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Remittering av motion från Johan
Tolinsson (S) om att utreda
förutsättningarna för en Ledardag

2021-01156

Remittering av motion från Eva
Borg (S) om att ta fram en
träbyggnadsstrategi
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Förslag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar
motionen till nämnden för Service och nämnden
för Vård & Omsorg för vidare beredning.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar
motionen kommunledningskontoret HRavdelningen för besvarande.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar
motionen kommunledningskontoret HRavdelningen för besvarande.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar
motionen till byggnadsnämnden och nämnden
för Service för yttrande.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar
motionen till Kultur & Fritid för yttrande.
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6.

Ärende

Beteckning

Förslag

Information och uppföljning av
lokalplanen (från årshjul)

2021-00028

-

2021-00154

-

2018-00045

-

Avstämning om kommunens arbete 2021-00164
med hållbarhet (från årshjul)

-

Klockan 08:30-09:15
Maria Rosenberg, Emma Kjernald,
Ing-Britt Blomberg, Lovisa Eld,
Yvonne Olsson, Johan Burman,
Christina Wenander
7.

Avstämning om
samhällsbyggnadsplan (från
årshjul)
Klockan 09:20-10:05
Emma Kjernald,
Ida Lennartsson,
ledamöter byggnadsnämndens
arbetsutskott

8.

Avstämning om hållbart boende
(från årshjul)
Klockan 10:20-11:05
Emma Kjernald, Cynthia
Runefjärd, Karin Martinsson,
Johan Burman

9.

Klockan 11:10-11:55
Patrick Migas, Jonathan Gärtner,
Viktoria Fagerlund
10. Information från ledamöter och
förvaltning

Lisa Andersson
ordförande

2021-00014

-

Andrea Egerlundh
kommunsekreterare
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Datum

1 (1)

2021-12-07

§ 193
Dnr 2021-01154
Anmälan av motion från Johan Tolinsson (S) m.fl. om att öppna
restaurangerna på våra äldreboenden
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Johan Tolinsson (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) har inkommit med en motion
om att kommunen ska återinföra möjligheten för pensionärer att kunna äta på
kommunens äldreboenden till självkostnadspris samt att köken på äldreboendena ska
utvecklas till tillagningskök.
Beslutsunderlag
Johan Tolinsson (S) m.fl. om att öppna restaurangerna på våra äldreboenden,
2021-11-24
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

ä~ Socialdemokraterna

Öppna restaurangerna på våra äldreboenden

En god och näringsrik måltid i nya och gamla vänners lag, är god livskvalitet.
Att äta ihop med andra gör att det blir trevligare, smakar bättre och man skapar kontakter.
Affärsluncher är ett sätt att under trivsamma former skapa dessa kontakter.
När David Attenborough första gången träffade bergsgorillorna iÖstafrika så satte han sig
och åt blad ihop med dem för att skapa kontakt.
Idag sitter många gamla ensamma hemma och äter sin mat. I det höga tempo som är hinner
vi inte att ta oss den tid som behövs. Att äta lunch på stan är inte alla förunnat. Med låga
pensioner så är dagens lunch priser på våra restauranger alldeles för höga för de flesta av
våra gamla.
För ett antal år sedan var det möjligt för våra pensionärer att äta på våra äldreboenden.
Detta medförde att man fick tillgång till lagad mat och umgänge.
den allmänna effektiviseringen och marknadsanpassningen så försvann denna möjlighet.
Ensamheten ökade och med den ohälsan.
Socialdemokraterna yrkar därför:
Att vi återinför möjligheten för pensionärer att kunna äta på våra äldreboenden till det
självkostnadspris som dessa måltider har.
Att köken utvecklas till tillagningskök på våra boenden.

