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 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

1 Anders Ekström (M)  
2 Peter Wesley (KD)  
3 Elisabeth Lyckevall (S)  
4 Andreas Johansson (M)  
5 Lisa Andersson (M)  
6 Christian Johansson (M)  
7 Maria Gathendahl (M)  
8 Marianne Pleijel (M)  
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)  
17 Franklin Eck (M)  
18 Per-Axel Carlsson (M)  
19 Berit Bergström (M)  
20 Ann-Helene Reimertz (M)  
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 §§ 1-24 
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)  
43 Kent Stenhammar (S)  
44 Sara Heikkinen (S) Gert Svensson (S) ersätter §§ 1-24 
45 Rickard Wäst (S)  
46 Maj-Britt Rane-Andersson (S)  
47 Maria Rasmussen (V)  
48 Kristina Rasmussen (V) §§ 1-13, utan ersättare §§ 14-24  
49 Maria Losman (MP)  
50 Clas Rosander (MP) Elisabeth Sahlsten (MP) ersätter §§ 1-24 
51 Carita Boulwén (SD)  
52 Stefan Jägnert (SD)  
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 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

53 Tommy Bech (SD)  
54 Susanne Andersson (SD)  
55 Roger Krantz (SD) Stefan Vilumsons (SD) ersätter §§ 1-24 
56 Torbjörn Andersson (SD)  
57 Kenth Wallin (SD) Hampus Jägnert (SD) ersätter §§ 1-24 
58 Tobias Eriksson (SD)  
59 Thord Brynielsson (SD) Ulf Svärdh (SD) ersätter §§ 1-24 
60 Roger Larsson (KB)  
61 Agnetha Ernegård (-)  
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§ 1 Dnr 2021-01212 
Anmälan och svar på interpellation från Maria Losman (MP) till 
nämnden för Tekniks ordförande Monica Neptun (L) om cykelbanor runt 
skolorna 

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 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion till nämnden för Tekniks 
ordförande Monica Neptun (L) om cykelbanor runt skolorna. 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation, 2022-01-25 
Interpellation från Maria Losman (MP) om cykelbanor runt skolorna, 2021-12-10 

Anförande 
Elisabeth Sahlsten (MP) 
Monica Neptun (L) 
Heinrich Kaufmann (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. 
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§ 2 Dnr 2022-00095 
Anmälan och svar på interpellation från Agnetha Ernegård (-) till 
nämnden för Vård & Omsorgs ordförande Hravn Forsne (M) om 
nämnden för Vård & Omsorgs uppdrag 

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

Kommunfullmäktige förklarar interpellationsdebatten för avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en interpellation till nämnden för Vård & 
Omsorgs ordförande Hravn Forsne (M) om nämnden för Vård & Omsorgs uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation, 2022-01-19 
Interpellation från Agnetha Ernegård (-) om nämnden för Vård & Omsorgs uppdrag, 
2022-01-31 

Anförande 
Hravn Forsne (M) 
Agnetha Ernegård (-) 
Bengt Alderin (C) 
Carita Boulwén (SD) 
Roger Larsson (KB) 
Johan Tolinsson (S) 
Fredrik Hansson (C) 
Birgitta Gustafsson (L) 
Susanne Andersson (SD) 
Maj-Britt Rane-Andersson (S) 
Magdalena Sundqvist (S) 
Filip Berndtsson (M) 
Tommy Bech (SD) 
Maria Losman (MP) 
Elin Hysén (L) 

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

Ordföranden prövar efter interpellationsdebatten om interpellationsdebatten kan 
förklaras för avslutad, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 3 Dnr 2021-01023 
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt SoL, kvartal 3 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 2021-12-14, § 328 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-16, § 387 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2021-10-13, § 118 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-09-28 
Sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 3 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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§ 4 Dnr 2021-01167 
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 2021 

Beslut 
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. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte 
har verkställts tre månader efter beslut.  

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.  

