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Kommunfullmäktige 

Sammanträde tisdagen den 6 december 2022 kl. 18.00 
Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Ordinarie: 
Maria Losman (MP) 
Emanuel Forsell (M) 
 
Ersättare: 
Johan Tolinsson (S) 
Hravn Forsne (M) 
 
Digital justering 14 december 2022 

 
Prisutdelning 

  

1.  Utdelning av Hållbarhetspriset 
2022 

2022-00753   

 
Valärenden 

  

2.  Fastställande av antalet ledamöter 
och ersättare i nämnder, styrelse 
och utskott för mandatperioden 
2023–2026 

2022-00775   

3.  Val av revisorer för granskning av 
kommunens verksamhet 2023–
2026 

2022-00794   
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4.  Val av ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande 
till kommunstyrelsen 2023-01-
01–2026-12-31 

2022-00795   

5.  Val av ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande 
till krisledningsnämnden 2023-01-
01–2026-12-31 

2022-00796   

6.  Val av ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande 
till byggnadsnämnden 2023-01-
01–2026-12-31 

2022-00797   

7.  Val av ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande 
till nämnden för Förskola & 
Grundskola 2023-01-01–2026-12-
31 

2022-00798   

8.  Val av ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande 
till nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad 2023-01-01–
2026-12-31 

2022-00799   

9.  Val av ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande 
till nämnden för Individ & 
Familjeomsorg 2023-01-01–2026-
12-31 

2022-00800   

10.  Val av ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande 
till nämnden för Kultur & Fritid 
2023-01-01–2026-12-31 

2022-00801   

11.  Val av ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande 
till nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd 2023-01-01–2026-12-
31 

2022-00802   
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12.  Val av ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande 
till nämnden för Service 2023-01-
01–2026-12-31 

2022-00803   

13.  Val av ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande 
till nämnden för Teknik 2023-01-
01–2026-12-31 

2022-00804   

14.  Val av ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande 
till valnämnden 2023-01-01–
2026-12-31 

2022-00805   

15.  Val av ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande 
till nämnden för Vård & Omsorg 
2023-01-01–2026-12-31 

2022-00806   

16.  Val av ledamöter, ersättare och 
ordförande till 
arvodesberedningen 2023-01-01–
2026-12-31 

2022-00807   

17.  Val av ledamöter, suppleanter, 
ordförande och vice ordförande, 
ställföreträdare, 
lekmannarevisorer och 
partirepresentanter till Eksta 
Bostads AB 

2022-00808   

18.  Val av ledamöter, suppleanter, 
ordförande och vice ordförande, 
lekmannarevisorer och 
partirepresentanter till Tempohus 
Kungsbacka AB 

2022-00809   

19.  Val av ledamot, suppleant, 
ställföreträdare och 
lekmannarevisorer till Fastighets 
AB Sankta Gertrud 

2022-00810   



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 4 (10) 
 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

20.  Val av ledamöter, suppleanter, 
ordförande och vice ordförande 
till Stiftelsen Tjolöholm 

2022-00811   

21.  Val av revisorer för Stiftelsen 
Tjolöholm 

2022-00894   

22.  Val av ledamot, ersättare och 
revisorer samt nominering av vice 
ordförande till nämnden för 
överförmyndare i samverkan 
2023-01-01-2026-12-31 

2022-00812   

23.  Val av ledamot, ersättare och 
revisorer till Patientnämnden 
Halland 2023-01-01–2026-12-31 

2022-00813   

24.  Val av ledamot, ersättare och 
revisorer till gemensam nämnd för 
hemsjukvård och hjälpmedel 
2023-01-01–2026-12-31 

2022-00814   

25.  Val av representant och ersättare 
för representant till Kattegatts 
kustvattenråd 2023-01-01–2026-
12-31 

2022-00815   

26.  Val av styrelserepresentant, 
medlemsamrådsrepresentant och 
revisor till Samordningsförbundet 
Halland 2023-01-01–2026-12-31 

2022-00816   

27.  Val av ledamöter till Kommun- 
och Regionledningsforum 2023-
01-01–2026-12-31 

2022-00817   

28.  Val av styrelseledamot och 
ställföreträdare vid 
föreningsstämma till Coompanion 
Halland 2023-01-01–2026-12-31 

2022-00819   

29.  Fyllnadsval för uppdrag som 
ställföreträdare i Coompanion 
Halland 

2022-00526   
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30.  Val av granskare av 
begravningsverksamhet (50 § 
begravningsförordningen) 2023-
01-01–2026-12-31 

