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Närvarologg för ordinarie ledamöter 

Ledamot Logg 

Lisa Andersson (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 

Eva Borg (S) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  

Carita Boulwén (SD) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  

Fredrik Hansson (C) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
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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 

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

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

Maria Gathendahl (M) Marianne Wallengren (M) ersätter §§ 71-93 

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) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 

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) Stefan Vilumsons (SD) ersätter §§ 71-93 

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) Gert Svensson (S) ersätter §§ 71-93 

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

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

Kenth Wallin (SD) Hampus Jägnert (SD) ersätter §§ 71-85, utan ersättare §§ 86-93 

Kristina Rasmussen (V) Deltar i upprop 1 kl. 18:01, deltar §§ 71-73, utan ersättare §§ 74-93 
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) Ulf Svärdh (SD) ersätter §§ 71-93 
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 

* Marianne Wallengren (M) Ankom kl. 17:55 
* Gert Svensson (S) Ankom kl. 17:55 

* Stefan Vilumsons (SD) Ankom kl. 17:55 
* Hampus Jägnert (SD) Ankom kl. 17:55 

* Ulf Svärdh (SD) Ankom kl. 17:55 
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§ 71 Dnr 2021-00400 

Svar på 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 förklarar interpellationsdebatten för avslutad. 

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 

Svar på interpellation, 2021-04-16 

Kommunfullmäktige 2021-04-13, § 55 

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

Anförande 

Fredrik Hansson (C) 

Magdalena Sundqvist (S) 

Maria Losman (MP) 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan förklara 

interpellationsdebatten för avslutad, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 74 Dnr 2021-00431 

Svar på 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 förklarar interpellationsdebatten för avslutad. 

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 

Svar på interpellation, 2021-04-26 

Kommunfullmäktige 2021-04-13, § 57 

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

Anförande 

Lisa Andersson (M) 

Magdalena Sundqvist (S) 

Carita Boulwén (SD) 

Marianne Pleijel (M) 

Hravn Forsne (M) 

Filip Berndtsson (M) 

Johan Tolinsson (S) 

Clas Rosander (MP) 

Jan Eric Knutas (L) 

Elin Hysén (L) 

Ulrika Landergren (L) 

Niklas Mattsson (KD) 

Karin Green (C) 

Franklin Eck (M) 

Kalle Påsse Sundvall (M) 

Roger Larsson (KB) 

Monica Neptun (L) 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan förklara 

interpellationsdebatten för avslutad, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 75 Dnr 2021-00172 

Svar på Finansdepartementets remiss över hemställan från Region 
Halland och Hallands läns kommuner gällande ansvar för regional 
fysisk planering 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar yttrande över hemställan från Region Halland och 

Hallands läns kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering, 

Fi2019/01983, daterat 2021-03-18, och översänder det som sitt svar till 

Finansdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 

Region Halland söker med stöd av de sex medlemskommunerna om att bli 

regionplaneorgan, en begäran att omfattas av bestämmelser som gäller enligt 7 kap. 

plan- och bygglagen (2010:900). 

Kungsbacka kommun har vid Kommun- och Regionledningsforum (KRF) den  

2 september 2020 ställt sig positiv till hemställan. Region Halland har efter beslut vid 

KRF skickat in en ansökan till Finansdepartementet som är den instans som hanterar 

den här typen av begäranden. Kungsbacka kommun har nu möjlighet att lämna sina 

synpunkter över ansökan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-04-20, § 119 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 140 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-18 

Yttrande, 2021-03-18 

Hemställan från Region Halland och Hallands läns kommuner gällande ansvar för 

regional fysisk planering, 2021-02-02 

Avsiktsförklaring gällande uppdraget Utökat ansvar för Regional fysisk planering, 

2020-09-14 

Utdrag ur anteckningar från Kommun- och regionledningsforum – förslag till 

avsiktsförklaring, 2020-09-12 

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 

Finansdepartementet 
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§ 76 Dnr 2021-00083 

Ombudgetering och resultatfonder bokslut 2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige förändrar resultatfonderna med en total summa av 84 494 000 

kronor. Resultatfonderna uppgår efter förändring till 459 120 000 kronor. 

Kommunfullmäktige ombudgeterar 5 325 000 kronor till nämnderna. Finansiering 

sker från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda medel med 3 000 000 kronor 

samt med 2 325 000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda medel.  