~Johan Tolinsson ~ S)
Ledamot Kommunfullmäktige

-

M'a'J Br' t Rane — Å dersson ~ S)
Ledamot Kommunfullmäktige
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§ 192
Dnr 2021-01155
Anmälan av motion från Johan Tolinsson (S) m.fl. om närvarorätt och
ersättningar för personalföreträdare i politiska nämnder
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Johan Tolinsson (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) har inkommit med en motion
om att ta fram ett reglemente eller en policy där det framgår att personalföreträdare
behåller sin lön under den tid de närvarar vid nämndernas sammanträden. Vidare ska
det av styrdokumentet framgå att personalföreträdare som deltar under icke arbetstid
erhåller ersättning samt att nämnderna ersätter de arbetsställen som får en kostnad,
till exempel för vikarie, med anledning av personalföreträdares närvaro vid ett
nämndsammanträde.
Beslutsunderlag
Motion från Johan Tolinsson (S) m.fl. om närvarorätt och ersättningar för
personalföreträdare i politiska nämnder, 2021-11-24
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSggCKA

KEMMUN
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Socialdemokraterna

Motion

Närvarorätt för personalföreträdare ipolitiska nämnder
Bestämmelserna om närvarorätt för företrädare för de anställda i kommunen
finns i kommunallagen 7 kapitlet 5-17 §§. Grundläggande är att närvarorätten
gäller vid sammanträden med andra nämnder än kommunstyrelsen. Med
nämnder avses organ som har förvaltnings- och verkställighetsuppgifter.
Närvarorätten gäller inte i utskott, revision, förtroendenämnder, valnämnd
eller överförmyndarnämnd.
Företrädare för anställda i kommuner som samverkar i en gemensam nämnd
får närvara vid sammanträden med den gemensamma nämnden.
Även om personalföreträdarna utses av arbetstagarorganisationerna så
representerar de inte dessa. Personalföreträdarna ska fungera som ombud för
alla medarbetare i kommunen.
Personalföreträdarna har rätt att närvara vid en nämnds behandling av
ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
anställda .
De har inte rätt att närvara vid behandlingen av ärenden avföljande slag
• ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild
• förhandlingar med en arbetstagarorganisation
• uppsägningar av kollektivavtal
• arbetskonflikter
• rättstvister mellan kommunen och en arbetstagarorganisation
• ärenden som avser beställning eller upphandling av varor och tjänster
Lagstiftaren har varit specifik när närvarorätten för personalföreträdare har
angetts. Det finns ingen generell rätt att närvara vid behandlingen av alla
ärenden i en nämnd. De ärenden som ordföranden i nämnden anser rör
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess anställda ska

grupperas tillsammans i föredragningslistan så att personalföreträdare slipper
gå ut och in på sammanträdet. Dessa ärenden kan då avgöras i en följd.

Typiska ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare
och dess anställda är nämndens budget, organisationsfrågor med mera.
Ärenden som inte rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och
dess anställda är fastighetsöverlåtelser, fördelning av platser i tomtkö och
andra beslut som hänger samman med kommunens mark- och
fastighetspolitik, fördelning av bidrag till föreningar med mera.
Personalföreträdare har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens
överläggningar på samma sätt som nämndens ledamöter. Däremot har de inte
rätt att ställa förslag, delta i besluten eller att få sin mening antecknad i
protokollet.

Med detta som utgångspunkt yrkar vi på att:
Kungsbacka kommun tar fram ett reglemente eller policy där det ingår att
personalföreträdare behåller sin lön under den tid de närvarar vid nämndens
sammanträde.
Personalföreträdare som deltar under icke arbetstid erhåller ersättning.
Nämnden ersätter de arbetsställen som får en kostnad, t.ex. för vikarie, med
anledning av personalföreträdares närvaro vid sammanträde med nämnden.

öhan Tolinsson (S)
Ledamot Kommunfullmäktige
Kungsbacka

aj Britt Rane- Andersson
Ledamot Kommunfullmäktige
Kungsbacka
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§ 191
Dnr 2021-01156
Anmälan av motion från Johan Tolinsson (S) om att utreda
förutsättningarna för en Ledardag
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Johan Tolinsson (S) har inkommit med en motion om att utreda hur en ledardag kan
skapas. Motionären vill att ledarträffarna inom kommunen ska utvecklas med
målsättningen om ett utvecklande ledarskap.
Beslutsunderlag
Motion från Johan Tolinsson (S) om att utreda förutsättningarna för en Ledardag,
2021-11-22
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Socialdemokraterna

