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Närvarologg för ledamöter 
 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

1 Anders Ekström (M)  
2 Peter Wesley (KD)  
3 Elisabeth Lyckevall (S) Gert Svensson (S) ersätter §§ 25-44 
4 Andreas Johansson (M)  
5 Lisa Andersson (M)  
6 Christian Johansson (M)  
7 Maria Gathendahl (M) Marianne Wallengren (M) ersätter §§ 25-44 
8 Marianne Pleijel (M) Lars Thelén (M) ersätter §§ 25-44 
9 Filip Berndtsson (M)  
10 Kalle Påsse Sundvall (M)  
11 Stephan Philipson (M)  
12 Thure Sandén (M)  
13 Hravn Forsne (M)  
14 Charlotte Wallenstein (M)  
15 Axel Storckenfeldt (M)  
16 Peter Söderberg (M) Lars Äng (M) ersätter §§ 35-44 
17 Franklin Eck (M)  
18 Per-Axel Carlsson (M)  
19 Berit Bergström (M)  
20 Ann-Helene Reimertz (M) Emanuel Forsell (M) ersätter §§ 25-44 
21 Per Stenberg (M)  
22 Fredrik Hansson (C)  
23 Kristina Karlsson (C)  
24 Bengt Alderin (C)  
25 Henrik Arnesson (C)  
26 Anders Eriksson (C)  
27 Annika Hedman (C)  
28 Heinrich Kaufmann (C)  
29 Karin Green (C)  
30 Ulrika Landergren (L) Birgitta Gustafsson (L) ersätter §§ 25-44 
31 Peder Kirsten (L)  
32 Monica Neptun (L)  
33 Jan Eric Knutas (L)  
34 Elin Hysén (L)  
35 Madelene Höök (L)  
36 Helena Nyborg (KD)  
37 Marie Wadström (KD)  
38 Ulrika Högstrand (KD)  
39 Eva Borg (S)  
40 Johan Tolinsson (S)  
41 Magdalena Sundqvist (S)  
42 Lars Eriksson (S) Britt Tönnberg (S) ersätter §§ 25-44 
43 Kent Stenhammar (S)  
44 Sara Heikkinen (S) Susann Petrusson (S) ersätter §§ 25-44 
45 Rickard Wäst (S)  
46 Maj-Britt Rane-Andersson (S)  
47 Maria Rasmussen (V)  
48 Kristina Rasmussen (V)  
49 Maria Losman (MP)  
50 Clas Rosander (MP)  
51 Carita Boulwén (SD)  
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 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

52 Stefan Jägnert (SD)  
53 Tommy Bech (SD)  
54 Susanne Andersson (SD)  
55 Stefan Vilumsons (SD)  
56 Torbjörn Andersson (SD)  
57 Kenth Wallin (SD)  
58 Tobias Eriksson (SD)  

59 Thord Brynielsson (SD) Hampus Jägnert (SD) ersätter §§ 25-34, Ulf Svärdh 
(SD) ersätter §§ 35-44 

60 Roger Larsson (KB)  
61 Agnetha Ernegård (-) Christer Jorland (-) ersätter §§ 35-44 

 
 

Närvarologg för ersättare 
 

  

 Ersättare  

205 Annika Carlsson (M) Närvarar §§ 25-34 
212 Marie Björsell (C)  
213 Osama Mohamad Mesto (C)  
214 Sofie Sandell (C) Närvarar §§ 25-32 
216 Eirik Langjord (L)  
217 Marie-Louise Rolf (L)  
219 My Clingston (KD)  
223 Jan Byvik (S)  
224 May-Louise Flyrin (S)  
225 Hans Webeck (V)  
226 Lothar Karnert (V)  
227 Elisabeth Sahlsten (MP)  
228 Jan Riise (MP)  
231 Ulf Svärdh (SD) §§ 25-34 
232 Jens Ling (SD)  
234 Mikaela Zackrisson (-) Närvarar §§ 25-32 
235 Christer Jorland (-) §§ 25-34 
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§ 25 Dnr 2022-00012 
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förändring av ärendelistan. 

