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 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

1 Anders Ekström (M)  
2 Peter Wesley (KD)  
3 Elisabeth Lyckevall (S)  
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27 Annika Hedman (C)  
28 Heinrich Kaufmann (C)  
29 Karin Green (C)  
30 Ulrika Landergren (L)  
31 Peder Kirsten (L)  
32 Monica Neptun (L)  
33 Jan Eric Knutas (L)  
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35 Madelene Höök (L) Birgitta Gustafsson (L), ersätter §§ 45-67 
36 Helena Nyborg (KD)  
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38 Ulrika Högstrand (KD)  
39 Eva Borg (S)  
40 Johan Tolinsson (S) Britt Tönnberg (S), ersätter §§ 45-67 
41 Magdalena Sundqvist (S) Susann Petrusson (S), ersätter §§ 45-67 
42 Lars Eriksson (S)  
43 Kent Stenhammar (S)  
44 Sara Heikkinen (S) Jan Byvik (S), ersätter §§ 45-67 
45 Rickard Wäst (S) May-Louise Flyrin (S), ersätter §§ 45-67 
46 Maj-Britt Rane-Andersson (S)  
47 Maria Rasmussen (V) Lothar Karnert (V), ersätter §§ 52-67 
48 Kristina Rasmussen (V) Hans Webeck (V), ersätter §§ 45-67  
49 Maria Losman (MP) Jan Riise (MP), ersätter §§ 45-51 
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) Hampus Jägnert (SD), ersätter §§ 45-67 
57 Kenth Wallin (SD)  
58 Tobias Eriksson (SD) Ulf Svärdh (SD), ersätter §§ 45-67 
59 Thord Brynielsson (SD) Jens Ling (SD), ersätter §§ 45-67 
60 Roger Larsson (KB) Christer Jorland (-), ersätter §§ 60-67 
61 Agnetha Ernegård (-)  

 
 

Närvarologg för ersättare 
 Ersättare 
212 Marie Björsell (C)  
213 Osama Mohamad Mesto (C)  
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217 Marie-Louise Rolf (L)  
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234 Mikaela Zackrisson (-) Närvarar §§ 45-51 
235 Christer Jorland (-) §§ 45-59 
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§ 45 Dnr 2022-00012 
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förändring av ärendelistan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anders Ekström (M) yrkar att ärende 8, svar på interpellation från Roger 
Larsson (KB) till nämnden för Vård & Omsorgs ordförande Hravn Forsne (M) om att 
kommunen går över till kylda färdigrätter i hemtjänsten, ska behandlas efter ärende 
15 vid dagens sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan godkänna 
förändring av ärendelistan, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 46 Dnr 2021-00578 
Utdelning av Hållbarhetspris i Kungsbacka 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar prisutdelningen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år delar Kungsbacka kommun ut kommunens hållbarhetspris. Prisutdelare är 
kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M). 

Hållbarhetspriset 2021 tilldelas Maleviks förskola – Bojen och K2C 
Kungsbacka ASF 

Maleviks förskola – Bojen 
2021 års pristagare har adopterat bin, skapat eget ekosystem, gått 
skräpplockarpromenader och mycket mer. Att så tidigt prata om vikten av 
hållbarhet är något som kan ge ringar på vattnet hos såväl barnens familjer 
som i deras fortsatta liv. Det tycker vi är värda en stor eloge. 

K2C Kungsbacka ASF 
2021 års pristagare är ett arbetsintegrerat socialt företag som värnar om såväl 
miljön som människor. Människorna som jobbar här är lyhörda, hjälpsamma 
och har en god känsla för återbruk. Här får såväl cyklar som prylar en ny 
chans. Företaget har även fler strängar på sin lyra såsom exempelvis 
skrädderi. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan notera 
prisutdelningen till protokollet, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 47 Dnr 2022-00040 
Information om redovisning av kommunalt partistöd för år 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunsekreterare Patrik Johansson informerar om redovisning av kommunalt 
partistöd. 

De grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd finns i kommunallagens 
(2007:725) 4 kap. 29-32 §§. Utöver dessa grundläggande bestämmelser har 
kommunfullmäktige den 9 december 2014 antagit regler för kommunalt partistöd.  

