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Närvarologg för ledamöter 
 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

1 Lisa Andersson (M)  
2 Emanuel Forsell (M)  
3 Hravn Forsne (M)  
4 Maria Gathendahl (M) Marianne Wallengren (M) ersätter 
5 Axel Storckenfeldt (M)  
6 Christian Johansson (M)  
7 Berit Bergström (M)  
8 Anders Ekström (M)  
9 Filip Berndtsson (M)  
10 Max Ramström (M)  
11 Annika Carlsson (M)  
12 Peter Söderberg (M)  
13 Daniel Hognert (M)  
14 Thure Sandén (M)  
15 Stephan Philipson (M) Per-Axel Carlsson (M) ersätter 
16 Henrik Schröder (M)  
17 Niclas Nilsson (M)  
18 Erik Lindqvist (M)  
19 Per Stenberg (M) Marianne Pleijel (M) ersätter 
20 Fredrik Hansson (C)  
21 Annika Hedman (C)  
22 Anders Eriksson (C)  
23 Karin Green (C)  
24 Bengt Alderin (C)  
25 Kristina Karlsson (C)  
26 Elin Hysén (L)  
27 Monica Neptun (L)  
28 Madelene Höök (L)  
29 Tommy Rydfeldt (L)  
30 Fredrik Kollberg (KD)  
31 Helena Nyborg (KD)  
32 My Clingston (KD) Marie Wadström (KD) ersätter 
33 Peter Wesley (KD)  
34 Magdalena Sundqvist (S)  
35 Johan Tolinsson (S)  
36 Ann-Louise Lundqvist (S)  
37 Ermin Skoric (S)  
38 Shabnam Zamani (S)  
39 Lars Eriksson (S) Renée Sylvan (S) ersätter 
40 Susann Petrusson (S)  
41 Per Axel Landström (S)  
42 Maj-Britt Rane Andersson (S)  
43 Per Gunnarsson (S)  
44 Elisabeth Lyckevall (S)  
45 Jan Byvik (S)  
46 Viking Bengtsson (V)  
47 Violet Dunér (V)  
48 Maria Losman (MP)  
49 Jan Riise (MP) Elisabet Sahlsten (MP) ersätter 
50 Carita Boulwén (SD) Ulf Svärdh (SD) ersätter 
51 Stefan Jägnert (SD)  
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 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

52 Tobias Eriksson (SD)  
53 Stefan Vilumsons (SD)  
54 Susanne Andersson (SD) Zebastian Johansson (SD) ersätter 
55 Tommy Bech (SD)  
56 Torbjörn Andersson (SD)  
57 Hampus Jägnert (SD) Kent Wallin (SD) ersätter 
58 Anna-Karin Granberg (SD)  
59 Elisabeth Svensson (SD)  
60 Roger Larsson (KB)  
61 Jan-Erik Heimbrand (KB)  

 
Närvarologg för ersättare 

 Ersättare 

204 Paul Blomdahl (M) 
205 Fredrika Albertsson (M) 
208 Dick Andersson (M) 
210 Ulrika Jörgensen (M) 
212 Evelina Grönlund (C) 
213 Magnus Andreasson (C) 
214 Peder Kirsten (L) 
215 Jan Eric Knutas (L) 
217 Ulrika Högstrand (KD) 
219 Kent Stenhammar (S) 
220 May-Louise Flyrin (S) 
221 Gert Svensson (S) 
222 Åsa Andersson (S) 
223 Conny Loftander (S) 
224 Patrik Jervne Henestam (V) 
225 Lothar Karnert (V) 
227 Clas Rosander (MP) 
232 Julia Magnusson (SD) 
233 Mats Ståhlberg (KB) 
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§ 151 Dnr 2022-00613 
Val av kommunfullmäktiges valberedning samt val av ordförande och 
vice ordförande i valberedningen för tiden till och med 14 oktober 2026  

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Christian Johansson (M), Kristina Karlsson (C), Peder 
Kirsten (L), Helena Nyborg (KD), Johan Tolinsson (S), Violet Dunér (V), Maria 
Losman (MP), Stefan Jägnert (SD) och Roger Larsson (KB) till uppdraget som 
ledamöter i kommunfullmäktiges valberedning för tiden till och med 14 oktober 
2026. 

Kommunfullmäktige utser Per Stenberg (M), Rickard Hansson (C), Madelene Höök 
(L), Marie Wadström (KD), Elisabeth Lyckevall (S), Viking Bengtsson (V), 
Elisabeth Sahlsten (MP), Tommy Bech (SD) och Jan-Erik Heimbrand (KB) till 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för tiden till och med 
14 oktober 2026. 

Kommunfullmäktige utser Christian Johansson (M) till uppdraget som ordförande 
och Johan Tolinsson (S) till uppdraget som vice ordförande i kommunfullmäktiges 
valberedning för tiden till och med 14 oktober 2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 24) vid första 
sammanträdet för löpande mandatperiod välja en valberedning. Valberedningen ska 
bestå av en ledamot med ersättare från varje i kommunfullmäktige representerat 
parti. Beredningen ska utses bland kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisa Andersson (M) föreslår att Christian Johansson (M), Kristina Karlsson (C), 
Peder Kirsten (L) och Helena Nyborg (KD) utses till uppdraget som ledamöter och 
att Per Stenberg (M), Rickard Hansson (C), Madelene Höök (L) och Marie 
Wadström (KD) utses till uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning för tiden till och med 14 oktober 2026. 

Lisa Andersson (M) föreslår även att Christian Johansson (M) utses till uppdraget 
som ordförande i kommunfullmäktiges valberedning för tiden till och med 14 
oktober 2026. 

Magdalena Sundqvist (S) föreslår att Johan Tolinsson (S) utses till uppdraget som 
ledamot och att Elisabeth Lyckevall (S) utses till uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning för tiden till och med 14 oktober 2026. 

Magdalena Sundqvist (S) föreslår även att Johan Tolinsson (S) utses till uppdraget 
som vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning för tiden till och med 14 
oktober 2026. 
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Viking Bengtsson (V) föreslår att Violet Dunér (V) utses till uppdraget som ledamot 
och att Viking Bengtsson (V) utses till uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning för tiden till och med 14 oktober 2026. 

Maria Losman (MP) föreslår att Maria Losman (MP) utses till uppdraget som 
ledamot och att Elisabeth Sahlsten (MP) utses till uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning för tiden till och med 14 oktober 2026. 

Stefan Jägnert (SD) föreslår att Stefan Jägnert (SD) utses till uppdraget som ledamot 
och att Tommy Bech (SD) utses till uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning för tiden till och med 14 oktober 2026. 