Sammanfattning av ärendet 
Inför sammanträdet har Carita Boulwén (SD) inkommit med en fråga till 
kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M) om beredskap. Frågan behandlas 
efter ärende 3. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan godkänna 
förändring av ärendelistan, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 26 Dnr 2022-00208 
Fira demokratin – 100 år av kvinnlig rösträtt 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges riksdags talman Andreas Norlén håller ett föredrag om demokratin och 
uppmärksammar 100-årsjubileumet av införandet av kvinnlig rösträtt. I föredraget 
berörs också de utmaningar som demokratin står inför. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 27 Dnr 2022-00151 
Svar på interpellation från Maria Losman (MP) till nämnden för Kultur & 
Fritids ordförande Kristina Karlsson (C) om sexualbrott 

Beslut 
Kommunfullmäktige förklarar interpellationsdebatten för avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en interpellation till nämnden för Kultur & 
Fritids ordförande Kristina Karlsson (C) om sexualbrott. 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation, 2022-02-21 
Kommunfullmäktige 2022-02-08, § 18 
Interpellation från Maria Losman (MP) om sexualbrott, 2022-02-05 

Anförande 
Kristina Karlsson (C) 
Kalle Påsse Sundvall (M) 
Clas Rosander (MP) 
Bengt Alderin (C) 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om interpellationsdebatten kan förklaras för 
avslutad, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 28 Dnr 2022-00211 
Anmälan och svar på interpellation från Ulrika Högstrand (KD) till 
nämnden för Tekniks ordförande Monica Neptun (L) om uttag av å-
vatten till bevattning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid 
sammanträdet av nämnden för Tekniks ordförande Monica Neptun (L). 

Kommunfullmäktige förklarar interpellationsdebatten för avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 
Ulrika Högstrand (KD) har inkommit med en interpellation till nämnden för Tekniks 
ordförande Monica Neptun (L) om uttag av å-vatten till bevattning. 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation, 2022-02-28 
Interpellation från Ulrika Högstrand (KD) om uttag av å-vatten till bevattning,  
2022-02-16 

Anförande 
Monica Neptun (L) 
Ulrika Högstrand (KD) 
Kristina Karlsson (C) 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om interpellationen får ställas och 
besvaras vid sammanträdet av nämnden för Tekniks ordförande Monica Neptun (L), 
och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar efter interpellationsdebatten om interpellationsdebatten kan 
förklaras för avslutad, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (33) 
Kommunfullmäktige Datum  

2022-03-08 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 29 Dnr 2022-00229 
Anmälan och svar på fråga från Carita Boulwén (SD) till 
kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M) om beredskap 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och besvaras vid sammanträdet av 
kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M). 

Kommunfullmäktige förklarar frågedebatten för avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
Lisa Andersson (M) om beredskap. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Carita Boulwén (SD) om beredskap, 2022-02-28 

Anförande 
Lisa Andersson (M) 
Carita Boulwén (SD) 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om frågan får ställas och besvaras vid 
sammanträdet av kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M), och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar efter frågedebatten om frågedebatten kan förklaras för avslutad, 
och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (33) 
Kommunfullmäktige Datum  

2022-03-08 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 30 Dnr 2021-01029 
Utökning av borgensram till Eksta Bostads AB 

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 

Sammanfattning av ärendet 
Eksta Bostads AB har den 15 oktober 2021 inkommit med en ansökan om en utökad 
borgensram för att kunna finansiera nyproduktionen av Björkris vård- och 
omsorgsboende. Det nya vård- och omsorgsboendet omfattar 120 boendeplatser med 
tillhörande lokalytor på 11 152 kvadratmeter (bruttoarea) och beräknas vara 
färdigställt i december 2022. Projekteringen är gjord i nära samverkan med 
Samhällsbyggnadskontoret, förvaltningen för Service och förvaltningen för Vård & 
Omsorg.  

I enlighet med kommunens policy för borgensåtagande, antagen av 
kommunfullmäktige den 10 september 2013, utgår marknadsmässig årlig 
borgensavgift på utnyttjad borgen. 

