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Närvarologg för ledamöter 
 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

1 Lisa Andersson (M)  
2 Emanuel Forsell (M)  
3 Hravn Forsne (M)  
4 Maria Gathendahl (M)  
5 Axel Storckenfeldt (M)  
6 Christian Johansson (M)  
7 Berit Bergström (M)  
8 Anders Ekström (M)  
9 Filip Berndtsson (M)  
10 Max Ramström (M)  
11 Annika Carlsson (M)  
12 Peter Söderberg (M)  
13 Daniel Hognert (M)  
14 Thure Sandén (M)  
15 Stephan Philipson (M)  
16 Henrik Schröder (M)  
17 Niclas Nilsson (M)  
18 Erik Lindqvist (M)  
19 Per Stenberg (M)  
20 Fredrik Hansson (C)  
21 Annika Hedman (C)  
22 Anders Eriksson (C)  
23 Karin Green (C)  
24 Bengt Alderin (C)  
25 Kristina Karlsson (C)  
26 Elin Hysén (L)  
27 Monica Neptun (L)  
28 Madelene Höök (L)  
29 Tommy Rydfeldt (L)  
30 Fredrik Kollberg (KD)  
31 Helena Nyborg (KD) Annika Ulfsdotter (KD) ersätter 
32 Marie Wadström (KD)  
33 Peter Wesley (KD)  
34 Magdalena Sundqvist (S)  
35 Johan Tolinsson (S)  
36 Ann-Louise Lundqvist (S) Renée Sylvan (S) ersätter 
37 Ermin Škorić (S)  
38 Shabnam Zamani (S)  
39 Lars Eriksson (S)  
40 Susann Petrusson (S)  
41 Per Axel Landström (S) Kent Stenhammar (S) ersätter 
42 Maj-Britt Rane Andersson (S)  
43 Per Gunnarsson (S)  
44 Elisabeth Lyckevall (S)  
45 Jan Byvik (S)  
46 Viking Bengtsson (V)  
47 Violet Dunér (V)  
48 Maria Losman (MP) Karin Färnlöf Clarin (MP) ersätter §§ 180-190 
49 Elisabet Sahlsten (MP) Clas Rosander (MP) ersätter 
50 Carita Boulwén (SD) Ulf Svärdh (SD) ersätter 
51 Stefan Jägnert (SD)  
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 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

52 Tobias Eriksson (SD)  
53 Stefan Vilumsons (SD)  
54 Susanne Andersson (SD)  
55 Tommy Bech (SD)  
56 Torbjörn Andersson (SD)  
57 Hampus Jägnert (SD)  
58 Anna-Karin Granberg (SD)  
59 Elisabeth Svensson (SD)  
60 Roger Larsson (KB)  
61 Jan-Erik Heimbrand (KB)  

 
 

Närvarologg för ersättare 
 Ersättare  

201 Marianne Wallengren (M)  
202 Per-Axel Carlsson (M)  
204 Paul Blomdahl (M)  
205 Fredrika Albertsson (M)  
208 Dick Andersson (M)  
210 Ulrika Jörgensen (M)  
211 Richard Hansson (C)  
213 Magnus Andreasson (C)  
214 Peder Kirsten (L)  
215 Jan Eric Knutas (L)  
220 May-Louise Flyrin (S)  
221 Gert Svensson (S)  
222 Åsa Andersson (S)  
223 Conny Loftander (S)  
224 Patrik Jervne Henestam (V)  
225 Lothar Karnert (V)  
227 Karin Färnlöf Clarin (MP) §§ 176-179 
229 Tina Hald (SD)  
230 Zebastian Johansson (SD)  
231 Kent Wallin (SD)  
232 Julia Magnusson (SD) Närvarar §§ 176-181 
233 Mats Ståhlberg (KB)  
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§ 176 Dnr 2022-00578 
Utdelning av Lära för livet-priset 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar prisutdelningen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år delar Kungsbacka kommun ut Lära för livet-priset för betydelsefulla insatser 
inom förskoleverksamhet, grundskola, gymnasium- samt vuxenutbildning. 