Roger Larsson (KB) föreslår att Roger Larsson (KB) utses till uppdraget som 
ledamot och att Jan-Erik Heimbrand (KB) utses till uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning för tiden till och med 14 oktober 2026. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan utse 
Christian Johansson (M), Kristina Karlsson (C), Peder Kirsten (L), Helena Nyborg 
(KD), Johan Tolinsson (S), Violet Dunér (V), Maria Losman (MP), Stefan Jägnert 
(SD) och Roger Larsson (KB) till uppdraget som ledamöter i kommunfullmäktiges 
valberedning för tiden till och med 14 oktober 2026, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Per Stenberg (M), 
Rickard Hansson (C), Madelene Höök (L), Marie Wadström (KD), Elisabeth 
Lyckevall (S), Viking Bengtsson (V), Elisabeth Sahlsten (MP), Tommy Bech (SD) 
och Jan-Erik Heimbrand (KB) till uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning för tiden till och med 14 oktober 2026, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Christian Johansson (M) 
till uppdraget som ordförande och Johan Tolinsson (S) till uppdraget som vice 
ordförande i kommunfullmäktiges valberedning för tiden till och med 14 oktober 
2026, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
De valda, Kommunledningskontoret: Troman, Service: lönecenter 
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§ 152 Dnr 2022-00614 
Val av ledamöter och ersättare till Göteborgsregionens 
förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023–2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Lisa Andersson (M), Emanuel Forsell (M), Fredrik 
Hansson (C), Magdalena Sundqvist (S) och Stefan Jägnert (SD) till uppdraget som 
ledamöter i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för mandatperioden  
2023–2026. 

Kommunfullmäktige utser Hravn Forsne (M), Maria Gathendahl (M), Monica 
Neptun (L), Lars Eriksson (S) och Tommy Bech (SD) till uppdraget som ersättare i 
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023–2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Medlemskommunerna i Göteborgsborgsregionens kommunalförbund utser ledamöter 
och ersättare till Göteborgsregionens förbundsfullmäktige. 

Enligt kommunalförbundets förbundsordning (§ 4) ska varje medlemskommun utse 
en ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige. Härutöver utses – efter 
folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en 
ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 20 000 invånare. Antalet ledamöter 
utsedda av Göteborgs kommun begränsas till samma antal som utses av övriga 
medlemskommuner tillsammans, ökat med en. Antalet ersättare ska vara lika många 
som antalet ledamöter. 

Beslutsunderlag 
Göteborgsregionens skrivelse med information om medlemskommunernas val till 
Göteborgsregionen (GR) för mandatperioden 2023-2026 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisa Andersson (M) föreslår att Lisa Andersson (M), Emanuel Forsell (M) och 
Fredrik Hansson (C) utses till uppdraget som ledamöter och att Hravn Forsne (M), 
Maria Gathendahl (M) och Monica Neptun (L) utses till uppdraget som ersättare i 
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023–2026. 

Magdalena Sundqvist (S) föreslår att Magdalena Sundqvist (S) utses till uppdraget 
som ledamot och att Lars Eriksson (S) utses till uppdraget som ersättare i 
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023–2026. 

Stefan Jägnert (SD) föreslår att Stefan Jägnert (SD) utses till ledamot och att Tommy 
Bech (SD) utses till uppdraget som ersättare i Göteborgsregionens 
förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023–2026. 
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Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan utse Lisa 
Andersson (M), Emanuel Forsell (M), Fredrik Hansson (C), Magdalena Sundqvist 
(S) och Stefan Jägnert (SD) till uppdraget som ledamöter i Göteborgsregionens 
förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023–2026, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Hravn Forsne (M), 
Maria Gathendahl (M), Monica Neptun (L), Lars Eriksson (S) och Tommy Bech 
(SD) till uppdraget som ersättare i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för 
mandatperioden 2023–2026, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
De valda, Göteborgsregionen, Kommunledningskontoret: Troman, Service: 
lönecenter 
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§ 153 Dnr 2022-00615 
Nomineringar till Göteborgsregionens förbundsstyrelse samt 
beredningsgrupper för mandatperioden 2023–2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige nominerar Magdalena Sundqvist (S) till Göteborgsregionens 
förbundsstyrelse för mandatperioden 2023–2026. 

Kommunfullmäktige nominerar Helena Nyborg (KD) till uppdraget som ledamot i 
beredningsgruppen för arbetsmarknad för mandatperioden 2023–2026. 

Kommunfullmäktige nominerar Fredrik Hansson (C) till uppdraget som ledamot i 
beredningsgruppen för miljö och samhällsbyggnad för mandatperioden 2023–2026. 

Kommunfullmäktige nominerar Hravn Forsne (M) till uppdraget som ledamot i 
beredningsgruppen för social välfärd för mandatperioden 2023–2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Inför mandatperioden 2023–2026 ska medlemskommunerna i Göteborgsregionens 
kommunalförbund nominera en person från kommunstyrelsen – oppositionsråd eller 
motsvarande – som tillsammans med kommunstyrelsens ordförande ska ingå i 
förbundsstyrelsen. 

Medlemskommunerna ska även nominera en ledamot till vardera av de tre 
beredningsgrupperna för arbetsmarknad, miljö och samhällsbyggnad och social 
välfärd. Beredningsgrupperna arbetar på uppdrag av förbundsstyrelsen och de har 
bland annat till uppgift att bereda ärenden till förbundsstyrelsen, omvärldsbevaka 
inom sitt sakområde, ta egna initiativ och lämna förslag till förbundsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Göteborgsregionens skrivelse med information om medlemskommunernas val till 
Göteborgsregionen (GR) för mandatperioden 2023–2026 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisa Andersson (M) föreslår att Magdalena Sundqvist (S) nomineras till 
Göteborgsregionens förbundsstyrelse för mandatperioden 2023–2026. 

Lisa Andersson (M) föreslår även att Helena Nyborg (KD) nomineras till uppdraget 
som ledamot i beredningsgruppen för arbetsmarknad, att Fredrik Hansson (C) 
nomineras till uppdraget som ledamot i beredningsgruppen för miljö och 
samhällsbyggnad och att Hravn Forsne (M) nomineras till uppdraget som ledamot i 
beredningsgruppen för social välfärd för mandatperioden 2023–2026. 
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Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan nominera 
Magdalena Sundqvist (S) till Göteborgsregionens förbundsstyrelse för 
mandatperioden 2023–2026, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan nominera Helena Nyborg 
(KD) till uppdraget som ledamot i beredningsgruppen för arbetsmarknad för 
mandatperioden 2023–2026, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan nominera Fredrik Hansson 
(C) till uppdraget som ledamot i beredningsgruppen för miljö och samhällsbyggnad 
för mandatperioden 2023–2026, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan nominera Hravn Forsne (M) 
till uppdraget som ledamot i beredningsgruppen för social välfärd för 
mandatperioden 2023–2026, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
De valda, Göteborgsregionen, Kommunledningskontoret: Troman, Service: 
lönecenter 
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§ 154 Dnr 2022-00616 
Val av ledamöter och ersättare till Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborgs förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023–2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Christian Johansson (M) och Johan Tolinsson (S) till 
uppdraget som ledamöter i Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs 
förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023–2026. 

Kommunfullmäktige utser Annika Hedman (C) och Jan Eric Knutas (L) till 
uppdraget som ersättare i Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs 
förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023–2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg utser ledamöter och 
ersättare till kommunalförbundets förbundsfullmäktige. 