Kommunfullmäktige behandlade Eksta Bostads AB:s ansökan om en utökad 
borgensram vid sammanträdet den 8 februari 2022. Efter sammanträdet har 
Kommuninvest, som finansierar den utökade borgensramen, kontaktat kommunen 
och meddelat att beslutet inte uppfyller deras formkrav för en proprieborgen. 
Kommuninvest har med anledning av detta uppmanat kommunen att fatta ett nytt 
beslut i frågan. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2022-02-08, § 6 
Kommunstyrelsen 2022-01-25, § 23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11, § 3 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-05 
Eksta Bostads AB:s ansökan om utökning av kommunal borgensram, 2021-10-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anders Ekström (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar, att såsom 
för egen skuld ingå borgen för Eksta Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett 
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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. 

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

Beslutet skickas till 
Eksta Bostads AB, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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§ 31 Dnr 2021-00946 
Antagande av kommunrevisionens reglemente 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunrevisionen, daterat 2021-11-30. 

Reglemente för kommunrevisionen, antaget av kommunfullmäktige 2012-12-11,  
§ 252, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 har aktualiserat behovet av en 
översyn av kommunrevisionens reglemente. Reglementet uppdaterades senast 2012 
och syftet med revideringen är att säkerställa att reglementet följer kommunallagens 
krav och kommunalrättslig praxis samtidigt som det tydliggör vedertagen praxis som 
finns i Kungsbacka kommun. Avsikten är också att ge reglementet en mer logisk 
struktur och ett modernare språk. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-02-22, § 47 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01, § 40 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-30 
Reglemente för kommunrevisionen, 2021-11-30 
Ändringsregister, 2021-11-30 
Kommunrevisionens förslag till reviderat reglemente, 2021-11-18  
Reglemente för kommunrevisionen, antaget av kommunfullmäktige 2012-12-11,  
§ 252 

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 
Kommunrevisionen, Kommunledningskontoret: Kansliet 
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§ 32 Dnr 2021-01215 
Avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, 
Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner 

Beslut 
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. 

Sammanfattning av ärendet 
Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner kom under 2015 överens om 
att samverka i en gemensam överförmyndarorganisation Överförmyndare i 
Samverkan – Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille (ÖFS). 
Verksamhetsövergången ägde rum den 1 oktober 2015. Samverkanskommunerna 
inrättade en gemensam överförmyndarnämnd som trädde i kraft 1 januari 2019.  

Öckerö kommun har ingått i tjänstemannaorganisationen från och med 1 februari 
2019, men har inte ingått i den gemensamma nämnden. Nu vill Öckerö kommun ingå 
även i nämndsamarbetet. I samråd med samverkanskommunerna, finns nu ett förslag 
på nytt avtal samt nytt reglemente, där samtliga fem kommuner är inkluderade. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-02-22, § 48 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01, § 39 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-23 
Förslag till nytt avtal, 2021-12-13 
Förslag till nytt reglemente, 2021-12-13 
Nämnden för överförmyndare 2021-12-07, § 104 
Kostnadsfördelning från 2023, 2021-12-13 
Gällande avtal, antaget av kommunfullmäktige 2018-02-06, § 12 

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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Beslutet skickas till 
Nämnden för överförmyndare i samverkan, Enhetschef för ÖFS, Kontaktperson för 
ÖFS 
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§ 33 Dnr 2020-00913 
Svar på motion från Kent Stenhammar (S) om fruktlunder/parker 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservation 
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Rickard Wäst (S), Britt Tönnberg (S), Kent 
Stenhammar (S), Maj-Britt Rane-Andersson (S), Gert Svensson (S), Susann 
Petrusson (S), Magdalena Sundqvist (S), Tobias Eriksson (SD), Kenth Wallin (SD), 
Clas Rosander (MP), Maria Losman (MP) och Kristina Rasmussen (V) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Stenhammar (S) har lämnat in en motion om att anlägga fruktlunder/parker som 
väcktes i kommunfullmäktige den 3 november 2020. Motionären föreslår att 
kommunfullmäktige ger lämplig nämnd i uppdrag att undersöka möjligheten att 
anlägga fruktlunder/parker som kan bli mötesplatser över generationsgränserna och 
där det ges möjlighet att plocka frukt och bär. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2022-02-08, § 11 
Kommunstyrelsen 2022-01-25, § 27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11, § 11 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-23 
Byggnadsnämnden 2021-03-18, § 66 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-25 
Bygg- och miljöförvaltningens yttrande, 2021-03-21 
Nämnden för Teknik 2021-03-17, § 28 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-03-23 
Förvaltningen för Tekniks yttrande, 2021-03-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01, § 351 
Kommunfullmäktige 2020-11-03, § 149 
Motion från Kent Stenhammar (S) 2020-10-26 