Kommunfullmäktige godkänner en total investeringsvolym på 1 363 417 000 kronor 

för 2021. 

Av investeringsvolymen består 1 011 069 000 kronor av beslutad kommunbudget 

2021 och resterande består av ombudgeteringar från 2020 med 352 348 000 kronor.  

Kommunfullmäktige godkänner ombudget investeringar från 2020 till år 2022 med 

39 919 000 kronor.   

Investeringsvolymen finansieras inom ramen för kommunfullmäktiges beslut med 

begränsningen om att den totala låneskulden inte överstiger totalbeloppet om  

2 665 000 000 kronor år 2021, (KF § 67). 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med genomgången av bokslutet för 2020 har det framställts önskemål från 

nämnder och styrelser om att överskott i driftbudgeten och investeringsbudgeten ska 

få disponeras 2021 eller tillföras till resultatfonden. 

Beslut om hur resultatfonderna ska justeras utifrån nämndernas resultat och de 

gällande reglerna för resultatfonder fattas i samband med bokslutet. Reglerna för hur 

resultatfonder ska hanteras är beslutade i budgeten. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-04-20, § 120 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 127 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-25 

Ombudgeteringar investeringar 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 

Samtliga nämnder, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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§ 77 Dnr 2021-00271 

Rapport från nämnden för Vård & Omsorg om ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS, kvartal 4 2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Vård & Omsorg enligt 16 kap 

6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har 

verkställts tre månader efter beslut. 

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 

den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 

insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras. 

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 

inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband 

med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda 

revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-04-20, § 121 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-16, § 110 

Nämnden för Vård & Omsorg, 2021-02-17, § 16 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-01-19 

Beslutsgång 

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

säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Vård & Omsorg 
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§ 78 Dnr 2021-00285 

Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg om ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg 

enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte 

har verkställts tre månader efter beslut. 

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 

den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 

insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras. 

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 

inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband 

med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda 

revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-04-20, § 122 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-16, § 111 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2021-02-18, § 13 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-03 

Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 4, 2020 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal  

1-4 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 Individ & Familjeomsorg 
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§ 79 Dnr 2021-00025 

Redovisning av icke färdigberedda motioner 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och 

med 2021-03-10 till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige 

kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan 

avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har framkommit vid beredningen 

anmälas till kommunfullmäktige inom samma tidpunkt.  

I Kungsbacka kommun ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa till 

fullmäktige vilka motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska även 

innehålla planerat datum för behandling i fullmäktige för de motioner som är äldre än 

ett år. 

Redovisningen till och med den 10 mars 2021 innehåller två motioner äldre än ett år. 

Svar på dessa motioner beräknas till kvartal tre 2021. Redovisningen innehåller 

utöver det en motion som väcktes under april månad 2020 och två som väcktes i 

september månad 2020. För dessa beräknas svaret också till kvartal tre 2021.  

Övriga motioner kommer enligt bedömningen att kunna behandlas politiskt inom den 

angivna ettårsgränsen. 

Sammanställningen omfattar motioner som inkommit och ej besvarats till och med 

den 10 mars 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-04-20, § 123 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 132 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-10 

Sammanställning, Redovisning av obesvarade motioner, daterad 2021-03-10 

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 

Berörda nämnder 
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§ 80 Dnr 2019-00903 

Förslag till inrättande av pris inom Individ & Familjeomsorg 

Beslut 

Kommunfullmäktige inrättar ett nytt pris inom nämnden för Individ & 

Familjeomsorgs verksamhet med namnet Självständigt liv-priset. 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för Självständigt liv-priset, daterade 2021-03-01.  

Den årliga prissumman om 10 000 kronor finansieras inom nämnden för Individ & 

Familjeomsorgs befintliga budgetram. 

Reservation 

Carita Boulwén (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har tagit fram ett förslag om instiftande av ett 

pris för att uppmuntra nytänkande inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg i 

Kungsbacka kommun. 