Enligt förbundsordningen (§ 5) ska Kungsbacka kommun utse två ledamöter och två 
ersättare. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs skrivelse med information om 
medlemskommunernas val och nomineringar till Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg (RSG) för mandatperioden 2023–2026 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisa Andersson (M) föreslår att Christian Johansson (M) utses till uppdraget som 
ledamot och att Annika Hedman (C) och Jan Eric Knutas (L) utses till uppdraget som 
ersättare i Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs förbundsfullmäktige för 
mandatperioden 2023–2026. 

Magdalena Sundqvist (S) föreslår att Johan Tolinsson (S) utses till uppdraget som 
ledamot i Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs förbundsfullmäktige för 
mandatperioden 2023–2026. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan utse 
Christian Johansson (M) och Johan Tolinsson (S) till uppdraget som ledamöter i 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs förbundsfullmäktige för mandatperioden 
2023–2026, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Annika Hedman (C) och 
Jan Eric Knutas (L) till uppdraget som ersättare i Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborgs förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023–2026, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 
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Beslutet skickas till 
De valda, Storgöteborgs förbundsfullmäktige, Kommunledningskontoret: Troman, 
Service: lönecenter 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (48) 
Kommunfullmäktige Datum  

2022-10-18 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 155 Dnr 2022-00617 
Val och nomineringar till Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs 
förbundsstyrelse, medlemssamråd samt revision för mandatperioden 
2023–2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Lisa Andersson (M) och Magdalena Sundqvist (S) till 
uppdraget som representanter i Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs 
medlemssamråd för mandatperioden 2023–2026. 

Kommunfullmäktige nominerar Christian Johansson (M) till uppdraget som ledamot 
och Johan Tolinsson (S) till uppdraget som ersättare i Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborgs förbundsstyrelse för mandatperioden 2023–2026. 

Kommunfullmäktige nominerar Christina Äng (M) till uppdraget som revisor för 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg för mandatperioden 2023–2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Inför mandatperioden 2023–2026 ska medlemskommunerna i 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg välja två representanter till 
medlemssamrådet. Medlemskommunerna ska även nominera en ledamot och en 
ersättare till förbundsstyrelsen samt nominera en revisor till 
Räddningstjänstförbundet. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs skrivelse med information om 
medlemskommunernas val och nomineringar till Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg (RSG) för mandatperioden 2023–2026 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisa Andersson (M) föreslår att Lisa Andersson (M) utses till uppdraget som 
representant i Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs medlemssamråd för 
mandatperioden 2023–2026. 

Lisa Andersson (M) föreslår även att Christian Johansson (M) nomineras till 
uppdraget som ledamot i förbundsstyrelsen för Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg för mandatperioden 2023–2026. 

Lisa Andersson (M) föreslår även att Christina Äng (M) nomineras till uppdraget 
som revisor för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg för mandatperioden  
2023–2026. 

Magdalena Sundqvist (S) föreslår att Magdalena Sundqvist (S) utses till uppdraget 
som representant i Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs medlemssamråd för 
mandatperioden 2023–2026. 
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Magdalena Sundqvist (S) föreslår även att Johan Tolinsson (S) nomineras till 
uppdraget som ersättare i förbundsstyrelsen för Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg för mandatperioden 2023–2026. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan utse Lisa 
Andersson (M) och Magdalena Sundqvist (S) till uppdraget som representanter i 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs medlemssamråd för mandatperioden  
2023–2026, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan nominera Christian 
Johansson (M) till uppdraget som ledamot och Johan Tolinsson (S) till uppdraget 
som ersättare i Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs förbundsstyrelse för 
mandatperioden 2023–2026, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan nominera Christina Äng (M) 
till uppdraget som revisor för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg för 
mandatperioden 2023–2026, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
De valda, Storgöteborgs förbundsfullmäktige, Kommunledningskontoret: Troman, 
Service: lönecenter 
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§ 156 Dnr 2022-00676 
Utbildning om Ciceron Assistent 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Systemförvaltare för ärendehanteringssystemet Ciceron Zhale Rashid informerar om 
sammanträdesmodulen Ciceron Assistent som kommunfullmäktige och nämnderna i 
Kungsbacka använder för att ta del av kallelse och handlingar till sammanträden. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (48) 
Kommunfullmäktige Datum  

2022-10-18 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 157 Dnr 2022-00713 
Avtackning av avgående ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 
från mandatperioden 2018–2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar avtackningen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Anders Ekström (M), förste vice ordförande Peter Wesley (KD) och 
ålderspresident Maj-Britt Rane Andersson (S) tackar de ledamöter och ersättare som 
i och med föregående sammanträde avslutade sitt uppdrag i kommunfullmäktige. 

De avgående ledamöter och ersättare som närvarar vid sammanträdet avtackas med 
en blomsteruppsättning och en present. 

Ledamöter och ersättare som slutar sin tjänstgöring: 
Andreas Johansson (M) 
Charlotte Wallenstein (M) 
Franklin Eck (M) 
Ann-Helene Reimertz (M) 
Lars Thelén (M) 
Carl-Johan Aurell (M) 
Henrik Gradén (M) 
Lars Äng (M) 
Christina Äng (M) 
Bengt Adolfsson (M) 
Henrik Arnesson (C) 
Heinrich Kaufmann (C) 
Ulf Persson (C) 
Marie Björsell (C) 
Osama Mesto (C) 
Sofie Sandell (C) 
Ulrika Landergren (L) 
Birgitta Gustafsson (L) 
Eirik Langjord (L) 
Marie-Louise Rolf (L) 
Benny Strandberg (KD) 
Eva Borg (S) 
Sara Heikkinen Breitholtz (S) 
Richard Wäst (S) 
Britt Tönnberg (S) 
Hans Webeck (V) 
Thord Brynielsson (SD) 
Lars Gallon (SD) 
Jens Ling (SD) 
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Ingolf Johnsson (SD) 
Agnetha Ernegård (-) 
Mikaela Zackrisson (-) 
Christer Jorland (-) 
Maria Rasmussen (-) 
Kristina Rasmussen (-). 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan notera 
avtackningen till protokollet, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 158 Dnr 2022-00514 
Taxa för nämnden för Miljö & Hälsoskydds verksamhet inom 
miljöbalkens och strålskyddslagens område, lagen om 
sprängämnesprekursorer samt lagen om gaturenhållning och skyltning 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer Taxa för nämnden för Miljö & Hälsoskydds 
verksamhet enligt miljöbalken, strålskyddslagen, lagen om sprängämnesprekursorer 
samt lagen om gaturenhållning och skyltning, daterad 2022-06-20, att gälla från den 
1 januari 2023.  

Taxa för prövning och tillsyn, antagen av kommunfullmäktige 2020-12-08, § 178, 
upphör samtidigt att gälla.  

Timavgiften i taxan för år 2023 sätts till 1 250 kronor per timme. Nämnden för Miljö 
& Hälsoskydd ska årligen räkna upp de fasta avgifterna och timavgiften i taxan i 
enlighet med taxans bestämmelse 9 §. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd påbörjade 2020 en stegvis revidering av taxan för 
tillsyn och prövning enligt nämndens uppdrag. Arbetet har skett enligt Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) modell för behovsstyrd taxa. Taxan ses också över 
enligt nya och kommungemensamma rutiner och mallar för taxor med målet att vara 
helt anpassad till 2024.  

