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Kommunfullmäktige 

Sammanträde tisdagen den 7 september 2021 kl. 18.00 
Kungsbacka Teater, Gymnasiegatan 42  
 
Ledamöter och ersättare deltar på distans via Teams. Uppkoppling till 
sammanträdet sker senast kl. 17.45. 
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Ordinarie: 
Monica Neptun (L) 
Stephan Philipson (M) 
 
Ersättare: 
Roger Krantz (SD) 
Thure Sandén (M) 
 
Digital justering 15 september 2021 

 
Beslutsärenden 

  

1.  Rapport från nämnden för Vård 
& Omsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, 
kvartal 1 2021 

2021-00582  KS 2021-06-22, § 192 
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. 

2.  Rapport från nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad 
av ej verkställda beslut enligt 
SoL, kvartal 1 2021 

2021-00581  KS 2021-06-22, § 193 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden 
för Gymnasium & Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f 
§ socialtjänstlagen, till protokollet. 
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3.  Rapport från nämnden för 
Individ & Familjeomsorg av ej 
verkställda beslut enligt SoL 
och LSS, kvartal 1 2021 

2021-00733  KS 2021-08-24, § 218 
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. 

4.  Redovisning av kommunalt 
partistöd för år 2020 och 
utbetalning av partistöd för år 
2022 

2021-00027  KS 2021-06-22, § 194 
Kommunfullmäktige beviljar Moderaterna, 
Centerpartiet, Socialdemokraterna, 
Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, 
Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet 
och Kungsbackaborna partistöd för år 2022. 
Kommunfullmäktige fastställer att partistödets 
storlek år 2022 baseras på det antal mandat 
respektive parti besitter i kommunfullmäktige efter 
de allmänna valen 2018. Partistödet betalas ut i 
januari 2022. 

5.  Överflyttning av ansvar och 
handläggning rörande Stiftelsen 
Kapten Menns fond till 
nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad 

2021-00260  KS 2021-06-22, § 195 
Kommunfullmäktige flyttar ansvaret för 
handläggning och fördelning av medel för Stiftelsen 
kapten Menns fond från nämnden för Individ & 
Familjeomsorg till nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad från och med år 2022. 
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6.  Justering av priser och 
stipendium samt inrättande av 
priser inom nämnden för 
Kultur- och Fritids 
ansvarsområde 

2021-00279  KS 2021-08-24, § 217 
Kommunfullmäktige inrättar följande priser inom 
nämnden för Kultur & Fritids verksamhetsområde: 
Årets förening, Årets eldsjäl, Årets förnyare samt 
Idrottstipendiet. 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för Årets 
förening, daterade 2021-05-11. 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för Årets 
eldsjäl, daterade 2021-05-11. 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för, Årets 
förnyare, daterade 2021-05-11. 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för 
Idrottsstipendium, daterade 2021-05-11. 
Kommunfullmäktige ändrar namn på priset 
Kungsbackas tenntallrik till Kungsbackas mästare 
och antar riktlinjer för Kungsbackas mästare, 
daterade 2021-06-15. 
Kommunfullmäktige ändrar Ledarstipendiet enligt 
riktlinjer för Ledarstipendium, daterade 2021-06-15, 
med den ändringen att sista meningen i riktlinjerna 
ändras så att orden "per person" stryks. 
Tidigare beslut rörande Kungsbackas tenntallrik och 
Ledarstipendiet upphör därmed att gälla. 
Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut 
om ändringar av riktlinjer för Årets förening, Årets 
eldsjäl, Årets förnyare, Idrottsstipendium, 
Kungsbackas mästare och Ledarstipendium, till 
nämnden för Kultur & Fritid, om ändringarna inte är 
av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt.  
Nämnden för Kultur & Fritid ska skriftligen 
återrapportera ändringarna till kommunfullmäktige. 
De årliga pris- och stipendiesummorna finansieras 
inom nämnden för Kultur & Fritids befintliga 
budgetram. 
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7.  Sammanträdesdagar 2022 för 
kommunfullmäktige 

2021-00694  KS 2021-08-24, § 219 
Kommunfullmäktige sammanträder följande datum 
2022: 8 februari, 8 mars, 5 april, 10 maj, 15 juni,  
16 augusti, 15 september, 18 oktober, 8 november,  
6 december. 

8.  Annonsering av 
kommunfullmäktiges 
sammanträden 2022 

2021-00695  KS 2021-08-24, § 220 
Kommunfullmäktige beslutar att annons om 
kommunfullmäktiges sammanträden införs i de 
lokala ortstidningarna Norra Halland och 
Kungsbacka-Posten under 2022. I annonsen i Norra 
Halland publiceras även väsentliga ärenden i 
föredragningslistan. 