2022 års Lära för livet-pris från nämnden för Förskola & Grundskola går till 
Hundpedagogteamet i Onsala: Marion Landberg med hunden Saga och Marie 
Lundberg med hundarna Kajsa och Märta, med motiveringen 

Teamet prisas för sitt arbete eftersom det bidrar till ökad måluppfyllelse och 
välmående för elever med olika svårigheter. Elevens lärande i samarbete 
med hunden innebär motivation och ökad närvaro i en lärmiljö som är 
anpassad utifrån den enskilda individens behov. Pedagoghunden skapar 
trygghet och inspirerar till fokuserat arbete, den ger eleven viktig 
bekräftelse och dömer aldrig eleven utifrån hens svårigheter. 

All verksamhet med pedagoghunden är noga planerad och avvägt med 
utgångspunkt från läroplanens mål och elevens individuella utveckling. 
Vissa elever jobbar med läsning, en del med matte, en del med svenska 
språket. Arbetet utgår från elevens behov där hunden får en roll i 
undervisningen. Insatsen kan vara en del åtgärdsprogram för elever med 
svårigheter som påverkar skolgången.  

2022 års Lära för livet-pris från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad går till 
arbetslaget för byggprogrammet på Aranäsgymnasiet, med motiveringen att 

De under de senaste åren förbättrat trygghet, studiero och trivseln för sina 
elever. Arbetslaget ägnar mycket tid åt att lära känna alla sina elever och 
har en hög vuxennärvaro vid studie- och uppehållsytor. Det finns elever på 
programmet som behöver särskilda anpassningar. Lärarna har både 
kunskap och utbildning för att möta deras behov i undervisningen. För att 
förbereda sina elever inför arbetslivet arrangerar lärarna varje år en 
jämställdhetsdag där de bjuder in hantverkare, både kvinnliga och manliga, 
för att berätta om byggbranschens olika sidor. Programmet arbetar också 
löpande med värdegrundsfrågor för att byggeleverna ska få en ökad 
kunskap och förståelse för detta. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan notera 
prisutdelningen till protokollet, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Protokollsanteckning 
Nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
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§ 177 Dnr 2022-00013 
Information om revisionsrapporter från kommunrevisionen 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisorerna Rolf-Arne Ullaeus och Stefan Strömgren informerar om 
kommunrevisionens bedömning av delårsrapporten för Kungsbacka kommun 2022 
samt om genomförda granskningar av måltidsverksamheten och särskilt stöd i 
gymnasieskolan. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 178 Dnr 2022-00290 
Delårsrapport 2022 för Kungsbacka kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för Kungsbacka kommun per augusti 
2022. 

Kommunfullmäktige uppmanar de nämnder som prognostiserar underskott att 
hantera dessa i enlighet med gällande ekonomistyrprinciper. 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapporten per augusti innehåller en uppföljning av kommunens samlade 
verksamhet. Rapporten innehåller sammanställda räkenskaper för kommunkoncernen 
bestående av Kungsbacka kommun samt Eksta Bostads AB inklusive dotterbolag. 
Därtill görs en prognos för helåret avseende såväl kommunen som koncernen samt 
en bedömning av god ekonomisk hushållning. 

Kommunens resultat för perioden uppgår till 573 miljoner kronor, vilket är påtagligt 
högre än motsvarande period föregående år. De främsta förklaringarna är tillskott 
från exploateringsverksamheten samt högre skatteintäkter. Prognos per helår uppgår 
till 660 miljoner vilket motsvarar 11,4 procent av skatteintäkter och statsbidrag. 

Gentemot budget utgör det en förväntad avvikelse om 460 miljoner kronor, varav 
cirka 420 miljoner av dessa återfinns hos finansförvaltningen. Främsta förklaringarna 
är markförsäljningar och erhållna exploateringsersättningar, högre skatteintäkter 
samt lägre avskrivningar än budgeterat. 

Nämndernas samlade överskott uppgår till cirka 40 miljoner vilket utgör 0,8 procent 
av tilldelad budgetram. Av samtliga nämnder prognostiserar enbart 
byggnadsnämnden och nämnden för Service underskott. Byggnadsnämndens 
underskott avser ett planerat uttag ur resultatfonden. Nämnden för Service underskott 
förklaras främst av högre energi- och måltidskostnader än budgeterat.  