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

Kent Stenhammar (S), Tobias Eriksson (SD), Clas Rosander (MP), Eva Borg (S), 
Maria Rasmussen (V) och Britt Tönnberg (S) yrkar bifall till 
samhällsbyggnadskontorets förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag och Kent Stenhammar (S) m.fl. yrkande om bifall till 
samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Kent Stenhammar (S) m.fl. 
yrkande mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunfullmäktige 
godkänner: 

Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst innebär att bifalla Kent Stenhammar (S) m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 37 ja-röster mot 23 nej-röster och 1 
som avstår, beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 Ledamöter Röst 

1 Anders Ekström (M) Ja 
2 Peter Wesley (KD) Ja 
4 Andreas Johansson (M) Ja 
5 Lisa Andersson (M) Ja 
6 Christian Johansson (M) Ja 
9 Filip Berndtsson (M) Ja 
10 Kalle Påsse Sundvall (M) Ja 
11 Stephan Philipson (M) Ja 
13 Hravn Forsne (M) Ja 
14 Charlotte Wallenstein (M) Ja 
15 Axel Storckenfeldt (M) Ja 
16 Peter Söderberg (M) Ja 
17 Franklin Eck (M) Ja 
18 Per-Axel Carlsson (M) Ja 
19 Berit Bergström (M) Ja 
21 Per Stenberg (M) Ja 
22 Fredrik Hansson (C) Ja 
23 Kristina Karlsson (C) Ja 
24 Bengt Alderin (C) Ja 
25 Henrik Arnesson (C) Ja 
26 Anders Eriksson (C) Ja 
27 Annika Hedman (C) Ja 
28 Heinrich Kaufmann (C) Ja 
29 Karin Green (C) Ja 
31 Peder Kirsten (L) Ja 
32 Monica Neptun (L) Ja 
33 Jan Eric Knutas (L) Ja 
34 Elin Hysén (L) Ja 
35 Madelene Höök (L) Ja 
36 Helena Nyborg (KD) Ja 
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 Ledamöter Röst 

37 Marie Wadström (KD) Ja 
38 Ulrika Högstrand (KD) Ja 
60 Roger Larsson (KB) Ja 
201 Marianne Wallengren (M) Ja 
202 Lars Thelén (M) Ja 
203 Emanuel Forsell (M) Ja 
215 Birgitta Gustafsson (L) Ja 
12 Thure Sandén (M) Nej 
39 Eva Borg (S) Nej 
40 Johan Tolinsson (S) Nej 
41 Magdalena Sundqvist (S) Nej 
43 Kent Stenhammar (S) Nej 
45 Rickard Wäst (S) Nej 
46 Maj-Britt Rane-Andersson (S) Nej 
47 Maria Rasmussen (V) Nej 
48 Kristina Rasmussen (V) Nej 
49 Maria Losman (MP) Nej 
50 Clas Rosander (MP) Nej 
51 Carita Boulwén (SD) Nej 
53 Tommy Bech (SD) Nej 
54 Susanne Andersson (SD) Nej 
55 Stefan Vilumsons (SD) Nej 
56 Torbjörn Andersson (SD) Nej 
57 Kenth Wallin (SD) Nej 
58 Tobias Eriksson (SD) Nej 
61 Agnetha Ernegård (-) Nej 
220 Gert Svensson (S) Nej 
221 Britt Tönnberg (S) Nej 
222 Susann Petrusson (S) Nej 
229 Hampus Jägnert (SD) Nej 
52 Stefan Jägnert (SD) Avstår 
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§ 34 Dnr 2020-00618 
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid anställning 
inom skolan samt vård och omsorg i Kungsbacka kommun 

Beslut 
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. Undantaget gäller inte för utländska examina som 
validerats, och därmed jämställs med svenska examina. 