Motion Kungsbacka 2021-11-22
Utveckla ledarskapet i Kungsbacka!
Att skapa förutsättningar för ett bra ledarskap, som främjar att människor växer
och strävar mot gemensamma mål, är en hörnsten för varje
välfungerande organisation. Vi vill också skapa en högre attraktivitet och locka nya
medarbetare i framtiden och därför är goda exempel från verksamheten viktiga att
lyfta fram. Vi behöver helt enkelt sprida inspiration och utbyte av tankar och erfarenheter
inom den egna kommunala organisationen. Ledarskap handlar dock inte bara om viljan
till erfarenhetsutbyte. Ledarskap är också en hörnsten för att kunna skapa välbefinnande och
hälsofördelar bland personalgrupperna. Ledarkulturen, när den är sund och professionell, är
en viktig faktor i en organisation som håller ihop och strävar efter goda resultat. Ett gott
ledarskap påverkar också fysisk- samt psykosocial arbetsmiljö i rätt riktning. Det finns gott
om forskning inom ledarskap som behöver lyftas fram. Forskningsrapporten Ledarskap för
hälsa och välbefinnande är ett av många goda exempel som visar, genom en
forskningsöversikt över forskningsresultaten iNorden, sambandet mellan hälsa och

ledarskap.
Socialdemokraterna vill utveckla ledarträffarna inom kommunen med målsättningen om ett
utvecklande ledarskap. Socialdemokraterna anser att en gemensam mötesplats för
kommunens chefer och förtroendevalda kan främja erfarenhetsutbyte som
kan utveckla verksamheten Iångsiktigt.Utgångspunkten ska vara ledarskap och inte chefskap.
Dettaför att markera att tyngdpunkten handlar om beteenden, stil och kultur istället för
struktur och formella roller. Medarbetarundersökningar är en av många faktorer som
borde ligga till grund för ledarskapsfrågor och hur vi vill utveckla organisationen framåt.
Socialdemokraterna vill gärna se att en gemensam Ledardag hålls årligen och är ett
återkommande inslag som samlar kommunens chefer och förtroendevalda. Utgångspunkt
är att finna inspiration om goda exempel inom kommunen. Det är viktigt att också, till dessa
Ledardagar, bjuda in forskare och sakkunniga inom området för att ingjuta inspiration för
utmanande frågor kring kommunens ledarutveckling. Det finns idag en ledarträff inom
kommunen men den vill vi utveckla med denna ide som i grunden förändrar konceptet i sin
helhet. Socialdemokraterna vill utveckla ledarskapet i Kungsbacka för att
främja verksamhetsutveckling och en bättre arbetsmiljö för alla anställda.
Socialdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige:
- att ge kommunstyrelsen Tuppdrag att utreda hur en Ledardag kan skapas enligt motionens
intentioner.

Johan Tolinsson (S)
Ledamot Kommunfullmäktige
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§ 190
Dnr 2021-01157
Anmälan av motion från Eva Borg (S) om att ta fram en
träbyggnadsstrategi
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Eva Borg (S) har inkommit med en motion om att ta fram en träbyggnadsstrategi
som ser över hur Kungsbacka som kommun kan främja trä som byggnadsmaterial.
Beslutsunderlag
Motion från Eva Borg (S) om att ta fram en träbyggnadsstrategi, 2021-11-22
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

