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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2022-01-31 

 
  

Kommunfullmäktige 

Sammanträde tisdagen den 8 februari 2022 kl. 18.00 
Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37 
 
Ledamöter och ersättare deltar på distans via Teams. Uppkoppling till 
sammanträdet sker senast kl. 17.45. 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Ordinarie: 
Elin Hysén (L) 
Rickard Wäst (S) 
 
Ersättare: 
Heinrich Kaufmann (C) 
Per-Axel Carlsson (M) 
 
Digital justering 16 februari 2022 

 
Interpellationer – 
besvarade 

 Interpellationsdebatt pågår som längst till klockan 
20.00. Därefter avslutas debatten och återupptas 
eventuellt senare om tid finns. 

1.  Anmälan och svar på 
interpellation från Maria 
Losman (MP) till nämnden 
för Tekniks ordförande 
Monica Neptun (L) om 
cykelbanor runt skolorna 

2021-01212    
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2.  Anmälan och svar på 
interpellation från Agnetha 
Ernegård (-) till nämnden för 
Vård & Omsorgs ordförande 
Hravn Forsne (M) om 
nämnden för Vård & 
Omsorgs uppdrag 

2022-00095    

 
Beslutsärenden 

  

3.  Rapport från nämnden för 
Gymnasium & 
Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt SoL, 
kvartal 3 2021 

2021-01023  KS 2021-12-14, § 328 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen, till protokollet. 

4.  Rapport från nämnden för 
Individ & Familjeomsorg av 
ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 3 2021 

2021-01167  KS 2022-01-25, § 21 
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. 

5.  Rapport från nämnden för 
Vård & Omsorg av ej 
verkställda beslut enligt SoL 
och LSS, kvartal 3 2021 

2021-01166  KS 2022-01-25, § 22 
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. 

6.  Utökning av borgensram till 
Eksta Bostads AB 

2021-01029  KS 2022-01-25, § 23 
Kommunfullmäktige godkänner Eksta Bostads AB:s 
begäran om en utökad borgensram med 345 000 000 
kronor till 4 071 000 000 kronor med villkor att den 
utökade borgensramen börjar gälla från det datum 
beslutet får laga kraft. Tidigare beslut från 2019-11-05, 
§ 160, upphör därmed att gälla. 
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens 
ordförande och ekonomichefen, eller deras respektive 
ersättare, att för kommunens räkning fortlöpande 
underteckna nödvändiga borgenshandlingar inom 
angiven borgensram. 
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7.  Uppdatering av nämnden för 
Kultur & Fritids reglemente 
samt fördelning av 
övergripande ansvar för att 
leda och samordna 
hållbarhetsarbetet 
 

2019-00915  KS 2022-01-25, § 24 
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för 
Kultur & Fritid, daterat 2021-11-26. 
Reglemente för nämnden för Kultur & Fritid, antaget 
av kommunfullmäktige 2019-08-13, § 104, upphör 
därmed att gälla. 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska 
ansvara för att leda och samordna hållbarhetsarbetet 
utifrån ett övergripande perspektiv. Kommunstyrelsens 
reglemente uppdateras i enlighet med beslutet. 

 
Motioner – besvarande 

  

8.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om 
uppställningsplats för 
husbilar och husvagnar 
 

2021-00296  KS 2021-12-14, § 329 
Kommunfullmäktige bifaller motionens intention och 
ger nämnden för Kultur & Fritid i uppdrag att 
tillsammans med nämnden för Teknik och 
kommunstyrelsen utreda möjligheten att skapa fler 
uppställningsplatser för främst husbilar men även 
husvagnar i Kungsbacka stad. 
I utredningen ska det ingå att kontakt tas med 
fastighetsägare samt näringslivet för att efterhöra 
eventuellt intresse om att vara med att tillskapa 
uppställningsplatser. 

9.  Svar på motion från 
Magdalena Sundqvist (S) om 
Sveriges första kommun med 
"anti-trafficking"-policy 

2020-01063  KS 2022-01-25, § 25 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning 
till att dess syfte redan uppfylls av gällande lagstiftning 
och av kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

10.  Svar på motion från Maj-Britt 
Rane Andersson (S) om att 
möjliggöra sjukvård på vård- 
och omsorgsboenden 
 

2021-00402  KS 2022-01-25, § 26 
Kommunfullmäktige avslår motionens första att-sats 
med hänvisning till att det är Region Hallands ansvar 
att bistå kommunens hälso- och sjukvård med läkare.  
Kommunfullmäktige anser motionens andra att-sats 
besvarad med hänvisning till att vidareutbildning av 
vårdpersonal på arbetstid redan sker inom nämnden för 
Vård & Omsorgs verksamhet. 
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11.  Svar på motion från Kent 
Stenhammar (S) om 
fruktlunder/parker 

2020-00913  KS 2022-01-25, § 27 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

12.  Anmälan av motion från 
Torbjörn Andersson (SD) om 
klassisk arkitektur i centrala 
Kungsbacka 

2021-01200   

13.  Anmälan av motion från 
Maria Losman (MP) om 
havet, skolmat och 
näringslivsutveckling i 
Kungsbacka 

2022-00065   

14.  Anmälan av motion från 
Roger Larsson (KB) om 
fullvaccinering inom 
Kungsbacka kommuns 
verksamheter 

2022-00083   

15.  Anmälan av motion från 
Agnetha Ernegård (-) om 
lägenheter till studenter och 
anställda i Vård & Omsorgs 
boenden 

2022-00096   

16.  Anmälan av eventuellt nya 
motioner, interpellationer och 
frågor 

2022-00009   

17.  Fyllnadsval för uppdrag som 
ersättare i 
kommunfullmäktiges 
valberedning 

2021-00922   

18.  Entledigande och fyllnadsval 
för uppdrag som ersättare i 
nämnden för Teknik 

2021-01213   
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19.  Entledigande och begäran av 
ny sammanräkning för 
uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige samt 
entledigande och fyllnadsval 
för uppdrag som ledamot i 
nämnden för Service och 
ledamot i nämnden för 
Gymnasium & 
Arbetsmarknad 

2021-01209   

20.  Entledigande och fyllnadsval 
för uppdrag som ledamot i 
nämnden för Teknik 

2022-00098   

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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