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Närvarologg för ordinarie ledamöter 

Ledamot Logg 
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Ulrika Landergren (L) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 

Christian Johansson (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  

Johan Tolinsson (S) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  

Stefan Jägnert (SD) Deltar i upprop 1 kl. 18:01, deltar §§ 44-63, utan ersättare §§ 64-70 

Niklas Mattsson (KD) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  

Kristina Karlsson (C) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 

Maria Gathendahl (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 

Anders Ekström (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 

Maria Losman (MP) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  

Peder Kirsten (L) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 

Magdalena Sundqvist (S) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  

Roger Larsson (KB) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  

Tommy Bech (SD) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  

Marianne Pleijel (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 

Bengt Alderin (C) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  

Maria Rasmussen (V) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
Filip Berndtsson (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
Lars Eriksson (S) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  

Susanne Andersson (SD) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  

Kalle Påsse Sundvall (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  

Henrik Arnesson (C) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
Marie Wadström (KD) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
Monica Neptun (L) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  

Stephan Philipson (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  

Elisabeth Lyckevall (S) Gert Svensson (S) ersätter §§ 44-70 

Roger Krantz (SD) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 

Thure Sandén (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  

Anders Eriksson (C) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  

Hravn Forsne (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  

Kent Stenhammar (S) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  

Jan Eric Knutas (L) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 

Clas Rosander (MP) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 

Charlotte Wallenstein (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 

Torbjörn Andersson (SD) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 

Agnetha Ernegård (-) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 

Annika Hedman (C) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 

Axel Storckenfeldt (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  

Sara Heikkinen Breitholtz (S) Britt Tönnberg (S) ersätter §§ 44-70 

Peter Wesley (KD) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  

Peter Söderberg (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 

Kenth Wallin (SD) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 

Kristina Rasmussen (V) Deltar i upprop 1 kl. 18:01, deltar §§ 44-63, utan ersättare §§ 64-70 
Franklin Eck (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Elin Hysén (L) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Rickard Wäst (S) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Heinrich Kaufmann (C) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Per-Axel Carlsson (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Tobias Eriksson (SD) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Berit Bergström (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Maj-Britt Rane-Andersson (S) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Karin Green (C) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Ann-Helene Reimertz (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Madelene Höök (L) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Thord Brynielsson (SD) Stefan Vilumsons (SD) ersätter §§ 44-70 
Per Stenberg (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Ulrika Högstrand (KD) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
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Närvarologg för ersättare 

Ersättare Logg 

* Gert Svensson (S) Ankom kl. 17:55 
* Britt Tönnberg (S) Ankom kl. 17:55 

* Stefan Vilumsons (SD) Ankom kl. 17:55 
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§ 44 Dnr 2021-00012 

Förändring av ärendelista 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förändring av ärendelistan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Anders Ekström (M) yrkar att följande ärenden behandlas efter ärende 7 

i ärendelistan och i följande ordning: 

 Ärende 23 - Fyllnadsval för uppdrag som ledamot och vice ordförande i 

nämnden för Individ & Familjeomsorg 

 Ärende 24 - Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ersättare i 

nämnden för Kultur & Fritid 

 Ärende 25 - Eventuellt nya avsägelser och val till kommunala uppdrag 

 Ärende 14 - Anmälan av interpellation från Magdalena Sundqvist (S) till 

nämnden för Service ordförande Fredrik Hansson (C) om städrutiner och 

hygien i våra skolor med anledning av covid-19 

 Ärende 15 - Anmälan av interpellation från Magdalena Sundqvist (S) till 

nämnden för Förskola & Grundskolas ordförande Anders Ekström (M) om 

säkerhet och hygien i våra skolor med anledning av covid-19 

 Ärende 16 - Anmälan av interpellation från Magdalena Sundqvist (S) till 

kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M) om Kungsbacka lever upp 

till barnkonventionen gällande boende, utbildning och socialt sammanhang 

för nyanlända barn 

 Ärende 17 - Anmälan av interpellation från Johan Tolinsson (S) till nämnden 

för Förskola & Grundskolas ordförande Anders Ekström (M) om en 

förskoleverksamhet med rätt förutsättningar som möter behoven 

 Ärende 18 - Anmälan av motion från Maj-Britt Rane-Andersson (S) om att 

möjliggöra sjukvård på våra vård- och omsorgsboenden 

 Ärende 19 - Anmälan av motion från Eva Borg (S) m.fl. om kompetenslyft – 

för att främja kvalitét och trygghet 

 Ärende 20 - Anmälan av motion från Eva Borg (S) m.fl. om demokratidagar 

 Ärende 21 - Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om Alléskolan 

 Ärende 22 - Anmälan av eventuellt nya motioner, interpellationer och frågor. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan godkänna 

förändring av ärendelistan enligt eget yrkande, och finner att kommunfullmäktige 

bifaller det. 
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§ 45 Dnr 2021-00027 

Information om redovisning av kommunalt partistöd för år 2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunsekreterare Patrik Johansson informerar om redovisning av kommunalt 

partistöd. 

De grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd finns i kommunallagens 

(2007:725) 4 kap. 29-32 §§. Utöver dessa grundläggande bestämmelser har 

kommunfullmäktige den 9 december 2014 antagit regler för kommunalt partistöd.  

I reglerna anges att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig 

redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 

kommunallagen och att det till denna redovisning ska lämnas ett granskningsintyg. 

Redovisningen och granskningen ska avse perioden 1 januari–31 december och 

lämnas in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Partistöd betalas ut 

årligen i förskott under januari månad efter beslut av fullmäktige. Om redovisning 

och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen inte lämnats 

in inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

Inför hanteringen av redovisning av 2020 års partistöd ombes samtliga partier att 

lämna in redovisning och granskningsintyg senast 17 maj 2021. Detta är ett tidigare 

datum än vad reglerna anger. 

Anledningen till denna uppmaning och tidigareläggning är att kommunstyrelsen ska 

kunna bereda ärendet vid sitt sammanträde 22 juni, alltså innan reglernas sista datum 

för inlämnande. Kommunfullmäktige kan sedan ta beslut i ärendet i samband med 

första sammanträdet efter sommaren. I samband med redovisningen av partistödet för 

2020 kommer även frågan om utbetalning av partistöd för 2022 att hanteras. 

Utbetalning sker i januari 2022. 

Information och blankett för redovisning har skickats till samtliga partier 

representerade i kommunfullmäktige den 18 februari 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan notera 

informationen till protokollet och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 46 Dnr 2021-00403 

Allmänhetens frågestund 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar allmänhetens frågestund till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Kungsbacka kommuns årsredovisning 2020 behandlas under 

sammanträdet har allmänheten möjlighet att ställa frågor om kommunens olika 

verksamheter. Inför sammanträdet har en frågeställare lämnat in ett flertal frågor. 

Frågorna bevaras under sammanträdet av kommunstyrelsens ordförande Lisa 

Andersson (M). 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan notera 

allmänhetens frågestund till protokollet, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

det. 
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§ 47 Dnr 2021-00013 

Information om kommunrevisionens granskning av årsredovisning 
2020 för Kungsbacka kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Birgitta Litsegård ordförande i kommunrevisionen informerar om granskning av 

årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun. 

Beslutsunderlag 

Kommunrevisionens granskning av årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun 

Kommunrevisionens grundläggande granskning 2020 av Kungsbacka kommun 

Kommunrevisionens grundläggande granskning 2020 av gemensam nämnd för 

Hemsjukvård och hjälpmedel 

Kommunrevisionens grundläggande granskning 2020 av patientnämnden Halland 

Kommunrevisionens grundläggande granskning 2020 av nämnden för 

överförmyndare i samverkan 

Kommunrevisionens granskningsredogörelse 2020 för Stiftelsen Tjolöholm 

Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse och granskningsrapporter 2020 för 

Eksta Bostadsaktiebolag och Tempohus Kungsbacka AB 

Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2020 av Fastighets AB Sankta Gertrud 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan notera 

informationen till protokollet, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 48 Dnr 2020-01016 

Årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun. 

Kommunfullmäktige noterar Hållbarhetsbokslut 2020 till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisningen är en återrapportering av ekonomi och måluppfyllelse för det 

gångna året. Årsredovisningen innehåller även en redogörelse för kommunallagens 

krav på god ekonomisk hushållning. Jämfört med tidigare år har strukturen på 

årsredovisningen ändrats något. Strukturen följer kraven enligt lag om kommunal 

bokföring och redovisning samt rekommendation om förvaltningsberättelsen från 

Rådet för kommunal redovisning. 

