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Information 

  

1.  Fira demokratin - 100 år av 
kvinnlig rösträtt 

2022-00208    

 
Interpellationer – 
besvarande 

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

2.  Svar på interpellation från 
Maria Losman (MP) till 
nämnden för Kultur & Fritids 
ordförande Kristina Karlsson 
(C) om sexualbrott 

2022-00151   
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3.  Anmälan och svar på 
interpellation från Ulrika 
Högstrand (KD) till nämnden 
för Tekniks ordförande Monica 
Neptun (L) om uttag av å-vatten 
till bevattning 

2022-00211   

 
Beslutsärenden 

  

4.  Utökning av borgensram till 
Eksta Bostads AB 
 

2021-01029  Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Eksta Bostads AB:s 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 
4 071 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.  
Borgensramen gäller från det datum som beslutet 
vunnit laga kraft. Tidigare beslut från 2022-02-08,  
§ 6, 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. 

5.  Antagande av 
kommunrevisionens reglemente 
 

2021-00946  KS 2022-02-22, § 47 
Kommunfullmäktige antar reglemente för 
kommunrevisionen, daterat 2021-11-30. 
Reglemente för kommunrevisionen, antaget av 
kommunfullmäktige 2012-12-11,  
§ 252, upphör samtidigt att gälla. 
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6.  Avtal avseende gemensam 
överförmyndarnämnd för 
Härryda, Kungsbacka, Mölndal, 
Partille och Öckerö kommuner 
 

2021-01215  KS 2022-02-22, § 48 
Kommunfullmäktige godkänner att Öckerö kommun 
ingår i den gemensamma överförmyndarnämnd som 
upprättats mellan Härryda, Kungsbacka, Mölndal 
och Partille kommuner.  
Kommunfullmäktige godkänner Avtal avseende 
gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, 
Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö 
kommuner, daterat 2021-12-13. 
Kommunfullmäktige antar Reglemente för Nämnden 
för överförmyndare i Samverkan - Härryda, 
Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö, daterat 
2021-12-13.  
Nytt avtal och reglemente träder i kraft den 1 januari 
2023. Tidigare avtal och reglemente för nämnden 
upphör samtidigt att gälla. 
Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, 
utses att för kommunens räkning underteckna 
avtalet. 

 
Motioner – besvarande 

  

7.  Svar på motion från Kent 
Stenhammar (S) om 
fruktlunder/parker 

2020-00913  KS 2022-01-25, § 27 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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8.  Svar på motion från Carita 
Boulwén (SD) om språkkrav 
vid anställning inom skolan 
samt vård och omsorg i 
Kungsbacka kommun 
 

2020-00618  KS 2022-02-22, § 49 
Kommunfullmäktige bifaller motionen med följande 
tillägg: 
− Kommunfullmäktige utökar omfattningen av 

språkkrav till att även gälla personal från övriga 
förvaltningar som arbetar i eller i direkt 
anknytning till verksamheterna inom 
förvaltningarna för Gymnasium & 
Arbetsmarknad, Förskola & Grundskola, Vård 
& Omsorg samt Individ & Familjeomsorg 

− Att språkkrav införs under en försöksperiod om 
18 månader. Senast tre månader innan periodens 
avslut ska en utvärdering av språkkravets 
påverkan på verksamheten presenteras.  

− Att försöket gäller all personal som anställs för 
längre period än en vecka. 

− Att personer med svensk högskoleexamen 
alternativt svensk yrkeslegitimation undantas. 

− Att de nya rutinerna ska gälla från och med 
2023-01-01. Eventuella kostnader ska inarbetas 
i nämndernas budget för 2023. 

9.  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. 

10.  Svar på motion från Carita 
Boulwén (SD) m.fl. om utökad 
budgetberedning/ 
verksamhetsberedning 

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. 

 
Övrigt 

  

11.  Anmälan av motion från Maria 
Losman (MP) om att utöka 
vattenskyddsområdet för 
Lygnern-Fjärås Bräcka 
vattentäkt 

2022-00206    
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12.  Anmälan av motion från 
Agnetha Ernegård (-) om att 
utarbeta en policy för 
ordningsfrågor samt uppförande 
i kommunfullmäktige 

2022-00177   

13.  Anmälan av motion från 
Agnetha Ernegård (-) om 
byggnation av bandyhall i 
Frillesås 

2022-00222  

14.  Anmälan av eventuellt nya 
motioner, interpellationer och 
frågor 

2022-00009   

15.  Fyllnadsval för uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning 

2021-00922   

16.  Eventuellt nya avsägelser och 
val till kommunala uppdrag 

2022-00008   

17.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 

2022-00005   

 
Anders Ekström 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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