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 2022-01-25, § 21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11, § 1 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2021-11-18, § 182 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-11-03  
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3 2021 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2020 och kvartal 1-3 

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 Individ & Familjeomsorg 
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§ 5 Dnr 2021-01166 
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 3 2021 

Beslut 
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. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har 
verkställts tre månader efter beslut.  

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.  

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 2022-01-25, § 22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11, § 2 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2021-11-17, § 109 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-10-27 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (39) 
Kommunfullmäktige Datum  

2022-02-08 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Eksta Bostads AB:s begäran om en utökad 
borgensram med 345 000 000 kronor till 4 071 000 000 kronor med villkor att den 
utökade borgensramen börjar gälla från det datum beslutet får laga kraft. Tidigare 
beslut från 2019-11-05, § 160, 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. 

Beslutsunderlag 
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 

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 
Eksta Bostads AB, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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§ 7 Dnr 2019-00915 
Uppdatering av nämnden för Kultur & Fritids reglemente samt 
fördelning av övergripande ansvar för att leda och samordna 
hållbarhetsarbetet 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för Kultur & Fritid, daterat  
2021-11-26. 

Reglemente för nämnden för Kultur & Fritid, antaget av kommunfullmäktige  
2019-08-13, § 104, upphör därmed att gälla. 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska ansvara för att leda och 
samordna hållbarhetsarbetet utifrån ett övergripande perspektiv. Kommunstyrelsens 
reglemente uppdateras i enlighet med beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Kultur & Fritid har lyft fram ett antal områden där nämndens 
reglemente behöver ändras. 

Reglementet behöver förtydligas utifrån att Kultur & Fritid inte längre har hand om 
den del av anläggningarna för kultur och fritid som handlar om byggnadernas drift 
och skötsel. Ansvaret i denna del har i sin helhet övergått till nämnderna för Teknik 
och för Service. Kultur & Fritids ansvar blir därför att tillhandahålla och upplåta 
anläggningarna för de externa behoven, det vill säga till enskilda, föreningar och 
organisationer för kultur- och fritidsaktiviteter oavsett alternativ för driften av 
idrotts- eller kulturverksamheten i anläggningen.  

Ansvaret för friluftsliv lyfts fram något i nämndens uppdrag. Det blir också tydligt 
att nämnden ska driva och utveckla arbetsområdet friluftsliv, dock tillsammans med 
kommunstyrelsen och nämnden för Teknik.  

Inom sociala hållbarhetsområdet finns i nuvarande reglemente uppräknat ett antal 
specifika områden som nämnden har ansvar för. Dessa läggs nu samman under 
begreppet ”Folkhälsa och Social hållbarhet”. Även här är uppgiften att driva och 

utveckla. Därtill kompletteras kommunstyrelsens reglemente med en formulering 
avseende social hållbarhet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-01-25, § 24 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11, § 4 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-26 
Reglemente för nämnden för Kultur & Fritid, förslag 2021-11-26 
Nämnden för Kultur & Fritid 2019-11-28, § 89 
Förvaltningen för Kultur & Fritid tjänsteskrivelse, 2019-11-06 
Reglemente för nämnden för Kultur & Fritid, antaget av kommunfullmäktige  
2019-08-13, § 104 
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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 Kultur & Fritid, kommunstyrelsen 
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§ 8 Dnr 2021-00296 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om uppställningsplats för 
husbilar och husvagnar 

Beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionens intention och ger nämnden för Kultur & 
Fritid i uppdrag att tillsammans med nämnden för Teknik och kommunstyrelsen 
utreda möjligheten att skapa fler ställplatser för främst husbilar men även husvagnar i 
Kungsbacka stad. 

I utredningen ska det ingå att kontakt tas med fastighetsägare samt näringslivet för att 
efterhöra eventuellt intresse om att vara med att tillskapa ställplatser. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 9 
mars 2021 att kommunen ska verka för att utbudet av övernattningsmöjligheter för 
besökare till kommunen ökar. 