Kommunens resultat för 2020 uppgår till 415 miljoner kronor vilket är 305 miljoner 

kronor bättre än budgeterat. Resultatet är i stor utsträckning en effekt av pågående 

pandemi där kommunen erhållit stora tillskott i form av ökade statsbidrag, samt en 

rad olika stödåtgärder med anledning av covid-19. 

Utöver utökade generella statsbidrag har kommunen erhållit full ersättning för 

sjuklöner under perioden april till juli samt delvis kompensation för perioden augusti 

till december. Därtill har verksamheter som haft merkostnader med anledning av 

pandemin haft möjlighet att söka statsbidrag för dessa, samtidigt som flertalet andra 

verksamheter haft lägre kostnader på grund av att verksamheten bedrivits under 

rådande restriktioner. 

Utöver detta påverkar ändrad redovisningsprincip avseende privata 

investeringsbidrag samt genomförda markförsäljningar under året resultatet positivt. 

Under 2020 investerade kommunen för netto 857 miljoner och tog upp nya lån 

på 200 miljoner kronor. Av de största investeringarna under året kan 

nämnas parkeringshuset Linden, ombyggnationer av Fjärås-, Frillesås- och 

Hålabäckskolan samt Kungsbacka badhus. 

Koncernens resultat uppgår till 511 miljoner kronor vilket är klart högre än 

föregående år. Utöver kommunens resultat redovisar även Eksta-koncernen ett 

starkare resultat än tidigare år vilket till stor del förklaras av genomförda 

fastighetsförsäljningar under året. 

Kommunens nämnder redovisar en positiv avvikelse om 141 miljoner kronor. Störst 

överskott återfinns inom nämnden för Förskola & Grundskola samt 

kommunstyrelsen. Färre antal barn och elever än budgeterat samt erhållna stöd med 

anledning av pandemin är de huvudsakliga skälen för nämnden för Förskola & 

Grundskola. För kommunstyrelsen bidrar lägre kostnader för färdtjänst och 

omsorgsresor, högre planintäkter samt ej ianspråktagna projektmedel till överskottet. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg redovisar ett underskott om 7 miljoner, vilket 

är en klar förbättring både gentemot bokslut 2019 och prognosen i 
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delårsbokslutet. Nämndens handlingsplan för budget i balans har gett effekt samtidigt 

som diverse statliga stöd bidragit till att underskottet blev betydligt mindre än 

förväntat. Information om läget i nämnden har delgivits kommunstyrelsen löpande. 

Nämndens arbete för ekonomi i balans kommer fortgå till utgången av 2022. 

I årsredovisningen rapporteras bedömningen av god ekonomisk hushållning ur ett 

helhetsperspektiv. Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning 

föreligger. 

I samband med årsredovisningen har även ett hållbarhetsbokslut för 2020 tagits fram. 

Hållbarhetsbokslutet är tillsammans med årsredovisningen ett viktigt underlag för 

kommande planering. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-03-23, § 71 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-09, § 96 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-22 

Årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun, 2021-03-02 

Hållbarhetsbokslut 2020, 2021-03-03 

Kommunrevisionens granskning av årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun 

Anförande 

Lisa Andersson (M), Clas Rosander (MP), Johan Tolinsson (S), Monica Neptun (L), 

Magdalena Sundqvist (S), Ulrika Landergren (L), Carita Boulwén (SD) och Roger 

Larsson (KB) håller anföranden. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det 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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§ 49 Dnr 2021-00404 

Revisionsberättelse 2020 för Kungsbacka kommun och fråga om 
ansvarsfrihet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar styrelse, nämnder och beredningar samt de enskilda  

förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 med hänvisning  

till vad revisorerna uttalat i revisionsberättelsen. 

Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna. 

Anteckning 

Det noteras i protokollet att de ledamöter i kommunfullmäktige som under 2020 även  

var ledamöter eller ersättare i styrelse, nämnd eller beredning inte deltar i beslutet om  

ansvarsfrihet i den del som angår ledamoten. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har lämnat revisionsberättelse och redogörelse till 

revisionsberättelse den 1 april 2021 avseende 2020 års verksamhet och förvaltning. 

Revisorerna har tillstyrkt att kommunfullmäktige beviljar styrelse, nämnder och 

beredningar samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020 samt att godkänna kommunens årsredovisning för 2020. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 2020 

Redogörelse till revisionsberättelse 2020 

Kommunrevisionens granskning av årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun 

Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i styrelse och nämnder för år 2019 

Kommunrevisionens grundläggande granskning 2020 av Kungsbacka kommun 

Kommunrevisionens grundläggande granskning 2020 av gemensam nämnd för 

Hemsjukvård och hjälpmedel 

Kommunrevisionens grundläggande granskning 2020 av patientnämnden Halland 

Kommunrevisionens grundläggande granskning 2020 av nämnden för 

överförmyndare i samverkan 

Kommunrevisionens granskningsredogörelse 2020 för Stiftelsen Tjolöholm 

Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse och granskningsrapporter 2020 för 

Eksta Bostadsaktiebolag och Tempohus Kungsbacka AB 

Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2020 av Fastighets AB Sankta Gertrud 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Ekström (M) yrkar att kommunfullmäktige beviljar styrelse, nämnder och 

beredningar samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020 med hänvisning till vad revisorerna uttalat i 

revisionsberättelsen, att kommunfullmäktige noterar i protokollet att de ledamöter i  
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kommunfullmäktige som under 2020 även var ledamöter eller ersättare i styrelse, 

nämnd eller beredning inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet i den del som angår 

ledamoten samt att kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar först eget yrkande om ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020 för styrelse, nämnder och beredningar samt de enskilda 

förtroendevalda i dessa organ, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan notera i protokollet att de 

ledamöter i kommunfullmäktige som under 2020 även var ledamöter eller ersättare i 

styrelse, nämnd eller beredning inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet i den del som 

angår ledamoten, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan lägga revisionsberättelsen till 

handlingarna, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och beredningar, kommunrevisionen 
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§ 50 Dnr 2021-00281 

Svar på interpellation från Maria Losman (MP) till nämnden för Service 
ordförande Fredrik Hansson (C) om ekologisk mat i Kungsbacka 

Beslut 

Kommunfullmäktige förklarar interpellationsdebatten för avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

Maria Losman (MP) har inkommit med en interpellation till nämnden för Service 

ordförande Fredrik Hansson (C) om ekologisk mat i Kungsbacka. 

Beslutsunderlag 

Svar på interpellation, 2021-03-19 

Kommunfullmäktige 2021-03-09, § 35 

Interpellation från Maria Losman (MP), 2021-03-01 

Anförande 

Fredrik Hansson (C) 

Maria Losman (MP) 

Carita Boulwén (SD) 

Henrik Arnesson (C) 

Lisa Andersson (M) 

Niklas Mattsson (KD) 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om interpellationsdebatten kan förklaras 

avslutad, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 51 Dnr 2020-00547 

Kungsbacka Arena - genomförande samt inriktningsbeslut för 
uppförande och drift 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget på inriktning av koncept för Kungsbacka 

Arena samt lämnar uppdrag för genomförande, uppförande och drift genom besluten 

nedan. 

Kommunfullmäktige beslutar att projekt Kungsbacka Arena ska inarbetas i budget 

och lokalplan, enligt förslag i projektbeskrivning 2021-03-02 med 

utredningsunderlag, där lokalplanen bland annat ska innehålla: 

 Arena med A-hall samt med separat B-hall, för elitidrott, skolidrott och 

evenemang med läktarkapacitet i A-hall för 2 500 personer respektive 3 500 

personer, om totalt 6 000-8 000 BTA. 

 Fotbollsarena utomhus med 1 000 läktarplatser, med framtida möjlighet till 

utökning till 3 000 läktarplatser 

 Kommersiella ytor inklusive kontorsarbetsplatser och andra administrativa 

ytor som till exempel utbildning, konferens med mera, motsvarande  

ca 7 000-10 000 kvm 

 Skyddsrum för cirka 360 personer 

 Mottagningscentral för kärnkraftsolycka 

Kommunfullmäktige godkänner genom detta att projekt Kungsbacka Arena inleds 

samt uppdrar åt kommunstyrelsen att meddela så kallat startbesked enligt 

kommunens ekonomistyrprinciper för lokalinvesteringar för byggprojekt i 

lokalplanen. Innan startbesked ges skall driftoperatör vara upphandlad. 

Kommunfullmäktige lägger, som ett övergripande direktiv för detaljplanens 

utformning, stor vikt vid dels att området kopplas till angränsande funktioner som 

badhus, idrottsområde med mera, dels att möjligheten till flexibilitet i både höjdled 

och utbredning nyttjas på ett lämpligt och ändamålsenligt sätt. 