I reglerna anges att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 
kommunallagen och att det till denna redovisning ska lämnas ett granskningsintyg. 
Redovisningen och granskningen ska avse perioden 1 januari–31 december och 
lämnas in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Partistöd betalas ut 
årligen i förskott under januari månad efter beslut av fullmäktige. Om redovisning 
och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen inte lämnats 
in inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

Inför hanteringen av redovisning av 2021 års partistöd ombes samtliga partier att 
lämna in redovisning och granskningsintyg senast 18 maj 2022. Detta är ett tidigare 
datum än vad reglerna anger. Anledningen till denna uppmaning och 
tidigareläggning är att kommunstyrelsen ska kunna bereda ärendet vid sitt 
sammanträde 21 juni, alltså innan reglernas sista datum för inlämnande. 
Kommunfullmäktige kan sedan ta beslut i ärendet i samband med första 
sammanträdet efter sommaren.  

I samband med redovisningen av partistödet för 2021 kommer även frågan om 
utbetalning av partistöd för 2023 att hanteras. Utbetalning sker i januari 2023. Likt 
tidigare valår kommer förslag till beslut vara utformat så att det gäller under 
förutsättningen att partierna finns representerade i kommunfullmäktige även under 
mandatperioden 2022–2026. 

Information och blankett för redovisning har skickats till samtliga partier 
representerade i kommunfullmäktige den 28 februari 2022. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 48 Dnr 2022-00277 
Allmänhetens frågestund 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar allmänhetens frågestund till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att Kungsbacka kommuns årsredovisning 2021 behandlas under 
sammanträdet har allmänheten möjlighet att ställa frågor om kommunens olika 
verksamheter.  

Inför sammanträdet har det inte inkommit några frågor från allmänheten. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan notera 
allmänhetens frågestund till protokollet, och finner att kommunfullmäktige bifaller 
det. 
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§ 49 Dnr 2022-00013 
Information om revisionsrapporter från kommunrevisionen samt 
granskning av årsredovisning 2021 för Kungsbacka kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Litsegård ordförande i kommunrevisionen och Stefan Strömgren revisor i 
kommunrevisionen informerar om 2019 års granskning om informationssäkerhet, 
granskning om interna kontroller kopplade till risken för kvalificerade välfärdsbrott 
samt granskning av årsredovisning 2021 för Kungsbacka kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunrevisionens granskning av årsredovisning 2021 för Kungsbacka kommun 
Kommunrevisionens grundläggande granskning 2021 av Kungsbacka kommun 
Kommunrevisionens grundläggande granskning 2021 av nämnden för 
överförmyndare i samverkan 
Kommunrevisionens granskningsredogörelse 2021 för Stiftelsen Tjolöholm 
Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse och granskningsrapporter 2021 för 
Eksta Bostadsaktiebolag och Tempohus Kungsbacka AB 
Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2021 av Fastighets AB Sankta Gertrud 
Uppföljande granskning av 2019 års fördjupade granskningar 
Svar från kommunstyrelsen - Uppföljning av 2019 års granskning av 
informationssäkerhet 
Granskning av interna kontroller kopplade till risken för kvalificerade välfärdsbrott 
Kortrapport - Granskning av interna kontroller kopplade till risken för kvalificerade 
välfärdsbrott 
Svar från kommunstyrelsen - Granskning av interna kontroller kopplade till risken 
för kvalificerade välfärdsbrott 
Svar från nämnden för Individ & Familjeomsorg - Granskning av kommunens 
interna kontroller för att motverka kvalificerade välfärdsbrott 
Svar från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad - Granskning av interna 
kontroller kopplade till risken för kvalificerade välfärdsbrott 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 50 Dnr 2021-01204 
Årsredovisning 2021 för Kungsbacka kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2021 för Kungsbacka kommun. 

Kommunfullmäktige noterar Hållbarhetsbokslut 2021, daterat 2022-03-08. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens resultat uppgår till 465 miljoner kronor vilket är 412 miljoner bättre än 
budgeterat. Resultatet förklaras till stor del av högre skatteintäkter. Lägre 
befolkningsökning medför även lägre kostnader i verksamheten, till följd av 
exempelvis färre antal barn och elever än budgeterat. Kostnader för avskrivningar 
och tillkommande hyror understiger budget då investeringsvolymerna understiger 
planerat. Därtill påverkar den pågående pandemin resultatet, dels i form av lägre 
kostnader, dels till följd av erhållna statsbidrag.  