Motionären vill att kommunen kontaktar Aranäs AB för att diskutera frågan om att 
anlägga en uppställningsplats för husbilar och husvagnar på 
Kungsgärde/Apotekarängen samt att kommunen, oavsett svaret från Aranäs AB, 
undersöker möjligheten att anlägga uppställningsplats för husbilar och husvagnar på 
annan lämplig plats i centralorten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-12-14, § 329 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-16, § 390 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-20 
Nämnden för Teknik 2021-06-16, § 75 
Nämnden för Teknik, yttrande 2021-05-24 
Nämnden för Kultur & Fritid 2021-06-17, § 28 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-05-31 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 133 
Kommunfullmäktige 2021-03-09, § 36 
Motion från Roger Larsson (KB), 2021-03-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Wadström (KD), Carita Boulwén (SD), Lisa Andersson (M), Kristina Karlsson 
(C), Eva Borg (S), Torbjörn Andersson (SD) och Monica Neptun (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Peter Söderberg (M), Roger Larsson (KB) och Agnetha Ernegård (-) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag, men med den ändringen att ordet uppställningsplatser 
ändras till ställplatser. 
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Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag med ändringen att ordet uppställningsplatser ändras 
till ställplatser. 

Ordföranden prövar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens 
förslag med ändringen att ordet uppställningsplatser ändras till ställplatser, och finner 
att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Kultur & Fritid, nämnden för Teknik, kommunstyrelsen 
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§ 9 Dnr 2020-01063 
Svar på motion från Magdalena Sundqvist (S) om Sveriges första 
kommun med "anti-trafficking"-policy 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att dess syfte redan 
uppfylls av gällande lagstiftning och av kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har lämnat in en motion om att ge kommundirektören i 
uppdrag att kartlägga nuläget, analysera risker och behov av direktiv och/eller policy 
för att säkerställa att Agenda 2030 globala mål 5.2 uppfylls. Motionen väcktes i 
kommunfullmäktige den 8 december 2020. 

I Agenda 2030 lyfter FN jämställdhet som ett av de 17 globala mål för hållbar 
utveckling. Inom detta mål lyfts särskild vikten av att utrota våld mot och utnyttjande 
av kvinnor och flickor.  

Kommunfullmäktige har som ett av kommunens prioriterade mål att anpassa 
verksamheten till Agenda 2030. Agenda 2030 är ett mycket ambitiöst dokument som 
omfattar många olika områden. Agendans bredd kan bjuda in till att vilja prioritera 
vissa mål extra mycket. För maximal effekt på den sammanlagda hållbarheten bör 
dock alla mål omhändertas, inte minst för att förflyttningar in om ett mål ofta ger 
positive effekter inom andra mål.  

Utifrån denna styrning, och i detta fall även utifrån gällande lagstiftning, arbetar 
kommunen redan i dag aktivt med samtliga mål, inklusive mål 5.2. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-01-25, § 25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11, § 9 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-02 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-12, § 21 
Kommunfullmäktige 2020-12-08, § 184  
Motion från Magdalena Sundqvist (S), 2020-12-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magdalena Sundqvist (S), Maria Losman (MP), Elisabeth Lyckevall (S), Johan 
Tolinsson (S), Agnetha Ernegård (-) och Rickard Wäst (S) yrkar bifall till motionen. 

Maria Gathendahl (M), Marie Wadström (KD), Kristina Karlsson (C) och Stephan 
Philipson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen och Magdalena Sundqvists (S) 
m.fl. yrkande om att bifalla motionen. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Magdalena Sundqvists (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 Magdalena Sundqvists (S) m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordförande finner att kommunfullmäktige, med 45 ja-röster mot 14 nej-röster och 2 
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 
7 Maria Gathendahl (M) Ja 
8 Marianne Pleijel (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 
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 
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 
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 Ledamöter Röst 