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen till: 

 huvudansvarig samt att leda, samordna och genomföra projekt Kungsbacka 

Arena enligt projektbeskrivning 2021-03-02 med utredningsunderlag, med 

rätt för kommunstyrelsen att genomföra nödvändiga anpassningar av 

projektet som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

 projektägare med huvudansvar för projektbudget för Kungsbacka Arena 

enligt kommunens ekonomistyrprinciper för investeringar 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder som ansvarar för verksamheter som berörs 

av projekt Kungsbacka Arena att: 

 samordna åtgärder inom sina verksamhetsområden med projekt Kungsbacka 

Arena,  

 tillse att erforderliga resurser för projektet tillhandahålls för genomförandet. 
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Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i samråd med berörda 

verksamheter: 

 genomföra projekttävling för Kungsbacka Arena, 

 upphandla drift genom tjänstekoncession eller driftentreprenad av de 

kommersiella delarna av Kungsbacka Arena 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service att enligt kommunstyrelsens 

behovsframställan och godkännande inför upphandling samt i samråd med Kultur & 

Fritid och övriga berörda verksamheter: 

 utarbeta underlag i form av förstudier och andra utredningar för de funktioner 

i Kungsbacka Arena som krävs 

 genomföra upphandling och genomförande av byggentreprenad och därvid 

träffa erforderliga avtal  

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Kultur & Fritid att efter färdigställande 

av projekt Kungsbacka Arena ansvara för idrotts- och evenemangsverksamheten. 

Kommunfullmäktige överlämnar fastighetsförvaltningen och fastighetsunderhållet av 

den uppförda arenan samt förvaltningen av upphandlad drift av de kommersiella 

delarna till nämnden för Service. 

Beslut i kommunstyrelsen under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut ovan 

Kommunstyrelsen godkänner utredningen om genomförande av arenaprojektet. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att leda, samordna och genomföra 

projekt Kungsbacka Arena enligt projektbeskrivning 2021-03-02 med 

utredningsunderlag, samt utser kommundirektören till projektägare. 

Kommunstyrelsen beslutar att till jury för projekttävling för Kungsbacka Arena utse 

Lisa Andersson (kommunstyrelsens ordförande), Fredrik Hansson (nämnden för 

Service ordförande samt förste vice ordförande kommunstyrelsen), Eva Borg 

(kommunstyrelsens andre vice ordförande), Thure Sandén (byggnadsnämndens 

ordförande samt ledamot av kommunstyrelsen), Emma Kjernald 

(samhällsbyggnadschef, kommunstyrelsens förvaltning), Ulrika Granfors 

(förvaltningschef Kultur & Fritid), Lennart Dahlberg (arkitekt SAR-MSA), Charlotte 

Erdegard (arkitekt SAR-MSA, Erdegard arkitekter) och Maria Brink (arkitekt MSA, 

Samhällsbyggnadskontoret). 

Kommunstyrelsen avsätter medel för genomförande av projekttävling med 1 500 000 

kronor, vilket finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter för 

2021. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram förslag till 

genomförande av upphandling av drift av de kommersiella delarna av Kungsbacka 

Arena 

 med inriktning att café- och serveringsverksamhet och motsvarande i första 

hand ska utföras inom den kommersiella verksamheten 
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 med övervägande av föreningslivets behov av egen verksamhet i samband 

med tävlingsverksamhet och evenemang alternativt ekonomisk kompensation 

 med utrymme för föreningslivets möjlighet till reklamintäkter i samband med 

matcher och evenemang 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att upprätta förslag till 

kommunstyrelsens godkännande inför upphandling av byggentreprenad. 

Reservation 

Franklin Eck (M), Kalle Påsse Sundvall (M), Stephan Philipson (M), Peter Söderberg 

(M), Charlotte Wallenstein (M), Karin Green (C), Maria Losman (MP), Clas 

Rosander (MP), Niklas Mattsson (KD), Peter Wesley (KD), Ulrika Högstrand (KD), 

Marie Wadström (KD), Agnetha Ernegård (-), Maria Rasmussen (V) och Kristina 

Rasmussen (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2020 att godkänna utredningen Ny 

arenahall inom Kungsbacka sportcenter, samt att arenaprojektet ska genomföras med 

ytor för kommersiell verksamhet och att kommunen ska vara ägare av fastigheten. 

Kommunfullmäktige utsåg kommunstyrelsen till huvudansvarig samt att leda och 

samordna projektet. Kommunstyrelsen utsåg i sin tur kommundirektören att utreda 

genomförandet av arenaprojektet samt återkomma med förslag till projektplan med 

kostnader och budget för genomförandet. Kommundirektören fick även i uppdrag att 

utreda 200-300 aktivitetsbaserade arbetsplatser i arenan för kommunens eget behov.  

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med berörda förvaltningar och med 

konsultstöd utrett genomförandefrågor samt tagit fram projektförslag med delprojekt. 

I utredningen finns ett antal frågeställningar, där fullmäktige ska ta principiell 

ställning samt lämna uppdrag till organisationen att genomföra arenaprojektets olika 

delar.  

De uppdrag som lämnas syftar till att formellt beskriva den ansvarsfördelning och 

därmed sammanhängande beslutsordning som behövs för att genomföra projektet 

enligt projektbeskrivning och utredning. Syftet är även att tydliggöra projektets 

kommunövergripande karaktär, där ett nära samarbete är en framgångsfaktor och kan 

sammanfattas under begreppet Ett Kungsbacka, kommunens sätt att beskriva hur vi 

samarbetar och nyttjar resurserna på bästa sätt. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-03-23, § 72 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-09, § 106 

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-03-08 

Projektbeskrivning 2021-03-02 med utredningsunderlag, bilagor A-H10 

A. Ny arena inom Kungsbacka sportcenter, 2020-02-27 

B. Handelsutredning Kungsbacka kommun, Tyréns, 2019-12-10 

C. Kommersiellt utbud Kungsbacka Arena, RSD, 2020-10-15 
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D. Kontorsanalys Kungsbacka, Presentation med sammanställning av preliminär 

rapport från Evidens, 2020-09-09 

E. Lokalanalys- och strategi för administrativa lokaler i Kungsbacka kommun, 

Kungsbacka kommun Förvaltningen för Service, 2020-07-09, preliminär rapport 

F. Gruppuppgift, Marknadsundersökning och förslag till arenan, IHM Business 

School, 2020-10-07 

G. Upplåtelse av arenanamn – diskussionsunderlag, Kungsbacka kommun,  

2017-02-01 

G2. Konceptprogram för framtidens idrottshall, Whitearkitekter, aug 2020 

H1. Platsens betydelse och arenans bidrag, Kungsbacka kommun, 

Kommunledningskontoret, 2020-10-20 

H2. Synpunkter från invånardialog, Kungsbacka kommun, 

Samhällsbyggnadskontoret, 2020-10-29 

H3. Arenahall – evenemang & teknik, Kungsbacka kommun Förvaltningen för 

Kultur och Fritid, 2020-10-07 

H4. Arenautredning - Föreningslivets aspekter, Kungsbacka kommun, Förvaltningen 

för Kultur och Fritid, 2020-10-08 

H5. Utvärdering av möjliga alternativ till flera gestaltningsförslag, Kungsbacka 

kommun Samhällsbyggnadskontoret 

H6. Utredning driftformer V 1.9 Kungsbacka kommun Förvaltningen för Kultur och 

Fritid, 2020-12-18 

H7. PM - Kontorsarbetsplatser i arenan, Sammanfattning av befintliga utredningar, 

analys samt rekommendation. Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 

2020-10-28 

H8. Kommunikationsplan, Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret,  

2020-12-23 

H9. Marknadsföring av arenan, Kungsbacka kommun, Kommunstyrelsens 

förvaltning, 2020-12-23 

H10. Ekonomisk översyn av arenan inklusive risk- och känslighetsanalys, 

Kungsbacka kommun, Kommunledningskontoret och Förvaltningen för Service, 

2021-03-02 

Kommunfullmäktige - Godkännande av utredning och förutsättningar för ny 

arenahall inom Kungsbacka Sportcenter, 2020-04-14, § 30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Hansson (C), Bengt Alderin (C), Kristina Karlsson (C), Peder Kirsten (L), 

Ulrika Landergren (L), Anders Eriksson (C), Carita Boulwén (SD), Torbjörn 

Andersson (SD), Thure Sandén (M), Susanne Andersson (SD), Henrik Arnesson (C) 

och Roger Larsson (KB) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Niklas Mattsson (KD) yrkar följande: 

 Att kommunstyrelsens förslag avslås; 

 Att kommunfullmäktiges beslut den 14 april 2020, § 30, upphävs; 

 Att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att skyndsamt bereda 

ett förslag till Arena för elitidrott, skolidrott och evenemang med 

läktarkapacitet inomhus för 2 500 personer, en fotbollsarena utomhus med  
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1 000 läktarplatser med möjlighet till utökning till 3 000 läktarplatser och 

möjlighet för föreningarna att bedriva kiosk och café; 

 Att den totala investeringsramen är max 300 miljoner kronor. 