Priset föreslås delas ut till enskild medarbetare eller en grupp av medarbetare som 

genom sitt engagemang och nytänkande systematiskt förbättrat förutsättningarna för 

att skapa en bra verksamhet för våra brukare och utvecklat arbetet på sin arbetsplats. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-04-20, § 124 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 130 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01 

Riktlinjer för Självständigt liv-priset, 2021-03-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-09-29, § 259 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2019-11-14, § 153 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2019-09-19, § 108 

Riktlinjer för Tänk Nytt-priset, 2019-07-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kalle Påsse Sundvall (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Carita Boulwén (SD) yrkar att det ska finnas ytterligare alternativ till användning av 

priset och att pristagaren/pristagarna ska få möjlighet att välja mellan förslag enligt 

nedan alternativ. 

1. Kompetensutveckling/kunskapsfördjupning (enligt IF förvaltnings förslag) 

2. Utbetalt som bonus/lön (med avdrag för skatt och avgifter) 

3. Utbetalt som tjänstepension 

Niklas Mattsson (KD) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för 

att utreda hur prispengarna bättre kan komma pristagarna till del. 
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Roger Larsson (KB) yrkar att finansiering inte skall ske från nämnden för Individ & 

Familjeomsorgs budget. 

Beslutsgång 

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

säga kommunstyrelsens förslag, Carita Boulwéns (SD) yrkande, Niklas Mattssons 

(KD) återremissyrkande och Roger Larssons (KB) yrkande. 

Ordföranden prövar först Niklas Mattssons (KD) återremissyrkande mot att ärendet 

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

i dag. 

Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förslag, Carita Boulwéns (SD) yrkande 

och Roger Larssons (KB) yrkande mot varandra, och finner att kommunfullmäktige 

bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag i kommande 

huvudomröstning. 

Ordföranden ställer sedan Carita Boulwéns (SD) yrkande och Roger Larssons (KB) 

yrkande mot varandra, och finner att kommunfullmäktige utser Carita Boulwéns 

(SD) yrkande till motförslag i huvudomröstningen. 

Ordföranden redovisar sedan följande propositionsordning för huvudomröstningen 

som kommunfullmäktige godkänner: 

Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst innebär att bifalla Carita Boulwéns (SD) yrkande. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 43 ja-röster mot 9 nej-röster, 8 som 

avstår och 1 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       Marianne Wallengren                                         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    



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (35) 

Kommunfullmäktige Datum  

2021-05-04 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

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        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       Stefan Vilumsons                                 X   

Agnetha Ernegård                         (-)       Alla                                                X    

Annika Hedman                         (C)        Alla                                              X    

Axel Storckenfeldt                       (M)        Alla        X    

Sara Heikkinen Breitholtz                (S)        Alla       Gert Svensson                                         X    

Peter Wesley                             (KD)       Alla                                                  X  

Peter Söderberg                          (M)        Alla                                                X    

Kenth Wallin                             (SD)       Alla       Hampus Jägnert  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       Ulf Svärdh  X   

Per Stenberg                             (M)        Alla                             X    

Ulrika Högstrand                         (KD)       Alla                                                  X  

Anders Ekström                           (M)        Alla                                                X    

SUMMA: 43 9 8 1 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
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§ 81 Dnr 2020-00093 

Antagande av reglemente för kommunstyrelsen samt flytt av ansvar för 
planbesked 

Beslut 

Kommunfullmäktige flyttar ansvaret för planbesked som inte är av stor vikt eller 

principiell betydelse från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. 

Byggnadsnämndens reglemente uppdateras i enlighet med beslutet. 

Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen, daterat 2021-03-01, 

med den ändringen att femte strecksatsen i andra stycket i reglementets § 1 ska ha 

följande lydelse: 

 Uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och 

kommunalförbund. 

Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige 2018-03-06, § 39, 

upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 har aktualiserat behovet av en 

översyn av kommunstyrelsens reglemente. Syftet är att säkerställa att reglementet 

följer kommunallagens krav och kommunalrättslig praxis samtidigt som det tydliggör 

vedertagen praxis inom Kungsbacka kommun. Avsikten är också att ge reglementet 

en mer logisk struktur, ett modernare språk och förtydliga kommunstyrelsens 

uppdrag och verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-04-20, § 125 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 129 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01 

Reglemente för kommunstyrelsen, daterat 2021-03-01 

Ändringsregister, 2021-03-01 

Byggnadsnämnden 2021-02-24, § 39 

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-01 

Byggnadsnämndens yttrande, 2021-02-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01, § 352 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-17 

Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige 2018-03-06, § 39 

Beslutsgång 

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

säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
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§ 82 Dnr 2021-00353 

Delegering till kommunstyrelsen att fatta beslut med anledning av 
pandemilagen och dess följdförordningar 

Beslut 

Kommunfullmäktige bestämmer att kommunstyrelsen ansvarar för uppgifter som 

ankommer på kommunen enligt den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda 

begränsningar för att förhindra spridning av covid-19 eller förordningar och 

föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i den mån uppgiften inte redan 

anförtrotts annan nämnd.  

Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att med stöd av 13 § lagen om 

särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 

(pandemilagen) samt 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar 

för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) 

meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon 

annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för 

trängsel. Kommunstyrelsens beslut om föreskrifter begränsas till förbud som gäller 

under perioder upp till fyra veckor. Med möjlighet att förlänga maximalt fyra veckor 

per gång. 

Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen. 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 med stöd av den så kallade pandemilagen att 

ge kommuner möjlighet att från och med den 11 mars 2021 förbjuda allmänheten att 

vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, 

om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.  

För att få en snabb beslutsprocess behöver kommunfullmäktige ge en nämnd 

befogenhet att besluta om föreskrifterna. Gör inte fullmäktige det, är det fullmäktige 

som ska meddela föreskrifterna. I detta ärende föreslås att kommunfullmäktige, för 

de fall inte hinder mot detta föreligger enligt lag, delegera till kommunstyrelsen att 

fatta sådana beslut. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-04-20, § 126 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-13, § 148 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-16 

Beslutsgång 

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

säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Beslutet skickas till 

Region Halland, Polismyndigheten, Kommunledningskontoret: säkerhetschef, 

kommunikationschef 
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§ 83 Dnr 2020-00937 

Antagande av taxa för sotning och rengöring samt frister för sotning 
och rengöring 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige antar taxa för sotning och rengöring, i enlighet med bilaga 1, 

med stöd av 3 kapitlet, 6 § lag om skydd mot olyckor. 

2. Kommunfullmäktige antar frister sotning och rengöring inom 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, i enlighet med bilaga 2, med stöd av 3 

kapitlet 1 § förordning om skydd mot olyckor. 

3. Taxan enligt beslutspunkt 1 gäller från och med den 1 januari 2022, med den 

justering som sker enligt beslutspunkt 6. 

4. Fristerna enligt beslutspunkt 2 gäller från och med den 1 januari 2022. 

5. Taxans basår är 2019. 

6. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska för varje avgiftsår justera taxan i 

beslutspunkt 1 enligt följande. Taxan revideras årligen från och med år 2020 i 

enlighet med aktuellt sotningsindex, som överenskommits mellan Sveriges 

Skorstensfejarmästares Riksförbund och Sveriges Kommuner och Regioner. 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska från och med ikraftträdandet år 2022 

årligen justera taxan i enlighet med det nationella Sotningsindex (Cirkulär 2002:83) 

som meddelas av Sveriges Kommuner och Regioner. 

Sammanfattning av ärendet 

Då föreskriftsrätt inte kan delegeras från kommun till kommunalförbund behöver 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs (RSG) medlemskommuner fatta beslut om 

de taxor och frister som RSG ska tillämpa i sin verksamhet. För att på ett likställt sätt 

kunna tillämpa frister för sotning och rengöring samt ta ut avgifter för hela RSG är 

det av yttersta vikt att samtliga medlemskommuner var för sig fattar likalydande 

beslut.  

RSG har med stöd av sin förbundsordning att fullfölja de skyldigheter som åvilar 

medlemskommunerna i enlighet med lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Detta 

innebär ett ansvar för att organisera och följa upp verksamhet för sotning och 

rengöring. RSG har överlämnat sotning och rengöring till fyra privata utförare, så 

kallade sotningsleverantörer. Befintliga avtal med nuvarande sotningsleverantörer 

löper ut den 31 december 2021 och en upphandling behöver genomföras innan nya 

kontrakt kan tilldelas. För att kunna genomföra en upphandling som inte baseras på 

lägsta pris måste en taxa för sotning och rengöring, vilken omfattar samtliga 

medlemskommuner, för nästkommande avtalsperiod vara fastställd. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2020-04-20, § 127 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-13, § 153 
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Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-31 