Förslaget till ny taxa innebär en anpassning till ny lagstiftning och vissa redaktionella 
ändringar för taxebilagorna 1, 2 och 3. Timavgiften sätts till 1 250 kronor per timme 
för tillsyn enligt miljöbalkens område. Det innebär en höjning från 1 100 kronor per 
timme i nuvarande taxa. Avgiftsbeloppen ska årligen räknas upp av nämnden för 
Miljö och Hälsoskydd i enlighet med taxans bestämmelse 9 §.  

Den föreslagna timavgiften 2023 är satt till samma belopp som det föreslagna 
beloppet för plan- och bygglagens område. Den föreslagna timavgiften har också 
jämförts med avgiften i andra kommuner och befunnits vara väl inom intervallet för 
högsta respektive lägsta i jämförelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-09-27, § 217 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-06, § 269 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-05 
Taxa för nämnden för Miljö & Hälsoskydds verksamhet enligt 
miljöbalken,strålskyddslagen, lagen om sprängämnesprekursorer samt lagen om 
gaturenhållning och skyltning, daterad 2022-06-20 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2022-06-20, § 83 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-27 
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Gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens 
område samt för lagen om sprängämnesprekursorer, lagen om gaturenhållning och 
skyltning, antagen av kommunfullmäktige, 2020-12-08, § 178 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
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§ 159 Dnr 2022-00282 
Taxa för vård och omsorg 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxa för vård och omsorg, daterad 2022-06-08, att gälla 
från den 1 januari 2023. Följande taxor upphör samtidigt att gälla:  

 Beslut om patientavgift  

 Enteral nutrition  

 Frivilliga åtaganden (mat) 

 Beslut om avgift för trygghetslarm 

 Beslut om avgift för bårtransport  

 Beslut om delegering för uppräkning till nämnden för Vård & Omsorg och 
ändrat avgiftsår  

 Beslut om 10 % högre minimibelopp för personer under 65 år 

 Beslut om avgift för matdistribution och dagomsorg 

 Beslut om hemtjänsttaxa 

 Beslut om avgift för vistelse på korttidsplats 

 Beslut om avgiftstaxa för insatser inom äldreomsorgen. 

Kommunfullmäktige delegerar rätten att årligen justera beloppen i taxan i enlighet 
med bestämmelserna i taxans punkt 6 till nämnden för Vård & Omsorg. Nämnden 
för Vård & Omsorg ska återredovisa avgiftsjusteringarna till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg har tagit fram ett nytt samlat taxedokument för 
samtliga avgifter rörande de insatser som nämnden ansvarar för. Syftet är att få ett 
lättförståeligt taxedokument med tydlig överblick och att underlätta framtida 
revideringar. 

Förvaltningen för Vård & Omsorg utför ofta tjänster som omfattas av aktuell taxa 
även för Individ & Familjeomsorgs brukare. Taxan tillämpas med andra ord 
avseende de insatser som ingår i taxedokumentet oavsett vilken förvaltning som utför 
och debiterar tjänsterna. Nämnden för Individ & Familjeomsorg har i dagsläget inget 
samlat taxedokument.  

Dokumentet följer kommungemensamma rutiner och mallar och bygger på en 
grundlig utredning av befintliga taxor. Taxan innehåller inga ändringar i sak förutom 
avskaffande ett fåtal inaktuella taxor. Taxan innehåller en bestämmelse om årlig 
indexjustering. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-09-27, § 218 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-13, § 279 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-06-15 
Taxa för Vård & Omsorg, 2022-06-08 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-06-08, § 71 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-05-16 
Utredning om nämnden för Vård & Omsorgs taxor och avgifter, 2022-05-16 
Kommunfullmäktige 2020-04-14, § 31, Beslut om patientavgift 
Kommunfullmäktige 2018-04-10, § 60, Enteral nutrition 
Kommunfullmäktige 2017-06-15, § 95, Frivilliga åtaganden (mat) 
Kommunfullmäktige 2017-06-15, § 94, beslut om avgift för trygghetslarm 
Kommunfullmäktige 2016-12-06, § 197, Beslut om avgift för bårtransport 
Kommunfullmäktige 2016-06-16, § 98, Beslut om delegering för uppräkning till 
nämnden för Vård & Omsorg och ändrat avgiftsår 
Kommunfullmäktige 2015-12-08, § 179, Beslut om 10 % högre minimibelopp för 
personer under 65 år 
Kommunfullmäktige 2014-12-09, § 211, Beslut om avgift för matdistribution och 
dagomsorg 
Kommunfullmäktige 2013-06-12, § 85, Beslut om hemtjänsttaxa nämnden för 
Äldreomsorg,  
2012-11-22, § 132 
Kommunfullmäktige 2012-02-07, § 13, Beslut om avgift för vistelse på korttidsplats 
Kommunfullmäktige 2002-09-12, § 143, Beslut om avgiftstaxa för insatser inom 
äldreomsorgen 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg 
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§ 160 Dnr 2022-00286 
Uppdaterade riktlinjer för direktupphandling 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar reviderade Riktlinjer för direktupphandling, daterade 
2022-08-25.  

Riktlinjer för direktupphandling, antagna av kommunfullmäktige 2021-03-09, § 30, 
upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjer för direktupphandling behöver uppdateras med anledning av en lagändring 
som trädde i kraft i februari 2022. Revideringen är av mindre karaktär och gäller i 
huvudsak beskrivningen av direktupphandlingsgräns samt en upphandlings 
värdeberäkning. 

Ett förtydligande avseende dokumentation har också införts i riktlinjerna för att 
särskilja dokumentationsplikt i lagens mening och kommunens gällande rutiner för 
dokumentation av inköp. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-09-27, § 220 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-13, § 281 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-23 
Riktlinjer för direktupphandling, 2022-08-25 
Nämnden för Service, 2022-03-17, § 26 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2022-03-03 
Kommunfullmäktige 2021-03-09, § 30 
Riktlinjer för direktupphandling, antagna av kommunfullmäktige 2021-03-09, § 30 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Viking Bengtsson (V) yrkar att ärendet ska återremitteras med hänvisning till att 
nuvarande upphandlingspolicy är felaktig eftersom den saknar krav om fackliga avtal 
samt att den inte tar hänsyn till skatteinkomster från företag i kommunen eller dess 
anställda. 

Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag och Viking Bengtssons (V) återremissyrkande. 

Ordföranden prövar först Viking Bengtssons (V) återremissyrkande mot att ärendet 
ska avgöras i dag, och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras 
i dag. 
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Ordföranden prövar sedan kommunstyrelsens förslag, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 161 Dnr 2022-00518 
Inrättande av priset Kungsbackas olympier 

Beslut 
Kommunfullmäktige inrättar priset Kungsbackas olympier. 

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för Kungsbackas olympier, daterade  
2022-08-24 

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar av riktlinjer för 
Kungsbacka olympier till nämnden för Kultur & Fritid, om ändringarna inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Nämnden för Kultur & Fritid ska skriftligen återrapportera ändringarna till 
kommunfullmäktige. 