Prognostiserade nettoinvesteringar uppgår till 737 miljoner kronor, vilket utgör drygt 
70 procent av budgeterad nivå. Bland de största investeringarna under 2022 återfinns 
nya Skårbyskolan, Varlaskolan samt uppdimensionering av Vattenverk i Hammerö.  

Kommunkoncernen redovisar ett utfall om 624 miljoner per augusti. Prognosen per 
helår uppgår till 677 miljoner kronor.  

Delårsbokslutet innehåller även en bedömning av god ekonomisk hushållning. Den 
sammantagna bedömningen är att god ekonomisk hushållning kommer föreligga vid 
bokslut 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-10-25, § 229 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04, § 311 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-21 
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Delårsrapport augusti 2022 för Kungsbacka kommun, daterad 2022-09-21 

Anförande 
Lisa Andersson (M), Emanuel Forsell (M), Fredrik Hansson (C), Anders Eriksson 
(C), Elin Hysén (L), Tommy Rydfeldt (L), Fredrik Kollberg (KD), Magdalena 
Sundqvist (S), Johan Tolinsson (S), Ermin Škorić (S), Susann Petrusson (S), Viking 

Bengtsson (V), Violet Dunér (V), Maria Losman (MP), Stefan Jägnert (SD) och 
Marie Wadström (KD) håller anförande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tommy Rydfeldt (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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 och bolag 
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§ 179 Dnr 2021-01038 
Fastställande av skattesats och kommunbudget 2023, plan 2024–2025 
med anledning av valår 

Beslut 
Kommunbudget 2023, plan 2024–2025, antagen av kommunfullmäktige 15 juni 
2022, § 96, nedan kallad budgetdokumentet, fastställs.  

Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden samt direktiv fastställs.  

Resultat- och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat 2023 på 132,1 
miljoner kronor. 

Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på 5 594,1 
miljoner kronor 2023 som fördelas i enlighet med budgetdokumentet, varav 
kommunrevisionens ram är 3,3 miljoner kronor. 

Medel för oförutsedda driftmedel budgeteras till 20 miljoner kronor och fördelas med 
10 miljoner till kommunfullmäktige, 6 miljoner till kommunstyrelsen och 4 miljoner 
till kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Investeringsvolymen inklusive exploateringar 2023 fastställs till 1 228,2 miljoner 
kronor netto och fördelas enligt budgetdokumentet.  

Utlåning av medel till den avgiftsfinansierade verksamheten Vatten och avlopp, 
Kungsbacka bredband och Avfall och återvinning fastställs till 464,1 miljoner kronor 
2023 (beloppet motsvarar den avgiftsfinansierade verksamhetens investeringsbehov 
2023).  

Lokalplanen som är en del av investeringsvolymen fastställs i enlighet med 
budgetdokumentet.  

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs.  

Skattesatsen fastställs vara oförändrad till 21,33 procent.  

Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt 
nyupplåna vid behov, dock inom ett totalbelopp på 2 066,5 miljoner kronor 2023 

Beslut i kommunstyrelsen, under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut ovan 
Kommunstyrelsen ger ekonomichefen eller dennes ersättare delegation att omsätta 
befintliga lån vid förfall samt uppta nya lån till ett totalbelopp av 250 miljoner 
kronor, dock får den totala låneskulden inte överstiga totalbeloppet 2 066,5 miljoner 
kronor.  

Kommundirektören samt ekonomichefen, eller deras respektive ersättare, utses att 
var för sig för kommunens räkning underteckna lånereverser. 
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Sammanfattning av ärendet 
Kommunens budget ska enligt kommunallagen fastställas av kommunfullmäktige 
före november månads utgång. Vid valår ska dessutom budgeten fastställas av 
nyvalda kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige behandlade budgeten i juni vilket innebär att budgeten måste 
tas upp för ny behandling vid nyvalda kommunfullmäktiges sammanträde i 
november. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-10-25, § 248 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11, § 324 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-09  
Kommunbudget 2023 plan 2024–2025, antagen av kommunfullmäktige 15 juni 2022, 
§ 96 
Kommunfullmäktige 2022-06-15, § 96 
Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 2023 
Sverigedemokraternas förslag till kommunbudget 2023 
Miljöpartiets förslag till kommunbudget 2023 
Vänsterpartiets förslag till kommunbudget 2023 

Anförande 
Lisa Andersson (M), Karin Green (C), Monica Neptun (L), Magdalena Sundqvist 
(S), Ermin Škorić (S), Viking Bengtsson (V), Maria Losman (MP), Stefan Jägnert 

(SD) och Roger Larsson (KB) håller anförande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisa Andersson (M), Monica Neptun (L) och Karin Green (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till kommunbudget 2023. 