Räddningstjänsten Storgöteborg förbundsstyrelse 2020-10-08, § 64  

Räddningstjänsten Storgöteborg tjänsteutlåtande, 2020-07-09  

Bilaga 1, Taxa sotning och rengöring, 2020-10-09, Dnr A0318/20 

Bilaga 2, Frister sotning och rengöring 2020-07-02, Dnr A0319/20 

Bilaga 3, Nuvarande Taxa sotning och rengöring 

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 

Räddningstjänsten Storgöteborg 
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§ 84 Dnr 2020-00938 

Revidering av taxa för brandskyddskontroll 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att taxan för brandskyddskontroll p. 1.4 Avgift för 

ombokning ska ha följande formulering:  

 Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 helgfria 

timmar före aviserat besök, uttas en grundavgift.  

Formuleringen träder i kraft då alla medlemskommuner beslutat därom, dock tidigast 

den 1 januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut avseende taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndiganden till en 

kommun i lag eller förordning kan inte delegeras från kommun till 

kommunalförbund. Beslut om de taxor som ska gälla i Räddningstjänstförbundet 

Storgöteborg (RSG) måste därför fattas av förbundets medlemskommuner. För att på 

ett likställt sätt kunna ta ut avgifter för hela RSG är det av yttersta vikt att samtliga 

medlemskommuner var för sig fattar likalydande beslut. RSG ansvarar enligt lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) för sotning, rengöring och 

brandskyddskontroll. Kommunen får föreskriva att avgift tas ut för denna sotning 

och brandskyddskontroll, vilket görs genom en sotningstaxa respektive en taxa för 

brandskyddskontroll. I ärendet Taxor för räddningstjänstförbundet Storgöteborg som 

behandlar fem taxor för förbundet ingår ärendet Taxa för brandskyddskontroll. 

En revidering av nuvarande sotningstaxa pågår och förbundsstyrelsen behandlade 

ärendet om en ny sotningstaxa vid sammanträdet den 8 oktober 2020. Ärendet har 

skickats till förbundets medlemskommuner för beslut.  

Vid framtagandet av sotningstaxan uppmärksammades att avgiften för ombokning 

skiljer sig åt på så sätt att en avgift alltid ska tas ut för ombokning till en annan dag 

vid brandskyddskontroll medan förslaget till kommande sotningstaxa innebär att 

avgift ska tas ut endast då ombokning skett senare än 48 helgfria timmar före aviserat 

besök. Det är rimligt att avgiften för ombokning är samma i sin lydelse i båda 

taxorna varför ett förslag om revidering av brandskyddskontrolltaxan avseende denna 

bestämmelse nu har tagits fram enligt nedan. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1.4 Avgift för ombokning  

Då kontrollen inte kunnat utföras enligt 

ordinarie avisering och fastighetsägaren 

eller nyttjanderättshavaren ombokat till 

annan dag än den aviserade 

1.4 Avgift för ombokning  

Då fastighetsägaren eller 

nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 

helgfria timmar före aviserat besök, uttas en 

grundavgift. 

Den ändrade formuleringen innebär att avgift inte tas ut i de fall ombokningen sker 

tidigare än 48 timmar före aviserat besök. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-04-20, § 128 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-13, § 154 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-31 

Räddningstjänsten Storgöteborgs förbundsstyrelse 2020-10-08, § 65 

Räddningstjänsten Storgöteborg tjänsteutlåtande, 2020-09-23 

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 

Räddningstjänsten Storgöteborg 
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§ 85 Dnr 2020-00841 

Svar på motion från Roger Larsson (KB) om personliga ombud 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till dels att målgruppen för 

tjänsten personligt ombud ingår i nämnden för Individ och Familjeomsorgs ansvar 

för bistånd till personer med psykiska funktionshinder och dels att överskott från 

tidigare år inte kan användas som finansieringsform för driftverksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den  

6 oktober 2020 att de personliga ombuden ska bibehållas och att verksamheten ska 

finansieras under 2021 med medel från kommunstyrelsens förväntade överskottet på 

17 miljoner kronor för år 2020. 