De årliga pris- och stipendiesummorna finansieras inom nämnden för Kultur & 
Fritids befintliga budgetram. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för och delar ut ett flertal priser och stipendier 
till föreningar och enskilda som utövar olika former av idrotter eller har gjort en stor 
insats för förenings- eller idrottsverksamhet i kommunen. 

I september 2021 inrättade kommunfullmäktige ett antal nya priser som på olika sätt 
uppmärksammar idrottsutövares prestationer. Efter ett initiativ från Magdalena 
Sundqvist (S) och Gert Svensson (S) vill nämnden för Kultur & Fritid nu inrätta ett 
nytt pris och även revidera riktlinjerna för priset Kungsbackas mästare så att priset 
Kungsbackas mästare kan delas ut även till idrottare som tävlar i VM respektive EM, 
men inte vann en medalj. 

Det nya priset Kungsbackas olympier vill nämnden kunna tilldela olympier med 
Kungsbackaanknytning. Gåvan som den som erhåller priset får föreslås vara det 
samma som för Kungsbackas mästare. 

Nämnden för Kultur & Fritid har enligt delegering från kommunfullmäktige rätt att 
revidera riktlinjerna för Kungsbackas mästare. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-09-27, § 221 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-13, § 282 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-23 
Riktlinjer för Kungsbackas olympier, 2022-08-24 
Nämnden för Kultur & Fritid 2022-05-12, § 38 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-04-26 
Initiativ från Magdalena Sundqvist (S) m.fl., 2022-02-15 
Riktlinjer för Kungsbackas mästare, 2021-09-07 
Kommunfullmäktige 2021-09-07, § 115 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Magdalena Sundqvist (S) och Kristina Karlsson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Kultur & Fritid 
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§ 162 Dnr 2022-00415 
Ny förbundsordning och samverkansavtal för Räddningstjänsten 
Storgöteborg 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner ny förbundsordning för Räddningstjänsten 
Storgöteborg enligt bilaga 1, daterad 2022-05-12, samt godkänner förslag till 
samverkansavtal enligt bilaga 2, daterad 2022-05-12, att gälla från och med den  
1 januari 2023. Detta under förutsättning att motsvarande beslut fattas av de 
befintliga medlemskommunerna samt alla de tre ansökande kommunerna, Lilla Edet, 
Tjörn och Stenungsund. 

Kommunfullmäktige antar ny förbundsordning för Räddningstjänsten Storgöteborg 
enligt bilaga 3, daterad 2022-05-12, samt godkänner förslag till samverkansavtal 
enligt bilaga 4, daterad 2022-05-12, att gälla från och med den 1 januari 2023. Detta 
under förutsättning att motsvarande beslut fattas av de befintliga 
medlemskommunerna samt endast två av de ansökande kommunerna, Lilla Edet och 
Tjörn 

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund bestående av 
sex medlemskommuner. Räddningstjänstförbundet bildades 1993 då Göteborg och 
Mölndal började samverka genom bildandet av Räddningstjänstförbundet i Göteborg 
och Mölndal. Därefter har Kungsbacka kommun (1997), Härryda kommun (1999), 
Partille kommun (1999) och Lerums kommun (2007) anslutit sig till förbundet.  

Lilla Edets kommun, Tjörns kommun och Stenungsunds kommun har vid tiden kring 
månadsskiftet januari, februari 2022 inkommit med var sin ansökan om medlemskap 
i RSG. Ärendet har beretts politiskt i medlemskommunerna vid ordinarie och 
extrainsatta medlemssamråd. 

Medlemssamrådet har uttryckt en vilja att välkomna de aktuella kommunerna att ingå 
i RSG och har gett RSG i uppdrag att under 2022 fortsätta bereda ärendet för att 
möjliggöra för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund att anslutas till RSG 
den 1 januari 2023 

Då viss osäkerhet råder gällande om Stenungsunds kommun kommer att ta beslut om 
anslutning till RSG, har RSG föreslagit att var och en av medlemskommunerna och 
de ansökande kommunerna tar ställning till ett beslutsförslag som är formulerat så att 
kommunerna Tjörn och Lilla Edet kan ansluta till RSG oaktat Stenungsunds 
kommuns slutliga ställningstagande i frågan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-09-27, § 222 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20, § 303 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-01 
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Bilaga 1: Förslag till ny förbundsordning för Räddningstjänsten Storgöteborg, 2022-
05-12 
Bilaga 2: Förslag till avtal mellan Bilaga 2 - Förslag till avtal mellan kommunerna 
Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, Lerum, Lilla Edet, Tjörn och 
Stenungsund om samverkan inom räddningstjänsten genom 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, 2022-05-12 
Bilaga 3: Förslag till ny förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, 
2022-05-12 
Bilaga 4: Avtal mellan kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, 
Partille, Lerum, Lilla Edet och Tjörn om samverkan inom räddningstjänsten genom 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, 2022-05-12 
Räddningstjänsten Storgöteborgs tjänsteskrivelse 2022-05-06 
Räddningstjänsten Storgöteborg förbundsfullmäktige 2022-05-11, § 10 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisa Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
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§ 163 Dnr 2020-00049 
Godkännande av exploateringsavtal med Fastigheten Rya 4:17 AB 
avseende detaljplan för verksamheter inom Frillesås-Rya 3:77 m.fl. i 
Frillesås 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal avseende detaljplan för 
verksamheter inom Frillesås-Rya 3:77 m.fl. i Frillesås, mellan kommunen och 
Fastigheten Rya 4:17 AB, undertecknat av bolaget 2022-08-22. 

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, 
eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna 
överenskommelsen om fastighetsreglering samt övriga nödvändiga handlingar för 
ärendets genomförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen godkände den 15 november 2016 ett planprogram för utveckling 
av Rya verksamhetsområde i Frillesås och överlämnade samtidigt till 
byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för Rya verksamhetsområde i Frillesås i 
enlighet med godkänt planprogram.  

Detaljplanen för Frillesås-Rya 3:77 m.fl. syftar till att skapa förutsättningar för 
transportsintensiva och ytkrävande verksamheter. Kommunen och Fastigheten Rya 
4:17 AB är exploatörer inom planområdet där kommunen är ägare till Frillesås 3:77 
och Fastigheten Rya 4:17 AB är ägare till Frillesås-Rya 4:17. Detaljplanen har 
kommunalt huvudmannaskap. 

Kommunen och Fastigheten Rya 4:17 AB har sedan tidigare ingått i ett 
samarbetsavtal gällande utvecklingen av planområdet och fördelning av kostnader 
och ansvar. Under planarbetets gång konkretiseras ansvar och kostnader varpå den 
kostnadsfördelning som initialt ansågs rimlig inte längre ansågs skälig. Parterna har 
gemensamt kommit fram till en skälig kostnads- och ansvarsfördelning för respektive 
parts del av genomförandet av detaljplanen.  

Exploateringsavtalet reglerar bland annat fördelning av ansvar för utförande och 
kostnader, samordningsfrågor och kostnadsersättningar. Kommunen ansvarar genom 
nämnden för Teknik för iordningställande av allmän platsmark söder om 
Almedalsvägen och exploatören ansvarar och bekostar för iordningställande av 
allmän platsmark norr om Almedalsvägen. Kommunen kommer att ha bevakande 
personal från förvaltningen för Teknik för att granska och godkänna exploatörens 
projekterings- och bygghandlingar samt granska utbyggnaden av allmän platsmark. 

