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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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 Ärende Beteckning Förslag 

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   
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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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§ 192 Dnr 2021-00582 

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

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 

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 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-01, § 214 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2021-04-21, § 38 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-04-13 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Vård & Omsorg 
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§ 214 Dnr 2021-00582 

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

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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 

Nämnden för Vård & Omsorg, 2021-04-21, § 38 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-04-13 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 38 Dnr 2021-00005 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 år 2021 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta rapport om ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen kvartal 1 år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 16 kap 6f-6h §§ socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera 
alla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § som inte verkställts inom tre månader 
från beslutsdatum. Rapportering ska ske till Inspektionen för vård och omsorg och 
till de förtroendevalda revisorerna. Kommunen ska även rapportera in avbrott i 
verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte verkställts på nytt inom tre 
månader.  

Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå varje 
kvartal. I samband med rapporteringen ska nämnden informera kommunfullmäktige 
genom en statistikrapport.  

2021-03-31 hade Vård & Omsorg 29 gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen som inte verkställts inom 3 månader.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-04-13 

Beslutsgång 

Verksamhetschef Pia Berglund föredrar ärendet.  

Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 
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 Kungsbacka kommun 
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TJÄNSTESKRIVELSE  

 

 

Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2021 kvartal 1  
 

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att anta rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
kvartal 1 år 2021. 

 

Sammanfattning 

Enligt 16 kap 6f-6h §§ socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera alla gynnande 
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering 
ska ske till Inspektionen för vård och omsorg och till de förtroendevalda revisorerna. Kommunen ska 
även rapportera in avbrott i verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Dessa återfinns i tabellen nedan som ”avliden” och ”avsagt sig beslut”. 
Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå varje kvartal. I samband med 
rapporteringen ska nämnden informera kommunfullmäktige genom en statistikrapport.  

2021-03-31 hade Vård & Omsorg 29 gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen som inte 
verkställts inom 3 månader.  
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2020 
Kvartal 

1 
Kvartal 

2 
Kvartal 

3 
Kvartal 

4 

Totalt antal personer med särskilt 
boendebeslut som inte har verkställts 
inom 3 månader 

24    

Varav     

 - antal personer som tackat nej till 
erbjudande 

7    

 - antal personer som tackat nej till fler 
erbjudanden 

0    

 - ej fått något erbjudande 0    

 - avlidna 1    

 - avsagt sig beslut 1    

 - Verkställda under kvartalet 16    

Summa 25    

Varav     

 - Antal personer som har väntat på 
boende 4 - 6 månader  

22    

 - Antal personer som har väntat på 
boende 7 - 9 månader  

2    

 - Antal personer som har väntat på  
boende 10 - 12 månader.  
 

0    

 - Antal personer som har väntat på 
boende > 12 månader  

0    

Summa 24    

     

Totalt antal personer med 
växelvårdsbeslut som inte har 
verkställts inom 3 månader 

5    

Varav     

- antal personer som tackat nej till fler 
erbjudanden 

0    

- antal personer som tackat nej till fler 
erbjudanden 

0    

 - ej fått något erbjudande 5    
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- avlidna 0    

- avsagt sig beslut 0    

- Verkställda under kvartalet 0    

Summa 5    

Varav     

- Antal personer som har väntat på 
växelvård 4 - 6 månader 

5    

- Antal personer som har väntat på 
växelvård 7 - 9 månader 

0    

- Antal personer som har väntat på  
växelvård 10 - 12 månader.  
 

0    

- Antal personer som har väntat på 
växelvård > 12 månader 

0    

Summa 5    

     

 

 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-04-13  
 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

 

  

 

 

 

Pia Berglund  

Verksamhetschef  

 

I 

I I 
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§ 193 Dnr 2021-00581 

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

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 

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 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-01, § 215 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-04-14, § 50 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-03-22 
Sammanställning av ej verkställda beslut, 2021-03-22 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
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§ 215 Dnr 2021-00581 

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

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-04-14, § 50 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-03-22 
Sammanställning av ej verkställda beslut, 2021-03-22 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Datum  

2021-04-14 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

§ 50 Dnr 2021-00091 

Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt SoL första 
kvartalet 2021 

Beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport 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 
(SoL) 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 

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-03-22 

Sammanställning av icke verkställda beslut 

Beslutsgång 

Ordförande Elin Hysén (L) prövar om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
kan notera rapport enligt 16 kap. § 6 f socialtjänstlagen till protokollet, och finner att 
nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunens förtroendevalda revisorer 



 

 
Datum 

2021-03-22 
Diarienummer 

GA 2021-00091 

 
 

 
 

Markus Ternblad 
0300 83 41 66 
 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, 
första kvartalet 2021 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport 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 (SoL) 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 

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-03-22 

Sammanställning av icke verkställda beslut 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunens förtroendevalda revisorer 

Beskrivning av ärendet 

Sammanställning av tredje kvartalet 2020 för ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering 
enligt 16 kap 6 f§, socialtjänstlagen, SoL, visar att inga ej verkställda beslut är inrapporterade.  

 

 

0 
Kungsbacka 
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Karin Zetterman  

Verksamhetschef, Kompetenscentrum     



2021 

 

Kvartal 

1 

 

Kvartal  

2 

 

Kvartal 

3 

 

Kvartal 

4 

Antal 
personer 

som tackat 
nej till 

erbjudande 

Antal 
personer 

som tackat 
nej till 

fler 
erbjudanden 

Ej fått något 
erbjudande    

Totalt antal 
personer 
med särskilt 
boendebeslut 
som inte har 
verkställts 
inom 3 
månader 

 

0 

 

 

 

   

0 

 

0 

 

0 

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende 3 - 6 
månader  

 

0 

 

 

     

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende 6 - 9 
månader  

 

0 

 

 

     

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende 9 -12 
månader.  

 

0 

 

 

 

   

 

 

  

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende > 12 
månader  

 

0 
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Kommunstyrelsen Datum  

2021-08-24 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

§ 218 Dnr 2021-00733 

Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 2021 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 

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 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-17, § 260 
Nämnden för Individ & familjeomsorg 2021-06-10, 112 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-05-11 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs sammanställning av ej verkställda 
beslut, kvartal 1 2021 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs sammanställning av ej verkställda 
beslut, kvartal 2-4 2020 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-08-17 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

§ 260 Dnr 2021-00733 

Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 2021 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ & 
Familjeomsorg/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 Individ & Familjeomsorg/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 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2021-06-10, § 112 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg redovisning av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS, kvartal 1 2021, 2021-05-11 

Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 1, 2021, 
2021-05-12 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 2-
4 2020 och kvartal 1 2021 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-06-10 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

§ 112 Dnr 2021-00097 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 
SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
2021 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda 
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2021-01-01 till 2021-03-31.  

Sammanfattning av ärendet 

En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 skall 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. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i 
samband med rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje 
kvartal. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-11, där det föreslås att 
nämnden godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, för perioden 2021-01-01 till 2021-03-31. 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1 2021 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2-4 2020 och kvartal 1 
2021 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna redovisning av 
ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2021-01-01 till 2021-03-
31. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
De förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-06-10 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

 

 



 

 
Datum 

2021-05-11 
Diarienummer 

IF 2021-00097 

 
 

 
 

Josefine Jönsson 
0300-838345 
 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 1 2021 

 

Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för 
perioden 2021-01-01 till 2021-03-31.  

Sammanfattning av ärendet 

En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen den 11 juli 2006. 
Från den 1 juli 2008 skall 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. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO. 

Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i samband med 
rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-05-11 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1 2021 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2-4 2020 och kvartal 1 2021 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunens förtroendevalda revisorer 

 

 

0 
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Beskrivning av ärendet 

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f §, socialtjänstlagen, SoL 
 

Från barn och ungdomsenheten visar redovisningen för perioden 2021-01-01 till 2021-03-31 att 10 
beslut har inrapporterats och avser icke verkställda gynnande beslut inom tre månader. Tre av dessa är 
från tidigare kvartalsrapportering. De ej verkställda gynnande besluten avser kontaktperson, 
kontaktfamilj och gruppverksamhet. De gynnande besluten som ej kunnat verkställas gällande 
kontaktperson och kontaktfamilj beror på resursbrist i form av lämpliga familjer och personer som kan 
ta uppdrag. Tre beslut har verkställts under detta kvartal. 

Inga ej verkställda gynnande beslut från vuxenenheten har inrapporterats till IVO under perioden 
2021-01-01 till 2021-03-31.  

Inga ej verkställda gynnande beslut från familjeenheten har inrapporterats till IVO under perioden 
2021-01-01 till 2021-03-31. 

 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS samt socialtjänstlagen, SoL. 
 

Sammandrag av redovisningen för perioden 2021-01-01 till 2021-03-31 visar 29 beslut enligt lagen om 
stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) och sex beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), som 
inrapporterats och avser ej verkställda gynnande beslut inom 3 månader.  

Ärenden enligt SoL gäller beslut om boendestöd och kontaktperson. Samtliga av de inrapporterade 
besluten är från tidigare kvartalsrapportering, tre beslut har verkställts under detta kvartal.  

I ärenden enligt LSS gällande ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse 
samt bostad med särskild service är 18 av dessa från tidigare kvartalsrapportering. Fem beslut har 
verkställts under detta kvartal och fyra har avslutats. 

Såväl inom LSS som SoL beror de gynnande beslut som ej kunnat verkställas på att den enskilde 
tackat nej till erbjuden insats, tagit tillbaka sin ansökan eller att det varit svårt att hitta lämplig 
uppdragstagare. Bostadsbristen är också en betydande faktor. Den pågående pandemin har även 
bidragit till att verkställigheten av vissa beslut har dragit ut på tiden. 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     



 

 
Datum 

2021-05-12 
Diarienummer 

IF 2021-00097 

 
 

 
 

Josefine Jönsson 
0300-838345 
 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 1, 2021 

 

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1 

 

 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 4 

Kontaktfamilj och 
kontaktperson  
SoL 4:1 
 

9, 
varav 
3 nytt 

9 resursbrist, saknar lämplig 
uppdragstagare. 
 

3 verkställda 
6 ej verkställt 
 

Öppenvårdsverksamhet  
SoL 4:1 
 

1 1 annat skäl 1 ej verkställt 

Summa beslut 10 10 10 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut  

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 4 

Boendestöd enligt SoL 4:1 5 4 annat skäl 
1 tackat nej 
  

2 verkställda 
3 ej verkställda 
 

Kontaktperson enligt SoL 
4:1 
 

1 1 tackat nej 1 verkställt  

Bostad med särskild 
service enligt SoL 5:5 eller 
5:7 
 

   

Korttidsvistelse i form av 
läger enligt SoL 4:1 
 

  
 
 

 

Avlösning i hemmet enligt 
SoL 4:1 
 

  
 
 

 

Summa beslut 6 6 6 

0 
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Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

 

 

 

 

Karin Martinsson 

Förvaltningschef 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/avslutade 
under kvartal 4 

Personlig assistans  
LSS 9.2 § 
 

   
 
 

Ledsagarservice  
LSS 9.3 § 

8,  
varav 
5 nya 

8 annat skäl 
 
 

1 verkställt 
5 ej verkställt 
2 avslutat 
 

Kontaktperson  
LSS 9.4 § 

5, 
varav  
2 nya 

1 resursbrist 
4 annat skäl 

2 verkställda 
2 ej verkställda 
1 avslutat 

Avlösarservice i hemmet 
LSS 9.5 § 
 

5, 
varav  
2 nya 

2 tackat nej 
1 resursbrist 
2 annat skäl, vill avvakta pga covid-19 

4 ej verkställda 
1 avslutat 
 

Korttidsvistelse 
LSS 9.6 § 

1 1 resursbrist 
 
 

1 ej verkställt 

Bostad med särskild 
service LSS 9.8 § 
 

10, 
varav 2 
nya 

9 resursbrist 
1 tackat nej 
 

2 verkställda 
8 ej verkställda 

Bostad med särskild 
service LSS 9.9 § 

  
 
 

 

Daglig verksamhet  
LSS 9.10 § 

   
 
 

Summa beslut 29 29 29 



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 2-4 2020 och kvartal 1 2021

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd

Antal 

beslut

Antal 

beslut

Antal 

beslut Antal beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1

2020 2020 2020 2021 2020 2020 2020 2021 2020 2020 2020 2021

Kontaktfamilj och 4 1 3 9 4 resursbrist 1 resursbrist 1 annat skäl 9 resursbrist 3 ej verkställda 1 ej verställt 3 ej verkställda 3 verkställda

kontaktperson SoL 4:1 varav 2 nya varav 3 nya 2 resursbrist 1 avslutat 6 ej verkställda

Öppenvårdsverksamhet 1 1 0 1 1 annat skäl 1 annat skäl 0 1 annat skäl 1 ej verkställt 1 ej verkställt 0 1 ej verkställt

SoL 4:1

Summa beslut 5 2 3 10 5 2 3 10 5 2 3 10

Bistånd

Antal 

beslut

Antal 

beslut

Antal 

beslut Antal beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1

2020 2020 2020 2021 2020 2020 2020 2021 2020 2020 2020 2021

Boendestöd enligt 2 2 7 5 1 tackat nej 2 tackat nej 6 annat släl 4 annat skäl 2 verkställda 2 ej verkställda 1 avslutat 2 verkställda

SoL 4:1 varav 1 nytt varav 6 nya 1 resursbrist 1 tackat nej 1 tackat nej 6 ej verkställda 3 ej verkställda

Kontaktperson enligt 1 1 0 1 1 tackat nej 1 tackat nej 0 1 tackat nej 1 ej verkställt 1 ej verkställt 0 1 ej verkställt

SoL 4:1

Bostad med särskild 3 2 1 0 2 tackat nej 2 tackat nej 0 0 1 verkställt 1 verkställt 1 avslutat 0

service enligt SoL 5:5 1 resursbrist 2 ej verkställda 1 ej verkställt

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 1 1 0 0 1 tackat nej 1 annat skäl 1 annat skäl 0 1 resursbrist 1 ej evrkställt 0 0

läger enligt SoL 4:1 varav 1 nytt

Avlösning i hemmet enligt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SoL 4:1