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

Reservation 
Heinrich Kaufmann (C), Anders Eriksson (C), Annika Hedman (C), Fredrik Hansson 
(C), Bengt Alderin (C), Kristina Karlsson (C), Birgitta Gustafsson (L), Madelene 
Höök (L), Elin Hysén (L), Monica Neptun (L), Clas Rosander (MP), Maria Losman 
(MP), Kristina Rasmussen (V) och Maria Rasmussen (V) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för egna yrkanden. 

Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S), Kent Stenhammar (S), 
Rickard Wäst (S), Maj-Britt Rane Andersson (S), Gert Svensson (S), Britt Tönnberg 
(S) och Susann Petrusson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 
yrkanden, med följande motivering: 

 SD väljer att lägga fram en motion och M väljer att göra tillägg till denna 
motion som skapar fler problem än vad motionen och tilläggen löser.  
Tjänstemän har arbetat fram ett underlag som visar att den problematik som 
SD adresserat redan är omhändertagen. Tilläggen som M gjort har tjänstemän 
ej haft någon som helst möjlighet att bereda.  

Trots detta syftar motion och tillägg till att kraftigt påverka möjligheten för 
kommunens chefer att anställa den personal som de tycker är bäst lämpade 
för arbetsuppgifterna.  
Vi har till exempel idag engelskspråkig personal som arbetar inom 
kommunen, inom de berörda förvaltningarna och som anses vara ytterst 
kompetenta för sina arbetsuppgifter. Liknande anställningar kommer 
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kommunens chefer i berörda förvaltningar ej kunna göra under hela 2023 och 
halva 2024.  

Vi ser SD’s motion med M’s tillägg som ett illa genomtänkt, mycket dyrt, 

och ineffektivt lösningsförslag till påstådda problem. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om språkkrav vid anställning 
inom skola samt vård och omsorg i Kungsbacka kommun som anmäldes vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 8 september 2020. 

Motionären framhåller att det svenska språket är nyckeln till att bli en del av 
samhället, och en förutsättning för en fungerande kommunikation människor emellan 
samt avgörande för en välfärd av hög kvalitet. Vidare framhålls att det är 
grundläggande i alla arbeten att kunna förstå varandra, särskilt viktigt är det 
exempelvis inom vård och omsorg av äldre och sjuka och i arbete med barn i 
förskola, skola och fritidshem. Motionären vill därför införa språkkrav enligt 
Socialstyrelsen rekommendationer för användning vid nyanställningar inom Vård & 
Omsorg, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola och Gymnasium & 
Arbetsmarknad samt att redan anställda inom berörda förvaltningar i Kungsbacka 
kommun som inte har fullgoda kunskaper i svenska språket ska ges möjlighet till 
språklyft. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-02-22, § 49 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01, § 41 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-19 
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2021-02-17, § 24 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-01-09 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2021-02-18, § 8 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-01-21 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2021-02-17, § 13 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-02-10, § 18 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06, § 217 
Kommunfullmäktige 2020-09-08, § 105 
Motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid anställning inom skolan samt 
vård och omsorg, 2020-06-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carita Boulwén (SD), Emanuel Forsell (M), Hravn Forsne (M), Marie Wadström 
(KD), Stefan Jägnert (SD), Tommy Bech (SD) och Stephan Philipson (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Fredrik Hansson (C), Elin Hysén (L), Annika Hedman (C), Heinrich Kaufmann (C), 
Eva Borg (S), Maria Losman (MP), Monica Neptun (L), Johan Tolinsson (S), Karin 
Green (C), Magdalena Sundqvist (S), Anders Eriksson (C), Maria Rasmussen (V), 
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Maj-Britt Rane Andersson (S), Susann Petrusson (S), Bengt Alderin (C) och Kristina 
Karlsson (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. 