Exploatören betalar ett fast exploateringsbidrag för fullgörandet av sin del av 
exploateringskostnaderna för Trafikverkets cirkulationsplats på Almedalsvägen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-09-27, § 223 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-13, § 290 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-24 
Exploateringsavtal, undertecknat av Fastigheten Rya 4:17 AB 2022-08-22 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Fastigheten Rya 4:17 AB 
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§ 164 Dnr 2020-00131 
Antagande av detaljplan för verksamheter inom del av Frillesås-Rya 
3:77, m.fl. 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för verksamheter inom del av Frillesås-Rya 
3:77 m.fl. i Frillesås, upprättad 2021-12-23, reviderad augusti 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen godkände den 15 november 2016 ett planprogram för utveckling 
av Rya verksamhetsområde i Frillesås och överlämnade samtidigt till 
byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för verksamhetsområdet i enlighet med 
godkänt planprogram. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett 
verksamhetsområde för transportintensiv och i viss mån störande verksamheter. 
Detaljplanen ska vara flexibel för att kunna inrymma både höglager och ytkrävande 
såväl som mindre verksamheter.  

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 20 juli till 27 augusti 2021. 
Under granskningstiden inkom 17 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak 
dagvatten, påverkan på trafiknätet, påverkan på landskapsbilden och kulturmiljö, 
påverkan på natur, påverkan på angränsande hästverksamhet. Som en följd av 
synpunkterna har plankartan justerats rörande dagvattenhantering, sammanbyggnad i 
fastighetsgräns samt skyddsåtgärder längs Almedalsvägen. Dessutom har 
planbeskrivningen reviderats med förtydliganden kring buller, påverkan på 
kulturmiljö, planerad återvinningscentral, naturvärden, ändamålet Z-verksamheter, 
samt dagvatten och trafik. Fastighetsägarna till Almedal 1:23, Frillesås-Rya 4:17, 
Kulla 1:73 samt Frillesås-Rya 3:124 har lämnat synpunkter som inte tillgodosetts.  

I december 2021 ansökte samhällsbyggnadskontoret om dispens från ett antal 
biotopskydd inom planområdet. I augusti 2022 medgav länsstyrelsen dispens med 
undantag för två befintliga dammar. Som en följd av detta beslut har plankartan och 
planbeskrivningen under augusti 2022 reviderats så att exploatering vid dammarna 
begränsas i syfte att skydda biotoperna. Biotopskyddsområdena kan komma att 
prövas på nytt i framtiden.  

Planområdet ligger öster om Frillesås tätort, strax väster om E6 Frillesåsmotet. 
Planförslaget innebär att verksamhetsyta om cirka 16 hektar möjliggörs. Gällande 
detaljplaner LFP35bl2, LFP38 och LFP35bl1 anger kvartersmark för industri, 
tillfartsväg för idrottsändamål respektive allmän plats park och berör en mindre del 
av planområdet. Genomförandetiden har gått ut för samtliga. Länsstyrelsen gjorde i 
samrådet gällande planprogrammet, bedömningen att det inte går att utesluta att 
föreslagen utbyggnad medför betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats till detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-09-27, § 224 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-13, § 291 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-24 
Plankarta upprättad december 2021, reviderad augusti 2022 
Planbeskrivning upprättad december 2021, reviderad augusti 2022 
Byggnadsnämnden 2022-01-27, § 14 
Planförslag med plankarta (inklusive grundkarta upprättad 2021-12-07), illustration, 
planbeskrivning upprättad december 2021 
Samrådsredogörelse 2021-05-14 
Länsstyrelsens samrådsyttrande 2021-01-11 
Granskningsutlåtande 2021-12-23 
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2021-09-15 
Översiktskarta 
Kommunstyrelsen 2016-11-15, § 229 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C), Johan Tolinsson (S) och Lisa Andersson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden, sakägare, fastighetsägare 
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§ 165 Dnr 2022-00222 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om byggnation av bandyhall i 
Frillesås 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att nämnden för 
Kultur & Fritid redan konstaterat att det finns ett behov av ytterligare isyta i 
kommunen och att nämnden redan initierat en utredning för att få klarhet i vilka 
alternativ som finns för att möta behovet. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den  
3 mars 2022 att kommunen ska utreda möjligheten för byggnation av en bandyhall i 
Frillesås så att bland annat Frillesås BK får bättre förutsättningar att bli ännu bättre 
och även kan bredda sin verksamhet. Motionären vill också att en ny bandyhall ska 
kunna användas för annat ändamål, till exempel allmänhetens åkning, teater- och 
musikframträdande, gymnastikuppvisningar och liknande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-09-27, § 225 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-06, § 273 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-23 
Nämnden för Kultur & Fritid 2022-05-12, § 42 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-04-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29, § 119 
Kommunfullmäktige 2022-03-08, § 39 
Motion från Agneta Ernegård (-), 2022-02-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kristina Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Viking Bengtsson (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag om att anse motionen besvarad och Viking 
Bengtssons (V) yrkande om att bifalla motionen. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Viking Bengtssons (V) yrkande 
mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Kultur & Fritid 
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§ 166 Dnr 2022-00177 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om att införa en policy för 
ordningsfrågor och uppförande vid kommunfullmäktiges 
sammanträden 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att kommunfullmäktiges 
arbetsordning redan innefattar ordningsfrågor för uppförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 8 
mars 2022 föreslagit att en arbetsordning för kommunfullmäktige ska utformas med 
en policy för ordningsfrågor som reglerar hur ledamöter i kommunfullmäktige får 
uppföra sig och uttrycka sig vid kommunfullmäktiges sammanträden. 

Motionären framhåller att den enda reglering som finns i dag i Kungsbacka som 
berör området är 20 § i kommunfullmäktiges arbetsordning som behandlar 
ordningsfrågor. Det handlar då om att ordföranden får ta ifrån någon ordet om talaren 
avlägsnar sig från ämnet eller uppträder på ett sätt som strider mot god ordning. Ett 
sådant ingripande får inte ske på grund av sakinnehållet i talarens yttrande. 
Ordföranden kan också utvisa den som uppträder störande och som en sista åtgärd 
upplösa sammanträdet.  

Motionären menar att denna reglering inte hindrade att både svordomar och 
”sandlådeuttryck” fick användas vid kommunfullmäktiges sammanträde den  
8 februari 2022 varför motionären nu vill att en uppförandekod ska införas i en 
policy för ordningsfrågor och uppförande vid kommunfullmäktiges sammanträden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-09-27, § 226 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-06, § 274 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29, § 118 
Kommunfullmäktige 2022-03-08, § 38 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om att införa en policy för ordningsfrågor och 
uppförande vid kommunfullmäktiges sammanträden, 2022-02-17 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 167 Dnr 2022-00065 
Svar på motion från Maria Losman (MP) om havet, skolmat och 
näringslivsutveckling i Kungsbacka 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att syftet med skolmaten är 
att ge våra elever en god och näringsrik måltid, inte att främja enskilda delar av 
näringslivet samt att det är olämpligt att nyttja skolelever som testpersoner för 
livsmedel. 