Magdalena Sundqvist (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till 
kommunbudget 2023. 

Stefan Jägnert (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till kommunbudget 
2023. 

Maria Losman (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till kommunbudget 2023. 

Viking Bengtsson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till kommunbudget 
2023. 

Roger Larsson (KB) yrkar att skattesatsen ska sänkas med 50 öre.  

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns sex förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag till kommunbudget 2023, Socialdemokraternas 
förslag till kommunbudget 2023, Sverigedemokraternas förslag till kommunbudget 
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2023, Miljöpartiets förslag till kommunbudget 2023, Vänsterpartiets förslag till 
kommunbudget 2023 och Kungsbackabornas förslag till kommunbudget 2023.  

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till kommunbudget 2023, 
Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 2023, Sverigedemokraternas förslag 
till kommunbudget 2023, Miljöpartiets förslag till kommunbudget 2023, 
Vänsterpartiets förslag till kommunbudget 2023 och Kungsbackabornas förslag till 
kommunbudget 2023 mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till kommunbudget 2023. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 180 Dnr 2022-00657 
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, andra kvartalet 2022 

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 2022-10-25, § 247 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11, § 326 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2022-08-31, § 83 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-07-04 

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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§ 181 Dnr 2022-00099 
Övergripande regler för skolskjuts för elever i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Övergripande regler för skolskjuts för elever i 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola, daterade 2022-01-04. 

Regler för skolskjutsar och Tillämpningsanvisningar till regler för skolskjuts, 
antagna av kommunfullmäktige 2015-03-10, § 32, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Förskola & Grundskola har efter en genomlysning av gällande 
regelverk för skolskjutsar arbetat fram ett nytt förslag till regler som överlämnats till 
kommunfullmäktige för fastställande. Förslaget innebär ingen påverkan i form av 
inskränkta eller utökade rättigheter gällande skolskjuts utan syftar till att tydliggöra 
att kommunfullmäktiges regelverk omfattar vissa övergripande principiella frågor. 
Nämnden för Förskola & Grundskola fattar i övrigt beslut om styrande dokument 
gällande skolskjuts utifrån skollagen. 

Bedömningen om rätt till skolskjuts utgår från skollagen och där anges att en elev i 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola med offentlig huvudman har rätt till 
kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där 
utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens 
längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild 
omständighet. 

Elevens hemkommun ansvarar för att skolskjuts ordnas och behöver anta styrande 
dokument som reglerar olika principer för skolskjutsen i den egna kommunen 
exempelvis gällande vilka avstånd mellan hem och skola som ska utgöra grund för 
skolskjuts. Kungsbacka kommun har sedan många år erbjudit en utökad möjlighet till 
skolskjuts i förhållande till skollagen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-10-25, § 250 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20, § 300 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-26 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2022-01-19, § 17 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-12-30 
Nämnden för Förskola och Grundskola – Förslag till övergripande regler för 
skolskjuts, daterade 2022-01-04 
Kommunfullmäktige 2015-03-10, § 32 
Regler för skolskjutsar och Tillämpningsanvisningar till regler för skolskjuts, 
antagna av kommunfullmäktige 2015-03-10, § 32 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Karin Green (C) och Kristina Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Clas Rosander (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras för att ytterligare utreda om 
det är lagligt att inte de funktionsnedsatta kan välja skola i vår kommun samt att 
utreda vad det kostar att kommunen är mer generös än skollagen. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag och Clas Rosanders (MP) återremissyrkande. 