Ulrika Högstrand (KD), Franklin Eck (M) och Stephan Philipson (M) yrkar bifall till 

Niklas Mattssons (KD) yrkande. 

Peter Söderberg (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen, med 

motiveringen: 

 att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt bereda 

ett alternativt förslag till arena för fullmäktige med följande punkter: 

o arena för elitidrott, skolidrott och evenemang med läktarkapacitet för  

3 000 personer; fotbollsarena utomhus med 1 000 läktarplatser, med 

framtida möjlighet till utökning till 3 000 läktarplatser;  

o lokaler för föreningslivets behov av att bedriva kiosk, försäljning av 

klubbartiklar, caféverksamhet med möjlighet till matberedning; 

o skyddsrum för cirka 360 personer (lagkrav);  

o mottagningscentral för kärnkraftsolycka (lagkrav). 

 att uppdraget till kommunstyrelsen omfattar en total investeringsram om 

högst 300 miljoner kronor. 

 att kommunfullmäktige, som ett övergripande direktiv för detaljplanens 

utformning lägger stor vikt vid dels att området kopplas till angränsande 

funktioner som badhus, idrottsområde med mera, dels att möjligheten till 

flexibilitet i både höjdled och utbredning nyttjas på ett lämpligt och 

ändamålsenligt sätt. 

 att fullmäktiges beslut den 14 april 2020 §30 inte skall vara en inriktning, 

utan när ärendet skall avgöras av fullmäktige skall det finnas underlag för 

olika ställningstagande. Varav ett skall vara enligt ovan alternativa förslaget. 

Karin Green (C), Kalle Påsse Sundvall (M) och Charlotte Wallenstein (M) yrkar 

bifall till Peter Söderbergs (M) yrkande. 

Maria Losman (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen, med 

motiveringen: 

 Vår bedömning är att placering av arenan i ett område som svämmar över till 

följd av klimatförändringarna kommer att kräva ännu mer investeringar för 

att skydda byggnaden. Vi ifrågasätter också behovet av en stor arena med 

tanke på att det finns arenor i grannkommunerna, men är öppna för behov av 

en hall i stationsnära läge, t ex vid Hede. 

Maria Rasmussen (V) yrkar bifall till Maria Losmans (MP) yrkande. 

Magdalena Sundqvist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att följande 

stycke ska läggas till: 

 Kommunfullmäktige lägger, ett övergripande direktiv för hela projektet 

Kungsbacka Arena, som innebär att det som beslutas och genomförs ska 

genomsyras av ett värnande om Kungsbackas föreningsliv och ideella krafter. 
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Detta ska gälla såväl idrott som kultur. Med andra ord: folkhälsan ska genom 

hela projektet vara i fokus. 

Eva Borg (S) och Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till Magdalena Sundqvists (S) 

yrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns fem förslag till beslut, det vill 

säga kommunstyrelsens förslag, Niklas Mattssons (KD) m.fl. yrkande, Peter 

Söderbergs (M) m.fl. återremissyrkande, Maria Losmans (MP) m.fl. 

återremissyrkande och Magdalena Sundqvists (S) m.fl. tilläggsyrkande. 

Ordföranden prövar först Maria Losmans (MP) m.fl. återremissyrkande mot att 

ärendet ska avgöras i dag, och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 

avgöras i dag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden presenterar följande propositionsordning som kommunfullmäktige 

godkänner: 

Ja-röst innebär att ärendet ska avgöras i dag. 

Nej-röst innebär att ärendet ska återremitteras enligt Maria Losmans (MP) m.fl. 

återremissyrkande. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 48 ja-röster mot 9 nej-röster och 4 

som avstår, beslutar att ärendet ska avgöras i dag. 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Lisa Andersson                               (M)        Alla                                       X    

Eva Borg                                 (S)        Alla                                                X    

Carita Boulwén                           (SD)       Alla                                              X    

Fredrik Hansson                          (C)        Alla                                                X    

Andreas Johansson                   (M)        Alla                                                  X  

Ulrika Landergren                        (L)        Alla                           X    

Christian Johansson                      (M)        Alla                                                X    

Johan Tolinsson                          (S)        Alla                                                X    

Stefan Jägnert                           (SD)       Alla                                                X    

Niklas Mattsson                          (KD)       Alla                                                  X  

Kristina Karlsson                        (C)        Alla                            X    

Maria Gathendahl                         (M)        Alla                                                X    

Maria Losman                             (MP)       Alla                                            X   

Peder Kirsten                               (L)        Alla                          X    

Magdalena Sundqvist                      (S)        Alla                                                X    

Roger Larsson                            (KB)       Alla                                                X    

Tommy Bech                               (SD)       Alla                                            X    

Marianne Pleijel                         (M)        Alla                                                X    

Bengt Alderin                            (C)        Alla                                                X    

Maria Rasmussen                          (V)        Alla                                                 X   

Filip Berndtsson                         (M)        Alla                                                X    

Lars Eriksson                            (S)        Alla                             X    

Susanne Andersson                        (SD)       Alla                                                X    

Kalle Påsse Sundvall                     (M)        Alla                                                  X  

Henrik Arnesson                          (C)        Alla                                         X    

Marie Wadström                           (KD)       Alla                                                 X   
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Monica Neptun                            (L)        Alla                                                X    

Stephan Philipson                        (M)        Alla                                                X    

Elisabeth Lyckevall                      (S)        Alla       Gert Svensson                                         X    

Roger Krantz                             (SD)       Alla                                               X    

Thure Sandén                             (M)        Alla                                                X    

Anders Eriksson                          (C)        Alla                                                X    

Hravn Forsne                             (M)        Alla                                                X    

Kent Stenhammar                          (S)        Alla                                   X    

Jan Eric Knutas                          (L)        Alla                                                X    

Clas Rosander                            (MP)       Alla         X   

Charlotte Wallenstein                    (M)        Alla        X    

Torbjörn Andersson                                                  (SD)       Alla        X    

Agnetha Ernegård                         (-)       Alla                                                X    

Annika Hedman                         (C)        Alla                                              X    

Axel Storckenfeldt                       (M)        Alla        X    

Sara Heikkinen Breitholtz                (S)        Alla       Britt Tönnberg X    

Peter Wesley                             (KD)       Alla                                                 X   

Peter Söderberg                          (M)        Alla                                                 X   

Kenth Wallin                             (SD)       Alla        X    

Kristina Rasmussen                       (V)        Alla         X   

Franklin Eck                             (M)        Alla         X   

Elin Hysén                               (L)        Alla        X    

Rickard Wäst                             (S)        Alla        X    

Heinrich Kaufmann                        (C)        Alla        X    

Per-Axel Carlsson            (M)        Alla        X    

Tobias Eriksson                          (SD)       Alla        X    

Berit Bergström                          (M)        Alla        X    

Maj-Britt Rane-Andersson                 (S)        Alla                                X    

Karin Green                              (C)        Alla                                          X  

Ann-Helene Reimertz                      (M)        Alla                                 X   

Madelene Höök                            (L)        Alla                                              X    

Thord Brynielsson                        (SD)       Alla       Stefan Vilumsons                                X    

Per Stenberg                             (M)        Alla                             X    

Ulrika Högstrand                         (KD)       Alla                                                X    

Anders Ekström                           (M)        Alla                                                X    

SUMMA: 48 9 4 0 

 

Ordföranden prövar sedan Peter Söderbergs (M) m.fl. återremissyrkande mot att 

ärendet ska avgöras i dag, och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 

avgöras i dag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunfullmäktige 

godkänner: 

Ja-röst innebär att ärendet ska avgöras i dag. 

Nej-röst innebär att ärendet ska återremitteras enligt Peter Söderbergs (M) m.fl. 