2022-00820   

31.  Val av revisorer i 
donationsstiftelser som förvaltas 
av kommunen 2023-01-01–2026-
12-31 

2022-00821   

32.  Val av ledamot och ersättare till 
Kungsbacka Jaktvårdskrets 2023-
01-01–2023-12-31 

2022-00822   

33.  Val av ombud och ersättare för 
ombud till Lygnerns vattenråd 
2023-01-01–2026-12-31 

2022-00823   

34.  Val av representant och ersättare 
för representant till 
Kungsbackaåns 
Vattenvårdsförbund 2023-01-01–
2026-12-31 

2022-00824   

35.  Val av gode män enligt 
fastighetsbildningslagen (FBL) 4 
kap. 2 § 2023-01-01–2026-12-31 

2022-00825   

36.  Val av ledamot och ersättare till 
Tölö bygdegårdsförening 2023-
01-01–2023-12-31 

2022-00826   

37.  Val av ombud till Fjärås 
bygdegårdsförening 2023-01-01–
2024-12-31 

2022-00827   

38.  Val av kommunalråd 2023-01-01-
2026-12-31 samt fastställande av 
fördelning av arbetsuppgifter 
mellan kommunalråden 

2022-00828   

39.  Ordning för ersättares inkallande 
till tjänstgöring 

2022-00777   
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Interpellationer – 
besvarande 

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

40.  Svar på interpellation från 
Magdalena Sundqvist (S) till 
nämnden för Individ & 
Familjeomsorgs ordförande 
Gunilla Apler (M) om samverkan 
i Kungsbacka kommun enligt LSS 

2022-00764   

41.  Svar på interpellation från Maria 
Losman (MP) till 
kommunstyrelsens ordförande 
Lisa Andersson (M) om 
friskvårdsbidrag och 
förmånscyklar 

2022-00843   

42.  Anmälan och svar på 
interpellation från Ermin Skoric 
(S) till nämnden för Vård & 
Omsorgs ordförande Hravn 
Forsne (M) om bemanning och 
rekrytering inom äldreomsorgen 

2022-00893   

 
Beslutsärenden 

  

43.  Rapport från nämnden för Vård & 
Omsorg av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS, kvartal 2, 
2022 

2022-00690  KS 2022-11-22, § 266 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden 
för Vård & Omsorg enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade till protokollet. 

44.  Rapport från nämnden för Individ 
& Familjeomsorg av ej 
verkställda beslut enligt SoL och 
LSS, kvartal 2, 2022 

2022-00721  KS 2022-11-22, § 267 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden 
för Individ & Familjeomsorg enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade till protokollet. 
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45.  Överföring av budgetansvar 
avseende boende för nyanlända 

2022-00422  KS 2022-11-22, § 268 
Kommunfullmäktige överför budgetansvar för 
boende för nyanlända från kommunstyrelsen till 
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 
vilket för 2022 är 4 722 000 kronor och för 2023 
4 850 000 kronor. 

46.  Taxa för plan- och 
byggverksamhet 

2022-00278  KS 2022-11-22, § 269 
Kommunfullmäktige antar Taxa för plan- och 
byggverksamheten i Kungsbacka kommun, 
daterad 2022-09-22. 
Taxan träder i kraft den 1 januari 2023 och 
tillämpas på de ärenden som kommer in från och 
med denna tidpunkt. 
Kommunfullmäktige beslutar att avgiften per 
timme för tjänster enligt tabell A sätts till 1 250 
kronor och för tjänster enligt tabell B till 1 000 
kronor.  
Kommunfullmäktige ger byggnadsnämnden 
respektive kommunstyrelsen i uppdrag att årligen 
justera avgiftsbeloppen för respektive verksamhet 
i enlighet med taxans bestämmelse 4. 
Indexjustering av taxan. 

47.  Taxa för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter 

2022-00641  KS 2022-11-22, § 270 
Kommunfullmäktige antar taxa för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter, daterad 2022-10-04, att gälla 
från och med den 1 januari 2023. 
Kommunfullmäktige beslutar att avgiften per 
timme sätts till 1 350 kronor.  
Kommunfullmäktige ger nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd i uppdrag att årligen justera 
avgiftsbeloppen i enlighet med taxans 
bestämmelser § 8 Indexuppräkning.  
Taxa för offentlig kontroll och vissa 
jordbruksprodukter, antagen av 
kommunfullmäktige 2022-05-10, § 75, upphör att 
gälla samtidigt som ny taxa träder i kraft. 
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48.  Antagande av Lokala 
avfallsföreskrifter 

2022-00687  KS 2022-11-22, § 271 
Kommunfullmäktige antar Lokala 
avfallsföreskrifter, daterade 2022-08-23, att ingå i 
Kungsbacka kommuns renhållningsordning, 
antagen av kommunfullmäktige 2016-12-06, § 
198. 
De Lokala avfallsföreskrifterna gäller från och 
med 1 januari 2023.  
Lokala renhållningsföreskrifterna i Kungsbacka 
kommuns renhållningsordning, antagna av 
kommunfullmäktige 2016-12-06, § 198, upphör 
samtidigt att gälla. 

49.  Redovisning av icke 
färdigberedda motioner (2, 2022) 

2022-00049  KS 2022-11-22, § 272 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av 
icke färdigberedda motioner till och med 2022-09-
30 till protokollet. 