Under 2021 investerade kommunen för 745 miljoner kronor netto, inklusive effekten 
av finansiell leasing för hyror. Exkluderas detta uppgår nettoinvesteringarna till 623 
miljoner vilket är betydligt lägre än budgeterat. Av de största investeringarna under 
året kan nämnas ny- och tillbyggnad av Varlaskolan, ombyggnationen 
Frillesåsskolan samt färdigställande av parkeringshuset Linden. Det starka resultatet i 
kombination med de lägre investeringsvolymerna möjliggjorde för kommunen att 
amortera 100 miljoner på låneskulden, vilket är positivt ur ett finansiellt perspektiv.  

Koncernens resultat uppgår till 531 miljoner. Utöver kommunens resultat redovisar 
även Eksta Bostads AB ett överskott. Ekstas resultat är lägre än föregående år, men 
beror uteslutande på genomförda fastighetsförsäljningar under 2020.  

Kommunens nämnder redovisar ett överskott om 157 miljoner, vilket motsvarar 3 
procent av budgeten. Nämnden för Individ & Familjeomsorg redovisar överskott, 
vilket innebär att nämndens handlingsplan för ekonomi i balans givit effekt. 
Nämnden har löpande rapporterat till kommunstyrelsen utifrån kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt.  

I årsredovisningen rapporteras bedömningen av god ekonomisk hushållning ur ett 
helhetsperspektiv. Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning 
föreligger.    

I samband med årsredovisningen redovisas även hållbarhetsbokslutet för 2021. 
Hållbarhetsbokslutet är tillsammans med årsredovisningen ett viktigt underlag för 
kommande planering. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-03-22, § 54 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08, § 88 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-28 
Årsredovisning 2021 för Kungsbacka kommun 
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Hållbarhetsbokslut 2021, daterat 2022-03-08 

Anförande 
Lisa Andersson (M), Eva Borg (S), Clas Rosander (MP), Fredrik Hansson (C), 
Elisabeth Lyckevall (S), Jan Riise (MP), Monica Neptun (L), Elin Hysén (L), Britt 
Tönnberg (S), Peter Wesley (KD), Carita Boulwén (SD), Henrik Arnesson (C), Karin 
Green (C)  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C), Monica Neptun (L), Elin Hysén (L), Peter Wesley (KD) och 
Henrik Arnesson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Eva Borg (S), Britt Tönnberg (S) och Clas Rosander (MP) yrkar att 
Hållbarhetsbokslutet ska uppdateras genom att följande stycke läggs till i texten på  
sidan 7: 

 Undersökningar har visat att kommuner med stor andel ekologiska livsmedel 
också har hög andel inhemska livsmedel. Odling med ekologiska metoder 
gynnar resilienta jordbruksmetoder, biologisk mångfald och indirekt inhemsk 
produktion. Kommunen bör därför öka andelen ekologiska livsmedel. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag och Eva Borgs (S) m.fl. tilläggsyrkande. 

Ordföranden prövar först kommunstyrelsens förslag, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan Eva Borgs (S) m.fl. tilläggsyrkande mot avslag, och finner 
att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen, samtliga nämnder och bolag 
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§ 51 Dnr 2022-00271 
Revisionsberättelse 2021 för Kungsbacka kommun och fråga om 
ansvarsfrihet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar styrelse, nämnder och beredningar samt de enskilda  
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 med hänvisning 
till vad revisorerna uttalat i revisionsberättelsen. 

Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna. 