9.  Översyn av 
valdistriktsindelning samt 
namngivning av nya valdistrikt 
inför valen 2022 

2021-00644  KS 2021-08-24, § 221 
Kommunfullmäktige fastställer ny 
valdistriktsindelning enligt tjänsteskrivelse, daterad 
2021-06-08, och översänder det till Länsstyrelsen i 
Hallands län för antagande. 

10.  Fördelning av utökade 
statsbidrag från Skolverket till 
skolväsendet 2021 
"skolmiljarden" 

2021-00745  KS 2021-08-24, § 222 
Kommunfullmäktige fördelar Kungsbacka kommuns 
tillkommande del av skolmiljarden med 1 760 546 
kronor till nämnden för Förskola & Grundskola och 
706 207 kronor till nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad. 
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11.  Begäran från Eksta Bostads AB 
om godkännande av 
aktieförvärv, i avsikt att 
förvärva fastigheten Enen 1:3 

2021-00717  KS 2021-08-24, § 223 
Kommunfullmäktige godkänner Eksta Bostads AB:s 
begäran om att få rätt att förvärva samtliga aktier i 
Björkgläntans Fastighets AB för 3 500 000 kronor, 
med ändamålet att fastigheten Enen 1:3 omgående 
ska överföras till Eksta Bostads AB och 
aktieinnehavet i Björkgläntans Fastighets AB 
avvecklas. 
Kommunfullmäktige utser Franklin Eck och Maria 
Lundgren till styrelseledamöter i Björkgläntans 
Fastighets AB. 
Kommunfullmäktige utser samtliga revisorer i den 
av kommunfullmäktige utsedda kommunrevisionen 
till lekmannarevisorer i Björkgläntans Fastighets AB 
det vill säga: 
Birgitta Litsegård (S) 
Stefan Strömgren (KD) 
Christine Lindeberg (M) 
Rolf-Arne Ullaeus (M) 
Stefan Friberg (C) 
Hans-Åke Fryklund (L) 
Bo Regnér (SD) 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen 
att under genomförandet vid behov samråda med 
Eksta Bostads AB på samma sätt som vid förvärv av 
fastigheter över 10 miljoner kronor men under 25 
miljoner kronor. 
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens 
ordförande och kommundirektören eller deras 
respektive ersättare att för kommunens räkning, i 
egenskap av kommunen som ägare till samtliga 
aktier i Eksta Bostads AB, underteckna nödvändiga 
handlingar för avveckling av aktieinnehavet i 
Björkgläntans Fastighets AB. 
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12.  Inrättande av hållbarhetspris i 
Kungsbacka 

2021-00578  KS 2021-08-24, § 224 
Kommunfullmäktige inrättar Kungsbacka 
Hållbarhetspris. 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för Kungsbacka 
Hållbarhetspris, daterade 2021-05-31, med den 
ändringen att andra meningen i punkt 4 under 
Allmänna bestämmelser stryks. 
Kommunfullmäktige beslutar att Kungsbacka 
miljöpris ska upphöra att delas ut och regelverk för 
miljöpris antagna av kommunfullmäktige  
2011-09-19, § 190, upphör därmed att gälla. 

Beslut i kommunstyrelsen under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut ovan 
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens 
arbetsutskott att utse pristagare i enlighet med 
riktlinjerna för Kungsbacka Hållbarhetspris. 

 
Övrigt 

  

13.  Anmälan av interpellation från 
Agnetha Ernegård (-) till 
nämnden för Service ordförande 
Fredrik Hansson (C) om 
bostadsförmedlingen 

2021-00824   

14.  Anmälan av motion från 
Magdalena Sundqvist (S) om 
framtagande av 
oppositionsbudget på 
demokratiska grunder i 
Kungsbacka 

2021-00842   

15.  Anmälan av eventuellt nya 
motioner, interpellationer och 
frågor 

2021-00009   

16.  Fyllnadsval för uppdrag som 
ersättare i Patientnämnden 
Halland 

2021-00633   



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 7(7) 
 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

17.  Entledigande och begäran om 
ny sammanräkning för uppdrag 
som ledamot i 
kommunfullmäktige samt 
entledigande och fyllnadsval för 
uppdrag som 1:e vice 
ordförande i nämnden för 
Förskola & Grundskola m.fl. 

2021-00812   

18.  Entledigande och fyllnadsval 
för uppdrag som ledamot i 
nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad 

2021-00853  

19.  Entledigande och fyllnadsval 
för uppdrag som ersättare i 
nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd 

2021-00858  

20.  Eventuellt nya avsägelser och 
val till kommunala uppdrag 

2021-00008   

21.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 

2021-00005   

 
Anders Ekström 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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