 
Motioner – besvarande 

  

50.  Svar på motion från Eva Borg (S) 
om att ta fram en 
träbyggnadsstrategi 

2021-01157  KS 2022-11-22, § 273 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att dess syfte redan uppfylls i 
kommunens övergripande mål och fokusområde, 
klimatstrategins mål om begränsning av utsläpp av 
klimatgaser samt med hänvisning till de pågående 
rutiner som kommunen har vid nybyggnation. 
Tillämpningen av dessa pekar på att vi över tid ska 
välja bästa möjliga teknik för att minimera våra 
koldioxidutsläpp och inte låsa oss till ett 
byggmaterial. 

51.  Svar på motion från Agnetha 
Ernegård (-) om lägenheter till 
studenter och anställda i Vård & 
Omsorgs boenden 

2022-00096  KS 2022-11-22, § 274 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att frågan om outnyttjade lokaler 
hanteras inom ramen för nämnden för Vård & 
Omsorgs lokalbehovsplan samt att gällande 
detaljplan inte medger att kommunen hyr ut 
lägenheterna till studenter. 
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52.  Svar på motion från Agnetha 
Ernegård (-) om att ändra ordet 
brukare till kunder/boende inom 
vård och omsorg 

2022-00340  KS 2022-11-22, § 275 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till dels att begreppet brukare inte kan 
ersättas med kunder/boende för alla insatser inom 
vård och omsorg, dels att ett införande av 
begreppet kund riskerar att förskjuta de 
offentligfinansierade insatserna, från 
objektivitetsprincipens krav på saklighet och 
opartiskhet i myndighetsutövningen, mot ett 
kundnöjdhetsperspektiv. 

53.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om att ändra ordet 
brukare till kunder/boende inom 
vård och omsorg 

2022-00409  KS 2022-11-22, § 276 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till dels att begreppet brukare inte kan 
ersättas med kunder/boende för alla insatser inom 
vård och omsorg, dels att ett införande av 
begreppet kund riskerar att förskjuta de 
offentligfinansierade insatserna, från 
objektivitetsprincipens krav på saklighet och 
opartiskhet i myndighetsutövningen, mot ett 
kundnöjdhetsperspektiv. 

54.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om pensionärers 
möjlighet att äta skollunch 

2022-00403  KS 2022-11-22, § 277 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att det råder platsbrist i 
skolmatsalarna samt att motionens förslag 
försvårar skolornas arbete med att göra skolan till 
en trygg och säker plats för elever. 

55.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om fullvaccinering 
inom Kungsbacka kommuns 
verksamheter 

2022-00083  KS 2022-11-22, § 278 
Kommunfullmäktige anser motionens yrkande ett 
och två besvarade med hänvisning till att 
kommunen redan arbetar så som motionären 
efterfrågar. 
Kommunfullmäktige avslår motionens tredje 
yrkande med hänvisning till att ett krav på 
vaccination skulle kunna stå i strid med 
lagstiftning, exempelvis diskrimineringslagen, i 
fall då sökande på grund av funktionsnedsättning 
eller religiösa skäl inte kan eller vill vaccinera sig 
samt att ett krav på vaccination inom kommunens 
samtliga verksamheter sannolikt inte skulle vara 
förenligt med god sed på arbetsmarknaden. 
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56.  Svar på motion från Peter Wesley 
(KD) m.fl. om att utreda 
möjligheter till arbete efter 65 

2022-00570  KS 2022-11-22, § 279 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att kommunfullmäktige 8 december 
2020 beslutat om Riktlinjer för ett långt och gott 
arbetsliv - med inriktning att få äldre att jobba 
längre. 

 
Övrigt 

  

57.  Anmälan av motion från Elisabeth 
Sahlsten (MP) m.fl. om 
gemensamma måltider för äldre 

2022-00857   

58.  Anmälan av interpellation från 
Elisabeth Sahlsten (MP) till 
nämnden för Tekniks ordförande 
Monica Neptun (L) om vägkanten 
som blomsteräng och energikälla 

2022-00900  

59.  Anmälan av eventuellt nya 
motioner, interpellationer och 
frågor 

2022-00009   

60.  Eventuellt nya avsägelser och val 
till kommunala uppdrag 

2022-00008   

61.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 

2022-00005   

 
Anders Ekström 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 

 


	Kommunfullmäktige
	Prisutdelning
	Valärenden
	Interpellationer – besvarande
	Beslutsärenden
	KS 2022-11-22, § 266
	KS 2022-11-22, § 267
	KS 2022-11-22, § 268
	KS 2022-11-22, § 269
	KS 2022-11-22, § 270
	KS 2022-11-22, § 271
	KS 2022-11-22, § 272

	Motioner – besvarande
	KS 2022-11-22, § 273
	KS 2022-11-22, § 274
	KS 2022-11-22, § 275
	KS 2022-11-22, § 276
	KS 2022-11-22, § 277
	KS 2022-11-22, § 278
	KS 2022-11-22, § 279

	Övrigt