Anteckning 
Det noteras i protokollet att de ledamöter i kommunfullmäktige som under 2021 även 
var ledamöter eller ersättare i styrelse, nämnd eller beredning inte deltar i beslutet om 
ansvarsfrihet i den del som angår ledamoten. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har lämnat revisionsberättelse och redogörelse till 
revisionsberättelse den 25 mars 2022 avseende 2021 års verksamhet och förvaltning. 
Revisorerna har tillstyrkt att kommunfullmäktige beviljar styrelse, nämnder och 
beredningar samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. Revisorerna har även tillstyrkt att kommunfullmäktige 
godkänner kommunens årsredovisning för 2021. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 2021 
Redogörelse till revisionsberättelse 2021 
Kommunrevisionens granskning av årsredovisning 2021 för Kungsbacka kommun 
Kommunrevisionens grundläggande granskning 2021 av Kungsbacka kommun 
Kommunrevisionens grundläggande granskning 2021 av nämnden för 
överförmyndare i samverkan 
Kommunrevisionens granskningsredogörelse 2021 för Stiftelsen Tjolöholm 
Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse och granskningsrapporter 2021 för 
Eksta Bostadsaktiebolag och Tempohus Kungsbacka AB 
Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2021 av Fastighets AB Sankta Gertrud 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anders Ekström (M) yrkar att kommunfullmäktige beviljar styrelse, 
nämnder och beredningar samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 med hänvisning till vad revisorerna uttalat i 
revisionsberättelsen, att kommunfullmäktige noterar i protokollet att de ledamöter i 
kommunfullmäktige som under 2021 även var ledamöter eller ersättare i styrelse, 
nämnd eller beredning inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet i den del som angår 
ledamoten samt att kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna. 
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Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först eget yrkande om ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021 för styrelse, nämnder och beredningar samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan notera i protokollet att de 
ledamöter i kommunfullmäktige som under 2021 även var ledamöter eller ersättare i 
styrelse, nämnd eller beredning inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet i den del som 
angår ledamoten, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan lägga revisionsberättelsen till 
handlingarna, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och beredningar, nämnden för överförmyndare i samverkan, 
gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel, patientnämnden Halland, 
kommunrevisionen 
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§ 52 Dnr 2022-00247 
Svar på fråga från Peter Wesley (KD) till kommunalrådet Fredrik 
Hansson (C) om kostnad och finansiering kring bygget av ny arena 

Beslut 
Kommunfullmäktige förklarar frågedebatten för avslutad. 

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 
Svar på fråga, 2022-03-24 
Kommunfullmäktige 2022-03-08, § 40 
Fråga från Peter Wesley (KD) om kostnad och finansiering kring bygget av ny arena, 
2022-03-07 

Anförande 
Fredrik Hansson (C) 
Peter Wesley (KD) 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan förklara 
frågedebatten för avslutad, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 53 Dnr 2022-00142 
Fördelning av skolmiljarden 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige fördelar Kungsbacka kommuns andel av skolmiljarden 2022 
med 9 905 581 kronor till nämnden för Förskola & Grundskola och 3 879 326 kronor 
till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.  

Kommunfullmäktige beslutar att eventuell utökning av bidraget under 2022 fördelas 
enligt samma fördelningsgrund. 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1,4 
miljarder kronor under 2022 genom den så kallade skolmiljarden. Förstärkningen 
sker för att möta utmaningen som covid-19-pandemin inneburit. Statsbidraget betalas 
ut till samtliga kommuner i landet och fördelas proportionellt av Skolverket utifrån 
antalet barn och unga i åldrarna 6–19 år.   

Bidraget klassificeras som ett generellt statsbidrag i redovisningen. Kungsbacka 
kommun har två nämnder med ansvar för skolfrågorna, därav bör beslut om 
fördelning av bidraget fattas av kommunfullmäktige. 

I Kungsbacka kommun hanteras de generella statsbidragen på ett centralt ansvar i 
redovisningen och utgör därefter grund för ramtilldelning till nämnderna. 
Hanteringen av skolmiljarden följer av kommunens beslutade 
ekonomistyrningsprinciper. Följden av beslutet är att intäkterna år 2022 i form av 
generella statsbidrag höjs, samt att berörda nämnder erhåller motsvarande 
ramökning. Budgeterat resultat påverkas inte. Det är sedan upp till respektive nämnd 
att fördela medel till de fristående huvudmännen utifrån samma principer som till 
den egna verksamheten. 

Kungsbacka kommuns del av bidraget uppgår till 13 784 907 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-03-22, § 77 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-01, § 68 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-07 
Skolverkets beslut om utbetalning av tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022, 
2022-02-02  
Skolverkets beslutsbilaga avseende fördelning av tillfällig förstärkning av statligt 
stöd 2022, 2022-02-02 
Fördelning ålderskategorier Kungsbacka kommun 
Kommunfullmäktige 2021-09-07, § 119  
Kommunfullmäktige 2021-04-13, § 64 
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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 Förskola & Grundskola, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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§ 54 Dnr 2021-01002 
Ansökan om kommunal borgen från IFK Fjärås 

Beslut 
Kommunfullmäktige bifaller ansökan om kommunal borgen för IFK Fjärås. 