I 



Summa beslut 7 6 8 6 7 6 8 6 7 6 8 6

Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insats

Antal 

beslut

Antal 

beslut

Antal 

beslut Antal beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1

2020 2020 2020 2021 2020 2020 2020 2021 2020 2020 2020 2021

Personlig assistans 0 0 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 5 4 3 8 5 annat skäl 4 annat skäl 3 annat skäl 8 annat skäl 1 verkställt 4 ej verkställda 1 verkställt 1 verkställt

enligt LSS 9:3 varav 3 nya varav 1 nytt varav 5 nya 4 ej verkställda 2 ej verkställda 5 ej verkställda

2 avslutade

Kontaktperson 2 2 4 5 1 annat skäl 1 tackat nej 1 tackat nej 1 resursbrist 2 ej verkställt 2 ej verkställda 3 ej verkställda 2 verkställda

enligt LSS 9:4 varav 2 nya varav 3 nya varav 2 nya 1 resursbrist 1 resursbrist 1 resursbrist 4 annat skäl 1 avslutat 2 ej verkställda

2 annat skäl 1 avslutat

Avlösarservice i hemmet 1 3 1 5 1 tackat nej 2 tackat nej 1 tackat nej 2 tackat nej 1 avslutat 3 ej verkställda 1 ej verkställt 4 ej verkställda

enligt LSS 9:5 varav 3 nya varav 2 nya 1 resursbrist 1 resursbrist 1 avslutat

2 annat skäl

Korttidsvistelse 9 7 1 0 7 annat skäl 5 annat skäl 1 resursbrist 2 verkställda 1 verkställt 1 verkställt

enligt LSS 9:6 varav 4 nya varav 1 nytt 2 tackat nej 1 tackat nej 6 ej verkställda 6 ej verkställda

1 resursbrist 1 avslutat

Bostad med särskild service 2 1 1 1 2 resursbrist 1 resursbrist 1 resursbrist 1 resursbrist 2 ej verkställda 1 ej verkställt 1 ej verkställt 1 ej verkställt

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 10 9 9 10 2 resursbrist 3 resursbrist 3 resursbrist 1 tackat nej 3 verkställda 8 ej verkställda 1 verkställt 2 verkställda

enligt LSS 9:9 varav 2 nya varav 1 nytt varav 2 nya 8 tackat nej 6 tackat nej 4 tackat nej 9 resursbrist 7 ej verkställda 1 avslutat 8 ej verkställda 8 ej verkställda

2 annat skäl

Daglig verksamhet 1 0 0 0 1 annat skäl 1 verkställt

enligt LSS 9:10

Summa beslut 30 26 19 29 30 26 19 29 30 26 19 29



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 1 2021 och kvartal 1 2020

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd

Antal 

beslut

Antal 

beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Kontaktfamilj och 9 8

9 

resursbrist 8 resursbrist 3 verkställda 1 verkställda

kontaktperson SoL 4:1 varav 3 nya varav 3 nya 6 ej verkställda4 ej verkställda

3 avslutade

Öppenvårdsverksamhet 1 6 1 annat skäl 5 annat skäl 1 ej verkställt 1 verkställda 

SoL 4:1 varav 4 nya 1 tackat nej 2 ej verkställt

3 avslutade

Summa beslut 10 14 10 14 10 14

Bistånd

Antal 

beslut

Antal 

beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Boendestöd enligt 5 3 4 annat skäl 2 tackat nej 2 verkställda 3 ej verkställda

SoL 4:1 varav 2 nya 1 tackat nej 1 annat skäl 3 ej verkställda

Kontaktperson enligt 1 1 1 tackat nej 1 tackat nej 1 ej verkställt 1 ej verkställt

SoL 4:1

Bostad med särskild 0 3 0 2 tackat nej 0 3 ej verkställda

service enligt SoL 5:5 1 resursbrist

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 0 0 0 0



läger enligt SoL 4:1

Avlösning i hemmet enligt 0 0 0 0

SoL 4:1

Summa beslut 6 7 6 7 6 7

Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insats

Antal 

beslut

Antal 

beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Personlig assistans 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 8 7 8 annat skäl 2 resursbrist 1 verkställt 3 verkställda

enligt LSS 9:3 varav 5 nya 2 tackat nej 5 ej verkställda3 ej verkställda

3 annat skäl 2 avslutade 1 avslutad

Kontaktperson 5 2 1 resursbrist 1 tackat nej 2 verkställda 1 verkställt

enligt LSS 9:4 varav 2 nya varav 1 nytt 4 annat skäl 1 resursbrist 2 ej verkställda1 ej verkställt

1 avslutat

Avlösarservice i hemmet 5 2 2 tackat nej 1 tackat nej 4 ej verkställda1 verkställt

enligt LSS 9:5 varav 2 nya 1 resursbrist 1 avslutat

2 annat skäl 1 annat skäl 1 ej verkställt

Korttidsvistelse 0 9 1 resursbrist 8 ej verkställda

enligt LSS 9:6 varav 6 nya 4 tackat nej 1 avslutat

4 annat skäl

Bostad med särskild service 1 1 1 resursbrist 1 resursbrist 1 ej verkställda1 ej verkställda

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 10 14 1 tackat nej 4 resursbrist 2 verkställda 4 verkställda

enligt LSS 9:9 varav 2 nya varav 2 nya 9 resursbrist 10 tackat nej 8 ej verkställda10 ej verkställda

Daglig verksamhet 0 1 1 annat skäl 1 ej verkställda

enligt LSS 9:10

Summa beslut 29 36 29 36 29 36

I I I I I I 
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§ 194 Dnr 2021-00027 

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

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

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.  

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska också ett granskningsintyg lämnas. 
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 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-09, § 227 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-20 
Kristdemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt 
granskningsintyg, 2021-05-17  
Liberalernas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg,  
2021-05-16 
Centerpartiets redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 
2021-05-11 
Moderaternas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 
2021-05-05 
Kungsbackabornas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 
2021-05-03 
Socialdemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt 
granskningsintyg, 2021-04-29 
Miljöpartiet de grönas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt 
granskningsintyg, 2021-04-09 
Sverigedemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt 
granskningsintyg, 2021-04-07 
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Vänsterpartiets redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 
2021-03-26 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Gruppledare 
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§ 227 Dnr 2021-00027 

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

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

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.  

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska också ett granskningsintyg lämnas. 
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 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-20 

Kristdemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt 
granskningsintyg, 2021-05-17 Liberalernas redovisning av kommunalt partistöd 
2020 samt granskningsintyg, 2021-05-16 

Centerpartiets redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 
2021-05-11 

Moderaternas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 
2021-05-05 

Kungsbackabornas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 
2021-05-03 

Socialdemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt 
granskningsintyg, 2021-04-29 

Miljöpartiet de grönas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt 
granskningsintyg, 2021-04-09 
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Sverigedemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt 
granskningsintyg, 2021-04-07 

Vänsterpartiets redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 
2021-03-26 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



 

 
Datum 

2021-05-20 
Diarienummer 

KS 2021-00027 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Patrik Johansson 
0300–83 42 33 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

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

 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

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.  

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska 
också ett granskningsintyg lämnas. 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 kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-20 
Kristdemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 2021-05-17 
Liberalernas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 2021-05-16 
Centerpartiets redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 2021-05-11 
Moderaternas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 2021-05-05 
Kungsbackabornas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 2021-05-03 
Socialdemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 2021-04-29 
Miljöpartiet de grönas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 2021-04-09 

0 
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Sverigedemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 2021-04-07 
Vänsterpartiets redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 2021-03-26 

Beslutet skickas till 

Gruppledare, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 

 

Beskrivning av ärendet 

Bestämmelser om kommunalt partistöd finns i kommunallagens (2007:725) 4 kap. 29-32 §§.  
I 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen framgår att ändamålet med kommunalt partistöd är att 
genom ekonomiskt bidrag och stöd stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.  

Utöver kommunallagens grundläggande bestämmelser har kommunfullmäktige den 9 december 2014 
antagit regler för kommunalt partistöd. 

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska 
också ett granskningsintyg lämnas. Redovisningen och granskningen ska avse perioden 1 januari–31 
december och lämnas in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.  

Kommunfullmäktige kan besluta att inte betala ut partistöd till ett parti för nästkommande år om: 

- Redovisningen av partistödet visar att partistödet inte använts för det ändamål som anges i  
4 kap. 29 § första stycket kommunallagen eller på annat sätt inte följer de bestämmelser som 
anges i reglerna för kommunalt partistöd i Kungsbacka kommun. 

- Redovisningen och granskningsintyg inte har lämnats in till kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen, det vill säga senast sex 
månader efter räkenskapsårets utgång. 

 
Hantering och redovisning av 2020 års partistöd 

Inför hanteringen och redovisningen av 2020 års partistöd har information och blankett skickats till 
samtliga partier genom gruppledarna samt till arvodesberedningen.  

Partierna har ombetts att lämna in redovisning och granskningsintyg senast den 17 maj 2021, vilket är 
ett tidigare datum än vad reglerna anger. Anledningen till denna tidigareläggning är att möjliggöra för 
kommunstyrelsen att behandla ärendet vid sitt sammanträde 22 juni. Kommunfullmäktige kan sedan ta 
beslut i ärendet i samband med första sammanträdet efter sommaren 

Rätten till partistöd knyts till partiernas representation i kommunfullmäktige. Partistödet består av ett 
grundstöd som uppgår till 20 000 kronor per parti och år samt ett mandatbaserat stöd som uppgår till 
ett prisbasbelopp per mandat för det år stödet avser.  
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Prisbasbeloppet för 2022 har i skrivande stund inte fastställts. Regeringen fastställer vanligtvis 
prisbasbeloppet i september månad året före det år för vilket prisbasbeloppet gäller. Prisbasbeloppet 
för år 2020 var 47 300 kronor. 

Samtliga partier har inom föreskriven tid inkommit med både redovisning och granskningsintyg för 
2020 års partistöd. Därmed föreslås kommunfullmäktige att bevilja partistöd till samtliga partier som 
finns representerade i kommunfullmäktige även för år 2022. 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Redovisning av kommunalt partistöd 

Partiuppgifter 

Parti 

Kristdemokraterna 

Postnummer 

l, ~"', J.-
Kontaktperson 

AS ammansta rnnq 

Kvarstående partistöd från föregående period (år) 

Beviljat partistöd för perioden 

Utgifter under perioden (summa B + C} 

Kvarstående partistöd inför kommande period (summa) 

B Redovisninq av hur partistödet använts (aktiviteter) 
Aktivitet 

Möten 
Kommunikation - webb 

Kommunikation - annonsering 

Kommunikation - trycksaker 

Kommunikation - övrigt 

Löner och ersättningar till anställd personal 

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m . 

Inkl resekostnader 

Lokalkostnader 

Material (I.ex. IT, kontorsmateria l) 

programvara 

övrigt. vänligen specificera 

banktjänster 

Summa utgifter för aktiviteter under perioden 

Kronor 

Kronor 

År 2020 

Kontonummer 

Granskares anteckningar 

64 218 

+209 20( 

-108 81( 

=164 60f 

Granskares anteckningar 

750 

42c 

112L 

80( 

329J 

148: 

92~ 

= 1555( 



. .. 
. · 

C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen 
Granskares anteckninaar 

Överföring till Motprestation Krono 

l<D partidistrikt Halland Tjänsteroch gemensamma 8526( 

KDU Halland + 800( 

+ 

Summa överföringar = 9326( 

Underskrift 

Jag intygar riktigheten i de uppgifter so 

Telefon 

Granskningsrapport 
Alternativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2) 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av h urd et kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker 

uppgifterna. Min bedömning är att r,edovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet an vänts. 
// 

Telefon 

Datum 

Granskningsrapport 
Alternativ 2 (använd antin11en alternativ 1 eller 2) 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker 

uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts . 

Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen: 

Underskrift Telefon 

Namnförtydligande Datum 



r 

Kungsbacka 

Redovisning av kommunalt partistöd Ar 2020 

Partiuppgifter 

Parti Organisationsnummer Kontonummer 

Liberalerna   
Utdelningsadress E-postadress 

c, 'o Hanna Schölander. Duvekullevägen 31 
Postnummer VI.sa Telefonnummer 

43953  
Kontaktperson 

Madelen Höök 

AS -ammans a n1n Kronor Granskares anteckningar 

Kvarstående partistöd från föregående period (år) 

Beviljat partistöd för perioden + 303800 

-
Utgifter under perioden (summa 8 + C) 

186067 

Kvarstående partistöd inför kommande period (summa) = 117673 

BR d e ov1sn1n av ur pa IS 0 e anvan s a 1v1 e er Kronor Granskares anteckningar 
Aktivitet 

• • 

h .. t ( kt· ·t t ) 

Kommunikation - webb 

2595 
Kommunikation - annonsering 

13739 
Kommunikation - trycksaker 

57938 
Kommunikation - övrigt 

1383 
Löner och ersättningar till anställd personal 

0 
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. 

9340 
Lokalkostnader 

12000 
. 

