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Prisutdelning 

  

1.  Utdelning av Hållbarhetspris i 
Kungsbacka 

2021-00578   

2.  Utdelning av minnesgåva till 
förtroendevalda 

2021-01150   

 
Information 

  

3.  Information om 
revisionsrapporter från 
kommunrevisionen 

2021-00013   
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Beslutsärenden 

  

4.  Rapport från nämnden för 
Vård & Omsorg av ej 
verkställda beslut enligt SoL 
och LSS, kvartal 2 2021 

2021-00952  KS 2021-11-23, § 304 
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. 

5.  Rapport från nämnden för 
Individ & Familjeomsorg av 
ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 2 2021 

2021-00963  KS 2021-11-23, § 305 
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.  Antagande av taxa för 
uthyrning av lokaler och 
anläggningar med tillhörande 
tjänster till organisationer och 
enskilda invånare 

2020-00395  KS 2021-11-23, § 306 
Kommunfullmäktige antar Taxa för uthyrning av 
lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster till 
organisationer och enskilda invånare, daterad  
2021-10-13, att gälla från den 1 januari 2022.  
Tidigare beslutad taxa upphör samtidigt att gälla.  
Kommunfullmäktige delegerar till nämnden för Kultur 
& Fritid att besluta om under året tillkommande hyror 
inom ramen för taxan. 

7.  Införande av taxa för 
prövning av ansökan om 
godkännande av enskild 
huvudman för förskolor och 
fritidshem 

2020-00901  KS 2021-11-23, § 307 
Kommunfullmäktige antar Taxa för avgift vid ansökan 
om godkännande som enskild huvudman för fristående 
förskola eller fristående fritidshem, daterad  
2021-11-02.  
Taxan träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till 
och med den 31 december 2022. 

8.  Redovisning av icke 
färdigberedda motioner  
(2, 2021) 
 

2021-00026  KS 2021-11-23, § 308 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke 
färdigberedda motioner till och med 2021-10-27 till 
protokollet. 

 
Motioner – besvarande 
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9.  Svar på motion från Eva Borg 
(S) m.fl. om demokratidagar 

2021-00430  KS 2021-10-19, § 284 
Kommunfullmäktige bifaller motionens intention och 
ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur 
motionens intentioner kan genomföras så att fokus blir 
på att förankra och försvara demokratin. 

10.  Svar på motion från Clas 
Rosander (MP) m.fl. om 
mänskligare budgetering 
 

2020-00846  KS 2021-10-19, § 285 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning 
till att förebyggande arbete är en del i nämndernas 
ordinarie verksamhet och därmed hanteras inom 
beslutad budgetram. Resultatfonder möjliggör att 
nämnderna kan ta med överskott och underskott samt 
ombudgetera pågående projekt till kommande år. 
Vidare är Ett Kungsbacka principiellt förhållningssätt 
enligt Kommunbudgeten, vilket innebär att nämnderna 
förutsätts samverka inom alla områden, något det 
också finns många goda exempel på. 

11.  Svar på motion från Maria 
Losman (MP) om 
samhällsplanering, bergtäkter 
och schaktmassor 

2019-00779  KS 2021-09-21, § 251 
Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag 1 och 
avslår motionens förslag 1a-1d samt förslag 2. 

12.  Svar på motion från Agnetha 
Ernegård (-) m.fl. om 
bostadsförmedling till 
ungdomar 

2020-00329  KS 2021-09-21, § 250 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med 
hänvisning till befintliga arbetssätt. 

13.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om att tillsätta 
en arbetsgrupp som utreder 
om Alléskolan ska bevaras 
eller rivas 

2021-00421  KS 2021-10-19, § 283 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning 
till att Alléskolans framtid kommer avgöras efter 
markanvisningstävlingen då exploatörer har haft 
möjlighet att utreda och kostnadsberäkna olika förslag. 

14.  Svar på motion från Carita 
Boulwén (SD) om 
handlingsplan för 
suicidprevention 

2021-00322  KS 2021-09-21, § 252 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad 
med hänvisning till pågående arbete med att 
implementera Regional handlingsplan för 
suicidprevention 2021–2025 Region Halland och 
anpassa arbetet efter Kungsbacka kommuns 
förhållanden. 
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Interpellationer – 
besvarade 

  

15.  Svar på interpellation från 
Clas Rosander (MP) till 
kommunstyrelsens 
ordförande Lisa Andersson 
(M) om Kattegatts 
Kustvattenråd 

2021-01114   

16.  Svar på interpellation från 
Magdalena Sundqvist (S) till 
kommunstyrelsens 
ordförande Lisa Andersson 
(M) om säkerställande av 
barnens rätt i Anneberg-
Älvsåker 

2021-01083   

17.  Svar på interpellation från 
Magdalena Sundqvist (S) till 
nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknads ordförande 
Elin Hysén (L) om 
säkerställande av barnens rätt 
i Anneberg-Älvsåker 

2021-01085   

18.  Svar på interpellation från 
Magdalena Sundqvist (S) till 
nämnden för Förskola & 
Grundskolas ordförande 
Anders Ekström (M) om 
säkerställande av barnens rätt 
i Anneberg-Älvsåker 

2021-01084   

 
Övrigt 

  

19.  Anmälan av interpellation 
från Elisabeth Sahlsten (MP) 
till nämnden för Tekniks 
ordförande Monica Neptun 
(L) om cykelbanor runt 
skolorna 

2021-01149   
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20.  Anmälan av motion från Eva 
Borg (S) om att ta fram en 
träbyggnadsstrategi 

2021-01157   

21.  Anmälan av motion från 
Johan Tolinsson (S) om att 
utreda förutsättningarna för 
en Ledardag 

2021-01156   

22.  Anmälan av motion från 
Johan Tolinsson (S) m.fl. om 
närvarorätt för 
personalföreträdare i politiska 
nämnder 

2021-01155   

23.  Anmälan av motion från 
Johan Tolinsson (S) m.fl. om 
att öppna restaurangerna på 
våra äldreboenden 

2021-01154   

24.  Anmälan av eventuellt nya 
motioner, interpellationer och 
frågor 

2021-00009   

25.  Val av ledamot och ersättare 
till Kungsbacka 
Jaktvårdskrets 2022-01-01– 
2022-12-31 

2021-01132   

26.  Val av ledamot och ersättare 
till Tölö bygdegårdsförening 
2022-01-01–2022-12-31 

2021-01133   

27.  Fyllnadsval för uppdrag som 
ersättare i valnämnden 

2021-00923   

28.  Fyllnadsval för uppdrag som 
ersättare i 
kommunfullmäktiges 
valberedning 

2021-00922   

29.  Fyllnadsval för uppdrag som 
ersättare i nämnden för Vård 
& Omsorg 

2021-01016   
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30.  Entledigande och fyllnadsval 
för uppdrag som ledamot i 
nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd 

2021-01143   

31.  Eventuellt nya avsägelser och 
val till kommunala uppdrag 

2021-00008   

32.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 

2021-00005   

 
Anders Ekström 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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