Reservation 
Maria Losman (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 8 februari 2022. Motionären vill att kommunen ska verka 
för att främja etablering av en långsiktigt ekosystemanpassad vattenbruksnäring i 
kommunen. Vidare vill motionären att kommunen aktivt ska söka efter företag som 
vill utveckla lokal mat från havet och erbjuda sig att vara test-kund för sådana 
produkter i måltidsverksamheten samt uppmuntra anbudsgivare att erbjuda 
kommunen sådan mat när den finns kommersiellt tillgänglig och blivit uppskattad av 
matgäster. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-09-27, § 227 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-13, § 283 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-24 
Nämnden för Service, 2022-05-19, § 53 
Nämnden för Service yttrande över motion, 2022-05-20 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-04-21 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2022-05-18, § 58 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-04-28 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2022-05-08, § 84 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2022-04-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-01 § 76 
Kommunfullmäktige 2022-02-08, § 13 
Motion från Maria Losman (MP) om havet, skolmat och näringslivsutveckling i 
Kungsbacka, 2022-01-13 
Nämnden för Service målbild – Goda måltider med minskad klimatpåverkan 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Emanuel Forsell (M) yrkar att motionen ska avslås med hänvisning till att syftet med 
skolmaten är att ge våra elever en god och näringsrik måltid, inte att främja enskilda 
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delar av näringslivet samt att det är olämpligt att nyttja skolelever som testpersoner 
för livsmedel. 

Elin Hysén (L), Marianne Pleijel (M), Karin Green (C) och Anders Eriksson (C) 
yrkar bifall till Emanuel Forsells (M) yrkande. 

Maria Losman (MP), Elisabeth Sahlsten (MP), Ermin Skoric (S), Magdalena 
Sundqvist (S), Violet Dunér och Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen, Emanuel Forsells (M) m.fl. 
yrkande om att avslå motionen med hänvisning till att syftet med skolmaten är att ge 
våra elever en god och näringsrik måltid, inte att främja enskilda delar av 
näringslivet samt att det är olämpligt att nyttja skolelever som testpersoner för 
livsmedel, samt Maria Losmans (MP) m.fl. yrkande om att bifalla motionen. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, Emanuel Forsells (M) m.fl. yrkande 
och Maria Losmans (MP) m.fl. yrkande mot varandra, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller Emanuel Forsells (M) m.fl. yrkande. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordförande utser Emanuel Forsells (M) m.fl. yrkande till huvudförslag. 

Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förslag och Maria Losmans (MP) m.fl. 
yrkande mot varandra för att finna ett motförslag, och finner att kommunfullmäktige 
utser Maria Losmans (MP) m.fl. yrkande till motförslag. 

Ordföranden redovisar sedan följande propositionsordning för huvudomröstningen 
som kommunfullmäktige godkänner: 

Ja-röst innebär att bifalla Emanuel Forsells (M) m.fl. yrkande. 
Nej-röst innebär att bifalla Maria Losmans (MP) m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 45 ja-röster mot 16 nej-röster, 
beslutar att avslå motionen enligt Emanuel Forsells (M) m.fl. yrkande. 

 Ledamöter Röst 

1 Lisa Andersson (M) Ja 
2 Emanuel Forsell (M) Ja 
3 Hravn Forsne (M) Ja 
5 Axel Storckenfeldt (M) Ja 
6 Christian Johansson (M) Ja 
7 Berit Bergström (M) Ja 
8 Anders Ekström (M) Ja 
9 Filip Berndtsson (M) Ja 
10 Max Ramström (M) Ja 
11 Annika Carlsson (M) Ja 
12 Peter Söderberg (M) Ja 
13 Daniel Hognert (M) Ja 
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 Ledamöter Röst 

14 Thure Sandén (M) Ja 
16 Henrik Schröder (M) Ja 
17 Niclas Nilsson (M) Ja 
18 Erik Lindqvist (M) Ja 
20 Fredrik Hansson (C) Ja 
21 Annika Hedman (C) Ja 
22 Anders Eriksson (C) Ja 
23 Karin Green (C) Ja 
24 Bengt Alderin (C) Ja 
25 Kristina Karlsson (C) Ja 
26 Elin Hysén (L) Ja 
27 Monica Neptun (L) Ja 
28 Madelene Höök (L) Ja 
29 Tommy Rydfeldt (L) Ja 
30 Fredrik Kollberg (KD) Ja 
31 Helena Nyborg (KD) Ja 
33 Peter Wesley (KD) Ja 
51 Stefan Jägnert (SD) Ja 
52 Tobias Eriksson (SD) Ja 
53 Stefan Vilumsons (SD) Ja 
55 Tommy Bech (SD) Ja 
56 Torbjörn Andersson (SD) Ja 
58 Anna-Karin Granberg (SD) Ja 
59 Elisabeth Svensson (SD) Ja 
60 Roger Larsson (KB) Ja 
61 Jan-Erik Heimbrand (KB) Ja 
201 Marianne Wallengren (M) Ja 
202 Per-Axel Carlsson (M) Ja 
203 Marianne Pleijel (M) Ja 
216 Marie Wadström (KD) Ja 
228 Ulf Svärdh (SD) Ja 
230 Zebastian Johansson (SD) Ja 
231 Kent Wallin (SD) Ja 
34 Magdalena Sundqvist (S) Nej 
35 Johan Tolinsson (S) Nej 
36 Ann-Louise Lundqvist (S) Nej 
37 Ermin Skoric (S) Nej 
38 Shabnam Zamani (S) Nej 
40 Susann Petrusson (S) Nej 
41 Per Axel Landström (S) Nej 
42 Maj-Britt Rane Andersson (S) Nej 
43 Per Gunnarsson (S) Nej 
44 Elisabeth Lyckevall (S) Nej 
45 Jan Byvik (S) Nej 
46 Viking Bengtsson (V) Nej 
47 Violet Dunér (V) Nej 
48 Maria Losman (MP) Nej 
218 Renée Sylvan (S) Nej 
226 Elisabet Sahlsten (MP) Nej 
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Beslutet skickas till 
Nämnden för Service, Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, Nämnden för 
Förskola & Grundskola 
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§ 168 Dnr 2021-01200 
Svar på motion från Torbjörn Andersson (SD) om klassisk arkitektur i 
centrala Kungsbacka 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att ny bebyggelse enligt 
plan- och bygglagen ska gestaltas med hänsyn till platsens förutsättningar samt ha en 
god form-, färg- och materialverkan. Utöver det bör kommunen inte styra över val av 
uttryck. 