återremissyrkande. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 45 ja-röster mot 11 nej-röster och 5 

som avstår, beslutar att ärendet ska avgöras i dag. 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Lisa Andersson                               (M)        Alla                                       X    

Eva Borg                                 (S)        Alla                                                X    

Carita Boulwén                           (SD)       Alla                                              X    
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Fredrik Hansson                          (C)        Alla                                                X    

Andreas Johansson                   (M)        Alla                                                  X  

Ulrika Landergren                        (L)        Alla                           X    

Christian Johansson                      (M)        Alla                                                X    

Johan Tolinsson                          (S)        Alla                                                X    

Stefan Jägnert                           (SD)       Alla                                                X    

Niklas Mattsson                          (KD)       Alla                                                 X   

Kristina Karlsson                        (C)        Alla                            X    

Maria Gathendahl                         (M)        Alla                                                X    

Maria Losman                             (MP)       Alla                                             X  

Peder Kirsten                               (L)        Alla                          X    

Magdalena Sundqvist                      (S)        Alla                                                X    

Roger Larsson                            (KB)       Alla                                                X    

Tommy Bech                               (SD)       Alla                                            X    

Marianne Pleijel                         (M)        Alla                                                X    

Bengt Alderin                            (C)        Alla                                                X    

Maria Rasmussen                          (V)        Alla                                                  X  

Filip Berndtsson                         (M)        Alla                                                X    

Lars Eriksson                            (S)        Alla                             X    

Susanne Andersson                        (SD)       Alla                                                X    

Kalle Påsse Sundvall                     (M)        Alla                                                 X   

Henrik Arnesson                          (C)        Alla                                         X    

Marie Wadström                           (KD)       Alla                                                 X   

Monica Neptun                            (L)        Alla                                                X    

Stephan Philipson                        (M)        Alla                                                 X   

Elisabeth Lyckevall                      (S)        Alla       Gert Svensson                                         X    

Roger Krantz                             (SD)       Alla                                               X    

Thure Sandén                             (M)        Alla                                                X    

Anders Eriksson                          (C)        Alla                                                X    

Hravn Forsne                             (M)        Alla                                                X    

Kent Stenhammar                          (S)        Alla                                   X    

Jan Eric Knutas                          (L)        Alla                                                X    

Clas Rosander                            (MP)       Alla          X  

Charlotte Wallenstein                    (M)        Alla         X   

Torbjörn Andersson                                                  (SD)       Alla        X    

Agnetha Ernegård                         (-)       Alla                                                 X   

Annika Hedman                         (C)        Alla                                              X    

Axel Storckenfeldt                       (M)        Alla        X    

Sara Heikkinen Breitholtz                (S)        Alla       Britt Tönnberg X    

Peter Wesley                             (KD)       Alla                                                 X   

Peter Söderberg                          (M)        Alla                                                 X   

Kenth Wallin                             (SD)       Alla        X    

Kristina Rasmussen                       (V)        Alla          X  

Franklin Eck                             (M)        Alla         X   

Elin Hysén                               (L)        Alla        X    

Rickard Wäst                             (S)        Alla        X    

Heinrich Kaufmann                        (C)        Alla        X    

Per-Axel Carlsson            (M)        Alla        X    

Tobias Eriksson                          (SD)       Alla        X    

Berit Bergström                          (M)        Alla        X    

Maj-Britt Rane-Andersson                 (S)        Alla                                X    

Karin Green                              (C)        Alla                                         X   

Ann-Helene Reimertz                      (M)        Alla                                 X   

Madelene Höök                            (L)        Alla                                              X    

Thord Brynielsson                        (SD)       Alla       Stefan Vilumsons                                X    

Per Stenberg                             (M)        Alla                             X    

Ulrika Högstrand                         (KD)       Alla                                                X    

Anders Ekström                           (M)        Alla                                                X    

SUMMA: 45 11 5 0 
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Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förslag och Niklas Mattssons (KD) 

m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

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 Niklas Mattssons (KD) m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige med, 45 ja-röster mot 12 nej-röster och 4 

som avstår, beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Lisa Andersson                               (M)        Alla                                       X    

Eva Borg                                 (S)        Alla                                                X    

Carita Boulwén                           (SD)       Alla                                              X    

Fredrik Hansson                          (C)        Alla                                                X    

Andreas Johansson                   (M)        Alla                                                X    

Ulrika Landergren                        (L)        Alla                           X    

Christian Johansson                      (M)        Alla                                                X    

Johan Tolinsson                          (S)        Alla                                                X    

Stefan Jägnert                           (SD)       Alla                                                X    

Niklas Mattsson                          (KD)       Alla                                                 X   

Kristina Karlsson                        (C)        Alla                            X    

Maria Gathendahl                         (M)        Alla                                                X    

Maria Losman                             (MP)       Alla                                             X  

Peder Kirsten                               (L)        Alla                          X    

Magdalena Sundqvist                      (S)        Alla                                                X    

Roger Larsson                            (KB)       Alla                                                X    

Tommy Bech                               (SD)       Alla                                            X    

Marianne Pleijel                         (M)        Alla                                                X    

Bengt Alderin                            (C)        Alla                                                X    

Maria Rasmussen                          (V)        Alla                                                  X  

Filip Berndtsson                         (M)        Alla                                                X    

Lars Eriksson                            (S)        Alla                             X    

Susanne Andersson                        (SD)       Alla                                                X    

Kalle Påsse Sundvall                     (M)        Alla                                                 X   

Henrik Arnesson                          (C)        Alla                                         X    

Marie Wadström                           (KD)       Alla                                                 X   

Monica Neptun                            (L)        Alla                                                X    

Stephan Philipson                        (M)        Alla                                                 X   

Elisabeth Lyckevall                      (S)        Alla       Gert Svensson                                         X    

Roger Krantz                             (SD)       Alla                                               X    

Thure Sandén                             (M)        Alla                                                X    

Anders Eriksson                          (C)        Alla                                                X    

Hravn Forsne                             (M)        Alla                                                X    

Kent Stenhammar                          (S)        Alla                                   X    

Jan Eric Knutas                          (L)        Alla                                                X    

Clas Rosander                            (MP)       Alla          X  

Charlotte Wallenstein                    (M)        Alla         X   

Torbjörn Andersson                                                  (SD)       Alla        X    

Agnetha Ernegård                         (-)       Alla                                                 X   

Annika Hedman                         (C)        Alla                                              X    

Axel Storckenfeldt                       (M)        Alla        X    

Sara Heikkinen Breitholtz                (S)        Alla       Britt Tönnberg X    

Peter Wesley                             (KD)       Alla                                                 X   
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Peter Söderberg                          (M)        Alla                                                 X   

Kenth Wallin                             (SD)       Alla        X    

Kristina Rasmussen                       (V)        Alla          X  

Franklin Eck                             (M)        Alla         X   

Elin Hysén                               (L)        Alla        X    

Rickard Wäst                             (S)        Alla        X    

Heinrich Kaufmann                        (C)        Alla        X    

Per-Axel Carlsson            (M)        Alla        X    

Tobias Eriksson                          (SD)       Alla        X    

Berit Bergström                          (M)        Alla        X    

Maj-Britt Rane-Andersson                 (S)        Alla                                X    

Karin Green                              (C)        Alla                                         X   

Ann-Helene Reimertz                      (M)        Alla                                 X   

Madelene Höök                            (L)        Alla                                              X    

Thord Brynielsson                        (SD)       Alla       Stefan Vilumsons                                X    

Per Stenberg                             (M)        Alla                             X    

Ulrika Högstrand                         (KD)       Alla                                                 X   

Anders Ekström                           (M)        Alla                                                X    

SUMMA: 45 12 4 0 

 

Ordföranden prövar sedan Magdalena Sundqvists (S) m.fl. tilläggsyrkande mot 

avslag, och finner att kommunfullmäktige avslår Magdalena Sundqvists (S) m.fl. 

tilläggsyrkande. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunfullmäktige 

godkänner: 

Ja-röst innebär att avslå Magdalena Sundqvists (S) m.fl. tilläggsyrkande. 

