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§ 68 Dnr 2021-01159 
Utdelning av Leva livet-priset 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar prisutdelningen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun delade ut Leva Livet-priset första gången år 2008. Sedan dess 
har priset årligen tilldelats en person eller arbetsgrupp inom Vård & Omsorg som 
bidragit till att ge äldre bättre livskvalitet. Den eller de som får priset ska ha bidragit 
till att skapa välbefinnande, trygghet och livsglädje för äldre. 

År 2021 tilldelas arbetslaget på Sandlyckans vård- och omsorgsboende Leva Livet-
priset, med motiveringen 

Medarbetarna på Sandlyckans vård- och omsorgsboende är en trygg, 
harmonisk och stabil arbetsgrupp. Tillsammans förmedlar de en stor 
trygghet till både de som bor på boendet och till anhöriga. De som arbetar 
på Sandlyckan möter olika människors behov med värme, omtanke och 
respekt. 

De bemöter även varandras olikheter i arbetslagen med respekt så att alla 
känner sig delaktiga och uppskattade på arbetet. Tillsammans gör de 
varandra bra! Det gör också att medarbetarna kan vara professionella och 
skapa den bästa vården och omsorgen för de som vi är till för. 

Prissumman ska användas till kompetensutveckling inom något område som har 
anknytning till förvaltningens verksamhet och den kan ske fristående eller i 
kombination med annan aktivitet. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan notera 
prisutdelningen till protokollet, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 69 Dnr 2022-00013 
Information om revisionsrapporter från kommunrevisionen 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Litsegård ordförande i kommunrevisionen informerar om förstudie Agenda 
2030 samt presenterar revisionsplan 2022 och lekmannarevision 2021. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 70 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 förklarar interpellationsdebatten för avslutad. 

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 
Kommunfullmäktige 2022-04-05, § 60 
Svar på interpellation med bilaga, 2022-03-28 
Kommunfullmäktige 2022-03-08, § 41 
Interpellation från Roger Larsson (KB) om att kommunen går över till kylda 
färdigrätter i hemtjänsten, 2022-03-08 

Anförande 
Hravn Forsne (M) 
Roger Larsson (KB) 
Bengt Alderin (C) 
Maj-Britt Rane-Andersson (S) 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan förklara 
interpellationsdebatten för avslutad, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 71 Dnr 2022-00332 
Svar på interpellation från Elin Hysén (L) till nämnden för Kultur & 
Fritids ordförande Kristina Karlsson (C) om Kungsbacka kvinnojour 

Beslut 
Kommunfullmäktige förklarar interpellationsdebatten för avslutad. 

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

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation, 2022-04-20 
Kommunfullmäktige 2022-04-05, § 62 
Interpellation från Elin Hysén (L) om Kungsbacka kvinnojour, 2022-04-05 

Anförande 
Kristina Karlsson (C) 
Elin Hysén (L) 
Jan Riise (MP) 
Eva Borg (S)  

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan förklara 
interpellationsdebatten för avslutad, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 72 Dnr 2022-00317 
Svar på 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 förklarar interpellationsdebatten för avslutad. 

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 
Svar på interpellation, 2022-04-29 
Kommunfullmäktige 2022-04-05, § 61 
Interpellation från Elisabeth Lyckevall (S) om korttidsverksamhet för barn och 
ungdomar med funktionsnedsättningar, 2022-03-29 

Anförande 
Kalle Påsse Sundvall (M) 
Elisabeth Lyckevall (S) 
Jan Riise (MP) 
Magdalena Sundqvist (S) 
Maj-Britt Rane-Andersson (S) 
Eva Borg (S) 
Carita Boulwén (SD) 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan förklara 
interpellationsdebatten för avslutad, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 73 Dnr 2022-00200 
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 4 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 2022-04-26, § 100 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-15, § 106 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-02-16, § 9 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-02 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg 
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§ 74 Dnr 2022-00224 
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 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 2022-04-26, § 101 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29, § 120 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2022-02-17, § 16 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-03 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2021 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1-4 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 Individ & Familjeomsorg 
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§ 75 Dnr 2022-00112 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter, daterad 2022-01-05. 