Material (I.ex. IT, kontorsmaterial) 

1656 
övrigt, vänligen specificera 

26716 

Summa utgifter för aktiviteter under perioden = 125367 



C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen 
Granskares antecknin ar 

överföring till Motprestation Kronor 

Liberalerna väst + Administration 60700 

+ 

Summa överföringar --

Underskrift 

Jag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen 

de Telefon 

 __ ~_:___.:__(. ~o,__ _____ _:_ _ _ _:_---'--_j 

Namnförtydligande ' 

Madelene Höök 

Datum 

i=f -(),f 

Granskningsrapport 
Alternativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2) 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur del kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker 

uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Underskrift--

Namnförtydligande 

Hanna Schölander 

Granskningsrapport 
Alternativ 2 använd antin en alternativ 1 eller 2 

Telefon 

 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker 

uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen: 

Underskrift Telefon 

Namnförtydligande Datum 



Kungsbä.ckl) 

Redovisning av kommunalt partistöd Ar 2020 

Parti uppgifter 
Parti Organisationsnummer I Kontonummer 

Centerpartiet i Kungsbacka   
Utdelningsadress E-postadress 

% Annika Hedman, Förlandavägen 669  
Postnummer I Postort Telefonnummer 

439 75 Fjä rås  
Kontaktperson 

Annika Hedma n 

AS ammans a ninq Kronor Granskares anteckninqar 

Kvarstående partistöd från föregående period (år) 0 

Beviljat partistöd för perioden + 398 400 

Utgifter under perioden (summa B + C) - 300 788 

Kvars tående partistöd inför kommande period (summa) = 97 612 

B Redovisninq av hur partistödet använts (aktiviteter) Kronor Granskares anteckninqar 
Aktivitet 

27 500 

Kommunikation - webb 

393 

Kommunikation - annonsering 

9 537 

Kommunikation - trycksaker 

79 769 

Kommunikation - övrigt 
I 

' 
Löner och ersättningar till anstä lld personal 

29 472 

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. 

11010 

Lokalkostnader 

12 000 

Material (t.ex. IT, kontorsmateria l) 

1066 

Övrigt, vänligen specificera 

Bankkostn.915:-, Revisor 2088:-, Krets avd 2085:-, övrigt 862:- 5 950 

Summa utgifter för aktiviteter under perioden = 176 697 



C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen 

överföring till Motprestation 

Distriktets andel Administration 

+ 

+ 

Summa övertöringar = 

Underskrift 
Jag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen 

Namnförtydligande 

Anders Eriksson 

Granskningsrapport 
Alternativ 1 anvand antin en alternativ 1 eller 2 

Kronor 

124 092 

Telefon 

 
Datum 

Granskares anteckningar 

Jag hj i-granskat den skriftliga redovis ngen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker 

uppgifterna. Min bedömning är att red isningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Telefon 

 
Datum 

Erla d Andersson L../Ooll 

Granskningsrapport 
Alternativ 2 /använd antinaen alternativ 1 eller 2) 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker 
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen: 

Underskrift Telefon 

Namnförtydligande Datum 



0 
Kungsbacka 

Redovisning av kommunalt partistöd Ar 2020 

Partiuppgifter 

Parti Organisationsnummer I Kootooomme, 

Kungsbackakretsens Moderater   
Utdelningsadress E-postadress 

Storgatan 7  
Postnummer I Postort Telefonnummer 

43440 Kungsbacka  
Kontaktperson 

Axel Storckenfeldt, Kassör 

AS ammans a ninq Kronor Granskares anteckningar 

Kvarstående partistöd från föregående period (år) 144 726 

Beviljat partistöd för perioden + 918 700 

Utgifter under perioden (summa B + C) - 562 359,70 

Kvarstående partistöd inför kommande period (summa) = 501066,30 

B Redovisning av hur partistödet använts (aktiviteter) Kronor Granskares anteckningar 
Aktivitet 

58 538,92 

Kommunikation - webb 

2 142,78 

Kommunikation - annonsering 

0 

Kommunikation - trycksaker 

6 086 

Kommunikation - övrigt 

773 

Löner och ersättningar till anställd personal 

0 

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. 

25 758 

Lokalkostnader 

91 702 

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial) 

4449 

Övrigt, vänligen specificera 

Bidrag till lokalföreningar under Moderaterna Kba 97 300 

Summa utgifter för aktiviteter under perioden = 286 749,70 



C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen 
Granskares anteckningar 

Överföring till Motprestation Kronor 

Moderaterna i Halland Administrativt stöd + 275 610 

+ 

Summa överföringar = 275 610 

Underskrift 

Jag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen 

Telefon 

Namnförtydligande Datum 

MariO\n~ 'Plet' 21 

Granskningsrapport 
Alternativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2) 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker 

uppgifterna. Min bedömning är att r avisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Datum \ ls- '2_ \ 

G ranskn ingsrapport 
Alternativ 2 (använd antinaen alternativ 1 eller 2) 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker 

uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen: 

Underskrift Telefon 

Namnförtydligande Datum 



Anvisningar till redovisning av kommunalt partistöd 

Inledning 

Enligt kommunallagens 4 kapitel 29-32 §§ får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska 
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin, så kallat kommunalt partistöd. De partier som 
beviljas partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts till detta 
ändamål. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. 

Sammanställning 

Redovisningen ska omfatta allt det partistöd som använts under perioden, både det som mottagits under det 
senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år. 

Redovisning av hur partistödet har använts 

Partistödet är avsett att användas till att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Ange vilka 
aktiviteter/inköp som partistödet har använts till och kostnaden för det. Exempel på aktiviteter/inköp kan vara 
kommunikation: webb, annonsering, trycksaker, eller löner, utbildningar, lokalkostnader, material med mera. 

överföringar till delar av partiorganisationen utanför kommunen 

Av redovisningen ska framgå om överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Kungsbacka 
kommun och vilka motprestationer som i så fall har mottagits. Ange till vilken organisation överföringen har 
gjorts, vilken motprestation som erhållits och den summa som överförts. 

Anvisningar för granskning 

En av partiet utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har 
använts. 

Granskningen ska ge svar på följande frågor: 

- Framgår det av redovisningen att partistödet har använts för att utveckla partiets ställning i den 
kommunala demokratin? 

- Finns underlag som styrker de kostnader som framgår av redovisningen? 

Metod 

Granska aktiviteterna som framgår av tabell 8 i redovisningen och bedöm om de motsvarar syftet med 
partistödet. Stödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. 

- Kontrollera att det finns underlag som styrker kostnaderna för aktiviteterna. 
- Kontrollera att beräkningen av summan för kostnaderna i tabell B är korrekt. 
- Granska eventuella överföringar av partistödet till delar av partiorganisationen utanför kommunen 

(framgår av tabell C) och om motprestationer för dessa motsvarar syftet med partistödet. 
- Kontrollera om det finns underlag i partiets bokföring som styrker överföringen. 
- Kontrollera att beräkningen av summan för kostnaderna i tabell C är korrekt. 
- Kontrollera att sammanställningen i tabell A är korrekt. 

Bedömning 

Bedömningen fylls i under rubriken "Granskningsrapport". Där väljs ett av de två bedömningsalternativen. 

Om granskaren bedömer att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts skrivs 
alternativ 1 under. Om granskaren inte anser att redovisningen ger en rättvisande bild och har synpunkter på 
redovisningen skrivs dessa in i alternativ 2. Om mer plats för synpunkterna behövs kan en särskild bilaga 
bifogas. 



Kungsbacka 

Redovisning av kommunalt partistöd År 2020 

Partiuppgifter 

Parti Organisationsnummer Kontonummer 

  
Utdelningsadress E-postadress 

( N atan 6 A 
Postnummer Postort Telefonnummer 

434 30 Kun sbacka  
Kontaktperson 

Ro er Larsson 
( 

AS ammans ä rnng t Il . Kronor Granskares anteckningar 

Kvarstående partistöd från föregående period (år) + 59 182 

Beviljat partistöd för perioden + 114 600 

Utgifter under perioden (summa B + C) - 87 760 

Kvarstående partistöd inför kommande period (summa) = 86 022 

B Redovisning av hur partistödet använts (aktiviteter) Kronor Granskares anteckningar 

Aktivitet 

0 

Kommunikation - webb 

17 864 

Kommunikation - annonsering 

0 

Kommunikation - trycksaker 

0 

Kommunikation - övrigt 

0 

Löner och ersättningar till anställd personal 

0 

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. 

0 

Lokalkostnader 

68 996 

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial) 

0 

Övrigt, vänligen specificera 

Bankkostnad 900 

Summa utgifter för aktiviteter under perioden = 87 760 



C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen 
Granskares anteckninQar 

överföring till Motprestation Kronor 

+ 0 

+ 0 

Summa överföringar = 0 

Underskrift 

Telefon 

 
Datum 

Ro er Larsson 2021-04-29 

Granskningsrapport 
Alternativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2) 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker 

uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Underskrift ka~s9r 

Namnförtydligande

Kerstin Gunvik 

Granskningsrapport 
Alternativ 2 (använd antinqen alternativ 1 eller 2) 

Telefon 

 
Datum 

2021-04-29 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker 

uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen: 

Underskrift Telefon 

Namnförtydligande Datum 



REVISIONSBERÄTTELSE 

KUNGSBACKABORNA 

Undertecknad, som av föreningen Kungsbackabornas årsmöte utsetts att granska 

räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret 2020-01-01- 2020-12-31, får efter fullgjort 

uppdrag avge följande revisionsberättelse. 

Redovisningen har upprättats i överensstämmelse med gällande delar i tillämplig lag om 

årsredovisning. Jag har granskat och gått igenom föreningens sammanträdesprotokoll och 

andra handlingar, som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi, verksamhet och 

förvaltning. Inkomster och utgifter under årets samt föreningens ställning vid årets slut 

framgår av bokslutets resultat-och balansrapport med dithörande verifikationer. 

Undertecknad finner att allt blivit skött på ett tillfredsställande sätt och tillstyrker därmed att 

årsmötet fastställer styrelsens förslag till disposition samt att styrelsen för föreningen beviljas 

ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2020-01-01- 2020-12-31. 

Kungsbacka 2021-04-28 

Maila Nyqvist 
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Redovisning av kommunalt partistöd 

Partiuppgifter 

Parti Organisationsnummer 

Ar 2020 

Kungsbacka Socialdemokratiska Arbetarekommun  
I Kontonummer 

 
Utdel ni ngsad ress E-postadress 

Verkstadsgatan 14  
Postnummer I Postort Telefonnummer 

434 42 Kungsbacka  
Kontaktperson 

Ann-Louise Lundqvist, ordförande. Telefon:  

AS ammans ä rnng t Il . Kronor Granskares anteckningar 

Kvarstående partistöd från föregående period (år) 103 871 
T;,l;r,,:,ro n,:,.-+ic:ti'lrl "'"c-,:,H till ",:,lfr.nrl 

Beviljat partistöd för perioden + 445 700 

Utgifter under perioden (summa B + C) - 279 581 

Kvarstående partistöd inför kommande period (summa) = 269 990 

B Redovisning av hur partistödet använts (aktiviteter) Kronor Granskares anteckningar 
Aktivitet 

Kommunikation - webb, papperstidning 

8 693 

Kommunikation - annonsering 

Se ovan 

Kommunikation - trycksaker 

Kommunikation - övrigt 

Löner och ersättningar till anställd personal 

190 595 

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. 

6 408 

Lokalkostnader 

28 000 

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial) 

Även webbhotell, mm 34 957 

Övrigt, vänligen specificera 

Föreningsverksamhet, ex medlemsmöten, styrelse, valberedn . 10 928 

Summa utgifter för aktiviteter under perioden = 279 581 



C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen 

Överföring till Motprestation 

+ 

+ 

Summa överföringar = 

Underskrift 

Jag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen 

Underskrift ordförande 

Ann-Louise Lund 
Namnförtydligande 

Granskningsrapport 
Alternativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2) 

Kronor 

 

2021-04-27 

Granskares anteckningar 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker 

uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Underskrift Telefon 

Odd Hessler, revisor  
Datum 

2021-04-27 

Granskningsrapport 
Alternativ 2 (använd antinaen alternativ 1 eller 2) 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker 

uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen: 

Underskrift Telefon 

Namnförtydligande Datum 



Kungsbacka 

Redovisning av kommunalt partistöd År 2020 

Parti uppgifter 

Parti Organisationsnummer 

I 
Kontonummer 

Miljöpartiet de Gröna Kungsbacka   

Utdelningsadress E-postadress 

Näsbokrokvägen 65  
Postnummer 

I 
Postort Telefonnummer 

439 62 Åsa  

Kontaktperson 

Thomas Lundberg, kassör,  

A Sammanställning Granskares anteckningar 

Kronor 

Kvarstående partistöd från föregående period (år) * -138 493 

Beviljat partistöd för perioden + 114 600 

Utgifter under perioden (summa B + C) -15 685 

Kvarstående partistöd Inför kommande period (summa) = -39 578 

B Redovisning av hur partistödet använts (aktiviteter) Granskares anteckningar 

Aktivitet Kronor 
Möten 

3 157 
Kommunikation - webb 

Kommunikation - annonsering 

Kommunikation - trycksaker 
757 

Kommunikation - övrigt 

Löner och ersättningar till anställd personal 
Arvoderingar 

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. 
3 875 

Lokalkostnader 

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial) 

Övrigt, vänligen specificera 
2 165 Bankavgifter, ansvarsförsäkring , int kvinnodagen 

Överförs till nästkommande år 
97 315 

Summa utgifter för aktiviteter under perioden =9 966 
*Kvarstående partistöd fran foregående år fylls mte I vid redov1smng av ar 2015 



C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen Granskares anteckningar 

Överföring till Motprestation Kronor 

Miljöpartiet de Gröna riks Medlemshantering, organisationsstöd, 5 730 
information, utbildning och nätverk 

+ 

5 730 
Summa överföringar = 

Underskrift 

Jag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen 

Ingegärd Salmose 

Granskningsrapport 
Alternativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2) 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som 

styrker uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Underskri~

Namnförtydligande 

Thomas Schale 

Granskningsrapport 
Alternativ 2 (använd antingen alternativ 1 eller 2) 

Telefon 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som 
styrker uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen ~er en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen: 

Underskrift Telefon 

Namnförtydligande Datum 



Anvisningar till redovisning av kommunalt partistöd 
Inledning 
Enligt kommunallagen 2 kapitlet 9 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för 
att stärka deras ställning i den kommunala demokratin, så kallat kommunalt partistöd. De partier som beviljas 
partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts till detta ändamål. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. 