Sammanfattning av ärendet 
IFK Fjärås har ansökt om kommunal borgen som säkerhet för att få ta upp lån för 
upprustning och tillbyggnad av sin klubbstuga vid Ögärdets IP. Den ansökta 
borgenssumman uppgår till 2 miljoner kronor. Föreningen har tagit fram ett förslag 
till finansieringsplan på hela projektet som uppskattas till 4 miljoner kronor. Övrig 
finansiering sker med eget kapital, bidrag och sponsorer. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-03-22, § 78 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-01, § 69 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-08 
Ansökan om Kommunalt borgenslån från IFK Fjärås, 2021-10-20 
Styrelseprotokoll, 2020-03-10 
Policy för borgensåtagande, antagen av kommunfullmäktige 2013-09-10, § 123 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C), Eva Borg (S), Roger Larsson (KB), Annika Hedman (C), Bengt 
Alderin (C), Carita Boulwén (SD), Susann Petrusson (S), Karin Green (C), Hans 
Webeck (V) och Kristina Karlsson (C) yrkar bifall till ansökan om kommunal borgen 
för IFK Fjärås. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag och Fredrik Hanssons (C) m.fl. yrkande om att 
bifalla ansökan om kommunal borgen för IFK Fjärås. 

Ordföranden ställer 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 om att bifalla ansökan 
om kommunal borgen för IFK Fjärås. 
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Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 25 ja-röster mot 35 nej-röster och 1 
som avstår, beslutar att bifalla Fredrik Hanssons (C) m.fl. yrkande om att bifalla 
ansökan om kommunal borgen för IFK Fjärås. 

 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 
7 Maria Gathendahl (M) Ja 
8 Marianne Pleijel (M) Ja 
11 Stephan Philipson (M) Ja 
12 Thure Sandén (M) Ja 
13 Hravn Forsne (M) Ja 
14 Charlotte Wallenstein (M) Ja 
16 Peter Söderberg (M) Ja 
18 Per-Axel Carlsson (M) Ja 
19 Berit Bergström (M) Ja 
20 Ann-Helene Reimertz (M) Ja 
21 Per Stenberg (M) Ja 
36 Helena Nyborg (KD) Ja 
37 Marie Wadström (KD) Ja 
38 Ulrika Högstrand (KD) Ja 
49 Maria Losman (MP) Ja 
50 Clas Rosander (MP) Ja 
201 Marianne Wallengren (M) Ja 
203 Emanuel Forsell (M) Ja 
205 Annika Carlsson (M) Ja 
207 Lars Äng (M) Ja 
3 Elisabeth Lyckevall (S) Nej 
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 
30 Ulrika Landergren (L) Nej 
31 Peder Kirsten (L) Nej 
32 Monica Neptun (L) Nej 
33 Jan Eric Knutas (L) Nej 
34 Elin Hysén (L) Nej 
39 Eva Borg (S) Nej 
42 Lars Eriksson (S) Nej 
43 Kent Stenhammar (S) Nej 
46 Maj-Britt Rane-Andersson (S) Nej 
51 Carita Boulwén (SD) Nej 
53 Tommy Bech (SD) Nej 
54 Susanne Andersson (SD) Nej 
55 Stefan Vilumsons (SD) Nej 
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 Ledamöter Röst 

57 Kenth Wallin (SD) Nej 
60 Roger Larsson (KB) Nej 
61 Agnetha Ernegård (-) Nej 
215 Birgitta Gustafsson (L) Nej 
221 Britt Tönnberg (S) Nej 
222 Susann Petrusson (S) Nej 
223 Jan Byvik (S) Nej 
224 May-Louise Flyrin (S) Nej 
225 Hans Webeck (V) Nej 
226 Lothar Karnert (V) Nej 
229 Hampus Jägnert (SD) Nej 
231 Ulf Svärdh (SD) Nej 
232 Jens Ling (SD) Nej 
52 Stefan Jägnert (SD) Avstår 

 
Beslutet skickas till 
IFK Fjärås, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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§ 55 Dnr 2021-01127 
Utdelning av medel ur Stiftelsen Adolf och Hélene Hasselgrens 
Minnesfond 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar utdelning ur Stiftelsen Adolf Hasselgrens och hans 
maka Hélene Hasselgrens Minnesfond till en summa av 848 500 kronor för inköp 
och installation av skulpturen ”Change of directions” av konstnären Maria 

Miesenberger i parkstråket vid badhuset. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglerna för Stiftelsen borgmästare Adolf Hasselgrens och hans maka Hélene 
Hasselgrens minnesfond ska avkastningen användas till inköp av något konstverk, 
antingen för prydande av någon offentlig plats i Kungsbacka eller för prydande av 
någon kommunal byggnad.  