Taxan träder i kraft den 1 juni 2022. 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 2020, antagen av 
kommunfullmäktige 2019-12-10, § 193, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens 
uppgifter enligt livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om 
kontroll av livsmedel, foder med flera och är därmed kommunens kontrollmyndighet 
enligt livsmedelslagstiftningen.  

Miljö & Hälsoskydd har nu tagit fram ett förslag till ny taxa för avgifter för kontroll 
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter med anledning av ändrade EU-regler, en 
ny kontrollförordning för uttag av avgifter för livsmedelskontrollen samt 
Kungsbacka kommuns riktlinjer för styrande dokument. Förslaget till den nya taxan 
innebär en anpassning till ny lagstiftning, redaktionella ändringar samt ett grafiskt 
utförande som är förenligt med kommunens riktlinjer för styrdokument. 
Taxeförslaget bygger på ett underlag som har tagits fram av Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR).  

Timavgifterna för 2022 är oförändrade jämfört med 2020 och 2021. 

År 2023 ska avgiften i taxan höjas med index av nämnden för Miljö & Hälsoskydd, 
vilket framgår av taxans punkt nummer 5. Timavgiften i taxan är bestämd med 
utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har planerat för succesivt införande av den nya 
kontrollförordningen med start från 2022 och att efterhandsdebitering kommer fullt 
ut att ske från och med den 1 januari 2024. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-04-26, § 102 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-15, § 107 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-10 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2022-01-20, § 3 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-05  
Ny taxa för offentlig kontroll livsmedelstaxa, daterad 2022-01-05  
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 2020, antagen av 
kommunfullmäktige 2019-12-10, § 193 
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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 Miljö & Hälsoskydd, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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§ 76 Dnr 2021-00744 
Reviderad förbundsordning för Göteborgsregionen 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer Förbundsordning, Göteborgsregionens 
kommunalförbund, godkänd av förbundsfullmäktige 2021-06-15. 

Sammanfattning av ärendet 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har, som en följd av ett förslag till 
reviderad organisation för GR, sett över förbundsordningen så att den ska stämma 
överens med de beslutade organisationsförändringarna.  

Den 15 juni 2021 godkände Göteborgsregionens förbundsfullmäktige den reviderade 
förbundsordningen och skickade ut den för fastställande till sina medlemskommuner. 
Kungsbacka kommun är medlem i GR och behöver likt övriga medlemskommuner ta 
ställning till att fastställa förslaget till reviderad förbundsordning för GR. 

Under hösten 2021 bad GR medlemskommunerna att avvakta med att fatta beslut om 
reviderad förbundsordning på grund av ett pågående mål om överklagande i 
förvaltningsrätten som inkom i juli 2021. Eftersom förvaltningsrättens slutliga 
avgörande i ärendet dröjer vill GR nu att ärendet ändå ska behandlas i 
medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. Enligt GR:s planering ska ärendet 
behandlas av medlemskommunerna under våren 2022 och fastställas i 
förbundsfullmäktige den 14 juni 2022. 

Utöver ett antal redaktionella ändringar har förbundsordningen reviderats när det 
gäller antalet ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige. Likaså har skrivningen 
rörande förbundsstyrelsen och hur ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsens utses 
setts över. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-04-26, § 103 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29, § 122 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-22 
Förvaltningsrätten i Göteborgs beslut om överklagade beslut vid GR:s 
förbundsfullmäktigesammanträde, 2021-07-16 
Göteborgsregionen förbundsfullmäktige 2021-06-15, § 100 
Göteborgsregionens tjänsteskrivelse, inklusive protokollsutdrag från 
förbundsstyrelsen och förslag till reviderad förbundsordning, 2021-05-19 

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



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (36) 
Kommunfullmäktige Datum  

2022-05-10 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Beslutet skickas till 
Göteborgsregionen 
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§ 77 Dnr 2021-00957 
Revidering av Kungsbacka kommuns klimatstrategi 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Klimatstrategi för Kungsbacka kommun 2022, daterad 
2022-01-27.  

