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Prisutdelning 

  

1.  Utdelning av Leva livet-priset 
2021 
18.00–18.10 

2021-01159   

 
Information 

  

2.  Information om 
revisionsrapporter från 
kommunrevisionen 
18.10–18.25 
Kommunrevisionen 

2022-00013   
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 Ärende Beteckning Förslag 

 
Interpellationer – 
besvarade 

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

3.  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   

4.  Svar på interpellation från 
Elin Hysén (L) till nämnden 
för Kultur & Fritids 
ordförande Kristina Karlsson 
(C) om Kungsbacka 
kvinnojour 

2022-00332   

5.  Svar på interpellation från 
Elisabeth Lyckevall (S) till 
nämnden för Individ & 
Familjeomsorgs ordförande 
Kalle Påsse Sundvall (M) om 
korttidsverksamhet för barn 
och ungdomar med 
funktionsnedsättningar 

2022-00317   

 
Beslutsärenden 

  

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

2022-00200  KS 2022-04-26, § 100 
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. 

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

2022-00224  KS 2022-04-26, § 101 
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. 
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8.  Taxa för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter 
 

2022-00112  KS 2022-04-26, § 102 
Kommunfullmäktige antar Taxa för offentlig kontroll 
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, daterad 
2022-01-05. 
Taxan träder i kraft den 1 juni 2022. 
Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 2020, antagen av 
kommunfullmäktige 2019-12-10, § 193, upphör 
samtidigt att gälla. 

9.  Reviderad förbundsordning 
för Göteborgsregionen 
 

2021-00744  KS 2022-04-26, § 103 
Kommunfullmäktige fastställer Förbundsordning, 
Göteborgsregionens kommunalförbund, godkänd av 
förbundsfullmäktige 2021-06-15. 

10.  Revidering av Kungsbacka 
kommuns klimatstrategi 
 

2021-00957  KS 2022-04-26, § 104 
Kommunfullmäktige antar Klimatstrategi för 
Kungsbacka kommun 2022, daterad 2022-01-27.  
Klimatstrategi 2018, antagen av kommunfullmäktige 
2018-12-13, § 257, upphör samtidigt att gälla. 
Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen att 
Kungsbacka stad ska skyddas med hjälp av ett yttre 
översvämningsskydd mot höga havsnivåer. 
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11.  Ombudgeteringar och 
resultatfonder 2021 
 

2022-00109  KS 2022-04-26, § 105 
Kommunfullmäktige förändrar resultatfonderna med 
en total summa av 72 456 000 kronor. 
Resultatfonderna uppgår efter förändring till  
531 576 000 kronor.  
Kommunfullmäktige ombudgeterar 14 249 000 kronor 
till nämnderna.  
Finansiering sker från kommunfullmäktiges anslag för 
oförutsedda medel med 10 000 000 kronor samt med  
4 249 000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda 
medel.  
Kommunfullmäktige godkänner en total 
investeringsvolym på 852 915 000 kronor för 2022. 
Av investeringsvolymen består 912 325 000 kronor av 
beslutad kommunbudget 2022 och av ombudgeteringar 
från 2021 med 158 320 000 kronor samt justering av 
Kommunbudget 2022 med -217 730 000 kronor.  
Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av 
investeringar från 2021 till år 2022 med 158 320 000 
kronor samt justering av Kommunbudget 2022 med  
-217 730 000 kronor.  
Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av 
investeringar från 2021 och till år 2023 med  
246 791 000 kronor.   
Investeringsvolymen finansieras inom ramen för 
kommunfullmäktiges beslut med begränsningen om att 
den totala låneskulden inte överstiger totalbeloppet om 
2 904,3 miljoner kronor år 2022, (KF § 96/2021). 

 
Motioner – besvarande 

  

12.  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. 
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13.  Svar på motion från Johan 
Tolinsson (S) om fria 
pedagogiska måltider 
 

2020-01150  KS 2022-04-26, § 106 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning 
till att nämnden för Förskola & Grundskola i sin 
budget har planerat för pedagogiska måltider till ett 
subventionerat pris i stället för helt kostnadsfria, 
utifrån de ekonomiska resurserna för verksamheten. 

14.  Svar på motion från Kent 
Stenhammar (S) om att bygga 
passiv/plusenergihus i större 
omfattning 
 

2020-01159  KS 2022-04-26, § 107 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med 
hänvisning till att kommunen redan verkar för att det 
byggs hus som är energieffektiva när det är möjligt 
samt att i stort sett all nyproduktion i kommunens 
bostadsbolag uppförs som passivhus. 

 
Övrigt 

  

15.  Anmälan av motion från 
Agnetha Ernegård (-) om att 
ändra ordet brukare till 
kunder/boende inom vård och 
omsorg 

2022-00340   

16.  Anmälan av motion från 
Magdalena Sundqvist (S) om 
kommunal borgen för 
bidragsberättigade föreningar 
i Kungsbacka kommun 

2022-00379   

17.  Anmälan av eventuellt nya 
motioner, interpellationer och 
frågor 

2022-00009   

18.  Eventuellt nya avsägelser och 
val till kommunala uppdrag 

2022-00008   

19.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 

2022-00005   

 
Anders Ekström 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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