33 Jan Eric Knutas (L) Ja 
35 Madelene Höök (L) 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 
53 Tommy Bech (SD) Ja 
54 Susanne Andersson (SD) Ja 
56 Torbjörn Andersson (SD) Ja 
58 Tobias Eriksson (SD) Ja 
215 Birgitta Gustafsson (L) Ja 
229 Stefan Vilumsons (SD) Ja 
230 Hampus Jägnert (SD) Ja 
232 Ulf Svärdh (SD) Ja 
3 Elisabeth Lyckevall (S) Nej 
39 Eva Borg (S) Nej 
40 Johan Tolinsson (S) Nej 
41 Magdalena Sundqvist (S) Nej 
42 Lars Eriksson (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 
61 Agnetha Ernegård (-) Nej 
220 Gert Svensson (S) Nej 
227 Elisabeth Sahlsten (MP) Nej 
34 Elin Hysén (L) Avstår 
60 Roger Larsson (KB) Avstår 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (39) 
Kommunfullmäktige Datum  

2022-02-08 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 10 Dnr 2021-00402 
Svar på motion från Maj-Britt Rane Andersson (S) om att möjliggöra 
sjukvård på vård- och omsorgsboenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionens första att-sats med hänvisning till att det är 
Region Hallands ansvar att bistå kommunens hälso- och sjukvård med läkare.  

Kommunfullmäktige anser motionens andra att-sats besvarad med hänvisning till att 
vidareutbildning av vårdpersonal på arbetstid redan sker inom nämnden för Vård & 
Omsorgs verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Maj-Britt Rane-Andersson (S) har lämnat in en motion om att möjliggöra sjukvård 
på våra vård- och omsorgsboenden som väcktes i kommunfullmäktige den 13 april 
2021. Motionären konstaterar att en mer omfattande sjukdomsbild hos våra äldre 
ökar behovet av läkemedelsgenomgångar och läkarundersökningar. Motionären 
menar att anställande av medicinsk ansvariga läkare, MAL, i kommunal regi skulle 
kunna vara en lösning.  

Enligt såväl gällande lagstiftning som gällande regional överenskommelse är det 
Region Halland som ska säkerställa att ändamålsenlig läkarresurs garanteras i 
hemsjukvården. Kungsbacka kommun har dock flertalet gånger uttryckt ett missnöje 
till regionen gällande tillgängligheten till läkare, och det finns ett behov av att 
fortsätta dialogen med Region Halland kring att ingå avtal som reglerar 
läkarmedverkan i mer detalj. 

Vidare konstaterar motionären att personalen inom vård och omsorg ska ges 
möjligheten att hantera en alltmer komplex sjuklighet hos våra äldre, genom att 
vidareutbilda sjuksköterskor och undersköterskor. I samma andemening som 
motionens förslag arbetar förvaltningen för Vård & Omsorg redan i dag med att såväl 
undersköterskor som sjuksköterskor vidareutbildar sig på betald arbetstid. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-01-25, § 26 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11, § 10 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-29 
Nämnden för Vård & Omsorg 2021-09-15, § 75 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-07-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11, § 187 
Kommunfullmäktige 2021-04-13, § 59 
Motion från Maj-Britt Rane Andersson (S), 2020-04-01 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Maj-Britt Rane-Andersson (S), Marie Wadström (KD), Magdalena Sundqvist (S), 
Agnetha Ernegård (-) och Elisabeth Lyckevall (S) yrkar bifall till motionen. 

Maria Losman (MP), Hravn Forsne (M), Kristina Karlsson (C) och Stephan 
Philipson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag om att avslå motionens första att-sats och anse 
motionens andra att-sats besvarad och Maj-Britt Rane-Anderssons (S) m.fl. yrkande 
om att bifalla motionen. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Maj-Britt Rane-Anderssons (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 Maj-Britt Rane-Anderssons (S) m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordförande finner att kommunfullmäktige, med 38 ja-röster mot 16 nej-röster och 7 
som avstår, beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 Ledamöter Röst 

1 Anders Ekström (M) 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 
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 
20 Ann-Helene Reimertz (M) Ja 
21 Per Stenberg (M) Ja 
22 Fredrik Hansson (C) Ja 
23 Kristina Karlsson (C) Ja 
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 Ledamöter Röst 