Sammanställning 
Redovisningen ska omfatta allt det partistöd som använts under perioden, både det som mottagits under det 
senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år. Kravet på redovisning införs från och med 
kalenderåret 2015, så uppgift om eventuellt kvarstående partistöd från föregående år fylls därför inte i för år 
2015. "Utgifter under perioden" avser summan av tabellerna B och C. 

Redovisning av hur partistödet har använts 
Partistödet är avsett att användas till att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Ange vilka 
aktiviteter/inköp som partistödet har använts till och kostnaden för det. Exempel på aktiviteter/inköp kan 
vara kommunikation; webb, annonsering, trycksaker, eller löner, utbildningar, lokalkostnader, material 
med mera. 

överföringar till delar av partiorganisationen utanför kommunen 
Av redovisningen ska framgå om överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Kungsbacka 
kommun och vilka motprestationer som i så fall har mottagits. Ange till vilken organisation överföringen har 
gjorts, vilken motprestation som erhållits och den summa som överförts. 

Anvisningar för granskning 

En av partiet utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
partistödet har använts. 

Granskningen ska ge svar på följande frågor: 
Framgår det av redovisningen att partistödet har använts för att utveckla partiets ställning i den 
kommunala demokratin? 
Finns underlag som styrker de kostnader som framgår av redovisningen? 

Metod: 
Granska aktiviteterna som framgår av tabell B i redovisningen och bedöm om de motsvarar syftet med 
partistödet. Stödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. 

Kontrollera att det finns underlag som styrker kostnaderna för aktiviteterna. 

Kontrollera att beräkningen av summan för kostnaderna i tabell B är korrekt. 

Granska eventuella överföringar av partistödet till delar av partiorganisationen utanför kommunen (framgår av 
tabell C) och om motprestationer för dessa motsvarar syftet med partistödet. 

Kontrollera om det finns underlag i partiets bokföring som styrker överföringen . 

Kontrollera att beräkningen av summan för kostnaderna i tabell C är korrekt. 

Kontrollera att sammanställningen i tabell A är korrekt. 

Bedömning: 
Bedömningen fylls i under rubriken "Granskn ingsrapport". Där väljs ett av de två bedömningsalternativen. 

Om granskaren bedömer att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts skrivs 
alternativ 1 under. Om granskaren inte anser att redovisningen ger en rättvisande bild och har synpunkter 
på redovisningen skrivs dessa in i alternativ 2. Om mer plats för synpunkterna behövs kan en särskild bilaga 
bifogas. 



Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts och 
fördelats under år 2020 

Sverigedemokraterna i Kungsbacka kommun har under 2020 erhållit kommunalt partistöd. 
Bidraget har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin enligt 
följande redovisning: 

Erhållet partistöd 2020 
' 

445700 

Partistöd som kvarstår sedan tidigare 284025 

Övriga bidrag 13800 

Avgår kostnader enligt nedan - 271978 

. 
Partistöd som kvarstår till 2021: 471547 

Kostnaderna har fördelats enligt nedan: 
i I 

1 Löner och ersättningar till anställd personal 1003 

2 Lokalkostnader 
,, 

' 130948 
' 

3 Marknadsföring ,/ 0 
I 

4 Deltagande i utbildningar och konferenser ' 1464 
,, 

5 Material 11771 

6 Köpta tjänster 
' . ' 

13975 

7 Delar av partistödet som överförts till gemensam valfond 98925 

8 Övriga utgifter, specificeras nedan• 13892 

Totala kostnader: 271978 

Kommentarer till ovanstående kostnader: 

1 Löner och ersättningar till anställd personal 
Sedvanliga arvoden till styrelse, körersättningar och övriga kostnadsersättningar 

2 Lokalkostnader 
Kostnader för möteslokaler och lokaler för evenemang inklusive driftskostnader av 

desamma. 
3 Marknadsföring 



Marknadsföring genom annonser i lokalpress, flygblad, affischer och dylikt. 

4 Deltagande i utbildningar och konferenser 
Deltagaravgifter i både externa samt parti-interna konferenser och utbildningar. 

5 Material 

7 

8 

Kontorsmaterial, städmaterial och övrigt förbrukningsmaterial. 
Delar av partistödet som överförts till gemensam valfond 
En viss del av vårt partistöd går enligt partiets stadgar till en gemensam valfond. 
Denna valfond kommer oss till nytta i samband med valår då vi får broschyrer och 
affischer upptryckta, besök i kommunen av partiets riksföreträdare, hjälp med 
utskick samt hjälp med personal via våra riksombudsmän med mera. 

Övriga utgifter 
Här specificeras om ni i kommunföreningen haft några övriga utgifter som ej passar 
in under rubrikerna ovan. 

*Övriga utgifter härleder till kostnader för årsmöten, styrelsemöten, övriga möten, 
medlemsmöten och marknadsaktiviteter. 

sverigedemokraterna i Kungsbacka 

Adress: Gottskärsvägen 48 

Postadress: 439 31 Onsala 

Org nr:  

Granskningsintyg 

-IS 

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för regler för partistöd i Kungsbacka kommun. 

Datum Ort 

Revisor Namnförtydligande 

~ l 15cl~~ $;"'V'elASS o v, 

2 

I 
( 



n 
Kungsbacka 

Redovisning av kommunalt partistöd År2020 

Parti uppgifter 

Postnumme

3
c I:2 u · ~,, . -, .• (/} ..,,. ' 

Kontaktperson 

AS t'"II. ammans a rnng 

Kvarstående partistöd från föregående period (år) 

Beviljat partistöd för perioden 

Utgifter under perioden (summa B + C) 

Kvarstående partistöd inför kommande period (summa) 

B Redovisnino av hur partistödet använts (aktiviteter) 
Aktivitet 

Kommunikation - webb 

Kommunikation - annonsering 

Kommunikation - trycksaker 

Kommunikation - övrigt 

Löner och ersättningar till anställd personal 

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. 

--:7 / ,, J I) Pin C-y J/Jn J J &1 /uw/ 1j;;J:~ 
Material (t.ex. IT, kontorsmfiterial) 1/ 

Övrigt, vänligen specificera 

$ /111/4 ~ ot//✓' tf l ie)/ 

Summa utgifter för aktiviteter under perioden 

Kronor Granskares anteckningar 

/ 5 3 1J I 
+ //~I {c;ÖÖ 

- 386""~3 
= ;J,JC/ It.i./ 

Kronor Granskares anteckninQar 

/9)0 . 

31 t,) Q 

/ 0 3 99 

8 .l(t1 I . 

/11/60 
1? 11 
/lo~ 

= 3J-Kf3 
,,I' ' ' 



C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen 

G k rans ares anteckninaar 

överföring till Motprestation Kronor 0 
+ 

+ 

Summa överföringar = 

Underskrift 

Jag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen 

Und k-rift15roförande Telefon 

 
Na;;;nförtydligande\,J Datum 

"-J o"'" I~" , J) \ ö (V\,,~ o V\.. 2-02-1 - 03 - 22-
\ 

Granskningsrapport 
Alternativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2) 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker 
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Granskningsrapport 
Alternativ 2 (använd antinaen alternativ 1 eller 2) 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker 
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen: 

Underskrift Telefon 

Namnförtydligande Datum 



Vänsterpartiet Kungsbacka Sida: 

Resultatrapport Utskrivet: 21-01-25 

Preliminär 
Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 Senaste vernr: 22 
Resultatenhet: Hela företaget 
Period: 20-01-01 - 20-12-31 

Perioden Ackumulerat Period f~ år 

Rörelsens intäkter mm 
Nettoomsättning 

3010 Medlemsavgifter 3 931,00 3 931,00 3 974,00 
3015 Mandatstöd 114 600,00 114 600,00 v 113 000,00 
S:a Nettoomsättning 118 531 ,00 118531,00 116 974,00 

S: a Rörelseintäkter mm 118 531,00 118531,00 116 974,00 

Bruttovinst 118 531 ,00 118531 ,00 116 974,00 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 

5410 F örbrukningsinventarier 0,00 0,00 -3 280,00 
5910 Annonsering -10 399,30 -10 399,30 ✓ -10 632,00 
5960 Socila medier -1 000,00 -1 000,00 ill -350,00 
6020 Aktiviteter -276,00 -276,00 v -14 826,00 
6021 Medlemsmöten -1 650,00 -1 650,00 ✓ -2 648,00 
6022 Övriga möteskostnader 0,00 0,00 -476,00 
6025 Kostnader Vänsterpartiet Halland 0,00 0,00 -30 510,00 
6026 Ung Vänster Halland -11 460,00 -1 l 460,00 J -11 300,00 
6110 Kontorsmateriel -1 719,00 -1 719,00 ·.I 0,00 
6230 Datakommunikation -2 400,00 -2 400,00~ -11 029,00 
6570 Bankkostnader -1 108,00 -1 108,00 -1 113,50 
S:a Övriga externa kostnader -30 012,30 -30 012,30 -86 164,50 

Personalkostnader 
7010 Lön till kollektivanställda 0,00 0,00 -15 460,00 
7510 Lagstadgade sociala avgifter 0,00 0,00 -4 857,00 
7610 Utbildning -8 541,00 -8 541 ,00 J 0,00 
S:a Personalkostnader -8 541 ,00 -8 541,00 -20 317,00 

S: a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -38 553,30 -38 553,30 -106 481,50 

Rörelseresultat före avskrivningar 79 977,70 79 977,70 10 492,50 

Rörelseresultat efter avskrivningar 79 977,70 79 977,70 10 492,50 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 79 977,70 79 977,70 10 492,50 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 79 977,70 79 977,70 10 492,50 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 79 977,70 79 977,70 10 492,50 

Resultat före skatt 79 977,70 79 977,70 10 492,50 

Beräknat resultat 79 977,70 79 977,70 10 492,50 

8999 Årets resultat -79 977,70 -79 977,70 -10 492,50 



Vänsterpartiet Kungsbacka 

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 
Resultatenhet: Hela företaget 
Period: 20-01-01 - 20-12-31 

TILLGÅNGAR 
Omsättningstillgångar 

Kassa och bank 
1920 Plus Giro 
S:a Kassa och bank 

S:a Omsättningstillgångar 

S:A TILLGÅNGAR 

Balansrapport 
Preliminär 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
Eget kapital 

2091 
2099 
S:a Eget kapital 

Kortfristiga skulder 

Balanserade överskott 
Årets överskott 

2710 Personalskatt 
2730 Lagstadgade sociala avgifter o särskild löneskatt 
S:a Kortfristiga skulder 

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

BERÄKNAT RESULTAT*** 

Sida: 

Utskrivet: 21-01-10 

Senaste vemr: 22 

Ing balans Period Utg balans 

222 402,00 70 482,70 292 884,70 
222 402,00 70 482,70 292 884,70 

222 402,00 70 482,70 292 884,70 

222 402,00 70 482,70 292 884,70 

-202 414,50 -10 492,50 -212 907,00 
-10 492,50 -69 485,20 -79 977,70 

-212 907,00 -79 977,70 -292 884,70 

-4 638,00 4 638,00 0,00 
-4 857,00 4 857,00 0,00 
-9 495,00 9 495,00 0,00 

-222 402,00 -70 482,70 -292 884,70 

0,00 0,00 0,00 
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§ 195 Dnr 2021-00260 

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

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april 2018 beslutades att nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad övertar ansvaret för en del av nämnden för Individ & 
Familjeomsorgs verksamheter, bland annat försörjningsstöd och ensamkommande 
barn. Det beslutades även om namnbyte för nämnden och förvaltningen till 
Gymnasium & Arbetsmarknad samt att nämndernas nya reglementen antogs. 

Vid överflyttningen av ansvaret till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
beaktades inte tillhörande stiftelser och fonder. Stiftelsen Kapten Menns fond vänder 
sig beträffande punkt c i testamentsförordnandet till behövande ungdom i 
Kungsbacka som fått rekommendationer inom tekniska (mekaniska) yrken och avser 
studera vidare inom detta område. Punkt d i förordnandet har överförts till Stiftelsen 
Kungsbacka kommuns socialfond genom permutation år 1980. 

Enligt reglemente omfattas fondens ändamål i dag av nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknads ansvarsområde samtidigt som nämnden för Individ & 
Familjeomsorg ansvarar för handläggning och fördelning av fonden. Nämnden för 
Individ & Familjeomsorg samt nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har 
därför föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om att överföra ansvaret för 
Stiftelsen kapten Menns fond till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.  

I testamentet uttrycks inget som hindrar en sådan överflyttning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-09, § 229 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-15 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2021-02-10, § 24 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-01-21 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2021-02-18, § 9 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-01-26  
Kommunfullmäktige 2018-04-10, § 59  
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads reglemente 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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Beslutet skickas till 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för Individ & Familjeomsorg 
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§ 229 Dnr 2021-00260 

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

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april 2018 beslutades att nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad övertar ansvaret för en del av nämnden för Individ & 
Familjeomsorgs verksamheter, bland annat försörjningsstöd och ensamkommande 
barn. Det beslutades även om namnbyte för nämnden och förvaltningen till 
Gymnasium & Arbetsmarknad samt att nämndernas nya reglementen antogs. 

Vid överflyttningen av ansvaret till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
beaktades inte tillhörande stiftelser och fonder. Stiftelsen Kapten Menns fond vänder 
sig beträffande punkt c i testamentsförordnandet till behövande ungdom i 
Kungsbacka som fått rekommendationer inom tekniska (mekaniska) yrken och avser 
studera vidare inom detta område. Punkt d i förordnandet har överförts till Stiftelsen 
Kungsbacka kommuns socialfond genom permutation år 1980. 