Ulrika Högstrand (KD) yrkar på ett tillägg i den fjärde att-satsen som lyder: 
 Undantaget gäller inte för utländska examina som validerats, och därmed 

jämställs med svenska examina. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, Fredrik Hanssons (C) m.fl. yrkande om bifall till 
kommunledningskontorets förslag och Ulrika Högstrands (KD) tilläggsyrkande. 

Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag och Fredrik Hanssons (C) m.fl. 
yrkande mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunfullmäktige 
godkänner: 

Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst innebär att bifalla Fredrik Hanssons (C) m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 33 ja-röster mot 27 nej-röster och 1 
frånvarande, beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 Ledamöter Röst 

1 Anders Ekström (M) Ja 
2 Peter Wesley (KD) Ja 
4 Andreas Johansson (M) Ja 
5 Lisa Andersson (M) Ja 
6 Christian Johansson (M) Ja 
9 Filip Berndtsson (M) Ja 
10 Kalle Påsse Sundvall (M) Ja 
11 Stephan Philipson (M) Ja 
12 Thure Sandén (M) Ja 
13 Hravn Forsne (M) Ja 
14 Charlotte Wallenstein (M) Ja 
15 Axel Storckenfeldt (M) Ja 
16 Peter Söderberg (M) Ja 
17 Franklin Eck (M) Ja 
18 Per-Axel Carlsson (M) Ja 
19 Berit Bergström (M) Ja 
21 Per Stenberg (M) Ja 
36 Helena Nyborg (KD) Ja 
37 Marie Wadström (KD) Ja 
38 Ulrika Högstrand (KD) Ja 
51 Carita Boulwén (SD) Ja 
52 Stefan Jägnert (SD) Ja 
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 Ledamöter Röst 

53 Tommy Bech (SD) Ja 
54 Susanne Andersson (SD) Ja 
55 Stefan Vilumsons (SD) Ja 
56 Torbjörn Andersson (SD) Ja 
57 Kenth Wallin (SD) Ja 
58 Tobias Eriksson (SD) Ja 
60 Roger Larsson (KB) Ja 
201 Marianne Wallengren (M) Ja 
202 Lars Thelén (M) Ja 
203 Emanuel Forsell (M) Ja 
229 Hampus Jägnert (SD) Ja 
22 Fredrik Hansson (C) Nej 
23 Kristina Karlsson (C) Nej 
24 Bengt Alderin (C) Nej 
25 Henrik Arnesson (C) Nej 
26 Anders Eriksson (C) Nej 
27 Annika Hedman (C) Nej 
28 Heinrich Kaufmann (C) Nej 
29 Karin Green (C) Nej 
31 Peder Kirsten (L) Nej 
32 Monica Neptun (L) Nej 
33 Jan Eric Knutas (L) Nej 
34 Elin Hysén (L) Nej 
35 Madelene Höök (L) Nej 
39 Eva Borg (S) Nej 
40 Johan Tolinsson (S) Nej 
41 Magdalena Sundqvist (S) Nej 
43 Kent Stenhammar (S) Nej 
45 Rickard Wäst (S) Nej 
46 Maj-Britt Rane-Andersson (S) Nej 
47 Maria Rasmussen (V) Nej 
48 Kristina Rasmussen (V) Nej 
49 Maria Losman (MP) Nej 
50 Clas Rosander (MP) Nej 
215 Birgitta Gustafsson (L) Nej 
220 Gert Svensson (S) Nej 
221 Britt Tönnberg (S) Nej 
222 Susann Petrusson (S) Nej 
61 Agnetha Ernegård (-) Frånvarande 

Ordföranden prövar sedan Ulrika Högstrands (KD) tilläggsyrkande mot avslag, och 
finner att kommunfullmäktige bifaller Ulrika Högstrands (KD) tilläggsyrkande. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 35 Dnr 2021-00842 
Svar på motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande av 
oppositionsbudget på demokratiska grunder i Kungsbacka 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den  
7 september 2021 föreslagit att kommunfullmäktige ska ta fram ett förslag på hur 
tjänstemän i berörda förvaltningar kan stödja samtliga partier representerade i 
kommunfullmäktige, inte bara de fyra som ingår i den politiska majoriteten, med att 
ta fram oppositionsbudgetar inför kommunfullmäktiges behandling av 
kommunbudgeten. 