Nej-röst innebär att bifalla Magdalena Sundqvists (S) m.fl. tilläggsyrkande. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 31 ja-röster mot 16 nej-röster och 

14 som avstår, beslutar att avslå Magdalena Sundqvists (S) m.fl. tilläggsyrkande. 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Lisa Andersson                               (M)        Alla                                       X    

Eva Borg                                 (S)        Alla                                                 X   

Carita Boulwén                           (SD)       Alla                                                X  

Fredrik Hansson                          (C)        Alla                                                X    

Andreas Johansson                   (M)        Alla                                                X    

Ulrika Landergren                        (L)        Alla                           X    

Christian Johansson                      (M)        Alla                                                X    

Johan Tolinsson                          (S)        Alla                                                 X   

Stefan Jägnert                           (SD)       Alla                                                X    

Niklas Mattsson                          (KD)       Alla                                                X    

Kristina Karlsson                        (C)        Alla                            X    

Maria Gathendahl                         (M)        Alla                                                X    

Maria Losman                             (MP)       Alla                                            X   

Peder Kirsten                               (L)        Alla                          X    

Magdalena Sundqvist                      (S)        Alla                                                 X   

Roger Larsson                            (KB)       Alla                                                X    

Tommy Bech                               (SD)       Alla                                              X  

Marianne Pleijel                         (M)        Alla                                                X    

Bengt Alderin                            (C)        Alla                                                X    

Maria Rasmussen                          (V)        Alla                                                 X   

Filip Berndtsson                         (M)        Alla                                                X    
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Lars Eriksson                            (S)        Alla                              X   

Susanne Andersson                        (SD)       Alla                                                  X  

Kalle Påsse Sundvall                     (M)        Alla                                                  X  

Henrik Arnesson                          (C)        Alla                                         X    

Marie Wadström                           (KD)       Alla                                                X    

Monica Neptun                            (L)        Alla                                                X    

Stephan Philipson                        (M)        Alla                                                  X  

Elisabeth Lyckevall                      (S)        Alla       Gert Svensson                                          X   

Roger Krantz                             (SD)       Alla                                                 X  

Thure Sandén                             (M)        Alla                                                X    

Anders Eriksson                          (C)        Alla                                                 X   

Hravn Forsne                             (M)        Alla                                                X    

Kent Stenhammar                          (S)        Alla                                    X   

Jan Eric Knutas                          (L)        Alla                                                X    

Clas Rosander                            (MP)       Alla         X   

Charlotte Wallenstein                    (M)        Alla          X  

Torbjörn Andersson                                                  (SD)       Alla          X  

Agnetha Ernegård                         (-)       Alla                                                  X  

Annika Hedman                         (C)        Alla                                              X    

Axel Storckenfeldt                       (M)        Alla        X    

Sara Heikkinen Breitholtz                (S)        Alla       Britt Tönnberg  X   

Peter Wesley                             (KD)       Alla                                                X    

Peter Söderberg                          (M)        Alla                                                  X  

Kenth Wallin                             (SD)       Alla          X  

Kristina Rasmussen                       (V)        Alla         X   

Franklin Eck                             (M)        Alla        X    

Elin Hysén                               (L)        Alla        X    

Rickard Wäst                             (S)        Alla         X   

Heinrich Kaufmann                        (C)        Alla        X    

Per-Axel Carlsson            (M)        Alla         X   

Tobias Eriksson                          (SD)       Alla          X  

Berit Bergström                          (M)        Alla        X    

Maj-Britt Rane-Andersson                 (S)        Alla                                 X   

Karin Green                              (C)        Alla                                          X  

Ann-Helene Reimertz                      (M)        Alla                                 X   

Madelene Höök                            (L)        Alla                                              X    

Thord Brynielsson                        (SD)       Alla       Stefan Vilumsons                                  X  

Per Stenberg                             (M)        Alla                             X    

Ulrika Högstrand                         (KD)       Alla                                                X    

Anders Ekström                           (M)        Alla                                                X    

SUMMA: 31 16 14 0 

 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
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§ 52 Dnr 2021-00312 

Fyllnadsval för uppdrag som ledamot och vice ordförande i nämnden 
för Individ & Familjeomsorg 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Mats Nyberg (KD) till uppdragen som ledamot och vice 

ordförande i nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och med 31 

december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Annika Ulfsdotter (KD) till uppdraget som ersättare i 

nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och med 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige entledigade Daniel Kvist (KD) från uppdragen som ledamot 

och vice ordförande i nämnden för Individ & Familjeomsorg vid sammanträdet  

9 mars 2021. Kommunfullmäktige bordlade samtidigt fyllnadsvalen till 

nästkommande sammanträde. 

Eftersom nuvarande ersättaren i nämnden för Individ & Familjeomsorg Mats Nyberg 

(KD) utses till ledamot i nämnden genomförs också fyllnadsval för uppdraget som 

ersättare i nämnden för Individ & Familjeomsorg. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2021-03-09, § 42 

Avsägelse från Daniel Kvist (KD), 2021-03-08 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktige utser Mats Nyberg (KD) till uppdragen som ledamot och vice 

ordförande i nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och med 31 

december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Annika Ulfsdotter (KD) till uppdraget som ersättare i 

nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och med 31 december 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan utse Mats 

Nyberg (KD) till uppdragen som ledamot och vice ordförande i nämnden för Individ 

& Familjeomsorg för tiden till och med 31 december 2022, och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Annika Ulfsdotter (KD) 

till uppdraget som ersättare i nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och 

med 31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Beslutet skickas till 

Mats Nyberg (KD), Annika Ulfsdotter (KD), nämnden för Individ & Familjeomsorg, 

Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter 
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§ 53 Dnr 2021-00385 

Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ersättare i nämnden för 
Kultur & Fritid 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Carl Ekvall (M) från uppdraget som ersättare i 

nämnden för Kultur & Fritid med omedelbar verkan. 

Kommunfullmäktige utser Christian Svensson (M) till uppdraget som ny ersättare i 

nämnden för Kultur & Fritid för tiden till och med 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Carl Ekvall (M) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag 

som ersättare i nämnden för Kultur & Fritid. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Carl Ekvall (M), 2021-03-19 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktige utser Christian Svensson (M) till uppdraget som ny ersättare i 

nämnden för Kultur & Fritid för tiden till och med 31 december 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga 

Carl Ekvall (M) från uppdraget som ersättare i nämnden för Kultur & Fritid med 

omedelbar verkan, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Christian Svensson (M) 

till uppdraget som ny ersättare i nämnden för Kultur & Fritid för tiden till och med 

31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Carl Ekvall (M), Christian Svensson (M), nämnden för Kultur & Fritid, 

Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter 
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§ 54 Dnr 2021-00445 

Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ledamot i nämnden för 
Vård & Omsorg 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Christian Skogholm (S) från uppdraget som ledamot 

i nämnden för Vård & Omsorg från och med den 30 juni 2021. 

Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ledamot i nämnden 

för Vård & Omsorg till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till 

kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Christian Skogholm (S) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt 

uppdrag som ledamot i nämnden för Vård & Omsorg. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Christian Skogholm (S), 2021-04-06 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ledamot i nämnden 

för Vård & Omsorg till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till 

kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga 

Christian Skogholm (S) från uppdraget som ledamot i nämnden för Vård & Omsorg 

från och med den 30 juni 2021, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan bordlägga fyllnadsvalet för 

uppdraget som ledamot i nämnden för Vård & Omsorg till nästkommande 

sammanträde och överlämna ärendet till kommunfullmäktiges valberedning för 

vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Christian Skogholm (S), kommunfullmäktiges valberedning, nämnden för Vård & 

Omsorg, Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter 
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§ 55 Dnr 2021-00400 

Anmälan av interpellation från Magdalena Sundqvist (S) till nämnden 
för Service ordförande Fredrik Hansson (C) om städrutiner och hygien i 
våra skolor med anledning av covid-19 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras på 

nästkommande sammanträde av nämnden för Service ordförande Fredrik Hansson 

(C). 

Sammanfattning av ärendet 

Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en interpellation till nämnden för 

Service ordförande Fredrik Hansson (C) om städrutiner och hygien i våra skolor med 

anledning av covid-19. 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Magdalena Sundqvist (S), 2021-03-25 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan besluta att 

interpellationen får ställas och besvaras på nästkommande sammanträde av nämnden 

för Service ordförande Fredrik Hansson (C), och finner att kommunfullmäktige 

bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Fredrik Hansson (C) 
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§ 56 Dnr 2021-00401 

Anmälan av interpellation från Magdalena Sundqvist (S) till nämnden 
för Förskola & Grundskolas ordförande Anders Ekström (M) om 
säkerhet och hygien i våra skolor med anledning av covid-19 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras på 

nästkommande sammanträde av nämnden för Förskola & Grundskolas ordförande 

Anders Ekström (M). 