I testamentet anges att avkastningen ska kapitaliseras under de första fem eller tio 
åren. Detta har lett till en senare missuppfattning att utdelning endast får ske vart 
femte år. Senaste gången kommunfullmäktige fattade beslut angående utdelning ur 
stiftelsen var den 6 februari 2018 då det beslutades att skjuta upp utdelning för att 
senare bekosta inköp av konstverk till projektet Väster om ån som då ännu inte var 
färdigställt. Projektet pågår fortfarande och nämnden för Kultur & Fritid kan 
inkomma med förslag till inköp av konstverk då det är färdigställt.  

Utdelningsbara medel uppgår för närvarande till 2 267 347 kronor. 

Medel avseende konstgestaltning till parkstråket vid badhuset ska användas till inköp 
och installation av skulpturen ”Change of directions” av konstnären Maria 

Miesenberger. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-03-22, § 79 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-01, § 72 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-02 
Nämnden för Kultur & Fritid 2021-10-21, § 52 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-09-06  
Offert Kungsbackas Miesenberger Enterprise AB ”Change of Directions”,  
2021-09-03 

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, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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§ 56 Dnr 2022-00120 
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, fjärde kvartalet 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen, till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 
som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en 
insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen 
sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även 
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-03-22, § 80 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-01, § 73 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2022-01-19, § 10 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-12-23 
Sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 4 2021 

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 Gymnasium & Arbetsmarknad 
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§ 57 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 
Kommunfullmäktige 2022-03-08, § 35 
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 
Eva Borg (S) 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 Eva Borgs (S) 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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§ 58 Dnr 2021-00865 
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om utökad 
budgetberedning/verksamhetsberedning 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att andra insatser och 
ständiga förbättringar görs för att öka transparensen och delaktigheten i 
budgetarbetet. 

Reservation 
Carita Boulwén (SD), Stefan Jägnert (SD), Tommy Bech (SD), Susanne Andersson 
(SD), Stefan Vilumsons (SD), Hampus Jägnert (SD), Kenth Wallin (SD), Ulf Svärdh 
(SD) och Jens Ling (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

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 
Kommunfullmäktige 2022-03-08, § 36 
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 
Lisa Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Carita Boulwén (SD) och Maria Losman (MP) 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 och Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande om bifall till 
motionen. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Carita Boulwéns (SD) 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 Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande om bifall till 
motionen. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 44 ja-röster mot 17 nej-röster, 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 Ledamöter Röst 

1 Anders Ekström (M) Ja 
2 Peter Wesley (KD) Ja 
3 Elisabeth Lyckevall (S) Ja 
4 Andreas Johansson (M) Ja 
5 Lisa Andersson (M) Ja 
6 Christian Johansson (M) Ja 
7 Maria Gathendahl (M) Ja 
8 Marianne Pleijel (M) Ja 
11 Stephan Philipson (M) Ja 
12 Thure Sandén (M) Ja 
13 Hravn Forsne (M) Ja 
14 Charlotte Wallenstein (M) Ja 
16 Peter Söderberg (M) Ja 
18 Per-Axel Carlsson (M) Ja 
19 Berit Bergström (M) Ja 
20 Ann-Helene Reimertz (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 
28 Heinrich Kaufmann (C) Ja 
29 Karin Green (C) Ja 
30 Ulrika Landergren (L) Ja 
31 Peder Kirsten (L) Ja 
32 Monica Neptun (L) Ja 
33 Jan Eric Knutas (L) Ja 
34 Elin Hysén (L) Ja 
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 Ledamöter Röst 