Motionären menar att det är ett demokratiskt dilemma och svårt för invånarna att få 
en bild av hur olika politiska partier prioriterar var pengarna gör mest nytta när bara 
de ledande partierna får stöd från kommunens ekonomer i budgetarbetet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-02-22, § 50 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-08, § 56 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28 § 328 
Kommunfullmäktige 2021-09-07, § 123 
Motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande av oppositionsbudget på 
demokratiska grunder i Kungsbacka, 2021-08-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anders Ekström (M) yrkar att ärendet ska bordläggas till nästkommande 
sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag och eget yrkande om att ärendet ska bordläggas till 
nästkommande sammanträde. 

Ordföranden prövar först om ärendet ska bordläggas till nästkommande sammanträde 
eller avgöras i dag, och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
bordläggas till nästkommande sammanträde. 
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§ 36 Dnr 2021-00865 
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om utökad 
budgetberedning/verksamhetsberedning 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har i en motion som anmäldes vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 7 september 2021 föreslagit att 
budgetberedningen, som i dag består av ledamöterna i kommunstyrelsen 
arbetsutskott, ska utökas med representanter från de partier i kommunfullmäktige 
som inte är representerade i kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Vidare föreslår motionärerna att benämningen budgetberedning ska ändras till 
verksamhetsberedning och att syftet med beredningen ska vara att alla partier 
gemensamt ska få information samt möjlighet att löpande under året diskutera och 
ställa frågor till tjänstemän avseende verksamheterna och dess resurser. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-02-22, § 51 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-08, § 57 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28, § 327 
Kommunfullmäktige 2021-09-07, § 124 
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om utökad budgetberedning, 2021-08-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anders Ekström (M) yrkar att ärendet ska bordläggas till nästkommande 
sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag och eget yrkande om att ärendet ska bordläggas till 
nästkommande sammanträde. 

Ordföranden prövar först om ärendet ska bordläggas till nästkommande sammanträde 
eller avgöras i dag, och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
bordläggas till nästkommande sammanträde. 
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§ 37 Dnr 2022-00206 
Anmälan av motion från Maria Losman (MP) m.fl. om att utöka 
vattenskyddsområdet för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) och Clas Rosander (MP) har inkommit med en motion om att 
kommunen, i samarbete med Hallands och Västra Götalands länsstyrelser och 
berörda kommuner i Lygnerns avrinningsområde, ska verka för att komplettera 
föreskrifterna för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt genom att utöka 
vattenskyddsområdet till att omfatta hela avrinningsområdet för Lygnern. Vidare vill 
motionärerna att kommunen, i samarbete med berörda kommuner, identifierar 
potentiella föroreningskällor inom tillrinningsområdet till Lygnern samt genomför de 
inskränkningar rörande kemiska bekämpningsmedel som behövs för att uppnå syftet 
med områdesskyddet med hänsyn till flergenerationsperspektivet. 

Beslutsunderlag 
Motion från Maria Losman (MP) m.fl. om att utöka vattenskyddsområdet för 
Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt, 2022-02-23 

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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§ 38 Dnr 2022-00177 
Anmälan av motion från Agnetha Ernegård (-) om att utarbeta en policy 
för ordningsfrågor samt uppförande i kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att utarbeta en policy för 
ordningsfrågor samt uppförande i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om att utarbeta en policy för ordningsfrågor samt 
uppförande i kommunfullmäktige, 2022-02-16 

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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§ 39 Dnr 2022-00222 
Anmälan av motion från Agnetha Ernegård (-) om byggnation av 
bandyhall i Frillesås 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att 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 
menar att bandyhallen också skulle kunna användas för allmänhetens åkning i större 
utsträckning samt som en arena för andra aktiviteter, till exempel: teater- och 
musikframträdande, gymnastikuppvisningar med mera vilket skulle bidra till att göra 
Frillesås mer attraktivt för den utveckling som påbörjats där. 