Enligt reglemente omfattas fondens ändamål i dag av nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknads ansvarsområde samtidigt som nämnden för Individ & 
Familjeomsorg ansvarar för handläggning och fördelning av fonden. Nämnden för 
Individ & Familjeomsorg samt nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har 
därför föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om att överföra ansvaret för 
Stiftelsen kapten Menns fond till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. I 
testamentet uttrycks inget som hindrar en sådan överflyttning. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-15 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2021-02-10, § 24 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-01-21 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2021-02-18, § 9 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-01-26  
Kommunfullmäktige 2018-04-10, § 59  
Reglemente – Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Överflyttning av ansvar och handläggning rörande Stiftelsen Kapten Menns fond till 
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april 2018 beslutades att nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad övertar ansvaret för en del av nämnden för Individ & Familjeomsorgs verksamheter, 
bland annat försörjningsstöd och ensamkommande barn. Det beslutades även om namnbyte för 
nämnden och förvaltningen till Gymnasium & Arbetsmarknad samt att nämndernas nya reglementen 
antogs. 

Vid överflyttningen av ansvaret till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beaktades inte 
tillhörande stiftelser och fonder. Stiftelsen Kapten Menns fond vänder sig beträffande punkt c i 
testamentsförordnandet till behövande ungdom i Kungsbacka som fått rekommendationer inom 
tekniska (mekaniska) yrken och avser studera vidare inom detta område. Punkt d i förordnandet har 
överförts till Stiftelsen Kungsbacka kommuns socialfond genom permutation år 1980. 

Enligt reglemente omfattas fondens ändamål i dag av nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads 
ansvarsområde samtidigt som nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar för handläggning och 
fördelning av fonden. Nämnden för Individ & Familjeomsorg samt nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad har därför föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om att överföra ansvaret för 
Stiftelsen kapten Menns fond till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. I testamentet uttrycks 
inget som hindrar en sådan överflyttning. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-15 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2021-02-10, § 24 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-01-21 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2021-02-18, § 9 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-01-26  

0 
Kungsbacka 
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Kommunfullmäktige 2018-04-10, § 59  
Reglemente – Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 24 Dnr 2021-00017  

Förslag till överflyttning av ansvar och handläggning rörande Stiftelsen 
kapten Menns fond till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

Beslut  

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad föreslår att kommunfullmäktige 

beslutar att Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, från och med år 2022, 

övertar ansvaret för handläggning och fördelning av Stiftelsen kapten Menns fond 

från Nämnden för Individ & Familjeomsorg.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april 2018, § 59, beslutades att 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad övertar ansvaret för en del av Nämnden 

för Individ & Familjeomsorgs verksamheter, bland annat försörjningsstöd och 

ensamkommande barn. Det beslutades även om namnbyte för nämnden respektive 

förvaltningen till Gymnasium & Arbetsmarknad samt att nämndernas nya 

reglementen antogs. 

Vid överflyttningen av ansvaret till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

beaktades inte tillhörande stiftelser och fonder.  

Stiftelsen kapten Menns fond vänder sig till behövande ungdom i Kungsbacka, som 

fått rekommendationer inom tekniska (mekaniska) yrken och avser studera vidare 

inom detta område. Fondens ändamål omfattas av Nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknads ansvarsområde enligt reglemente. Idag ansvarar dock Nämnden för 

Individ & Familjeomsorg för handläggning och fördelning av fonden. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg respektive Nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknad har därför beslutat föreslå att kommunfullmäktige beslutar om att 

överföra ansvaret för Stiftelsen kapten Menns fond till Nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknad. 

Beslutsunderlag 

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-01-21 

Bilaga 1: Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-10, § 59 

Bilaga 2: Reglemente – Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Förslag till överflyttning av ansvar och handläggning rörande Stiftelsen kapten Menns 
fond till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

 

Förslag till beslut – Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads förslag till 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, från och med år 2022, 

övertar ansvaret för handläggning och fördelning av Stiftelsen kapten Menns fond från Nämnden för 

Individ & Familjeomsorg.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april 2018, § 59, beslutades att Nämnden för 

Gymnasium & Arbetsmarknad övertar ansvaret för en del av Nämnden för Individ & Familjeomsorgs 

verksamheter, bland annat försörjningsstöd och ensamkommande barn. Det beslutades även om 

namnbyte för nämnden respektive förvaltningen till Gymnasium & Arbetsmarknad samt att 

nämndernas nya reglementen antogs. 

Vid överflyttningen av ansvaret till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beaktades inte 

tillhörande stiftelser och fonder.  

Stiftelsen kapten Menns fond vänder sig till behövande ungdom i Kungsbacka, som fått 

rekommendationer inom tekniska (mekaniska) yrken och avser studera vidare inom detta område. 

Fondens ändamål omfattas av Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads ansvarsområde enligt 

reglemente. Idag ansvarar dock Nämnden för Individ & Familjeomsorg för handläggning och 

fördelning av fonden. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg respektive Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har 

därför beslutat föreslå att kommunfullmäktige beslutar om att överföra ansvaret för Stiftelsen kapten 

Menns fond till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Beslutsunderlag 

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-01-21 

Bilaga 1: Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-10, § 59 

Bilaga 2: Reglemente – Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

u 
Kungsbacka 
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

Cynthia Runefjärd  

Förvaltningschef     
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§ 9 Dnr 2021-00035  

Förslag till överflyttning av ansvar och handläggning rörande Stiftelsen 
kapten Menns fond till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

Nämnden för Individ & Familjeomsorgs förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, från 
och med år 2022, övertar ansvaret för handläggning och fördelning av Stiftelsen 
kapten Menns fond från Nämnden för Individ & Familjeomsorg. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april 2018, § 59, beslutades att 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad övertar ansvaret för en del av Nämnden 
för Individ & Familjeomsorgs verksamheter, bland annat försörjningsstöd och 
ensamkommande barn. Det beslutades även om namnbyte för nämnden respektive 
förvaltningen till Gymnasium & Arbetsmarknad. Vidare antogs nämndernas nya 
reglementen. 

Vid överflyttningen av ansvaret till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
beaktades inte tillhörande stiftelser och fonder.  

Stiftelsen kapten Menns fond vänder sig till behövande ungdom i Kungsbacka, som 
fått rekommendationer inom tekniska (mekaniska) yrken och avser studera vidare 
inom detta område. Fondens ändamål omfattas av Nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknads ansvarsområde enligt reglemente. Idag ansvarar dock Nämnden för 
Individ & Familjeomsorg för handläggning och fördelning av fonden. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg respektive Nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad har därför beslutat föreslå att kommunfullmäktige beslutar om att 
överföra ansvaret för Stiftelsen kapten Menns fond till Nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-26, där det föreslås att 
nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad, från och med år 2022, övertar ansvaret för handläggning och 
fördelning av Stiftelsen kapten Menns fond från Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg. 

Bilaga 1. Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-10, § 59. 
Bilaga 2. Reglemente- Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. 
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forts. § 9 

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att nämnden föreslår 
Kommunfullmäktige att besluta att Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, från 
och med år 2022, övertar ansvaret för handläggning och fördelning av Stiftelsen 
kapten Menns fond från Nämnden för Individ & Familjeomsorg. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 



 

 
Datum 

2021-01-26 
Diarienummer 

IF 2021-00035 

 
 

 
 

Vera Lagerström 
0300834519 
 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Förslag till överflyttning av ansvar och handläggning rörande Stiftelsen kapten Menns 
fond till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

 

Förslag till beslut – Nämnden för Individ & Familjeomsorgs förslag till 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, från och med år 2022, 
övertar ansvaret för handläggning och fördelning av Stiftelsen kapten Menns fond från Nämnden för 
Individ & Familjeomsorg. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april 2018, § 59, beslutades att Nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad övertar ansvaret för en del av Nämnden för Individ & Familjeomsorgs 
verksamheter, bland annat försörjningsstöd och ensamkommande barn. Det beslutades även om 
namnbyte för nämnden respektive förvaltningen till Gymnasium & Arbetsmarknad. Vidare antogs 
nämndernas nya reglementen. 

Vid överflyttningen av ansvaret till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beaktades inte 
tillhörande stiftelser och fonder.  

Stiftelsen kapten Menns fond vänder sig till behövande ungdom i Kungsbacka, som fått 
rekommendationer inom tekniska (mekaniska) yrken och avser studera vidare inom detta område. 
Fondens ändamål omfattas av Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads ansvarsområde enligt 
reglemente. Idag ansvarar dock Nämnden för Individ & Familjeomsorg för handläggning och 
fördelning av fonden. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg respektive Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har 
därför beslutat föreslå att kommunfullmäktige beslutar om att överföra ansvaret för Stiftelsen kapten 
Menns fond till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-26. 
Bilaga 1. Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-10, § 59. 
Bilaga 2. Reglemente- Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. 
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

 

Karin Martinsson    Anna Bergsten 

Förvaltningschef    Biträdande förvaltningschef 
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§ 59 

 

Flytt av ansvar för försörjningsstöd och ensamkommande barn (Trelleborgsmodellen) 

samt reglemente för nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad och Individ & 

Familjeomsorg 

KS/2018:129, KS/2018:36 1.2.1 

 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att nämnden respektive förvaltningen för 
Gymnasium & Vuxenutbildning byter namn till nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad och förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Kommunfullmäktige beslutar att följande ansvar flyttas från nämnden för Individ 
& Familjeomsorg till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad: 

 Ansvar för att utveckla och driva arbetet med etablering av 
ensamkommande barn, ensamstående vuxna och familjer. 

 Ansvar enligt socialtjänstlagen för all myndighetsutövning avseende 
försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd med undantag av bistånd 
vid våld i nära relationer och bistånd i form av boende för grupper som 
har svårt för att få och behålla boenden på den ordinarie 
bostadsmarknaden. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar 
för bistånd i form av akut boende. 

 Ansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) 
för dels ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 
21 år (unga asylsökande). Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
har ansvaret för dessa grupper även om de under pågående vård inte 
längre är att betrakta som ensamkommande eller unga asylsökande. 
 

Kommunfullmäktige antar "Reglemente för nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad” 2018-03-13 och "Reglemente för nämnden för Individ & 
Familjeomsorg”, 2018-01-19. 

Kommunfullmäktige beslutar att 60 miljoner kronor i helårsbudget ska flyttas till 
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, varav 59 miljoner kronor från 
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nämnden för Individ & Familjeomsorg och en miljon kronor från nämnden för 
Funktionsstöd.  

Det ekonomiska resultatet för de verksamheter som flyttas över ska följas och 
redovisas separat 2018, 2019 och 2020 eller fram tills att effekt av 
Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det ekonomiska underskott som följer 
med de verksamheter som flyttar över till Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Kommunfullmäktige beslutar att de allmänna handlingar som är aktuella i 
ärenden som tillhör Individ & Familjeomsorgens Ensamkommandeenhet och 
Stöd- och försörjningsenhet överförs till nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad. 

Detta beslut gäller från och med 2018-05-01. 

 

Kommunstyrelsens beslut 2018-03-27 § 82, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut ovan: 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att återkomma till 
kommunstyrelsen under våren 2020 med en utvärdering av ärendet. 

 
Reservation 

Emma Vildstrand (MP) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till 
förmån för eget yrkande.  

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

 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommun deltar sedan 1 mars 2017 i ett utvecklingsprogram för 13 
kommuner (Vinnova-projekt) rörande Trelleborgs arbets- och förhållningssätt 
inom frågor som rör arbetsmarknad, etablering, ekonomiskt bistånd och 
mottagande/myndighetsutövning ensamkommande barn och unga. 
Utvecklingsprogrammet har som syfte att få fler kommuner att använda 
Trelleborgsmodellen då den bidar till samhällsutveckling och fokuserar på 
invånarnas väg till självförsörjning och att ta eget ansvar för denna process. 

Detta innebär att nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad tar över ansvaret 
för uppdraget som nämnden för Individ & Familjeomsorg har idag vad avser 
stöd- och försörjning, myndighet för ensamkommande barn och 
ensamkommande barns boende. 

Il 
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Reglementena för nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad respektive Individ 
& Familjeomsorg ändras därmed på motsvarande sätt. 

Under arbetets gång har framkommit ett förslag på ändring av namnet för 
nämnden för Gymnasium & Vuxenutbildning till nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad. 

I en gemensam process mellan förvaltningarna har identifierats att 60 miljoner 
kronor i helårsbudget ska flyttas till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 
varav 59 miljoner kronor från nämnden för Individ & Familjeomsorg och en 
miljon kronor från nämnden för Funktionsstöd.  

Det ekonomiska resultatet för de verksamheter som flyttas över ska följas och 
redovisas separat 2018, 2019 och 2020 eller fram tills att effekt av 
Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det ekonomiska underskott som följer 
med de verksamheter som flyttar över till Gymnasium & Arbetsmarknad. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2018-03-27, § 82: Förslag enligt nedan med tillägg att 

kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att återkomma till 

kommunstyrelsen under våren 2020 med en utvärdering av ärendet. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-20, § 130, Förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att nämnden respektive förvaltningen för 

Gymnasium & Vuxenutbildning byter namn till nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad och förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Kommunfullmäktige beslutar att följande ansvar flyttas från nämnden för Individ 

& Familjeomsorg till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad: a) Ansvar för 

att utveckla och driva arbetet med etablering av ensamkommande barn, 

ensamstående vuxna och familjer b) ansvar enligt socialtjänstlagen för all 

myndighetsutövning avseende försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd 

med undantag av bistånd vid våld i nära relationer och bistånd i form av boende 

för grupper som har svårt för att få och behålla boenden på den ordinarie 

bostadsmarknaden. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar för 

bistånd i form av akut boende c) ansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser 
för vård av unga (LVU) för dels ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 

18 men inte 21 år (unga asylsökande). Nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknad har ansvaret för dessa grupper även om de under pågående vård 

inte längre är att betrakta som ensamkommande eller unga asylsökande. 