Verksamheten med personligt ombud omfattar målgruppen för nämnden för Individ 

& Familjeomsorgs grunduppdrag. Nämnden för Individ & Familjeomsorg har under 

2020 genomfört en genomlysning av verksamheten med personligt ombud som är en 

frivillig och inte lagstyrd tjänst. Tjänsten är tillfällig/kortvarig och i huvudsak till för 

klienter utan andra insatser. Antalet klienter som nyttjar tjänsten har över tid minskat 

och vid genomlysningen visar det sig att flertalet klienter också har andra insatser. 

Nämnden beslutade att avveckla tjänsten vid ingången till 2021 och har sagt upp 

avtalet med nämnden för Service som utfört tjänsten. Beslut har också fattats att inte 

söka statsbidrag under 2021 då tjänsten personligt ombud inte erbjuds under året. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-04-20, § 129 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 135 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 303 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-10-15, § 147 

Kommunfullmäktige 2020-10-06, § 128 

Motion från Roger Larsson (KB) om personliga ombud, 2020-10-04 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-09-17, § 117 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Roger Larsson (KB), Elisabeth Lyckevall (S), Clas Rosander (MP) och Kent 

Stenhammar (S) yrkar bifall till motionen. 

Madelene Höök (L), Lisa Andersson (M), Elin Hysén (L) och Kristina Karlsson (C) 

yrkar avslag på motionen. 
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Beslutsgång 

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

säga kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen och Roger Larssons (KB) 

m.fl. yrkande om bifall till motionen. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Roger Larssons (KB) m.fl. 

yrkande mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag. 
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§ 86 Dnr 2020-00839 

Svar på motion från Roger Larsson (KB) om Jyckens Hunddagis 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning dels till att kommunen inte har 

rätt att ge enskilda näringsidkare/ekonomiska föreningar omfattande ekonomiskt 

bidrag, dels att ansvaret för sysselsättning/arbetsträning för personer i yrkesverksam 

ålder med psykiskt funktionshinder ligger hos nämnden för Individ & Familjeomsorg 

och dels att överskott från tidigare år inte kan användas som finansieringsform för 

driftverksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den  

5 maj 2020 att Jyckens hunddagis verksamhet ska bibehållas och att verksamheten 

ska finansieras under 2021 med medel från kommunstyrelsens förväntade överskott 

på 17 miljoner för år 2020. 

Jyckens Hunddagis Kungsbacka är en ekonomisk förening som driver ett hunddagis. 

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och sociala 

gemenskap. Sedan närmare 25 år har föreningen haft ett samarbete med kommunen 

och andra myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen. Över tid har såväl 

ekonomiska och personella förutsättningar som lagstiftning ändrats, vilket inte längre 

möjliggör ett samarbete enligt den ursprungliga intentionen. Den ekonomiska 

föreningen/kooperationen har de senare åren tappat drivkraft och haft svårt att 

rekrytera resurser i tillräcklig omfattning (kompetens och arbetskraft) med följd att 

kommunen successivt har tagit ett större ansvar för verksamheten med risk för 

otydliga roller och oklar ansvarsfördelning. 

Vidare anger kommunallagens 2 kap. 8 § att individuellt inriktat stöd till enskilda 

näringsidkare endast kan ges om det finns synnerliga skäl till det. Kommunen kan 

däremot köpa tjänster eller varor och ge skäligt betalt, men det förutsätter en stabil 

affärspartner och följsamhet till regelverken för upphandling/inköp.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutade den 11 juni 2020 efter en översyn 

av Jyckens hunddagis verksamhet att avveckla det ekonomiska stödet till 

verksamheten inom årets slut 2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-04-20, § 130 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 136 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 304 

Kommunfullmäktige 2020-10-05, § 130 

Motion från Roger Larsson (KB) om Jyckens Hunddagis, 2020-10-06 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-06-11, § 90 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Roger Larsson (KB) yrkar bifall till motionen. 

Kristina Karlsson (C) yrkar avslag på motionen. 

Beslutsgång 

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

säga kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen och Roger Larssons (KB) 

yrkande om bifall till motionen. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Roger Larssons (KB) yrkande 

mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
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§ 87 Dnr 2021-00501 

Anmälan av motion från Agnetha Ernegård (-) om att tillsätta digital 
fixare för 65+ samt de med funktionsnedsättning 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att tillsätta digital fixare för 

65+ samt de med funktionsnedsättning. Motionären framhåller att det i Kungsbacka 

kommuns handlingsplan "Ett smartare Kungsbacka" finns ett antal områden som 

kommunen vill utveckla med hjälp av digital teknik, bland annat välfärdsteknik och 

digital samhällsbyggnadsprocess, men att handlingsplanen inte beskriver hur 

kommuninvånarna ska använda alla dessa hjälpmedel. Motionären vill därför att det 

ska tillsättas en digital fixare för målgruppen 65+ samt de med funktionsnedsättning 

som kan vara behjälplig vid användandet av bland annat dessa digitala tjänster. 