Klimatstrategi 2018, antagen av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 257, upphör 
samtidigt att gälla. 

Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen att Kungsbacka stad ska skyddas med 
hjälp av ett yttre översvämningsskydd mot höga havsnivåer. 

Sammanfattning av ärendet 
I december 2016 skrev Kungsbacka kommun på Borgmästaravtalet (Convenant of 
Mayors) och förband sig därmed att aktivt arbeta med att begränsa utsläppen av 
växthusgaser samt öka tåligheten för klimatförändringar inom kommunens område. 
Genom att ingå borgmästaravtalet förband sig kommunen också att anta en 
klimatstrategi med mål och tillhörande åtgärdsförslag. En sådan klimatstrategi med 
mål och åtgärdsförslag antogs av kommunfullmäktige den 13 december 2018.  

I 2022 års översyn föreslås två justeringar av målen i klimatstrategin. Förändringarna 
innebär bland annat ett nytt mål inom konsumtionsområdet vilket saknas i 
Klimatstrategi 2018, bland annat för att det har varit svårt att mäta målluppfyllnad 
inom detta område. Utöver det har målet rörande att åtgärder senast 2040 ska finnas 
på plats för att hantera de viktigaste utmaningarna ersatts med ett inriktningsbeslut 
om ett yttre skydd mot höga havsnivåer. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-04-26, § 104 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-05, § 133 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-21 
Klimatstrategi 2022-01-27 
Klimatstrategins åtgärdsförslag, 2022-02-16 
Uppföljningsrapport Klimatstrategi 2018, 2022-01-05 
Klimatstrategi 2018, antagen av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 257 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Elisabeth Sahlsten (MP) och Jan Riise (MP) yrkar på följande ändringar i 
klimatstrategin: 
Tillägg under 1.1 Transporter – i slutet av stycket med rubriken Beteendet: 

 Kommunen har klimatstyrande Regler för tjänsteresor som gäller från 2020. 
Riktlinjerna gäller bara anställda, inte förtroendevalda, men val av färdsätt i 
riktlinjerna ska även följas av förtroendevalda. 
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Tillägg under 1.2 Förnybar energi – efter texten ”Fortsatt kommer dock över 80 % av 

den förnybara energin från vindkraft.”: 
 Kommunen bör främja vindkraftens utbyggnad genom att vara positiva till 

vindkraftsetableringar i kommunen, både på land och till havs. 

Tillägg under 3 Negativa utsläpp – efter texten ”Negativa utsläpp handlar om att på 

olika sätt ta upp och lagra koldioxid från atmosfären. Detta sker naturligt i skog och 
mark om de brukas på rätt sätt men det kan också handla om tekniska lösningar.”: 

 Det är viktigt att i första hand underlätta naturbaserade lösningar, såsom 
våtmarker, parker och stadsgrönska, samt naturliga kustekosystem, som har 
förmågan att hantera både klimatutmaningen och förlusten av biologisk 
mångfald. 

Tillägg under 4 Klimatanpassning – Åtgärder inom klimatanpassning – efter texten 
”I klimatstrategin för vi även in ett inriktningsbeslut om ett yttre 

översvämningsskydd mot höga havsnivåer. På det viset klargör vi en viktig 
förutsättning för fortsatt utveckling av Kungsbacka stad.”: 

 Ett yttre översvämningsskydd är inte en lösning som ersätter andra 
klimatanpassningsåtgärder, utan är ett komplement till sådana. 
Översvämningsskydd innebär en mängd tekniska och miljömässiga 
utmaningar, inte minst för den biologiska mångfalden. 