Kommunfullmäktige antar "Reglemente för nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknad 2018-03-13 och "Reglemente för nämnden för Individ & 

Familjeomsorg”, 2018-01-19. Kommunfullmäktige beslutar att 60 miljoner 

kronor i helårsbudget ska flyttas till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 

varav 59 miljoner kronor från nämnden för Individ & Familjeomsorg och en 
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miljon kronor från nämnden för Funktionsstöd. Det ekonomiska resultatet för de 

verksamheter som flyttas över ska följas och redovisas separat 2018, 2019 och 

2020 eller fram tills att effekt av Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det 

ekonomiska underskott som följer med de verksamheter som flyttar över till 

Gymnasium & Arbetsmarknad. Kommunfullmäktige beslutar att till nämnden för 

Gymnasium & Arbetsmarknad överföra de allmänna handlingar som tillhör 

Individ & Familjeomsorgens Ensamkommandeenhet och Stöd- och 

försörjningsenhet. Detta beslut gäller från och med 2018-05-01. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-08 
Förslag till nytt reglemente för nämnden för Gymnasieutbildning & 
Arbetsmarknad 2018-01-19 
Förslag till nytt reglemente för nämnden för Individ & Familjeomsorg 
2018-01-19 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2018-02-21 § 4, Förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att följande ansvar flyttas från nämnden för Individ 

& Familjeomsorg till nämnden för Gymnasie & Arbetsmarknad: a) Ansvaret att 

utveckla och driva integrationsfrågorna, bland annat verksamheten för 

asylsökande under 18 år som vid ankomst till Sverige är utan ställföreträdare 

(ensamkommande) b) Ansvaret enligt socialtjänstlagen för all 

myndighetsutövning avseende försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd 
med undantag av bistånd vid våld i nära relationer och bistånd i form av boende 

för grupper som har svårt för att få och behålla boenden på den ordinarie 

bostadsmarknaden. Nämnden ansvarar för bistånd i form av akut boende c) 

Ansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) för dels 

ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 år (unga 

asylsökande). Nämnden behåller ansvaret för dessa grupper även om de under 

pågående vård inte längre är att betrakta som ensamkommande eller unga 

asylsökande. Kommunfullmäktige antar "Reglemente för nämnden för Individ & 

Familjeomsorg”, 2018-01-19. Kommunfullmäktige beslutar att 60 mnkr i 

helårsbudget ska flyttas till nämnden för Gymnasie & Arbetsmarknad, varav 59 
miljoner från nämnden för Individ & Familjeomsorg och en miljon från nämnden 

för Funktionsstöd. Det ekonomiska resultatet för de verksamheter som flyttas 

över ska följas och redovisas separat 2018, 2019 och 2020 eller fram tills att 

effekt av Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det ekonomiska underskott som 

följer med de verksamheter som flyttar över till Gymnasie & Arbetsmarknad. 

Tjänsteskrivelse förvaltningen för Individ & Familjeomsorg 2018-02-06 
Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning, 2018-02-07 § 8, Förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att följande ansvar flyttas från nämnden för Individ 

& Familjeomsorg till nämnden för Gymnasie & Arbetsmarknad:a) Ansvaret att 

utveckla och driva integrationsfrågorna, bland annat verksamheten för 
asylsökande under 18 år som vid ankomst till Sverige är utan ställföreträdare 

(ensamkommande)  b) Ansvaret enligt socialtjänstlagen för all 
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myndighetsutövning avseende försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd 

med undantag av bistånd vid våld i nära relationer och bistånd i form av boende 

för grupper som har svårt för att få och behålla boenden på den ordinarie 

bostadsmarknaden. Nämnden ansvarar för bistånd i form av akut boende c) 

Ansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) för dels 

ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 år (unga 

asylsökande). Nämnden behåller ansvaret för dessa grupper även om de under 

pågående vård inte längre är att betrakta som ensamkommande eller unga 

asylsökande d) Kommunfullmäktige antar "Reglemente för nämnden för Individ 

& Familjeomsorg”, 2018-01-19 e) Kommunfullmäktige beslutar att 60 mnkr i 
helårsbudget ska flyttas till nämnden för Gymnasie & Arbetsmarknad, varav 59 

miljoner från nämnden för Individ & Familjeomsorg och en miljon från nämnden 

för Funktionsstöd f) Det ekonomiska resultatet för de verksamheter som flyttas 

över ska följas och redovisas separat 2018, 2019 och 2020 eller fram tills att 

effekt av Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det ekonomiska underskott som 

följer med de verksamheter som flyttar över till Gymnasie & Arbetsmarknad. 

Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildnings tjänsteskrivelse, 2018-01-19 

Nämnden för Funktionsstöd, 2018-02-22 § 4, Förslag: Kommunfullmäktige 

beslutar att 60 mnkr i helårsbudget ska flyttas till nämnden för Gymnasie & 

Arbetsmarknad, varav 59 miljoner från nämnden för Individ & Familjeomsorg 
och en miljon från nämnden för Funktionsstöd. Det ekonomiska resultatet för de 

verksamheter som flyttas över ska följas och redovisas separat 2018, 2019 och 

2020 eller fram tills att effekt av Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det 

ekonomiska underskott som följer med de verksamheter som flyttar över till 

Gymnasie & Arbetsmarknad. 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2018-02-06 
Skrivelse 2017-10-31 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Carita Boulwén (SD) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att 
ensamkommande lyfts ut från Trelleborgsmodellen eller att det tas fram ett 
arbetssätt som utgår ifrån likabehandling. 

Ulrika Landergren (L), Kalle Sundvall (M), Niklas Matsson (KD) och Kristina 
Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Emma Vildstrand (MP) yrkar avslag på punkt tre om att kommunfullmäktige 
flyttar ansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) 
för dels ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 år (unga 
asylsökande) från nämnden för Individ & Familjeomsorg till nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har 
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ansvaret för dessa grupper även om de under pågående vård inte längre är att 
betrakta som ensamkommande eller unga asylsökande.” 

 

Beslutsgång 

Ordförande Per Ödman (M) ställer inledningsvis proposition på om ärendet ska 
avgöras idag eller återremitteras. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Därefter finner ordföranden att det finns två förslag avseende punkt tre, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag respektive Emma Vildstrands (MP) yrkande. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Slutligen finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens förslag som helhet. Ordföranden ställer proposition på 
förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för Individ & 
Familjeomsorg, nämnden för Funktionsstöd 
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Nämnden svarar för den del av kommunens utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn 
och ungdomar som bildar gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

Nämnden ansvarar för elevhälsa enligt 2 kap. 25-27 §§ skollagen. Nämnden ansvarar för att den 
medicinska och psykologiska delen i elevhälsan bedrivs i enlighet med den lagstiftning som styr 
hälso- och sjukvård. 

Nämnden har det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 år. 

Nämnden svarar för kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna. Nämndens 
uppgifter omfattar kommunal vuxenutbildning bestående av grundläggande vuxenutbildning, 
gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenskundervisning för invandrare 
(Sfi). 

Nämnden ansvarar för av kommunen anordnade yrkeshögskoleutbildningar (YH). 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter för utförandet enligt beslut om korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år, inom de frivilliga skolformerna, enligt lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade. 

 

Reglemente för nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad 

IJ 
Kungsbacka 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i Gemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad ansvarar för gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Nämnden ansvarar för kommunens 
etableringsarbete samt för att bistå Kungsbackabor till en egen försörjning genom 
arbete, studier eller eget företagande. 

VERKSAMHETSOMRÅDE GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING 

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se 



 

 

 
Nämnden ansvarar för uppdragsutbildningar samt övriga utbildningar kopplade till arbetslivet. 

Nämnden ansvarar för kommunens studie- och yrkesvägledning. 

Nämnden är tillika arbetslöshetsnämnd och ansvarar för arbetsmarknadsåtgärder. 

Nämnden ansvarar för att utveckla och driva arbetet med etablering av ensamkommande barn, 
ensamstående vuxna och familjer. 

Nämnden ansvarar enligt socialtjänstlagen för all myndighetsutövning avseende försörjningsstöd 
och övrigt ekonomiskt bistånd med undantag av bistånd vid våld i nära relationer och bistånd i form 
av boende för grupper som har svårt för att få och behålla boenden på den ordinarie 
bostadsmarknaden. Nämnden ansvarar för bistånd i form av akut boende.  

Nämnden ansvarar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) för dels 
ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 år (unga asylsökande). Nämnden 
har ansvaret för dessa grupper även om de under pågående vård inte längre är att betrakta som 
ensamkommande eller unga asylsökande. 

Nämnden ansvarar för de ärenden beträffande ensamkommande barn och unga som innebär 
handläggning och myndighetsutövning och som ankommer på kommunens socialnämnd i enlighet 
med bland annat socialtjänstlagen, föräldrabalken och lagen med särskilda bestämmelser om vård 
av unga.  För insatser enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) för ensamkommande barn och 
unga ansvarar nämnden för Individ och Familjeomsorg. 
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§ 217 Dnr 2021-00279 

Justering av priser och stipendium samt inrättande av priser inom 
nämnden för Kultur- och Fritids ansvarsområde 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Kultur & Fritid har gjort en större översyn av de priser och stipendier 
som nämnden delar ut inom sitt verksamhetsområde. Nämnden har under lång tid 
delat ut priser och stipendier men har under flera år inte har kunnat utse några 
pristagare och stipendiater i flera av priskategorierna då det varit för få sökande eller 
nominerade. 

Nämnden såg därför ett behov av att se över och uppdatera de priser och stipendier 
som delas ut. Syftet med översynen har förutom att modernisera priserna och 
stipendierna varit att synliggöra dem så att de får en större effekt för pristagaren, 
kommunen, invånarna och den verksamhet som pristagaren eventuellt företräder. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15, § 246 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-26 
Riktlinjer för Kungsbackas mästare, daterade 2021-05-26 
Riktlinjer för Ledarstipendium, daterade 2021-05-26 
Nämnden för Kultur & Fritid, 2021-05-20, § 23 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-05-11 
Riktlinjer för Årets förening, daterade 2021-05-11 
Riktlinjer för Årets eldsjäl, daterade 2021-05-11 
Riktlinjer för, Årets förnyare daterade 2021-05-11 
Riktlinjer för Idrottsstipendium, daterade 2021-05-11 
Nämnden för Kultur & Fritid, 2021-02-18, § 6 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-02-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kristina Karlsson (C) yrkar att sista meningen i riktlinjerna för ledarstipendiet ska 
ändras så att orden ”per person” stryks. 
Peter Söderberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, samt 
bifall till Kristina Karlssons (C) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Kristina Karlssons (C) yrkande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Kristina Karlssons 
(C) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller Kristina 
Karlssons (C) yrkande. 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Kultur & Fritid 
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§ 246 Dnr 2021-00279 

Justering av priser och stipendium samt inrättande av priser inom 
nämnden för Kultur- och Fritids ansvarsområde 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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.  

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 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Kultur & Fritid har gjort en större översyn av de priser och stipendier 
som nämnden delar ut inom sitt verksamhetsområde. Nämnden har under lång tid 
delat ut priser och stipendier men har under flera år inte har kunnat utse några 
pristagare och stipendiater i flera av priskategorierna då det varit för få sökande eller 
nominerade. 

Nämnden såg därför ett behov av att se över och uppdatera de priser och stipendier 
som delas ut. Syftet med översynen har förutom att modernisera priserna och 
stipendierna varit att synliggöra dem så att de får en större effekt för pristagaren, 
kommunen, invånarna och den verksamhet som pristagaren eventuellt företräder. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-26 
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Riktlinjer för Kungsbackas mästare, daterat 2021-05-26 
Riktlinjer för Ledarstipendium, daterat 2021-05-26 
Nämnden för Kultur & Fritid, 2021-05-20, § 23 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-05-11 
Riktlinjer för Årets förening, daterat 2021-05-11 
Riktlinjer för Årets eldsjäl, daterat 2021-05-11 
Riktlinjer för, Årets förnyare daterat 2021-05-11 
Riktlinjer för Idrottsstipendium, daterat 2021-05-11 
Nämnden för Kultur & Fritid, 2021-02-18, § 6 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-02-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar på följande ändringar i riktlinjerna för 
Kungsbackas mästare och Ledarstipendium: 

- I riktlinjen för Kungsbackas mästare under rubriken Övriga villkor ändras stycket 
så att det lyder: 

Gåvan pristagarna får ska utformas lokalt till exempel av lokala konstnärer från 
Kungsbacka eller Halland. 

Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att årligen ta fram lämplig gåva att 
dela ut till pristagarna. 

Priset delas ut på uppdrag av kommunfullmäktige. 

- I riktlinjen för Ledarstipendium under rubriken Övriga villkor, stryks meningen: 
Priset finansieras och delas ut på uppdrag av kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets samt ordförandens (M) förslag till ändringar i riktlinjerna 
för Kungsbackas mästare respektive för Ledarstipendium. 

Ordföranden (M) prövar förslagen var för sig och finner att arbetsutskottet bifaller 
kommunledningskontorets förslag med ordförandens ändringsyrkanden. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Justering av priser och stipendium samt inrättande av priser inom nämnden för Kultur- 
och Fritids ansvarsområde 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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 2021-05-26. 

Kommunfullmäktige ändrar Ledarstipendiet enligt riktlinjer för Ledarstipendium, daterade 2021-05-
26.  

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 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Kultur & Fritid har gjort en större översyn av de priser och stipendier som nämnden 
delar ut inom sitt verksamhetsområde. Nämnden har under lång tid delat ut priser och stipendier men 
har under flera år inte har kunnat utse några pristagare och stipendiater i flera av priskategorierna då 
det varit för få sökande eller nominerade. 
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Nämnden såg därför ett behov av att se över och uppdatera de priser och stipendier som delas ut. Syftet 
med översynen har förutom att modernisera priserna och stipendierna varit att synliggöra dem så att de 
får en större effekt för pristagaren, kommunen, invånarna och den verksamhet som pristagaren 
eventuellt företräder. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-26 

Riktlinjer för Kungsbackas mästare, daterat 2021-05-26 

Riktlinjer för Ledarstipendium, daterat 2021-05-26 

Nämnden för Kultur & Fritid, 2021-05-20, § 23 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-05-11 

Riktlinjer för Årets förening, daterat 2021-05-11 

Riktlinjer för Årets eldsjäl, daterat 2021-05-11 

Riktlinjer för, Årets förnyare daterat 2021-05-11 

Riktlinjer för Idrottsstipendium, daterat 2021-05-11 

Nämnden för Kultur & Fritid, 2021-02-18, § 6 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-02-08 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Kultur & Fritid 

Beskrivning av ärendet 

Nämnden för Kultur & Fritid har under lång tid delat ut priser och stipendier inom sitt 
verksamhetsområde, men har under flera år inte har kunnat utse några pristagare och stipendiater i 
flera av priskategorierna då det varit för få sökande eller nominerade. 