36 Helena Nyborg (KD) Ja 
37 Marie Wadström (KD) Ja 
38 Ulrika Högstrand (KD) Ja 
39 Eva Borg (S) Ja 
43 Kent Stenhammar (S) Ja 
201 Marianne Wallengren (M) Ja 
203 Emanuel Forsell (M) Ja 
205 Annika Carlsson (M) Ja 
207 Lars Äng (M) Ja 
215 Birgitta Gustafsson (L) Ja 
221 Britt Tönnberg (S) Ja 
222 Susann Petrusson (S) Ja 
223 Jan Byvik (S) Ja 
224 May-Louise Flyrin (S) Ja 
225 Hans Webeck (V) Ja 
27 Annika Hedman (C) Nej 
42 Lars Eriksson (S) Nej 
46 Maj-Britt Rane-Andersson (S) Nej 
49 Maria Losman (MP) Nej 
50 Clas Rosander (MP) Nej 
51 Carita Boulwén (SD) Nej 
52 Stefan Jägnert (SD) Nej 
53 Tommy Bech (SD) Nej 
54 Susanne Andersson (SD) Nej 
55 Stefan Vilumsons (SD) Nej 
57 Kenth Wallin (SD) Nej 
60 Roger Larsson (KB) Nej 
61 Agnetha Ernegård (-) Nej 
226 Lothar Karnert (V) Nej 
229 Hampus Jägnert (SD) Nej 
231 Ulf Svärdh (SD) Nej 
232 Jens Ling (SD) Nej 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (37) 
Kommunfullmäktige Datum  

2022-04-05 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 59 Dnr 2021-00501 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om digital "Fixare" för 65+ 
samt de med funktionsnedsättning 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att resurser och 
arbetssätt för att stödja de som står utanför det digitala samhället redan finns och är 
under fortsatt utveckling, bland annat genom det kommunövergripande arbetet 
benämnt Mera digital. 

Sammanfattning av ärendet 
Agneta Ernegård (-) har i en motion som anmäldes till kommunfullmäktige den 4 
maj 2021 föreslagit att kommunen inrättar en tjänst som digital fixare för 
målgruppen 65+ samt för personer med funktionsnedsättning. Motionären framhåller 
att det i Kungsbacka kommuns handlingsplan Ett smartare Kungsbacka finns ett antal 
områden som kommunen vill utveckla med hjälp av digital teknik, bland annat 
välfärdsteknik och digital samhällsbyggnadsprocess, men att handlingsplanen inte 
beskriver hur kommuninvånarna ska använda de digitala tjänsterna. Den digitala 
fixaren ska kunna vara behjälplig vid användandet av olika digitala tjänster. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-03-22, § 81 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-01, § 74 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-03 
Nämnden för Kultur & Fritid, 2021-10-21, § 57 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-10-04 
Nämnden för Vård & Omsorg 2021-10-20, § 93 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-27  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2021-10-14, § 157 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-09, § 228 
Kommunfullmäktige 2021-05-04, § 87  
Motion från Agnetha Ernegård (-) om att tillsätta digital fixare för 65+ samt de med 
funktionsnedsättning, 2021-04-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agnetha Ernegård (-) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag och Agnetha Ernegårds (-) yrkande om bifall till 
motionen. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (37) 
Kommunfullmäktige Datum  

2022-04-05 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Agnetha Ernegårds (-) yrkande 
mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
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§ 60 Dnr 2022-00248 
Svar på 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 bordlägger ärendet till nästkommande sammanträde. 

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 
Svar på interpellation med bilaga, 2022-03-28 
Interpellation från Roger Larsson (KB) om att kommunen går över till kylda 
färdigrätter i hemtjänsten, 2022-03-08 

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

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar eget yrkande om bordläggning av ärendet 
till nästkommande sammanträde, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 61 Dnr 2022-00317 
Anmälan av interpellation från Elisabeth Lyckevall (S) till nämnden för 
Individ & Familjeomsorgs ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) om 
korttidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid 
nästkommande sammanträde av nämnden för Individ & Familjeomsorgs ordförande 
Kalle Påsse Sundvall (M). 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Lyckevall (S) har inkommit med en interpellation till nämnden för Individ 
& Familjeomsorgs ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) om korttidsverksamhet för 
barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Elisabeth Lyckevall (S) om korttidsverksamhet för barn och 
ungdomar med funktionsnedsättningar, 2022-03-29 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan besluta att 
interpellationen får ställas och besvaras vid nästkommande sammanträde av 
nämnden för Individ & Familjeomsorgs ordförande Kalle Påsse Sundvall (M), och 
finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kalle Påsse Sundvall (M) 
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§ 62 Dnr 2022-00332 
Anmälan av interpellation från Elin Hysén (L) till nämnden för Kultur & 
Fritids ordförande Kristina Karlsson (C) om Kungsbacka kvinnojour 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid 
nästkommande sammanträde av nämnden för Kultur & Fritids ordförande Kristina 
Karlsson (C). 