Beslutsunderlag 

Motion från Agnetha Ernegård (-) om att tillsätta digital fixare för 65+ samt de med 

funktionsnedsättning 

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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§ 88 Dnr 2021-00503 

Anmälan av interpellation från Johan Tolinsson (S) till 
kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M) om 
visselblåsarfunktion inom Kungsbacka kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras på 

nästkommande sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M). 

Sammanfattning av ärendet 

Johan Tolinsson (S) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande Lisa Andersson (M) om visselblåsarfunktion inom Kungsbacka kommun. 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Johan Tolinsson (S) om visselblåsarfunktion inom Kungsbacka 

kommun, 2021-04-21 

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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§ 89 Dnr 2021-00009 

Anmälan av eventuellt nya motioner, interpellationer och frågor 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar att det till sammanträdet 4 maj 2021 inte inkommit 

några nya motioner, interpellationer eller frågor. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan notera att det 

till sammanträdet 4 maj 2021 inte inkommit några nya motioner, interpellationer 

eller frågor, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (35) 

Kommunfullmäktige Datum  

2021-05-04 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 90 Dnr 2021-00445 

Fyllnadsval för uppdrag som ledamot i nämnden för Vård & Omsorg 

Beslut 

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 

Kommunfullmäktige entledigade Christian Skogholm (S) från uppdraget som 

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

sammanträdet 13 april 2021. Kommunfullmäktige bordlade samtidigt fyllnadsvalet 

till nästkommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2021-04-13, § 54 

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 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 

Nämnden för Vård & Omsorg, kommunfullmäktiges valberedning, 

Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter 
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§ 91 Dnr 2021-00502 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Christian Johansson (C) med omedelbar verkan från 

uppdraget som ersättare i nämnden för Kultur & Fritid. 

Kommunfullmäktige utser Martin Petersson (C) till uppdraget som ny ersättare i 

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

Sammanfattning av ärendet 

Christian Johansson (C) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt 

uppdrag som ersättare i nämnden för Kultur & Fritid. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Christian Johansson (C), 2021-04-20 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktige utser Martin Petersson (C) 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 

Christian Johansson (C) med omedelbar verkan från uppdraget som ersättare i 

nämnden för Kultur & Fritid, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Martin Petersson (C) 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 

Christian Johansson (C), Martin Petersson (C), nämnden för Kultur & Fritid, 

Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter 
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§ 92 Dnr 2021-00567 

Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ersättare i nämnden för 
Förskola & Grundskola 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Anna Lund (KD) med omedelbar verkan från 

uppdraget som ersättare i nämnden för Förskola & Grundskola. 

Kommunfullmäktige utser Helena Nyborg (KD) till uppdraget som ny ersättare i 

nämnden för Förskola & Grundskola för tiden till och med 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Anna Lund (KD) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag 

som ersättare i nämnden för Förskola & Grundskola. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Anna Lund (KD), 2021-05-04 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktige utser Helena Nyborg (KD) till uppdraget som ny ersättare i 

nämnden för Förskola & Grundskola för tiden till och med 31 december 2022. 

Beslutsgång 

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

Anna Lund (KD) med omedelbar verkan från uppdraget som ersättare i nämnden för 

Förskola & Grundskola, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Helena Nyborg (KD) till 

uppdraget som ny ersättare i nämnden för Förskola & Grundskola för tiden till och 

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

Beslutet skickas till 

Anna Lund (KD), Helena Nyborg (KD), nämnden för Förskola & Grundskola, 

Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter 
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§ 93 Dnr 2021-00005 

Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 14 april 2021 till 4 maj 2021 har följande skrivelser inkommit till 

kommunfullmäktige: 

 Skrivelse från Länsstyrelsen i Hallands län om valkrets- och 

valdistriktsindelning samt mandat och ersättarkvot. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan notera 

redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet, och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det. 
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