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 
49 Maria Losman (MP) Ja 
53 Tommy Bech (SD) Ja 
56 Torbjörn Andersson (SD) Ja 
215 Birgitta Gustafsson (L) Ja 
227 Elisabeth Sahlsten (MP) Ja 
229 Stefan Vilumsons (SD) Ja 
2 Peter Wesley (KD) Nej 
3 Elisabeth Lyckevall (S) Nej 
36 Helena Nyborg (KD) Nej 
37 Marie Wadström (KD) Nej 
38 Ulrika Högstrand (KD) Nej 
39 Eva Borg (S) Nej 
40 Johan Tolinsson (S) Nej 
41 Magdalena Sundqvist (S) Nej 
42 Lars Eriksson (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 
61 Agnetha Ernegård (-) Nej 
220 Gert Svensson (S) Nej 
51 Carita Boulwén (SD) Avstår 
52 Stefan Jägnert (SD) Avstår 
54 Susanne Andersson (SD) Avstår 
58 Tobias Eriksson (SD) Avstår 
60 Roger Larsson (KB) Avstår 
230 Hampus Jägnert (SD) Avstår 
232 Ulf Svärdh (SD) Avstår 
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§ 11 Dnr 2020-00913 
Svar på motion från Kent Stenhammar (S) om fruktlunder/parker 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger motionen till nästkommande sammanträde. 

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 
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 
Anders Ekström (M) yrkar att ärendet bordläggs 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 bordläggning till 
nästkommande sammanträde. 

Ordförande 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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§ 12 Dnr 2021-01200 
Anmälan av motion från Torbjörn Andersson (SD) om klassisk 
arkitektur i centrala Kungsbacka 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Torbjörn Andersson (SD) har inkommit med en motion om att kommunen vid 
nybyggnation i de centrala delarna av Kungsbacka aktivt ska arbeta för och särskilt 
beakta och främja en mer klassisk arkitektur. 

Beslutsunderlag 
Motion från Torbjörn Andersson (SD) om klassisk arkitektur i centrala Kungsbacka, 
2021-12-07 

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 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (39) 
Kommunfullmäktige Datum  

2022-02-08 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 13 Dnr 2022-00065 
Anmälan av motion från Maria Losman (MP) om havet, skolmat och 
näringslivsutveckling i Kungsbacka 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

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

Beslutsunderlag 
Motion från Maria Losman (MP) om havet, skolmat och näringslivsutveckling i 
Kungsbacka, 2022-01-13 

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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§ 14 Dnr 2022-00083 
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om fullvaccinering inom 
Kungsbacka kommuns verksamheter 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att kommunen ska informera 
om att det är kommunens önskan att alla inom Kungsbacka kommuns verksamheter 
som kan vaccineras, ska göra det full ut, framför allt inom omsorg, skola och 
förskola. Vidare vill motionären att kommunen ska planera sin verksamhet så att 
ingen ovaccinerad medarbetare inom omsorgsverksamheten har direktkontakt med 
ovaccinerad eller skör kund samt att kommunen vid nyanställningar har som krav att 
den sökande ska vara fullvaccinerad. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om fullvaccinering inom Kungsbacka kommuns 
verksamheter, 2022-01-18 

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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§ 15 Dnr 2022-00096 
Anmälan av motion från Agnetha Ernegård (-) om lägenheter till 
studenter och anställda i Vård & Omsorgs boenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att ge berörda nämnder i 
uppdrag att hyra ut de omsorgslägenheter som är under uppförande inom Björkris 
vård- och omsorgboende, om de inte behövs till omsorgsboende, som 
studentlägenheter samt till de som arbetar inom omsorgen i kommunen. Motionären 
vill att lägenheterna i första hand skulle hyras ut till blivande 
undersköterskor/vårdpersonal till en rimlig kostnad under utbildningen samt att de 
som hyr dessa lägenheter också ska erbjudas arbete inom Vård & Omsorgs 
verksamhet i kommunen.  

Beslutsunderlag 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om lägenheter till studenter och anställda i Vård & 
Omsorgs boenden, 2022-01-24 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 16 Dnr 2022-00140 
Anmälan av motion från Magdalena Sundqvist (S) m.fl. om att minska 
avgaser och buller med avgiftsfri och fossilfri busslinje 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) och Johan Tolinsson (S) har inkommit med en motion om 
att utreda förutsättningarna för en avgiftsfri och fossilfri busslinje med täta turer i 
centrala Kungsbacka i syfte att minska trafikflödena till förmån för gående, cyklister 
och bättre närmiljö. 