Ordföranden prövar först om ärendet ska återremitteras eller om ärendet ska avgöras 
i dag, och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras i dag. 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Förskola & Grundskola 
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§ 182 Dnr 2022-00646 
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2023 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att annons om kommunfullmäktiges sammanträden 
införs i de lokala ortstidningarna Norra Halland och Kungsbacka-Posten under 2023. 
I annonserna i Norra Halland och Kungsbacka-Posten publiceras även väsentliga 
ärenden i föredragningslistan. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har under tidigare mandatperioder beslutat om annonsering av 
kommunfullmäktiges sammanträden i de lokala ortstidningarna. Detta för att tidigare 
kommunallag uppställde krav om kungörelse. Sedan 1 januari 2018 är lagkravet 
ändrat till att kommunfullmäktiges sammanträden i stället ska tillkännages på 
kommunens webbaserade anslagstavla. Trots detta har kommunfullmäktige funnit 
det angeläget att införa annons om fullmäktiges sammanträden i ortstidningarna. 

Under innevarande år sker annonseringen i Norra Halland och Kungsbacka-Posten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-10-25, § 249 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04, § 313 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-09-05 

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 
Kommunstyrelsens förvaltning: Kansliet 
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§ 183 Dnr 2021-01154 
Svar på motion från Johan Tolinsson (S) m.fl. om att öppna 
restaurangerna på våra äldreboenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det inte ligger inom 
kommunens uppdrag att producera måltider till allmänheten samt att prioritering av 
resurser behöver göras till nämnden för Vård & Omsorgs grunduppdrag och 
lagstadgade verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) och Maj-Britt Rane Andersson (S) inkom i december 2021 med 
en motion om att återinföra möjligheten för pensionärer att kunna äta på kommunens 
äldreboenden till självkostnadspris samt att köken på äldreboendena ska utvecklas till 
tillagningskök i syfte att motverka ensamhet och främja hälsa hos äldre.  

Fram till 2019 var det möjligt för äldre utan omsorgsbeslut att äta vid äldreboendenas 
restauranger. Denna möjlighet avskaffades mot bakgrund av att nämnden för Vård 
och Omsorg behövde fokusera på och rikta sina resurser främst mot grunduppdraget 
och lagstadgad verksamhet samtidigt som utrymmet för frivilliga åtaganden minskar 
över tid när antalet äldre och behovet av insatser ökar. Det är nämnden för Service 
som har uppdraget måltidsproduktion och servering vid kommunens boenden, men i 
det ingår inte matservering till allmänheten. 

Nämnden för Kultur & Fritid har uppdraget att driva och utveckla frågor inom 
folkhälsa och sociala hållbarhetsområdet vilket man gör genom bland annat ett flertal 
Träffpunkter och Senior i Kungsbacka. Frivilligcenter GoKungsbacka är ett annat 
initiativ där kommunen är engagerade och som bidrar till delaktighet i samhället, 
demokratisk utveckling och är en del av det förebyggande folkhälsoarbetet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-10-25, § 251 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20, § 299 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-06-10 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-03-16, § 30 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse 2022-02-22 
Nämnden för Service 2022-03-17, § 23 
Nämnden för Service yttrande, 2022-03-09 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2022-01-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-21, § 432 
Kommunfullmäktige 2021-12-07, § 193 
Motion från Johan Tolinsson (S) och Maj-Britt Rane Andersson (S) om att öppna 
restaurangerna på våra äldreboenden, 2021-11-23 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Hravn Forsne (M), Fredrik Kollberg (KD), Annika Ulfsdotter (KD), Peter Wesley 
(KD) och Kristina Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Johan Tolinsson (S), Karin Färnlöf Clarin (MP), Ermin Škorić (S), Viking Bengtsson 

(V), Maj-Britt Rane Andersson (S), Violet Dunér (V), Shabnam Zamani (S) och Kent 
Stenhammar (S) yrkar bifall till motionen. 

