt 
partistöd för år 2021 och 
utbetalning av partistöd för år 
2023 
 

2022-00040  KS 2022-06-21, § 176 
Kommunfullmäktige beviljar Moderaterna, 
Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, 
Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och 
Kungsbackaborna partistöd för år 2023, under 
förutsättningen att respektive parti finns 
representerade i kommunfullmäktige även under 
mandatperioden 2022–2026. 
Kommunfullmäktige fastställer att partistödets 
storlek år 2023 baseras på det antal mandat 
respektive parti besitter i kommunfullmäktige efter 
de allmänna valen 2022. Partistödet betalas ut i 
januari 2023. 

7.  VA-verksamhetsområde 2021 
 

2022-00310  KS 2022-06-21, § 177 
Kommunfullmäktige antar förslag till VA-
verksamhetsområde 2021 enligt förvaltningen för 
Tekniks tjänsteskrivelse med bilagor 1-24, daterade 
2022-03-18. 
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8.  Revidering av reglemente för 
arkivmyndigheten 
 

2021-00911  KS 2022-08-30, § 197 
Kommunfullmäktige antar Reglemente för 
arkivmyndigheten, daterat 2022-05-18. 
Reglemente för arkivmyndigheten, antaget av 
kommunfullmäktige 2019-04-09, § 45, upphör 
samtidigt att gälla. 

9.  Revidering av reglemente för 
nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd 
 

2022-00521  KS 2022-08-30, § 198 
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden 
för Miljö & Hälsoskydd, daterat 2022-06-27. 
Reglemente för nämnden för Miljö & Hälsoskydd, 
antaget av kommunfullmäktige 2020-10-06, § 123, 
upphör samtidigt att gälla. 

 
Motioner – besvarande 

  

10.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om 
marknadsföring via 
storbildsskärm utmed E6:an 
 

2021-00997  KS 2022-06-21, § 178 
Kommunfullmäktige bifaller motionen med 
hänvisning till att det finns ett behov av ett fördjupat 
beslutsunderlag i frågan om digitala 
informationsskyltar utmed E6:an. 
Kommunfullmäktige ger nämnden för Teknik i 
uppdrag att, i samverkan med kommunstyrelsen, 
utreda möjligheten att placera digitala 
informationsskyltar vid utvalda platser längs med 
E6:an. 

11.  Svar på motion från Agnetha 
Ernegård (-) om gratis broddar 
till invånare som fyllt 70 år 
 

2021-01086  KS 2022-08-30, § 199 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att åtgärden bedöms ha begränsad 
påverkan på antal fallolyckor. 
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12.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om marknad och 
torghandel på Kungsbacka Torg 
 

2021-00996  KS 2022-08-30, § 200 
Kommunfullmäktige anser motionens första och 
andra yrkande besvarade med hänvisning till att 
detta redan möjliggörs genom Lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel, antagna av 
kommunfullmäktige 2016-06-16, § 106. 
Kommunfullmäktige bifaller motionens tredje 
yrkande och ger nämnden för Teknik i uppdrag att i 
samarbete med kommunstyrelsen se över Lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel så att de 
möjliggör för tillfällig försäljning under en bestämd 
period. 

 
Övrigt 

  

13.  Anmälan av motion från Peter 
Wesley (KD) m.fl. om att 
utreda möjligheter till arbete 
efter 65 

2022-00570   

14.  Anmälan av motion Clas 
Rosander (MP) m.fl. om att utse 
kommunala ansvarsarter i 
Kungsbacka 

2022-00590   

15.  Anmälan av motion från Roger 
Larsson (KB) om att inrätta ett 
funktionshinderråd 

2022-00618   

16.  Anmälan av motion från 
Magdalena Sundqvist (S) m.fl. 
om anställning av personer med 
funktionsnedsättning 

2022-00624   

17.  Anmälan av eventuellt nya 
motioner, interpellationer och 
frågor 

2022-00009   
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18.  Entledigande och begäran om 
ny sammanräkning för uppdrag 
som ledamot i 
kommunfullmäktige samt 
entledigande och fyllnadsval för 
uppdrag som ordförande i 
nämnden för Individ & 
Familjeomsorg m.fl. 

2022-00526   

19.  Entledigande och fyllnadsval 
för uppdrag som ersättare i 
nämnden för Kultur & Fritid 

2022-00603   

20.  Fyllnadsval för uppdrag som 
nämndeman vid Varbergs 
tingsrätt 

2022-00633   

21.  Eventuellt nya avsägelser och 
val till kommunala uppdrag 

2022-00008   

22.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 

2022-00005   

 
Anders Ekström 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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