Beslutsunderlag 
Motion från Magdalena Sundqvist (S) m.fl. om att minska avgaser och buller med 
avgiftsfri och fossilfri busslinje, 2022-01-24 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 17 Dnr 2022-00141 
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om flytt av Kungsbacka 
Sjukhus 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om flytt av Kungsbacka Sjukhus. 
Motionären vill att kommunen omgående ska kontakta Region Halland och be dem 
att i första hand kontakta Aranäs fastigheter för att diskutera frågan om möjligheten 
att bygga ett sjukhus på del av fastigheten Varla 9:55 (Kungsgärdet/Apotekarängen), 
samt efterhöra om de är intresserade av att förändra och utveckla Tölöberg 2 
(nuvarande sjukhusfastigheten). Vidare vill motionären att Region Halland, vid 
negativt svar från Aranäs fastigheter, undersöker möjligheten att anlägga ett nytt 
sjukhus på annan lämplig plats i centralorten. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om flytt av Kungsbacka Sjukhus, 2022-02-04 

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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§ 18 Dnr 2022-00151 
Anmälan av interpellation från Maria Losman (MP) till nämnden för 
Kultur & Fritids ordförande Kristina Karlsson (C) om sexualbrott 

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

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

Beslutsunderlag 
Interpellation från Maria Losman (MP) om sexualbrott, 2022-02-05 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan besluta att 
interpellationen får ställas och besvaras på 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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§ 19 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. Vid sammanträdet den 7 december 
bordlades fyllnadsvalet återigen till nästkommande sammanträde. 

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

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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§ 20 Dnr 2021-01213 
Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ersättare i nämnden för 
Teknik 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Birger Svensson (M) med omedelbar verkan från 
uppdraget som ersättare i nämnden för Teknik. 

Kommunfullmäktige utser Anna McLaren (M) till uppdraget som ny ersättare i 
nämnden för Teknik för tiden till och med 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Birger Svensson (M) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ersättare i nämnden för Teknik. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Birger Svensson (M), 2021-12-10 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
Kommunfullmäktige entledigar Birger Svensson (M) med omedelbar verkan från 
uppdraget som ersättare i nämnden för Teknik. 

Kommunfullmäktige utser Anna McLaren (M) till uppdraget som ny ersättare i 
nämnden för Teknik för tiden till och med 31 december 2022. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga 
Birger Svensson (M) med omedelbar verkan från uppdraget som ersättare i nämnden 
för Teknik, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Anna McLaren (M) till 
uppdraget som ny ersättare i nämnden för Teknik för tiden till och med 31 december 
2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Birger Svensson (M), Anna McLaren (M), nämnden för Teknik, 
Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter 
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§ 21 Dnr 2021-01209 
Entledigande och begäran av ny sammanräkning för uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige samt entledigande och fyllnadsval för 
uppdrag som ledamot i nämnden för Service och ledamot i nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Roger Krantz (SD) med omedelbar verkan från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Hallands län att ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Roger Krantz (SD) utses genom ny sammanräkning. 

Kommunfullmäktige entledigar Roger Krantz (SD) med omedelbar verkan från 
uppdragen som ledamot i nämnden för Service och ledamot i nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Kommunfullmäktige utser Bengt Van Roseel (SD) till uppdraget som ny ledamot i 
nämnden för Service för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Hampus Jägnert (SD) till uppdraget som ny ledamot i 
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Anna-Karin Granberg (SD) till uppdraget som ny ersättare 
i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad för tiden till och med 31 december 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Krantz (SD) har inkommit med en begäran om entledigande från sina uppdrag 
som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i nämnden för Service och ledamot i 
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Eftersom nuvarande ersättaren i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Hampus 
Jägnert (SD) utses till ledamot i nämnden ska också fyllnadsval genomföras för 
uppdraget som ersättare i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Roger Krantz (SD), 2021-12-10 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
Kommunfullmäktige entledigar Roger Krantz (SD) med omedelbar verkan från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Hallands län att ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Roger Krantz (SD) utses genom ny sammanräkning. 
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Kommunfullmäktige entledigar Roger Krantz (SD) med omedelbar verkan från 
uppdragen som ledamot i nämnden för Service och ledamot i nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Kommunfullmäktige utser Bengt Van Roseel (SD) till uppdraget som ny ledamot i 
nämnden för Service för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Hampus Jägnert (SD) till uppdraget som ny ledamot i 
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Anna-Karin Granberg (SD) till uppdraget som ny ersättare 
i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad för tiden till och med 31 december 
2022. 