Sammanfattning av ärendet 

Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en interpellation till nämnden för 

Förskola & Grundskolas ordförande Anders Ekström (M) om säkerhet och hygien i 

våra skolor med anledning av covid-19. 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Magdalena Sundqvist (S), 2021-03-23 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan besluta att 

interpellationen får ställas och besvaras på nästkommande sammanträde av nämnden 

för Förskola & Grundskolas ordförande Anders Ekström (M), och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Anders Ekström (M) 
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§ 57 Dnr 2021-00431 

Anmälan av interpellation från Magdalena Sundqvist (S) till 
kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M) om Kungsbacka 
lever upp till barnkonventionen gällande boende, utbildning och socialt 
sammanhang för nyanlända barn 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras på 

nästkommande sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M). 

Sammanfattning av ärendet 

Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande Lisa Andersson (M) om Kungsbacka lever upp till barnkonventionen 

gällande boende, utbildning och socialt sammanhang för nyanlända barn. 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Magdalena Sundqvist (S), 2021-04-01 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan besluta att 

interpellationen får ställas och besvaras på nästkommande sammanträde av 

kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M), och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Lisa Andersson (M) 
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§ 58 Dnr 2021-00406 

Anmälan av interpellation från Johan Tolinsson (S) till nämnden för 
Förskola & Grundskolas ordförande Anders Ekström (M) om en 
förskoleverksamhet med rätt förutsättningar som möter behoven 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras på 

nästkommande sammanträde av nämnden för Förskola & Grundskolas ordförande 

Anders Ekström (M). 

Sammanfattning av ärendet 

Johan Tolinsson (S) har inkommit med en interpellation till nämnden för Förskola & 

Grundskolas ordförande Anders Ekström (M) om en förskoleverksamhet med rätt 

förutsättningar som möter behoven. 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Johan Tolinsson (S), 2021-03-26 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan besluta att 

interpellationen får ställas och besvaras på nästkommande sammanträde av nämnden 

för Förskola & Grundskolas ordförande Anders Ekström (M), och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Anders Ekström (M) 
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§ 59 Dnr 2021-00402 

Anmälan av motion från Maj-Britt Rane-Andersson (S) om att 
möjliggöra sjukvård på våra vård- och omsorgsboenden 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Maj-Britt Rane-Andersson (S) har inkommit med en motion om att möjliggöra 

sjukvård på våra vård- och omsorgsboenden. Motionären vill att kommunen anställer 

läkare inom vård och äldreomsorgen när det är möjligt samt att vidareutbildning 

erbjudes till sjuksköterskor och undersköterskor på betald arbetstid. 

Beslutsunderlag 

Motion från Maj-Britt Rane-Andersson (S), 2021-03-25 

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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§ 60 Dnr 2021-00407 

Anmälan av motion från Eva Borg (S) m.fl. om kompetenslyft – för att 
främja kvalitét och trygghet 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Eva Borg (S), Rickard Wäst (S) och Johan Tolinsson (S) har inkommit med en 

motion om kompetenslyft för att främja kvalitét och trygghet. Motionärerna vill att 

kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur ett Kompetenslyft 

skulle kunna utvecklas och implementeras inom Kungsbacka kommun. 

Beslutsunderlag 

Motion från Eva Borg (S) m.fl., 2021-03-26 

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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§ 61 Dnr 2021-00430 

Anmälan av motion från Eva Borg (S) m.fl. om demokratidagar 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Lars Eriksson (S) 

har inkommit med en motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur 

Demokratidagar skulle kunna anordnas årligen i Kungsbacka. 

Beslutsunderlag 

Motion från Eva Borg (S) m.fl., 2021-04-01 

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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§ 62 Dnr 2021-00421 

Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om Alléskolan 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att utreda Alléskolans framtid. 

Beslutsunderlag 

Motion från Roger Larsson (KB), 2021-03-29 

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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§ 63 Dnr 2021-00457 

Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om villkor för gravida 
kvinnor med Kungsbacka kommun som arbetsgivare 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om villkor för gravida kvinnor 

med Kungsbacka kommun som arbetsgivare. 

Beslutsunderlag 

Motion från Roger Larsson (KB), 2021-04-08 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 

motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 64 Dnr 2021-00306 

Fördelning av statsbidrag från Skolverket till skolväsendet 2021 
"skolmiljarden" 

Beslut 

Kommunfullmäktige fördelar Kungsbacka kommuns andel av skolmiljarden med  

7 169 477 kronor till nämnden för Förskola & Grundskola och 2 745 920 kronor till 

nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Sammanfattning av ärendet 

Med bakgrund i pågående pandemi har regeringen beslutat att förstärka det statliga 

stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor år 2021. Syftet med tillskottet är att 

bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och 

elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Tillskottet är tillfälligt och 

går under benämningen ”skolmiljarden”. 

Statsbidraget fördelas till kommunerna proportionellt utifrån antalet barn och unga i 

åldrarna 6-19 år. Skolorna behöver inte ansöka om pengarna. De betalas ut till alla 

kommuner. Hälften av stödet betalas ut under februari månad och hälften under juni 

månad. Det är upp till varje kommun att bestämma hur medlen ska användas, men 

bidragen till de enskilda huvudmännen i kommunen ska ges utifrån samma grunder. 

Kungsbacka kommuns del av det tillfälliga statsbidraget uppgår till 9 915 397 

kronor, varav hälften har betalats ut under februari. Statsbidraget berör nämnden för 

Förskola & Grundskola samt nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-03-23, § 96 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-16, § 112 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-08 

Skolverkets beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 

”skolmiljarden” inklusive beslutsbilaga med fördelning per kommun, dnr 2021:283 

Fördelning av bidrag utifrån ålderskategorier i Kungsbacka kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Johan Tolinsson (S), Axel Storckenfeldt (M) och Carita Boulwén (SD) yrkar bifall 

till kommunstyrelsens förslag. 

Elin Hysén (L), Anders Eriksson (C) och Jan Eric Knutas (L) yrkar att Kungsbacka 

kommuns andel av skolmiljarden ska fördelas med 50 procent till nämnden för 

Förskola & Grundskola och 50 procent till nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknad. 
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Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 

säga kommunstyrelsens förslag och Elin Hyséns (L) m.fl. yrkande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Elin Hyséns (L) m.fl. yrkande 

mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordförande redovisar följande propositionsordning som kommunfullmäktige 

godkänner: 

Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst innebär att bifalla Elin Hyséns (L) m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 44 ja-röster mot 15 nej-röster och 2 

frånvarande, beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Lisa Andersson                               (M)        Alla                                       X    

Eva Borg                                 (S)        Alla                                                X    

Carita Boulwén                           (SD)       Alla                                              X    

Fredrik Hansson                          (C)        Alla                                                 X   

Andreas Johansson                   (M)        Alla                                                X    

Ulrika Landergren                        (L)        Alla                            X   

Christian Johansson                      (M)        Alla                                                X    

Johan Tolinsson                          (S)        Alla                                                X    

Stefan Jägnert                           (SD)       Alla                                                   X 

Niklas Mattsson                          (KD)       Alla                                                X    

Kristina Karlsson                        (C)        Alla                             X   

Maria Gathendahl                         (M)        Alla                                                X    

Maria Losman                             (MP)       Alla                                           X    

Peder Kirsten                               (L)        Alla                           X   

Magdalena Sundqvist                      (S)        Alla                                                X    

Roger Larsson                            (KB)       Alla                                                X    

Tommy Bech                               (SD)       Alla                                            X    

Marianne Pleijel                         (M)        Alla                                                X    

Bengt Alderin                            (C)        Alla                                                 X   

Maria Rasmussen                          (V)        Alla                                                 X   

Filip Berndtsson                         (M)        Alla                                                X    

Lars Eriksson                            (S)        Alla                             X    

Susanne Andersson                        (SD)       Alla                                                X    

Kalle Påsse Sundvall                     (M)        Alla                                                X    

Henrik Arnesson                          (C)        Alla                                          X   

Marie Wadström                           (KD)       Alla                                                X    

Monica Neptun                            (L)        Alla                                                 X   

Stephan Philipson                        (M)        Alla                                                X    

Elisabeth Lyckevall                      (S)        Alla       Gert Svensson                                         X    

Roger Krantz                             (SD)       Alla                                               X    

Thure Sandén                             (M)        Alla                                                X    

Anders Eriksson                          (C)        Alla                                                 X   

Hravn Forsne                             (M)        Alla                                                X    

Kent Stenhammar                          (S)        Alla                                   X    

Jan Eric Knutas                          (L)        Alla                                                 X   

Clas Rosander                            (MP)       Alla        X    

Charlotte Wallenstein                    (M)        Alla        X    

Torbjörn Andersson                                                  (SD)       Alla        X    

Agnetha Ernegård                         (-)       Alla                                                 X   
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Annika Hedman                         (C)        Alla                                               X   

