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Digital justering 13 april 2022 

 
Prisutdelning 

  

1.  Utdelning av Hållbarhetspris i 
Kungsbacka 

2021-00578   

 
Information 

  

2.  Information om redovisning av 
kommunalt partistöd för år 2021 

2022-00040   

 
Allmänhetens frågestund 
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 Ärende Beteckning Förslag 

3.  Allmänhetens frågestund 
 

2022-00277  Allmänheten har möjlighet att ställa frågor om 
kommunens olika verksamheter i samband med 
behandlingen av årsredovisningen. Frågorna skickas in i 
förväg genom e-post till info@kungsbacka.se, eller 
lämnas skriftligen till Kungsbacka direkt, stadshuset. 
Frågorna ska vara märkta ”allmänhetens frågestund” och 
inlämnade senast den 4 april. 

Allmänhetens frågestund pågår maximalt 60 
minuter.    

 
Information 

  

4.  Information om 
revisionsrapporter från 
kommunrevisionen samt 
granskning av årsredovisning 
2021 för Kungsbacka kommun 

2022-00013    

5.  Årsredovisning 2021 för 
Kungsbacka kommun 
 

2021-01204  KS 2022-03-22, § 54 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2021 
för Kungsbacka kommun. 
Kommunfullmäktige noterar Hållbarhetsbokslut 
2021, daterat 2022-03-08. 

6.  Revisionsberättelse 2021 för 
Kungsbacka kommun och fråga 
om ansvarsfrihet 

2022-00271      

 
Interpellationer och frågor 
– besvarade 

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

7.  Svar på fråga från Peter Wesley 
(KD) till kommunalrådet 
Fredrik Hansson (C) om 
kostnad och finansiering kring 
bygget av ny arena 

2022-00247   
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8.  Svar på interpellation från 
Roger Larsson (KB) till 
nämnden för Vård & Omsorgs 
ordförande Hravn Forsne (M) 
om att kommunen går över till 
kylda färdigrätter i hemtjänsten 

2022-00248   

 
Beslutsärenden 

  

9.  Fördelning av skolmiljarden 
2022 
 

2022-00142  KS 2022-03-22, § 77 
Kommunfullmäktige fördelar Kungsbacka kommuns 
andel av skolmiljarden 2022 med 9 905 581 kronor 
till nämnden för Förskola & Grundskola och 3 879 
326 kronor till nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad.  
Kommunfullmäktige beslutar att eventuell utökning 
av bidraget under 2022 fördelas enligt samma 
fördelningsgrund. 

10.  Ansökan om kommunal borgen 
från IFK Fjärås 
 

2021-01002  KS 2022-03-22, § 78 
Kommunfullmäktige avslår ansökan om kommunal 
borgen för IFK Fjärås. 

11.  Utdelning av medel ur Stiftelsen 
Adolf och Hélene Hasselgrens 
Minnesfond 
 

2021-01127  KS 2022-03-22, § 79 
Kommunfullmäktige beviljar utdelning ur Stiftelsen 
Adolf Hasselgrens och hans maka Hélene 
Hasselgrens Minnesfond till en summa av 848 500 
kronor för inköp och installation av skulpturen 
"Change of directions" av konstnären Maria 
Miesenberger i parkstråket vid badhuset. 

12.  Rapport från nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad 
av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, fjärde 
kvartalet 2021 

2022-00120  KS 2022-03-22, § 80 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden 
för Gymnasium & Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f 
§ socialtjänstlagen, till protokollet. 

 
Motioner – besvarande 
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13.  Svar på motion från Magdalena 
Sundqvist (S) om framtagande 
av oppositionsbudget på 
demokratiska grunder i 
Kungsbacka 

2021-00842  KS 2022-02-22, § 50 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att andra insatser och ständiga 
förbättringar görs för att öka transparensen och 
delaktigheten i budgetarbetet. 

14.  Svar på motion från Carita 
Boulwén (SD) m.fl. om utökad 
budgetberedning/verksamhetsbe
redning 
 

2021-00865  KS 2022-02-22, § 51 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att andra insatser och ständiga 
förbättringar görs för att öka transparensen och 
delaktigheten i budgetarbetet. 

15.  Svar på motion från Agnetha 
Ernegård (-) om digital "Fixare" 
för 65+ samt de med 
funktionsnedsättning 
 

2021-00501  KS 2022-03-22, § 81 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med 
hänvisning till att resurser och arbetssätt för att 
stödja de som står utanför det digitala samhället 
redan finns och är under fortsatt utveckling, bland 
annat genom det kommunövergripande arbetet 
benämnt Mera digital. 

 
Övrigt 

  

16.  Anmälan av eventuellt nya 
motioner, interpellationer och 
frågor 

2022-00009   

17.  Fyllnadsval för uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning 

2021-00922   

18.  Fyllnadsval för uppdrag som 
nämndeman vid Varbergs 
tingsrätt 

2022-00261   

19.  Eventuellt nya avsägelser och 
val till kommunala uppdrag 

2022-00008   

20.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 

2022-00005   
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Anders Ekström 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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