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

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

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan entlediga Roger Krantz (SD) 
med omedelbar verkan från uppdragen som ledamot i nämnden för Service och 
ledamot i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Bengt Van Roseel (SD) 
till uppdraget som ny ledamot i nämnden för Service för tiden till och med 31 
december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Hampus Jägnert (SD) 
till uppdraget som ny ledamot i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad för tiden 
till och med 31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Anna-Karin Granberg 
(SD) till uppdraget som ny ersättare i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad för 
tiden till och med 31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Roger Krantz (SD), Bengt Van Roseel (SD), Hampus Jägnert (SD), Anna-Karin 
Granberg (SD), Länsstyrelsen i Hallands län, nämnden för Service, nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad, Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; 
Service: lönecenter 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (39) 
Kommunfullmäktige Datum  

2022-02-08 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 22 Dnr 2022-00098 
Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ledamot i nämnden för 
Teknik 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Jimmy Herrman (M) med omedelbar verkan från 
uppdraget som ledamot i nämnden för Teknik. 

Kommunfullmäktige utser Niclas Nilsson (M) till uppdraget som ny ledamot i 
nämnden för Teknik för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Fredrika Albertsson (M) till uppdraget som ny ersättare i 
nämnden för Teknik för tiden till och med 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Jimmy Herrman (M) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ledamot i nämnden för Teknik. 

Eftersom nuvarande ersättaren i nämnden för Teknik Niclas Nilsson (M) utses till 
ledamot i nämnden ska också fyllnadsval genomföras för uppdraget som ersättare i 
nämnden för Teknik. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Jimmy Herrman (M), 2022-01-24 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
Kommunfullmäktige entledigar Jimmy Herrman (M) med omedelbar verkan från 
uppdraget som ledamot i nämnden för Teknik. 

Kommunfullmäktige utser Niclas Nilsson (M) till uppdraget som ny ledamot i 
nämnden för Teknik för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Fredrika Albertsson (M) till uppdraget som ny ersättare i 
nämnden för Teknik för tiden till och med 31 december 2022. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga 
Jimmy Herrman (M) med omedelbar verkan från uppdraget som ledamot i nämnden 
för Teknik, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Niclas Nilsson (M) till 
uppdraget som ny ledamot i nämnden för Teknik för tiden till och med 31 december 
2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Fredrika Albertsson (M) 
till uppdraget som ny ersättare i nämnden för Teknik för tiden till och med 31 
december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Beslutet skickas till 
Jimmy Herrman (M), Niclas Nilsson (M), Fredrika Albertsson (M), nämnden för 
Teknik, Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter 
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§ 23 Dnr 2022-00008 
Eventuellt nya avsägelser och val till kommunala uppdrag 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att det till sammanträdet 8 februari 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 8 februari 2022 inte har tillkommit några 
ytterligare avsägelser eller val till kommunala uppdrag, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 24 Dnr 2022-00005 
Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 8 december 2021 till 8 februari 2022 har följande skrivelser 
inkommit till kommunfullmäktige: 

 Länsstyrelsen i Hallands läns beslut om valdistriktsindelning i Kungsbacka 
kommun 

 Kommunrevisionens uppföljande granskning av 2019 års fördjupade 
granskningar 

 Kommunrevisionens förstudie avseende arbetet med Agande 2030. 

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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