Reservation 
Ulf Svärdh (SD), Stefan Jägnert (SD), Tobias Eriksson (SD), Stefan Vilumsons (SD), 
Zebastian Johansson (SD), Tommy Bech (SD), Torbjörn Andersson (SD), Kent 
Wallin (SD), Anna-Karin Granberg (SD) och Elisabeth Svensson (SD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Sammanfattning av ärendet 
Torbjörn Andersson (SD) har inkommit med en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 8 februari 2022 om att kommunen vid nybyggnation i de 
centrala delarna av Kungsbacka aktivt ska arbeta för och särskilt beakta och främja 
klassisk arkitektur. Motionären menar att utformningen är viktig eftersom det är av 
vikt att beakta människans behov av estetiskt tilltalande miljöer samt utforma stadens 
identitet med respekt för vår historia. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-09-27, § 228 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-13, § 284 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-24 
Byggnadsnämnden 2022-05-12, § 143 
Byggnadsnämndens yttrande, 2022-04-05 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-05 
Nämnden för Kultur & Fritid 2022-04-21, § 23 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-04-06 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-01, § 75  
Kommunfullmäktige 2022-02-08, § 12 
Motion från Torbjörn Andersson (SD) om klassisk arkitektur i centrala Kungsbacka, 
2021-12-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Elin Hysén (L), Maria Losman (MP) och Kristina Karlsson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Torbjörn Andersson (SD) och Stefan Jägnert (SD) yrkar bifall till motionen. 
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Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen och Torbjörn Anderssons 
(SD) m.fl. yrkande om att bifalla motionen. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Torbjörn Anderssons (SD) m.fl. 
yrkande mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden, Nämnden för Kultur & Fritid 
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§ 169 Dnr 2022-00703 
Anmälan av motion från Lars Eriksson (S) m.fl. om att utreda och 
planera för småhusbebyggelse inom tätortsområdena 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Eriksson (S) och Renée Sylvan (S) har inkommit med en motion att utreda och 
planera för småhusbebyggelse inom tätortsområdena. Motionärerna vill att 
kommunen genom markinköp skapar förutsättningar för ett eller flera moderna 
småhusområden för bostäder i form av självbyggeri inom de planerade 
tätortsområdena enligt gällande översiktsplan. Vidare vill motionärerna att dessa 
tomter ska förmedlas via ett återöppnande av kommunens tomtkö.  

Beslutsunderlag 
Motion från Lars Eriksson (S) m.fl. om att utreda och planera för småhusbebyggelse 
inom tätortsområdena, 2022-09-26 

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  
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§ 170 Dnr 2022-00009 
Anmälan av eventuellt nya motioner, interpellationer och frågor 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att det till sammanträdet 18 oktober 2022 
inte har tillkommit några ytterligare avsägelser eller val till kommunala uppdrag. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan notera till 
protokollet att det till sammanträdet 18 oktober 2022 inte har tillkommit några 
ytterligare avsägelser eller val till kommunala uppdrag, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 171 Dnr 2022-00526 
Fyllnadsval för uppdrag som ställföreträdare i Coompanion Halland 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ny ställföreträdare i 
Coompanion Halland till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Kalle Påsse Sundvall (M) entledigades från sina uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, ledamot och ordförande i nämnden för Individ & 
Familjeomsorg, ledamot i kommunstyrelsen och ställföreträdare i Coompanion 
Halland vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 september 2022. 

Vid sammanträdet bordlades fyllnadsvalet för uppdraget som ny ställföreträdare i 
Coompanion Halland till nästkommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2022-09-15, § 144 
Avsägelse från Kalle Påsse Sundvall (M), 2022-06-21 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ny ställföreträdare i 
Coompanion Halland till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan bordlägga 
fyllnadsvalet för uppdraget som ny ställföreträdare i Coompanion Halland till 
nästkommande sammanträde och överlämna ärendet till kommunfullmäktiges 
valberedning för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Coompanion Halland, Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: 
lönecenter 
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§ 172 Dnr 2022-00692 
Entledigande och begäran om ny sammanräkning för uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Jan Riise (MP) med omedelbar verkan från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Hallands län att ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Jan Riise (MP) utses genom ny sammanräkning. 

Sammanfattning av ärendet 
Jan Riise (MP) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Jan Riise (MP), 2022-09-26 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
Kommunfullmäktige entledigar Jan Riise (MP) med omedelbar verkan från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Hallands län att ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Jan Riise (MP) utses genom ny sammanräkning. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga 
Jan Riise (MP) med omedelbar verkan från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan tillskriva Länsstyrelsen i 
Hallands län att ny ledamot i kommunfullmäktige efter Jan Riise (MP) utses genom 
ny sammanräkning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Jan Riise (MP), Länsstyrelsen i Hallands län, Kommunledningskontoret: Troman, 
Ciceron; Service: lönecenter 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46 (48) 
Kommunfullmäktige Datum  

2022-10-18 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 173 Dnr 2022-00677 
Fyllnadsval för uppdrag som nämndeman vid Varbergs tingsrätt 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att Varbergs tingsrätt beviljat Jan 
Peterssons begäran om entledigande från uppdraget som nämndeman vid Varbergs 
tingsrätt. 

Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ny nämndeman vid 
Varbergs tingsrätt till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Jan Petersson har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag som 
nämndeman vid Varbergs tingsrätt. Begäran om entledigande har skickats till 
Varbergs tingsrätt och tingsrätten har bifallit Jan Peterssons begäran. Varbergs 
tingsrätt har i samband med entledigandet överlämnat till Kungsbacka kommun att 
utse en ny nämndeman för kvarvarande mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
Varbergs tingsrätts beslut om entledigande av Jan Petersson, 2022-09-16 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att Varbergs tingsrätt beviljat Jan 
Peterssons begäran om entledigande från uppdraget som nämndeman vid Varbergs 
tingsrätt. 

Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ny nämndeman vid 
Varbergs tingsrätt till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan notera till 
protokollet att Varbergs tingsrätt beviljat Jan Peterssons begäran om entledigande 
från uppdraget som nämndeman vid Varbergs tingsrätt, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan bordlägga fyllnadsvalet för 
uppdraget som ny nämndeman vid Varbergs tingsrätt till nästkommande 
sammanträde och överlämna ärendet till kommunfullmäktiges valberedning för 
vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.. 

Beslutet skickas till 
Varbergs tingsrätt, Kommunledningskontoret: Troman 
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§ 174 Dnr 2022-00748 
Entledigande och begäran om ny sammanräkning för uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar My Clingston (KD) med omedelbar verkan från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Hallands län att ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter My Clingston (KD) utses genom ny sammanräkning. 

Sammanfattning av ärendet 
My Clingston (KD) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag 
som ledamot i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från My Clingston (KD), 2022-10-16 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
Kommunfullmäktige entledigar My Clingston (KD) med omedelbar verkan från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Hallands län att ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter My Clingston (KD) utses genom ny sammanräkning. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga 
My Clingston (KD) med omedelbar verkan från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan tillskriva Länsstyrelsen i 
Hallands län att ny ledamot i kommunfullmäktige efter My Clingston (KD) utses 
genom ny sammanräkning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
My Clingston (KD), Länsstyrelsen i Hallands län, Kommunledningskontoret: 
Troman, Ciceron; Service: lönecenter 
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§ 175 Dnr 2022-00005 
Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 16 september 2022 till 18 oktober 2022 har följande skrivelser 
inkommit till kommunfullmäktige: 

 Föreningen Svenskt Landskapsskydds skrivelse om vindkraft, 2022-09-19. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan notera 
redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 
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