Lisa Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag på 
Elisabeth Sahlstens (MP) m.fl. yrkande. 

Eva Borg (S), Fredrik Hansson (C) och Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Carita Boulwén (SD) yrkar avslag på Elisabeth Sahlstens (MP) m.fl. yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag och Elisabeth Sahlstens (MP) m.fl. yrkande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Elisabeth Sahlstens (MP) m.fl. 
yrkande mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 
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§ 78 Dnr 2022-00109 
Ombudgeteringar och resultatfonder 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige förändrar resultatfonderna med en total summa av  
72 456 000 kronor. Resultatfonderna uppgår efter förändring till 531 576 000 kronor.  

Kommunfullmäktige ombudgeterar 14 249 000 kronor till nämnderna.  

Finansiering sker från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda medel med  
10 000 000 kronor samt med 4 249 000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda 
medel.  

Kommunfullmäktige godkänner en total investeringsvolym på 852 915 000 kronor 
för 2022. 

Av investeringsvolymen består 912 325 000 kronor av beslutad kommunbudget 2022 
och av ombudgeteringar från 2021 med 158 320 000 kronor samt justering av 
Kommunbudget 2022 med -217 730 000 kronor.  

Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av investeringar från 2021 till år 
2022 med 158 320 000 kronor samt justering av Kommunbudget 2022 med  
-217 730 000 kronor.  

Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av investeringar från 2021 och till år 
2023 med 246 791 000 kronor.   

Investeringsvolymen finansieras inom ramen för kommunfullmäktiges beslut med 
begränsningen om att den totala låneskulden inte överstiger totalbeloppet om  
2 904,3 miljoner kronor år 2022, (KF § 96/2021). 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med genomgång av bokslutet för 2021 har det framställts önskemål från 
nämnder och styrelse om att överskott i driftbudgeten och investeringsbudgeten ska 
få disponeras 2022–2023 eller tillföras till resultatfonden. 

Beslut om hur resultatfonderna ska justeras utifrån nämndernas resultat och de 
gällande reglerna för resultatfonder fattas i samband med bokslutet. Reglerna för hur 
resultatfonder ska hanteras är beslutade i kommunbudgeten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-04-26, § 105 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-05, § 138 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-04 
Ombudgeteringar investeringar 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisa Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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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 
Samtliga nämnder, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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§ 79 Dnr 2021-00842 
Svar på motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande av 
oppositionsbudget på demokratiska grunder i Kungsbacka 

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

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 2022-04-05, § 57 
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 
Fredrik Hansson (C), Ulrika Landergren (L), Stephan Philipson (M) och Lisa 
Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Magdalena Sundqvist (S), Kent Stenhammar (S) och Jan Riise (MP) yrkar bifall till 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag och Magdalena Sundqvists (S) m.fl. yrkande om 
bifall till motionen. 
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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 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 42 ja-röster mot 12 nej-röster,  
6 som avstår och 1 frånvarande, beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 Ledamöter Röst 

1 Anders Ekström (M) Ja 
2 Peter Wesley (KD) Ja 
4 Andreas Johansson (M) Ja 
5 Lisa Andersson (M) Ja 
6 Christian Johansson (M) Ja 
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 
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 
27 Annika Hedman (C) Ja 
28 Heinrich Kaufmann (C) Ja 
29 Karin Green (C) Ja 
30 Ulrika Landergren (L) Ja 
31 Peder Kirsten (L) Ja 
33 Jan Eric Knutas (L) Ja 
34 Elin Hysén (L) Ja 
35 Madelene Höök (L) Ja 
36 Helena Nyborg (KD) Ja 
37 Marie Wadström (KD) Ja 
38 Ulrika Högstrand (KD) Ja 
53 Tommy Bech (SD) Ja 
56 Torbjörn Andersson (SD) Ja 
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 Ledamöter Röst 