Nämnden såg därför ett behov av att se över och uppdatera de priser och stipendier som delas ut. Syftet 
med översynen har förutom att modernisera priserna och stipendierna varit att synliggöra dem så att de 
får en större effekt för pristagaren, kommunen, invånarna och den verksamhet som pristagaren 
eventuellt företräder. 

Två av de priser och stipendier som har varit föremål för nämnden för Kultur & Fritids översyn är 
Kungsbackas tenntallrik som inrättades av kommunfullmäktige 1975 samt Ledarstipendiet som 
inrättades av kommunfullmäktige 1987. 
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I utredningen som har gjorts i samband med översynen konstateras att tenntallriken som gåva är något 
föråldrad och att gåvan skulle behöva uppdateras. Om gåvan ändras behöver dock även priset byta 
namn och förslaget från nämnden för Kultur & Fritid är ”Kungsbackas mästare”. 

Likaså har översynen visat att stipendiesummorna varierar och att de skulle behöva justeras så att de 
likställs. 

Riktlinjernas syfte är att beskriva villkoren för de specifika priserna så att de blir tydliga och enkla att 
tillämpa. 

Nämndens översyn av priskategorierna har även omfattat hur marknadsföring, nominering och 
slutligen utdelningen bör gå till. Nämnden för Kultur & Fritid vill bland annat i samband med pris- och 
stipendieutdelningen, anordna en större festlighet där kommunen hyllar och lyfter de ideella krafterna 
och deras arbete för Kungsbacka och dess invånare. 

Nämnden för Kultur & Fritid föreslås även få i uppdrag att ansvara för att hålla riktlinjerna för Årets 
förening, Årets eldsjäl, Årets förnyare, Idrottsstipendium, Kungsbackas mästare och Ledarstipendium 
uppdaterade så att de skapar förutsättningar för att på bästa sätt belöna ideella krafter inom nämnden 
för Kultur & Fritids ansvarsområde. 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Riktlinjer för priset 

Kungsbackas mästare 
Ett pris som uppmärksammar mästare med 

anknytning till Kungsbacka  
 

Bakgrund 

Priset Kungsbackas mästare uppmärksammar idrottsutövare som vunnit ett mästerskap, individuellt eller i 
lag och som tävlar i en Kungsbackaförening. Priset har sin bakgrund i priset Kungsbackas tenntallrik som 
instiftades redan 1975 och delas årligen ut av kommunfullmäktige. 

Allmänna bestämmelser 

1. Berättigad att erhålla priset Kungsbackas mästare är antingen: 
a. medlem i Kungsbackaförening  
b. bosatt i Kungsbacka kommun, men tävlande för förening utanför Kungsbacka 

och har som enskild eller genom lag erövrat ett svenskt mästerskap eller nått en ännu större framgång. 
2. Priset utdelas endast en gång till en och samma person. 
3. Det åligger föreningarna att meddela nämnden för Kultur & Fritid om medlem som är berättigad till priset. 
4. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att efter nomineringar från föreningarna utse pristagare. 
5. Utdelning av priset sker årligen under nämnden för Kultur & Fritids prisceremoni och verkställs av 

nämnden för Kultur & Fritids ordförande samt kommunfullmäktiges ordförande. 

Bedömningsvillkor 

Med mästerskap eller större framgång räknas: 

- Officiellt Mästerskap för till Riksidrottsförbundet (RF) anslutna organisationer sanktionerade av RF 

- Svensk Skolmästare 

- Svensk Juniormästare 

- Svensk Mästare 

- Nordisk Mästare 

- Europamästare 

- Världsmästare 

- OS mästare 

Med vinst som avser innevarande år 
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Riktlinjer för priset Kungsbackas mästare 

Med Svenska mästerskap avses Riksidrottsförbundets, RF, mästerskapstävlingar. Det vill säga tävlingen ska 
vara sanktionerad som mästerskapstävling av RF och det ska vara RF:s plaketter som delats ut. 

Nomineringsprocess 

Föreningar som har medlemmar eller personer som är berättigade till utmärkelsen lämnar in nomineringar 
under den av Kultur & Fritid avsatta nomineringsperioden. Ansökan ska innehålla namn, adress, telefon, 
födelsedatum, plats, datum, idrott och eventuell klassindelning. 

Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas priset. 

Övriga villkor 

Gåvan pristagarna får ska utformas lokalt till exempel av lokala konstnärer från Kungsbacka eller Halland. 
Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att årligen ta fram lämplig gåva att dela ut till pristagarna. 

Priset delas ut på uppdrag av kommunfullmäktige. 
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Riktlinjer för priset Kungsbackas mästare 

Placera denna ruta sist i dokumentet: 

 

Beslutad av: 

[Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf] 

Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ] 

Ansvarig förvaltning: [Klicka och skriv] 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

 

 

Kungsbacka kommun 

mailto:info@kungsbacka.se
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Riktlinjer för 

Ledarstipendium 
Ett stipendium som uppmärksammar unga 

ledare inom föreningsverksamheten i 

Kungsbacka kommun 
 

Bakgrund 

Stipendiet uppmärksammar ideella ledare som aktivt arbetar med ideella uppdrag av olika karaktär och som 
är en viktig person i aktuell förening. 

Allmänna bestämmelser 

Berättigad att erhålla stipendiet är: 
1. Verksam som ledare i en ungdomsorganisation i Kungsbacka som är bidragsberättigad förening i nämnden 

för Kultur & Fritids föreningsregister. 
2. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att efter nomineringar utse stipendiat. 
3. Stipendiet är avsett att stimulera ledare till vidareutbildning, för att utveckla den egna organisationens 

verksamhet. 
4. Stipendiet delas ut årligen vid nämnden för Kultur & Fritids prisceremoni. 

Bedömningsvillkor 

Mottagare av stipendiet är en ungdomsledare inom det lokala föreningslivet, som på ett förtjänstfullt sätt 
medverkar till att skapa en meningsfull fritidssysselsättning för ungdomar i kommunen. 

Nomineringsprocess 

Nomineringar lämnas in under den av nämnden för Kultur & Fritid avsatta nomineringsperioden. Till 
nomineringen ska bifogas en sammanställning av ledaruppdrag samt motivering till varför ledaren är speciell 
och vad ledaren har gjort som bör uppmärksammas särskilt. Ansökan ska inlämnas av organisation. 
Stipendiet kan inte sökas personligen. 

Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas stipendiet. 
Beredning och beslut hålls hemligt till dess att Kultur & Fritids prisceremoni äger rum.  
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Riktlinjer för Ledarstipendium 

Övriga villkor 

Stipendiet utgår med 10 000 kronor per person och utdelas i samband med att den ideella ledaren 
uppmärksammas.  

Kungsbacka kommun 
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Riktlinjer för Ledarstipendium 

Placera denna ruta sist i dokumentet: 

 

Beslutad av: 

[Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf] 

Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ] 

Ansvarig förvaltning: [Klicka och skriv] 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 
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§ 23 Dnr 2021-00102 

Beslut om riktlinjer för priser och stipendier 

Beslut 

Nämnden föreslår Kommunfullmäktige att inrätta följande priser med tillhörande 
riktlinjer som beskriver villkoren för prisernas utdelande: Årets förening, Årets 
eldsjäl, Årets förnyare sam Idrottsstipendiet. 

Nämnden föreslår Kommunfullmäktige att justera Idrottsstipendiet på det sätt som 
framgår av tillhörande riktlinjer som beskriver villkoren för stipendiets utdelande. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har identifierat ett behov av att ta bort mycket gamla priser som inte längre 
delas ut samt inrätta nya priser som bättre speglar den verksamhet som kommunen 
bör fästa uppmärksamhet på och belöna. I stort kommer ett antal priser delas ut inom 
kultur- och fritidsområdet varje år som belönar både prestation (Kungsbackamästaren 
fd Tenntallriken och Kulturpriset), personer i utveckling (Ledarstipendiet, 
Kulturstipendiet, Idrottsstipendiet) samt en uppmuntran till de föreningar eller 
personer som gör förflyttningar inom de områden kommunen önskar se en utveckling 
inom (Årets förening, Årets förnyare, Årets eldsjäl). Riktlinjer för priserna och 
stipendierna har upprättats. Riktlinjerna är inte något policydokument för priser i 
största allmänhet. Riktlinjernas syfte är att beskriva villkoren för de specifika 
priserna så att det blir tydligt för de som ska nominera och besluta om utdelning. 
Kommunfullmäktige är den instans som slutligt fastställer kommunens priser och 
stipendier med tillhörande riktlinjer. De riktlinjer som är föremål för detta beslut är 
de som Nämnden för Kultur& Fritid ansvarar för. Övriga prisers och stipendiers 
riktlinjer fastställt direkt i Kommunfullmäktige utan att passera nämnden för Kultur 
& Fritid. 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-05-11 

Riktlinjer för priset Årets förnyare, 2021-05-11 

Riktlinjer för priset Årets förening, 2021-05-11 

Riktlinjer för priset Årets eldsjäl, 2021-05-11 

Riktlinjer för Idrottsstipendiet, 2021-05-11 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 



 

 
Datum 

2021-05-11 
Diarienummer 

KFT 2021-00102 

 
 

 
Kungsbacka kommun 

Ulrika Granfors 
0300-83 40 98 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Beslut om riktlinjer för priser och stipendier inom kultur- och fritidsområdet 

 

Beslut i nämnden för Kultur & Fritid 

Nämnden föreslår Kommunfullmäktige att inrätta följande priser med tillhörande riktlinjer som 
beskriver villkoren för prisernas utdelande: Årets förening, Årets eldsjäl, Årets förnyare sam 
Idrottsstipendiet. 

Nämnden föreslår Kommunfullmäktige att justera Idrottsstipendiet på det sätt som framgår av 
tillhörande riktlinjer som beskriver villkoren för stipendiets utdelande.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har identifierat ett behov av att ta bort mycket gamla priser som inte längre delas ut samt 
inrätta nya priser som bättre speglar den verksamhet som kommunen bör fästa uppmärksamhet på och 
belöna. I stort kommer ett antal priser delas ut inom kultur- och fritidsområdet varje år som belönar 
både prestation (Kungsbackamästaren fd Tenntallriken och Kulturpriset), personer i utveckling 
(Ledarstipendiet, Kulturstipendiet, Idrottsstipendiet) samt en uppmuntran till de föreningar eller 
personer som gör förflyttningar inom de områden kommunen önskar se en utveckling inom (Årets 
förening, Årets förnyare, Årets eldsjäl). Riktlinjer för priserna och stipendierna har upprättats. 
Riktlinjerna är inte något policydokument för priser i största allmänhet. Riktlinjernas syfte är att 
beskriva villkoren för de specifika priserna så att det blir tydligt för de som ska nominera och besluta 
om utdelning. Kommunfullmäktige är den instans som slutligt fastställer kommunens priser och 
stipendier med tillhörande riktlinjer. De riktlinjer som är föremål för detta beslut är de som Nämnden 
för Kultur& Fritid ansvarar för. Övriga prisers och stipendiers riktlinjer fastställt direkt i 
Kommunfullmäktige utan att passera nämnden för Kultur & Fritid.      

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-05-11 

Riktlinjer för berörda priser och stipendier 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens förvaltning 
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Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen har under flera år inte kunnat dela ut priser och stipendier då det varit för få sökande 
eller nominerade till de olika priskategorierna. Det beror delvis på att prisportföljen är daterad. En 
modernisering behövs, både när det gäller vilka priser som delas ut och när det gäller hur 
marknadsföring, nominering och slutligen utdelningen går till. Det kommer bli en större festlighet där 
vi hyllar och lyfter de ideella krafterna och deras arbete för Kungsbacka och dess invånare. Priserna 
som delas ut ska kännas moderna, locka sökande och verkligen fästa uppmärksamhet på sådana 
resultat som bidrar till personers utveckling och samhällets utveckling på ett alldeles särskilt sätt och 
gärna på det sätt vi ser att flera tar efter. 

Nämndens tidigare beslut i ärendet ersätts av detta förnyade beslut som innebär att nämnden föreslår 
Kommunfullmäktige att fatta beslut i ärendet eftersom Kommunfullmäktige är den instans som fattar 
sådana här beslut.  

 

 

Ulrika Granfors 

Förvaltningschef   

 

 

Peter Rudvall 

Utvecklare 
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Riktlinjer för priset Årets 

förening 
Ett pris som uppmärksammar det lokala 

föreningslivet.  
 

Bakgrund 

Med priset Årets förening vill nämnden för Kultur & Fritid uppmärksamma och premiera föreningar i 
Kungsbacka kommun som på ett framgångsrikt sätt bedriver sin verksamhet. 

Allmänna bestämmelser 

1. Berättigad att erhålla priset Årets förening är: 
a. Förening verksam inom något av nämnden för Kultur & Fritids ansvarsområden. 
b. med anknytning till Kungsbacka kommun. 

2. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att efter nomineringar utse pristagare. 
3. Utdelning av priset sker årligen under Kultur & Fritids prisceremoni och verkställs av nämnden för Kultur 

& Fritids ordförande.  

Bedömningsvillkor 

Tilldelas förening, verksam inom nämnden för Kultur & Fritids ansvarsområde, som har verkat för en stark 
gemenskap under demokratiska former samt skapat engagemang och mervärden för lokalsamhället på ett 
framgångsrikt sätt.  