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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§ 40 Dnr 2022-00247 
Anmälan av fråga från Peter Wesley (KD) till kommunalrådet Fredrik 
Hansson (C) om kostnad och finansiering kring bygget av ny arena 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och besvaras vid nästkommande 
sammanträde av kommunalrådet Fredrik Hansson (C). 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Wesley (KD) har inkommit med en fråga till kommunalrådet Fredrik Hansson 
(C) om kostnad och finansiering kring bygget av ny arena. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Peter Wesley (KD) om kostnad och finansiering kring bygget av ny arena, 
2022-03-07 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan besluta att 
frågan får ställas och besvaras vid nästkommande sammanträde av kommunalrådet 
Fredrik Hansson (C), och finner att kommunfullmäktige bifaller det 

Beslutet skickas till 
Fredrik Hansson (C) 
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§ 41 Dnr 2022-00248 
Anmälan av interpellation från Roger Larsson (KB) till nämnden för 
Vård & Omsorgs ordförande Hravn Forsne (M) om att kommunen går 
över till kylda färdigrätter i hemtjänsten 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid 
nästkommande sammanträde av nämnden för Vård & Omsorgs ordförande Hravn 
Forsne (M). 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en interpellation till nämnden för Vård & 
Omsorgs ordförande Hravn Forsne (M) om att kommunen går över till kylda 
färdigrätter i hemtjänsten. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Roger Larsson (KB) om att kommunen går över till kylda 
färdigrätter i hemtjänsten, 2022-03-08 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan besluta att 
interpellationen får ställas och besvaras vid nästkommande sammanträde av 
nämnden för Vård & Omsorgs ordförande Hravn Forsne (M), och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det 

Beslutet skickas till 
Hravn Forsne (M) 
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§ 42 Dnr 2021-00922 
Fyllnadsval för uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade Stefan Sundberg (KB) från sitt uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktiges valberedning vid sammanträdet den 9 november 
2021. Vid sammanträdet utsågs nuvarande ersättaren i kommunfullmäktiges 
valberedning Roger Larsson (KB) till ny ledamot i valberedningen samtidigt som 
fyllnadsvalet för uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning 
bordlades till nästkommande sammanträde. Fyllnadsvalet har efter detta bordlagts 
vid sammanträdena den 7 december 2021 och 8 februari 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2022-02-08, § 19 
Kommunfullmäktige 2021-12-07, § 198 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 166 
Avsägelse från Stefan Sundberg (KB), 2021-09-16 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ny ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning 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 ersättare i kommunfullmäktiges valberedning till 
nästkommande sammanträde och överlämna ärendet till kommunfullmäktiges 
valberedning för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktiges valberedning, Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; 
Service: lönecenter 
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§ 43 Dnr 2022-00008 
Eventuellt nya avsägelser och val till kommunala uppdrag 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att det till sammanträdet 8 mars 2022 
inte har tillkommit några ytterligare avsägelser eller val till kommunala uppdrag 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan notera till 
protokollet att det till sammanträdet 8 mars 2022 inte har tillkommit några ytterligare 
avsägelser eller val till kommunala uppdrag, och finner att kommunfullmäktige 
bifaller det. 
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§ 44 Dnr 2022-00005 
Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 9 februari 2022 till 8 mars 2022 har följande skrivelser inkommit till 
kommunfullmäktige: 

 Nämnden för Vård & Omsorgs beslut om förändringar i taxor och avgifter för 
2022 

 Kommunrevisionens granskning avseende måltidsverksamheten 

 Kommunrevisionens löpande granskning 2021 

 Länsstyrelsen i Hallands läns beslut att Stefan Vilumsons (SD) utsetts till ny 
ledamot i kommunfullmäktige för tiden till och med 14 oktober 2022 samt att 
Ingolf Johnsson (SD) utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden 
till och med 14 oktober 2022. 

 Nämnden för Förskola & Grundskolas beslut om revidering av Regler för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kungsbacka kommun 

 Nämnden för Individ & Familjeomsorgs beslut om återtagande i vissa delar 
av nämndens beslut den 18 november 2021 avseende taxor och avgifter för 
2022. 

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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