57 Kenth Wallin (SD) Ja 
61 Agnetha Ernegård (-) Ja 
201 Marianne Wallengren (M) Ja 
212 Marie Björsell (C) Ja 
217 Marie-Louise Rolf (L) Ja 
226 Lothar Karnert (V) 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 
60 Roger Larsson (KB) Nej 
220 Gert Svensson (S) Nej 
227 Elisabeth Sahlsten (MP) Nej 
228 Jan Riise (MP) Nej 
51 Carita Boulwén (SD) Avstår 
52 Stefan Jägnert (SD) Avstår 
54 Susanne Andersson (SD) Avstår 
55 Stefan Vilumsons (SD) Avstår 
58 Tobias Eriksson (SD) Avstår 
231 Ulf Svärdh (SD) Avstår 
48 Kristina Rasmussen (V) Frånvarande 
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§ 80 Dnr 2020-01150 
Svar på motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska måltider 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att nämnden för Förskola 
& Grundskola i sin budget har planerat för pedagogiska måltider till ett 
subventionerat pris i stället för helt kostnadsfria, utifrån de ekonomiska resurserna 
för verksamheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) har inkommit med en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 2 februari 2021 om att personalen inom förskola, fritidshem 
och grundskola ska erbjudas fria pedagogiska måltider. 

Med en fri pedagogisk måltid menar motionären att personalen på förskola, 
fritidshem samt grundskolan erbjuds kostnadsfria måltider då personalen äter med 
barnen eller eleverna. Syftet med pedagogisk måltid är enligt motionären att främja 
en god måltidsmiljö samt samvaro mellan vuxna och barn. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-04-26, § 106 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-15, § 109 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-08 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2021-04-21, § 57 
Nämnden för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-03-29  
Riktlinjer pedagogiska måltider Förskola & Grundskola  
Beräkning pedagogiska måltider 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-02, § 86 
Kommunfullmäktige 2021-02-02, § 16 
Motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska måltider, 2020-12-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Tolinsson (S) och Magdalena Sundqvist (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag och Johan Tolinssons (S) m.fl. yrkande om bifall till 
motionen. 

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

Omröstning begärs och verkställs. 
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Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunfullmäktige 
godkänner: 

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

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 46 ja-röster mot 12 nej-röster,  
2 som avstår och 1 frånvarande, beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 Ledamöter Röst 

1 Anders Ekström (M) Ja 
2 Peter Wesley (KD) Ja 
4 Andreas Johansson (M) Ja 
5 Lisa Andersson (M) Ja 
6 Christian Johansson (M) Ja 
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 
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 
27 Annika Hedman (C) Ja 
28 Heinrich Kaufmann (C) Ja 
29 Karin Green (C) Ja 
30 Ulrika Landergren (L) Ja 
31 Peder Kirsten (L) Ja 
33 Jan Eric Knutas (L) Ja 
34 Elin Hysén (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 
57 Kenth Wallin (SD) Ja 
58 Tobias Eriksson (SD) Ja 
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 Ledamöter Röst 

201 Marianne Wallengren (M) Ja 
212 Marie Björsell (C) Ja 
217 Marie-Louise Rolf (L) Ja 
226 Lothar Karnert (V) Ja 
231 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 
60 Roger Larsson (KB) Nej 
220 Gert Svensson (S) Nej 
227 Elisabeth Sahlsten (MP) Nej 
228 Jan Riise (MP) Nej 
55 Stefan Vilumsons (SD) Avstår 
61 Agnetha Ernegård (-) Avstår 
48 Kristina Rasmussen (V) Frånvarande 
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§ 81 Dnr 2020-01159 
Svar på motion från Kent Stenhammar (S) om att bygga 
passiv/plusenergihus i större omfattning 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att kommunen 
redan verkar för att det byggs hus som är energieffektiva när det är möjligt samt att i 
stort sett all nyproduktion i kommunens bostadsbolag uppförs som passivhus. 