•ä

Socialdemokraterna

MOTION
till Kommunfullmäktige iKungsbacka

Den 22 november 2021

Bygg i trä
Alla är vi nog överens om den rådande hotbilden mot klimatet. Hållbarhetsfrågor är
högprioriterade. Vi måste omfattande och aktivt arbeta för varaktighet i allt större utsträckning.
Likt många andra kommuner såsom Skellefteå, Söderhamn, Borås, Eksjö med flera behöver
Kungsbacka kommun ta ansvar och bygga klimatsmart i trä.
Trä är ett byggmaterial som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart.
Trä är framförallt en förnyelsebar råvara till skillnad mot betong som tillverkas av sand, en
begränsad resurs. IMF Internationella valutafonden som verkar i samarbete med världsbanken,
varnar för att användandet av sand överstiger tillgångarna, och sand har idag blivit en allvarlig
bristvara, trots stora ökenområden. Ökensand är inte av rätt struktur och därmed oanvändbar. Den
sand som används till produktion hittas under åkermark eller på havsbotten vilket medför
obrukbara marker och hotat fiske. 80 procent av sanden och gruset som utvinns går till
betongindustrin, som vid husbyggnation fördelaktigt kan ersättas av trä.
Under senare tid har vi också kunnat ta del av vad bristen på cement kan ha på svenskt
bostadsbyggande och arbetsmarknad.
Trä är ett förnyelsebart material, och i Sverige finns det krav på återplantering efter varje skörd.
Forskning från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet; visar att skogen dessutom bör avverkas för
förbättrade klimateffekter. En bättre och snabbare växande skog kan ta upp mer koldioxid till
skillnad från en orörd skog som endast kan lagra en begränsad mängd kol.
Hus med stommar av trä fungerar som kollager och ger även mycket mindre utsläpp av koldioxid
under byggprocessen än hus med betongstommar. Detta påvisas i IVL Svenska Miljöinstitutet och
Sveriges Byggindustriers studier -ett nyproducerat flerbostadshus med massiv trästomme har
tydligt lägre klimatpåverkan jämfört med betongstomme.
Linköpings universitet har i en studie visat att genom att bygga hälften av alla kommande
flerbostadshus i trä kan Sverige minska sin klimatbelastning betydligt. Studien visar även att
kollagringen som uppstår i hus med trästomme kompenserar för mellan 60 och 100 procent av
den belastning som tillverkningen av trähussystemen medför.
Den historiska nackdelen med träbyggande och brandrisk är sedan lång tid tillbaka undanröjd. De
massiva trästommarna i ett trähus är mycket svåra att sätta eld på. Trähus idag uppfyller
Boverkets regler för brandskydd.
Industriellt träbyggande effektiviserar byggtiden med minst 50 procent jämfört med platsbyggda
hus. Eftersom huset levereras färdigt i moduler och enbart monteras på plats, minskar störningar i
trafik och närområde där huset ska stå, med 90 procent. När byggtider kortas och kostnader
sjunker kan fler bostäder produceras på kortare tid, och därmed kan vi snabba upp bostadsbyggandet. Ett modernt Kungsbacka bygger ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart i trä!
Socialdemokraterna föreslår
att Kungsbacka kommun tar fram en träbyggnadsstrategi som ser över hur Kungsbacka
som kommun kan främja trä som byggnadsmaterial.

Eva Borg (S)
Kommunalråd
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§ 194
Dnr 2021-01193
Anmälan av motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om att införa
kommunala ordningsvakter som patrullerar på särskilt otrygga platser i
Kungsbacka
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) och Hampus Jägnert (SD) har inkommit med en motion om att
utreda möjligheten att införa kommunala ordningsvakter som patrullerar på särskilt
otrygga platser i Kungsbacka stad under de dagar och tider som otryggheten upplevs
som störst.
Beslutsunderlag
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om att införa kommunala ordningsvakter som
patrullerar på särskilt otrygga platser i Kungsbacka, 2021-12-01
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Kungsbacka 211201
Motion
Inför kommunala ordningsvakter som patrullerar på särskilt otrygga platser i Kungsbacka

För oss i Sverigedemokraterna är det av största vikt att invånarna i Kungsbacka både ska känna sig
och vara trygga!
Trygghet är en av samhällets grundpelare för ett välmående samhälle.
Rån, överfall, misshandel eller våldtäkt borde inte Kungsbackas invånare behöva oroa sig för, oavsett
tid på dygnet. Men tyvärr ser verkligheten annorlunda ut.
Polisens resurser är alltför bristfälliga, det fattas poliser inte bara i Kungsbacka utan i hela landet.
Att vi ska ha fler poliser är en stor och viktig fråga för oss, men tyvärr inget som vi kan besluta lokalt.
Men i väntan på att vi får fler poliser så vill vi göra vad vi kan för att säkerställa tryggheten för våra
invånare så gott det bara går.
Vi ser det därför som nödvändigt att kommunen använder sig av kommunala ordningsvakter som rör
sig på de platser som upplevs som särskilt otrygga för att stötta upp där polisens resurser brister.
Ordningsvakter ersätter inte poliser, utan ska användas som komplement.
Kommunala ordningsvakter finns redan i ett flertal kommuner och vi i Sverigedemokraterna anser
att även Kungsbacka nu bör ha det för att öka tryggheten för våra invånare.
Med anledning av ovanstående yrkar vi kommunfullmäktige besluta
-

Att kommunledningen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa kommunala
ordningsvakter som ska patrullera på särskilt otrygga platser i Kungsbacka stad under de
dagar och tider som otryggheten upplevs som störst.

-

Att efter utredning skyndsamt återkomma med förslag till beslut i saken

Hampus Jägnert (SD)