Axel Storckenfeldt                       (M)        Alla        X    

Sara Heikkinen Breitholtz                (S)        Alla       Britt Tönnberg X    

Peter Wesley                             (KD)       Alla                                                X    

Peter Söderberg                          (M)        Alla                                                X    

Kenth Wallin                             (SD)       Alla        X    

Kristina Rasmussen                       (V)        Alla           X 

Franklin Eck                             (M)        Alla        X    

Elin Hysén                               (L)        Alla         X   

Rickard Wäst                             (S)        Alla        X    

Heinrich Kaufmann                        (C)        Alla         X   

Per-Axel Carlsson            (M)        Alla        X    

Tobias Eriksson                          (SD)       Alla        X    

Berit Bergström                          (M)        Alla        X    

Maj-Britt Rane-Andersson                 (S)        Alla                                X    

Karin Green                              (C)        Alla                                        X    

Ann-Helene Reimertz                      (M)        Alla                                X    

Madelene Höök                            (L)        Alla                                               X   

Thord Brynielsson                        (SD)       Alla       Stefan Vilumsons                                X    

Per Stenberg                             (M)        Alla                             X    

Ulrika Högstrand                         (KD)       Alla                                                X    

Anders Ekström                           (M)        Alla                                                X    

SUMMA: 44 15 0 2 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Förskola & Grundskola, Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 

Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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§ 65 Dnr 2021-00069 

Antagande av Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling med 

tillämpningsanvisningar, daterad januari 2021 att gälla från och med den 1 maj 2021. 

Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av 

offentlighetsprincipen, kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-12, § 198, upphör 

samtidigt att gälla. 

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar i 

tillämpningsanvisningarna till kommunstyrelsen, om ändringarna inte är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Sammanfattning av ärendet 

Taxan för avskrift eller kopia av allmän handling behöver kompletteras med en 

taxebestämmelse för beräkningsgrunderna för avgiftsuttaget samt att betalning får tas 

ut i förskott. Samtidigt görs några redaktionella förändringar och förtydliganden samt 

ett utförande i Kungsbacka kommuns nya grafiska profil. Någon ändring av 

avgiftsbeloppen föreslås inte. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-02-23, § 62 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 65 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-19 

Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling, januari 2021 

Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av 

offentlighetsprincipen, antagen av kommunfullmäktige 2017-12-12, § 198 

Förslag till förändringar, jämförande dokument 

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 
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§ 66 Dnr 2021-00068 

Antagande av Taxa för administrativ service i samband med vigsel 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar Taxa för administrativ service i samband med vigsel, 

daterad i januari 2021 och beslutar därmed, med ändring av sitt beslut 2017-06-15,  

§ 96, att avgiften för den administrativa servicen istället är 850 kronor inklusive 

mervärdesskatt. Taxan ska gälla från och med den 1 maj 2021. 

Reservation 

Fredrik Hansson (C), Kristina Karlsson (C), Bengt Alderin (C), Eva Borg (S) och 

Kent Stenhammar (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade sommaren 2017 att ta ut en avgift om 500 kronor för 

den administrativa service som kommunen tillhandahåller i samband med borgerliga 

vigslar. Servicen består bland annat av bokning av vigselförrättare, lokal samt vid 

behov, tillhandahållande av vittnen. Avgiften kompletteras nu med nytt 

beräkningsunderlag, ett taxedokument samt en bestämmelse om mervärdesskatt. 

Taxan syftar till att delvis täcka kommunens kostnader för den administrativa 

servicen kring vigslar, samt att som styrmedel motverka överutnyttjande av de 

administrativa tjänsterna. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-02-23, § 63 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 66 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-18 

Taxa för administrativ service i samband med vigsel, januari 2021 

Ändringsunderlag vigseltaxa, januari 2021 

Underlag för beräkning av timpris vigslar 2021 

Kommunfullmäktige 2017-06-15, § 96 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Hansson (C) yrkar att i de fall där minst den ena parten är folkbokförd i 

Kungsbacka kommun, ska det inte debiteras någon avgift för borgerlig vigsel. I de 

fall där ingen av parterna är folkbokförda i Kungsbacka kommun ska en 

administrativ avgift för service i samband med borgerlig vigsel på 500 kr plus moms 

tas ut. 

Eva Borg (S) yrkar bifall till Fredrik Hanssons (C) yrkande. 

Franklin Eck (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 och Fredrik Hanssons (C) m.fl. yrkande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Fredrik Hanssons (C) m.fl. 

yrkande mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 67 Dnr 2020-00488 

Komplettering av reglemente för nämnden för Teknik – 
sjösäkerhetsanordningar (SSA) och sjövägmärken 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för Teknik, daterat 2021-01-20. 

Reglemente för nämnden för Teknik, antaget av kommunfullmäktige 2020-05-05,  

§ 49, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2020 har det uppmärksammats att det inte finns någon utsedd ansvarig nämnd 

för att svara för sjövägmärken och sjösäkerhetsanordningar (SSA). Mot bakgrund av 

nämnden för Tekniks nuvarande ansvarsområden är det förvaltningens bedömning i 

dialog med kommunstyrelsens förvaltning att även dessa områden borde ingå i 

nämnden för Tekniks ansvarsområden. Därför har en ny formulering om detta lagts 

till i reglementet för nämnden för Teknik. Utöver det har reglementet förenklats och 

förtydligats. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-02-23, § 65 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 67 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-20 

Utredning Sjösäkerhetsanordningar (SSA) och sjövägmärken, januari 2021 

Reglemente för nämnden för Teknik, 2021-01-20 

Reglemente för nämnden för Teknik med markerade förslag till ändringar,  

2021-01-20 

Nämnden för Teknik, 2020-12-16 § 125 

Tjänsteskrivelse förvaltningen för Teknik, 2020-11-25 

Reglemente för nämnden för Teknik, antaget av kommunfullmäktige 2020-05-05,  

§ 49 

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 Teknik 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 68 Dnr 2020-01064 

Antagande av biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021–2024 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021–2024, 

daterad 2020-10-29. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska kommuner anta en biblioteksplan för sin 

biblioteksverksamhet. Biblioteksplanen ska tillsammans med bibliotekslagen, 

skollagen (2010:800) och lagen om Förenta Nationernas konvention om barnets 

rättigheter (SFS 2018:1197) samt ytterligare styrdokument som regional kulturplan, 

Kungsbacka Vision 2030, läroplaner, barnkonvention och lokala planer ge stöd och 

fungera som styrdokument och ramverk åt den kommunala biblioteksverksamhetens 

utveckling och riktning under åren 2021–2024. 

Berörda nämnder i Kungsbacka kommun är nämnderna för Kultur & Fritid (ansvar 

folkbiblioteken), Gymnasium & Arbetsmarknad (ansvar gymnasiebiblioteken) och 

Förskola & Grundskola (ansvar skolbiblioteken). Nämnderna har tagit fram ett 

förslag till ny Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken för åren 2021–2024.  

Ändringarna avser bland annat anpassning till gällande lagstiftning, ökat fokus på 

digital delaktighet och bibliotekens samhällsuppdrag samt vissa ändringar i 

inriktning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-02-23, § 66 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 68 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-20 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2020-12-02, § 120 

Nämnden för Kultur & Fritid, 2020-11-19 § 59 

Nämnden för Förskola & Grundskola, 2020-11-18, § 120 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2020-10-29 

Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteket 2021-2024, 2020-10-29 och bilagor 

2020-09-29 

Biblioteksplan 2017-2020, antagen av kommunfullmäktige 2017-12-12, § 201 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 

säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 

nämnden för Kultur & Fritid 
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Kommunfullmäktige Datum  

2021-04-13 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 69 Dnr 2021-00127 

Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt SoL, kvartal 4 2020 

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 2021-03-23, § 95 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-02, § 85 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-01-20, § 6 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-12-22 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad, sammanställning av ej verkställda 

beslut fjärde kvartalet 2020 

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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Kommunfullmäktige Datum  

2021-04-13 
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§ 70 Dnr 2021-00005 

Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 10 mars 2021 till 13 april 2021 har följande skrivelser inkommit till 

kommunfullmäktige: 

 Länsstyrelsen i Hallands läns beslut att Jens Ling (SD) utsetts till ny ersättare 

i kommunfullmäktige från och med den 18 mars 2021 till och med den 14 

oktober 2022 

 Kommunstyrelsens beslut om godkännande av intern kontrollrapport för 

Kungsbacka kommun 2020 

 Skrivelse från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys om förutsättningar 

för ledarskapsutveckling i kommunal vård och omsorg. 
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