Sammanfattning av ärendet 
Kent Stenhammar (S) har inkommit med en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 14 december 2021 om att kommunen ska verka för att innan 
det byggs nya bostäder och verksamhetslokaler, skrivs avtal mellan parterna att 
bygga passiv- eller plusenergihus i större omfattning. Motionären menar att intresset 
för passivhus har varit klent i Kungsbacka trots att tekniken finns här. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-04-26, § 107 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-05 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-10 
Yttrande från Eksta, 2021-06-05  
Byggnadsnämndens tjänsteskrivelse/yttrande, 2021-04-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-02, § 87 
Kommunfullmäktige 2021-02-02, § 17 
Motion från Kent Stenhammar (S) om att bygga passiv/plusenergihus i större 
omfattning, 2021-12-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Franklin Eck (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kent Stenhammar (S) och Jan Riise (MP) yrkande bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag och Kent Stenhammars (S) m.fl. yrkande om bifall 
till motionen. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Kent Stenhammars (S) m.fl. 
yrkande mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
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§ 82 Dnr 2022-00340 
Anmälan av motion från Agnetha Ernegård (-) om att ändra ordet 
brukare till kunder/boende inom vård och omsorg 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att ändra ordet brukare till 
kunder/boende inom vård och omsorg. Motionären vill kommunen omgående ska 
upphöra med att benämnde de som köper tjänster inom vård och omsorg som brukare 
och i stället övergå till att benämna och tilltala dessa som kunder/boende. 

Beslutsunderlag 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om att ändra ordet brukare till kunder/boende 
inom vård och omsorg, 2022-04-13 

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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§ 83 Dnr 2022-00379 
Anmälan av motion från Magdalena Sundqvist (S) om kommunal 
borgen för bidragsberättigade föreningar i Kungsbacka kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en motion om kommunal borgen för 
bidragsberättigade föreningar i Kungsbacka kommun. Motionären vill att kommunen 
ska ta fram underlag till ny policy för kommunal borgen som i högre utsträckning än 
nuvarande policy möjliggör beviljande av kommunal borgen för bidragsberättigade 
och välskötta föreningar. 

Beslutsunderlag 
Motion från Magdalena Sundqvist (S) om kommunal borgen för bidragsberättigade 
föreningar i Kungsbacka kommun, 2022-04-26 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 84 Dnr 2022-00403 
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om att undersöka 
möjligheten att låta pensionärer äta skollunch på skolorna i 
Kungsbacka 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att undersöka möjligheten att 
låta pensionärer äta skollunch på skolorna i Kungsbacka. Motionären vill att en 
utredning ska genomföras som visar på vilka skolor detta kan införas och på vilka 
villkor. Vidare vill motionären att utredningen ska redovisas till kommunfullmäktige 
och att fullmäktige vid sin behandling av ärendet ska avgöra om möjligheten ska 
införas. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om att undersöka möjligheten att låta pensionärer 
äta skollunch på skolorna i Kungsbacka, 2022-05-09 

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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§ 85 Dnr 2022-00408 
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om att tillsätta en 
arbetsgrupp för att utreda frågan om fyra spår för tåg genom centrala 
Kungsbacka 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att tillsätta en arbetsgrupp för 
att utreda frågan om fyra spår för tåg genom centrala Kungsbacka. Motionären vill 
att arbetsgruppen ska bestå av representanter från de etablerade partierna i 
kommunfullmäktige och att gruppens uppdrag ska vara att följa utvecklingen av 
frågan samt vid behov informera och föra dialog med kommuninvånarna. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda frågan 
om fyra spår för tåg genom centrala Kungsbacka, 2022-05-10 

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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§ 86 Dnr 2022-00409 
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om att ändra ordet brukare 
till kunder 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att ändra ordet brukare till 
kunder. Motionären vill kommunen omgående ska upphöra med att benämnde de 
som köper tjänster inom vård och omsorg som brukare och i stället övergå till att 
benämna och tilltala dessa som kunder/boende. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om att ändra ordet brukare till kunder, 2022-05-10 