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

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 35 ja-röster mot 16 nej-röster och 
10 som avstår, beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 Ledamöter Röst 

1 Lisa Andersson (M) Ja 
2 Emanuel Forsell (M) Ja 
3 Hravn Forsne (M) Ja 
4 Maria Gathendahl (M) Ja 
5 Axel Storckenfeldt (M) Ja 
6 Christian Johansson (M) Ja 
7 Berit Bergström (M) Ja 
8 Anders Ekström (M) Ja 
9 Filip Berndtsson (M) Ja 
10 Max Ramström (M) Ja 
11 Annika Carlsson (M) Ja 
12 Peter Söderberg (M) Ja 
13 Daniel Hognert (M) Ja 
14 Thure Sandén (M) Ja 
15 Stephan Philipson (M) Ja 
16 Henrik Schröder (M) Ja 
17 Niclas Nilsson (M) Ja 
18 Erik Lindqvist (M) Ja 
19 Per Stenberg (M) Ja 
20 Fredrik Hansson (C) Ja 
21 Annika Hedman (C) Ja 
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 Ledamöter Röst 

22 Anders Eriksson (C) Ja 
23 Karin Green (C) Ja 
24 Bengt Alderin (C) Ja 
25 Kristina Karlsson (C) Ja 
26 Elin Hysén (L) Ja 
27 Monica Neptun (L) Ja 
28 Madelene Höök (L) Ja 
29 Tommy Rydfeldt (L) Ja 
30 Fredrik Kollberg (KD) Ja 
32 Marie Wadström (KD) Ja 
33 Peter Wesley (KD) Ja 
55 Tommy Bech (SD) Ja 
61 Jan-Erik Heimbrand (KB) Ja 
217 Annika Ulfsdotter (KD) Ja 
34 Magdalena Sundqvist (S) Nej 
35 Johan Tolinsson (S) Nej 
37 Ermin Škorić (S) Nej 
38 Shabnam Zamani (S) Nej 
39 Lars Eriksson (S) Nej 
40 Susann Petrusson (S) Nej 
42 Maj-Britt Rane Andersson (S) Nej 
43 Per Gunnarsson (S) Nej 
44 Elisabeth Lyckevall (S) Nej 
45 Jan Byvik (S) Nej 
46 Viking Bengtsson (V) Nej 
47 Violet Dunér (V) Nej 
218 Renée Sylvan (S) Nej 
219 Kent Stenhammar (S) Nej 
226 Clas Rosander (MP) Nej 
227 Karin Färnlöf Clarin (MP) Nej 
51 Stefan Jägnert (SD) Avstår 
52 Tobias Eriksson (SD) Avstår 
53 Stefan Vilumsons (SD) Avstår 
54 Susanne Andersson (SD) Avstår 
56 Torbjörn Andersson (SD) Avstår 
57 Hampus Jägnert (SD) Avstår 
58 Anna-Karin Granberg (SD) Avstår 
59 Elisabeth Svensson (SD) Avstår 
60 Roger Larsson (KB) Avstår 
228 Ulf Svärdh (SD) Avstår 

 
Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg, nämnden för Service 
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§ 184 Dnr 2022-00764 
Anmälan av interpellation från Magdalena Sundqvist (S) till nämnden 
för Individ & Familjeomsorgs ordförande Gunilla Apler (M) om 
samverkan i Kungsbacka kommun enligt LSS 

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

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en interpellation till nämnden för 
Individ & Familjeomsorgs ordförande Gunilla Apler (M) om samverkan i 
Kungsbacka kommun enligt LSS. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Magdalena Sundqvist (S) om samverkan i Kungsbacka kommun 
enligt LSS, 2022-10-25 

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

Beslutet skickas till 
Gunilla Apler (M) 
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§ 185 Dnr 2022-00843 
Anmälan av interpellation från Maria Losman (MP) till 
kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M) om friskvårdsbidrag 
och förmånscyklar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid 
nästkommande sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M). 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Lisa Andersson (M) om friskvårdsbidrag och förmånscyklar. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Maria Losman (MP) om friskvårdsbidrag och förmånscyklar, 
2022-11-06 

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

Beslutet skickas till 
Lisa Andersson (M) 
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§ 186 Dnr 2022-00526 
Fyllnadsval för uppdrag som ställföreträdare i Coompanion Halland 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kalle Påsse Sundvall (M) entledigades från sina uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, ledamot och ordförande i nämnden för Individ & 
Familjeomsorg, ledamot i kommunstyrelsen och ställföreträdare i Coompanion 
Halland vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 september 2022. 