Sammanfattning av ärendet 
Elin Hysén (L) har inkommit med en interpellation till nämnden för Kultur & Fritids 
ordförande Kristina Karlsson (C) om Kungsbacka kvinnojour. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Elin Hysén (L) om Kungsbacka kvinnojour, 2022-04-05 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan besluta att 
interpellationen får ställas och besvaras vid nästkommande sammanträde av 
nämnden för Kultur & Fritids ordförande Kristina Karlsson (C), och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kristina Karlsson (C) 
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§ 63 Dnr 2022-00331 
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om Kungsbacka Torg 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om Kungsbacka Torg. Motionären 
vill att kommunfullmäktige omedelbart upphäver nämnden för Tekniks beslut om att 
förändra torgets södra del som bland annat innebär samtliga parkeringsplatser 
förutom handikapplatserna ska tas bort. Vidare vill motionären att nämnden för 
Teknik tillsammans med förvaltningen ska arbeta fram förslag på alternativa 
lösningar för torget som kommuninnevånarna kan få tycka till om, och att nämnden 
därefter överlämnar frågan till kommunfullmäktige för behandling. 

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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§ 64 Dnr 2021-00922 
Fyllnadsval för uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ny ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning 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, den 8 februari 2022 och den 8 mars 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2022-03-08, § 42 
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 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 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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§ 65 Dnr 2022-00261 
Fyllnadsval för uppdrag som nämndeman vid Varbergs tingsrätt 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att Gunilla Hasewinkel avflyttat från Kungsbacka 
kommun och därmed har valbarheten för uppdraget som nämndeman vid Varbergs 
tingsrätt enligt rättegångsbalkens 4 kap. 6 § upphört. 

Kommunfullmäktige utser Lena Knutsson, Vipekärrsvägen 40, 434 94 Vallda, till 
uppdraget som ny nämndeman vid Varbergs tingsrätt för tiden till och med 31 
december 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Gunilla Hasewinkel har avflyttat från Kungsbacka kommun och därmed har 
valbarheten för uppdraget som nämndeman vid Varbergs tingsrätt enligt 
rättegångsbalkens 4 kap. 6 § upphört. 

Kommunfullmäktige ska enligt rättegångsbalkens 4 kap. 8 § genomföra fyllnadsval 
för uppdraget. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Gunilla Hasewinkel, 2022-03-10 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
Kommunfullmäktige utser Lena Knutsson, Vipekärrsvägen 40, 434 94 Vallda, till 
uppdraget som ny nämndeman vid Varbergs tingsrätt för tiden till och med 31 
december 2023. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan notera att 
Gunilla Hasewinkel avflyttat från Kungsbacka kommun och att valbarheten för 
uppdraget som nämndeman vid Varbergs tingsrätt enligt rättegångsbalkens 4 kap. 6 § 
därmed har upphört, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Lena Knutsson, 
Vipekärrsvägen 40, 434 94 Vallda, till uppdraget som ny nämndeman vid Varbergs 
tingsrätt för tiden till och med 31 december 2023, och finner att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Varbergs tingsrätt, Gunilla Hasewinkel, Lena Knutsson, Kommunledningskontoret: 
Troman 
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§ 66 Dnr 2022-00008 
Eventuellt nya avsägelser och val till kommunala uppdrag 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att det till sammanträdet 5 april 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 5 april 2022 inte har tillkommit några ytterligare 
avsägelser eller val till kommunala uppdrag, och finner att kommunfullmäktige 
bifaller det. 
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§ 67 Dnr 2022-00005 
Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 9 mars 2022 till 5 april 2022 har följande skrivelser inkommit till 
kommunfullmäktige: 

 Kommunstyrelsens beslut om internkontrollrapport för Kungsbacka kommun 
2021 

 Kommunrevisionens granskning avseende åtgärdsarbetet inom nämnden för 
Individ & Familjeomsorg 

 Kommunrevisionens granskning av lokalförsörjningsprocessen. 
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