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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§ 87 Dnr 2022-00405 
Anmälan av interpellation från Elisabeth Sahlsten (MP) till nämnden för 
Tekniks ordförande Monica Neptun (L) om strandstädning 

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

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Sahlsten (MP) har inkommit med en interpellation till nämnden för 
Tekniks ordförande Monica Neptun (L) om strandstädning. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Elisabeth Sahlsten (MP) om strandstädning, 2022-05-09 

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

Beslutet skickas till 
Monica Neptun (L) 
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§ 88 Dnr 2022-00008 
Eventuellt nya avsägelser och val till kommunala uppdrag 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att det till sammanträdet 10 maj 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 10 maj 2022 inte har tillkommit några ytterligare 
avsägelser eller val till kommunala uppdrag, och finner att kommunfullmäktige 
bifaller det. 
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§ 89 Dnr 2022-00005 
Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 6 april 2022 till 10 maj 2022 har följande skrivelser inkommit till 
kommunfullmäktige: 

 Kommunrevisionens revisionsplan 2022 

 Skrivelse om planläggning av Ekekullsområdet. 

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

 



 

Undertecknat av följande personer

ANDERS EKSTRÖM
Datum: 2022-05-18 12:38:52

Transaktionsidentitet: 33F9E91D6A61A7AACA8EAFDBD3731C214A82B00737

FREDRIK HANSSON
Datum: 2022-05-18 13:31:02

Transaktionsidentitet: 308504C30F6830F5E59021F70B8C349C95BE3F34DC

CARITA BOULWÉN
Datum: 2022-05-18 16:02:22

Transaktionsidentitet: F44DDBA524495E04A97E6E9956FB9D02F5E2B02A34

Underskriftstjänst: Visma Underskriftstjänst

© Visma

 



 

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Kungsbacka kommun

Organisationsnr: 212000-1256

E-post: kommun@kungsbacka.se

Hemsida: www.kungsbacka.se

© Visma Consulting

 


	Utdelning av Leva livet-priset 2021
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsgång

	Information om revisionsrapporter från kommunrevisionen
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsgång

	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
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Anförande
	Beslutsgång

	Svar på interpellation från Elin Hysén (L) till nämnden för Kultur & Fritids ordförande Kristina Karlsson (C) om Kungsbacka kvinnojour
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Anförande
	Beslutsgång

	Svar på interpellation från Elisabeth Lyckevall (S) till nämnden för Individ & Familjeomsorgs ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) om korttidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Anförande
	Beslutsgång

	Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2021
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2021
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Reviderad förbundsordning för Göteborgsregionen
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Revidering av Kungsbacka kommuns klimatstrategi
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Ombudgeteringar och resultatfonder 2021
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Svar på motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande av oppositionsbudget på demokratiska grunder i Kungsbacka
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Omröstningsresultat

	Svar på motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska måltider
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Omröstningsresultat

	Svar på motion från Kent Stenhammar (S) om att bygga passiv/plusenergihus i större omfattning
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång

	Anmälan av motion från Agnetha Ernegård (-) om att ändra ordet brukare till kunder/boende inom vård och omsorg
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Anmälan av motion från Magdalena Sundqvist (S) om kommunal borgen för bidragsberättigade föreningar i Kungsbacka kommun
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om att undersöka möjligheten att låta pensionärer äta skollunch på skolorna i Kungsbacka
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda frågan om fyra spår för tåg genom centrala Kungsbacka
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om att ändra ordet brukare till kunder
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Anmälan av interpellation från Elisabeth Sahlsten (MP) till nämnden för Tekniks ordförande Monica Neptun (L) om strandstädning
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Eventuellt nya avsägelser och val till kommunala uppdrag
	Beslut
	Beslutsgång

	Redovisning av inkomna skrivelser
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsgång


		2022-05-18T16:03:03+0200
	Ciceron DoÄ