Vid sammanträdet bordlades fyllnadsvalet för uppdraget som ny ställföreträdare i 
Coompanion Halland till nästkommande sammanträde. Detsamma skedde vid 
sammanträdet den 18 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2022-10-18, § 171 
Kommunfullmäktige 2022-09-15, § 144 
Avsägelse från Kalle Påsse Sundvall (M), 2022-06-21 

Kommunfullmäktiges valberedning förslag 
Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ny ställföreträdare i 
Coompanion Halland till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan bordlägga 
fyllnadsvalet för uppdraget som ny ställföreträdare i Coompanion Halland till 
nästkommande sammanträde och överlämna ärendet till kommunfullmäktiges 
valberedning för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Coompanion Halland, Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: 
lönecenter 
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§ 187 Dnr 2022-00677 
Fyllnadsval för uppdrag som nämndeman vid Varbergs tingsrätt 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Lars-Göran Bringhorn, Carlsbergsvägen 11, 429 42 Särö, 
till uppdraget som ny nämndeman vid Varbergs tingsrätt för tiden till och med 31 
december 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Jan Petersson har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag som 
nämndeman vid Varbergs tingsrätt. Begäran om entledigande har skickats till 
Varbergs tingsrätt och tingsrätten har bifallit Jan Peterssons begäran. Varbergs 
tingsrätt har i samband med entledigandet överlämnat till Kungsbacka kommun att 
utse en ny nämndeman för kvarvarande mandatperiod. 

Vid kommunfullmäktige sammanträde den 18 oktober 2022 bordlades fyllnadsvalet 
för uppdraget som ny nämndeman vid Varbergs tingsrätt till nästkommande 
sammanträde.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2022-10-18, § 173 
Varbergs tingsrätts beslut om entledigande av Jan Petersson, 2022-09-16 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
Kommunfullmäktige utser Lars-Göran Bringhorn, Carlsbergsvägen 11, 429 42 Särö, 
till uppdraget som ny nämndeman vid Varbergs tingsrätt för tiden till och med 31 
december 2023. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan utse Lars-
Göran Bringhorn, Carlsbergsvägen 11, 429 42 Särö, 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 
Lars-Göran Bringhorn, Varbergs tingsrätt, Kommunledningskontoret: Troman 
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§ 188 Dnr 2022-00757 
Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som 1:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Peter Wesley (KD) från uppdraget som 1:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige från och med den 30 november 2022. 

Kommunfullmäktige utser Marie Wadström (KD) till uppdraget som ny 1:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige från och med den 1 december 2022 för tiden till 
och med 14 oktober 2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Wesley (KD) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag 
som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige från och med den 30 november 2022. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Peter Wesley (KD), 2022-10-22 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
Kommunfullmäktige entledigar Peter Wesley (KD) från uppdraget som 1:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige från och med den 30 november 2022. 

Kommunfullmäktige utser Marie Wadström (KD) till uppdraget som ny 1:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige från och med den 1 december 2022 för tiden till 
och med 14 oktober 2026. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga 
Peter Wesley (KD) från uppdraget som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 
från och med den 30 november 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Marie Wadström (KD) 
till uppdraget som ny 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige från och med den  
1 december 2022 för tiden till och med 14 oktober 2026, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Peter Wesley (KD), Marie Wadström (KD), Kommunledningskontoret: Troman, 
Ciceron, Service: lönecenter 
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§ 189 Dnr 2022-00008 
Eventuellt nya avsägelser och val till kommunala uppdrag 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 19 oktober 2022 till 8 november 2022 har följande skrivelser 
inkommit till kommunfullmäktige: 

 Länsstyrelsen i Hallands läns beslut att Elisabeth Sahlsten (MP) har utsetts till 
ny ledamot i kommunfullmäktige och att Karin Färnlöf Clarin (MP) har 
utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med 14 oktober 
2026 

 Länsstyrelsen i Hallands läns beslut att Marie Wadström (KD) har utsetts till 
ny ledamot i kommunfullmäktige och att Annika Ulfsdotter (KD) har utsetts 
till ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med 14 oktober 2026 

 Akademikerförbundet SSR:s skrivelse om kommunbudget 2023. 

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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