Det kan vara att framgångsrika framsteg uppvisats inom t.ex. inkludering, integration, jämställdhet- och 
värdegrundsarbete. 

Nomineringsprocess 

Föreningar som uppfyller kriterierna till priset kan nomineras under den av Kultur & Fritid avsatta 
nomineringsperioden.  

Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas priset. Beredning 
och beslut hålls hemligt till dess att Kultur & Fritids prisceremoni äger rum. 

Övriga villkor 

Prissumman utgår med 15 000 kronor och utdelas under Kultur & Fritids prisceremoni. 

u 
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Riktlinjer för priset Årets förening 

Prissumman förväntas användas till vidareutveckling inom pristagarens område.  

Priset finansieras och delas ut på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid. 

 

Placera denna ruta sist i dokumentet: 

 

Beslutad av: 

[Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf] 

Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ] 

Ansvarig förvaltning: [Klicka och skriv] 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

 

 

Kungsbacka kommun 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
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Riktlinjer för priset Årets 

eldsjäl 
Ett pris som uppmärksammar ideella 

krafter med anknytning till Kungsbacka  
 

Bakgrund 

Med priset Årets eldsjäl vill nämnden för Kultur & Fritid uppmärksamma betydelsen av den enskilda kraft 
som verkar inom något av nämndens ansvarsområde.  

Allmänna bestämmelser 

1. Berättigad att erhålla priset Årets eldsjäl är antingen: 
a. bosatt i Kungsbacka kommun. 
b. medlem i Kungsbackaförening  

2. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att efter nomineringar utse pristagare. 
3. Utdelning av priset sker årligen under Kultur & Fritids prisceremoni och verkställs av nämnden för Kultur & 

Fritids ordförande.  

Bedömningsvillkor 

Tilldelas den person som genom sitt ideella engagemang har gjort ett extraordinärt betydelsefullt arbete inom 
nämnden för Kultur & Fritids ansvarsområde. 

Nomineringsprocess 

Föreningar, medlemmar eller personer som uppfyller kriterierna till priset kan nomineras under den av 
Kultur & Fritid avsatta nomineringsperioden. Ansökan ska innehålla namn, adress, telefon, födelsedatum, 
plats, datum. 

Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas priset.  

Övriga villkor 

Prissumman utgår med 10 000 kronor och utdelas under Kultur & Fritids prisceremoni. 

Prissumman förväntas användas till vidareutveckling inom pristagarens område.  

Priset finansieras och delas ut på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid. 
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Riktlinjer för priset Årets eldsjäl 

Placera denna ruta sist i dokumentet: 

 

Beslutad av: 

[Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf] 

Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ] 

Ansvarig förvaltning: [Klicka och skriv] 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

 

 

Kungsbacka kommun 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
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Riktlinjer för priset Årets 

förnyare 
Ett pris som uppmärksammar 

utvecklingsarbete och innovation inom 

kultur- och fritidsområdet.  
 

Bakgrund 

Med priset Årets förnyare vill nämnden för Kultur & Fritid uppmärksamma modigt och kreativt 
utvecklingsarbete hos aktörer som verkar inom något av nämndens ansvarsområden.  

Allmänna bestämmelser 

1. Berättigad att erhålla priset Årets förnyare är lag, grupp, förening eller person med anknytning till 
Kungsbacka kommun som är verksam inom något av nämnden för Kultur & Fritids ansvarsområden  

2. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att efter nomineringar utse pristagare. 
3. Utdelning av priset sker årligen under Kultur & Fritids prisceremoni och verkställs av nämnden för Kultur 

& Fritids ordförande.  

Bedömningsvillkor 

Tilldelas lag, grupp, förening eller person, verksam inom nämnden för Kultur & Fritids ansvarsområde, som 
har utvecklat verksamheten på ett mycket framgångsrikt sätt.  

Det kan vara genom att nå ut till flera, etablerat oväntade samarbeten, gått i framkant när det gäller kreativa 
idéer och haft modet att prova nya uppslag.  

Nomineringsprocess 

Föreningar, medlemmar eller personer som uppfyller kriterierna till priset kan nomineras under den av 
Kultur & Fritid avsatta nomineringsperioden. Ansökan ska innehålla namn, adress, telefon, födelsedatum, 
plats, datum. 

Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas priset. Beredning 
och beslut hålls hemligt till dess att Kultur & Fritids prisceremoni äger rum. 

Övriga villkor 

Prissumman utgår med 10 000 kronor och utdelas under Kultur & Fritids prisceremoni. 

u 
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Riktlinjer för priset Årets förnyare 

Prissumman förväntas användas till vidareutveckling inom pristagarens område.  

Priset finansieras och delas ut på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid. 

  

Kungsbacka kommun 
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Riktlinjer för priset Årets förnyare 

Placera denna ruta sist i dokumentet: 

 

Beslutad av: 

[Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf] 

Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ] 

Ansvarig förvaltning: [Klicka och skriv] 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

 

 

Kungsbacka kommun 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
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Riktlinjer för 

Idrottsstipendium 
Ett stipendium som uppmärksammar unga 

idrottare i Kungsbacka kommun 
 

Bakgrund 

Stipendiet ska uppmuntra ungdomar som vill vidareutveckla sig inom sin idrott. 

Allmänna bestämmelser 

Berättigad att erhålla stipendiet är: 
1. Under 26 år. 
2. Född och/eller bosatt i Kungsbacka kommun.  
3. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att efter nomineringar utse stipendiater. 
4. Stipendiet delas ut till två personer/år 
5. Stipendiet riktas endast till enskilda personer. 
6. Stipendiet utdelas årligen ut under Kultur & Fritids prisceremoni. 

Bedömningsvillkor 

Mottagare av stipendiet är unga och ambitiösa idrottsutövare som gjort en betydelsefull insats för idrotten 
resultatmässigt men som också företrätt sin idrott på ett föredömligt sätt genom att vara en god kamrat och 
förebild för andra och där stipendiet kan stimulera till fortsatt utveckling. 

Nomineringsprocess 

Nomineringar lämnas in under den av Kultur & Fritid avsatta nomineringsperioden. Nomineringen ska 
innehålla:  

 Uppgift vilken idrott den sökande verkar inom.  
 Fullständigt namn 
 Personnummer 
 Födelseort 
 Nuvarande bostadsadress 
 Telefonnummer och/eller e-postadress 
 CV med uppgifter om insatser och erfarenheter inom idrotten. 
 Uppgift om minst två referenspersoner med kontaktuppgifter 
 En personlig beskrivning av vad du ska använda stipendiepengarna till. 
 Din ansökan måste vara komplett.  

u 
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Riktlinjer för Idrottsstipendium 

 

Efter att stipendiet utnyttjats ska stipendiaten skicka in en rapport om hur stipendiet använts till nämnden för 
Kultur & Fritid. 
 
Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas stipendiet. 
Beredning och beslut hålls hemligt till dess att Kultur & Fritids prisceremoni äger rum.  

Övriga villkor 

Stipendiet delas ut två personer som tilldelas 10 000 kronor vardera. Stipendiet utdelas under Kultur & 
Fritids prisceremoni. 

Priset finansieras och delas ut på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid.  

Kungsbacka kommun 
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Riktlinjer för Idrottsstipendium 

Placera denna ruta sist i dokumentet: 

 

Beslutad av: 

[Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf] 

Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ] 

Ansvarig förvaltning: [Klicka och skriv] 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

 

 

Kungsbacka kommun 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
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Nämnden för Kultur & Fritid Datum  

2021-02-18 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

§ 6 Dnr 2021-00025  

Justering av priser och stipendium inom kultur- och fritidsområdet som 
Kommunfullmäktige delar ut 

Beslut 

Nämnden för Kultur & Fritid godkänner Justering av priser och stipendium inom 
kultur- och fritidsområdet som Kommunfullmäktige delar ut, daterat 2021-02-08, och 
översänder det till kommunfullmäktige för antagande. 

 

Kungsbacka kommuns tenntallrik  

Priset justeras så att gåvan utgörs av annat föremål än en tenntallrik, att priset därmed 
byter namn till Kungsbackas mästare, samt att kriterierna justeras så att även 
personer bosatta i Kungsbacka men tävlande för förening utanför Kungsbacka kan 
tilldelas utmärkelsen. Urval och beslut ska ske under sekretess.  

 

Kungsbacka kommuns ledarstipendium 

Stipendiesumman höjs från 5 000 kr till 10 000 kr för att likställas med nivån på 
idrottsstipendiet och kulturstipendiet som delas ut av Nämnden för Kultur- och 
Fritid. Beredning och beslut hanteras under sekretess. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Kultur & Fritid har gjort en större översyn av samtliga priser och 
stipendier med syftet att synliggöra, förnya och få en större effekt av utdelningen för 
pristagaren, kommunen, invånarna och den verksamhet som pristagaren eventuellt 
företräder.  

Vid översynen har det framkommit vissa skevheter mellan priser som delas ut av 
nämnden respektive Kommunfullmäktige varför vi även föreslår att 
Kommunfullmäktige gör justeringar på samma sätt som Nämnden för Kultur- och 
Fritid gjort så att kommunen som helhet får en uppdaterad och intressant portfölj av 
priser och stipendier inom kultur- och fritidsområdet som kan delas ut på ett sätt som 
ger positiv uppmärksamhet och effekt. 

Sammanfattningsvis har några priser tagits bort, några slagits ihop och några nya 
inrättats som ska premiera personer eller organisationer som genomfört insatser 
under året i den riktning kommunen vill premiera. Stipendiesumman för liknande 
utmärkelser, såsom de tre stipendierna, föreslås också vara lika hög. Urval och beslut 
ska ske under sekretess. 

I samband med justeringarna av priserna och stipendierna har även en rutin för 
marknadsföring, nominering, urval och utdelning gjorts.  

Det pris och det stipendium som Kommunfullmäktige ansvarar för är Tenntallriken 
och Ledarstipendiet.  
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Nämnden för Kultur & Fritid Datum  

2021-02-18 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

När det gäller pris och stipendium som Kommunfullmäktige ansvarar för så beslutas 
om vem som ska tilldelas priset resp. stipendiet av Nämnden för Kultur- och Fritid 
men priserna finansieras och delas ut på uppdrag av Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-02-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

(SD) lägger motförslag på att stryka texten "Förutom allmänhet och föreningar, kan 
nämnden och förvaltningen nominera kandidat till utmärkelsen" kring ledarstipendiet 
med hänvisning till att det kan upplevas som jäv eller liknande från övriga 
nominerade när nämnden sedan beslutar utse nämndens/förvaltningens nominering 
som pristagare. 

 

Kristina Karlsson (C) lägger tilläggsyrkande på att samtliga prisers beredning och 
beslut hanteras under sekretess. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer grundförslaget mot SD:s motförslag och finner att nämnden 
beslutar enligt grundförslaget.  

 

Nämnden bifaller Kristina Karlssons (C) tilläggsyrkande. 

Protokollsanteckning 

Stefan Jägnert (SD) och Hampus Jägnert (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens förvaltning, kansliet 



 

 
Datum 

2021-02-08 
Diarienummer 

KFT 2021-00025 

 
 

 
Kungsbacka kommun 

Ulrika Granfors 
0300-83 40 98 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Justering av priser och stipendium inom kultur- och fritidsområdet som 
Kommunfullmäktige delar ut 

 

Nämnden för Kultur & Fritids förslag till beslut i Kommunfullmäktige 

 
Nämnden för Kultur & Fritid godkänner Justering av priser och stipendium inom kultur- och 

fritidsområdet som Kommunfullmäktige delar ut, daterat 2021-02-08, och översänder det till 
kommunfullmäktige för antagande. 

 

Kungsbacka kommuns tenntallrik  

Priset justeras så att gåvan utgörs av annat föremål än en tenntallrik, att priset därmed byter namn till 
Kungsbackas mästare, samt att kriterierna justeras så att även personer bosatta i Kungsbacka men 
tävlande för förening utanför Kungsbacka kan tilldelas utmärkelsen. Urval och beslut ska ske under 
sekretess.  

 

Kungsbacka kommuns ledarstipendium 

Stipendiesumman höjs från 5 000 kr till 10 000 kr för att likställas med nivån på idrottsstipendiet och 
kulturstipendiet som delas ut av Nämnden för Kultur- och Fritid. Beredning och beslut hanteras under 
sekretess. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Kultur & Fritid har gjort en större översyn av samtliga priser och stipendier med syftet 
att synliggöra, förnya och få en större effekt av utdelningen för pristagaren, kommunen, invånarna och 
den verksamhet som pristagaren eventuellt företräder.  

Vid översynen har det framkommit vissa skevheter mellan priser som delas ut av nämnden respektive 
Kommunfullmäktige varför vi även föreslår att Kommunfullmäktige gör justeringar på samma sätt 
som Nämnden för Kultur- och Fritid gjort så att kommunen som helhet får en uppdaterad och 
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intressant portfölj av priser och stipendier inom kultur- och fritidsområdet som kan delas ut på ett sätt 
som ger positiv uppmärksamhet och effekt. 

Sammanfattningsvis har några priser tagits bort, några slagits ihop och några nya inrättats som ska 
premiera personer eller organisationer som genomfört insatser under året i den riktning kommunen vill 
premiera. Stipendiesumman för liknande utmärkelser, såsom de tre stipendierna, föreslås också vara 
lika hög. Urval och beslut ska ske under sekretess. 

I samband med justeringarna av priserna och stipendierna har även en rutin för marknadsföring, 
nominering, urval och utdelning gjorts.  

Det pris och det stipendium som Kommunfullmäktige ansvarar för är Tenntallriken och 
Ledarstipendiet.  

När det gäller pris och stipendium som Kommunfullmäktige ansvarar för så beslutas om vem som ska 
tilldelas priset resp. stipendiet av Nämnden för Kultur- och Fritid men priserna finansieras och delas ut 
på uppdrag av Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-02-01 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens förvaltning, kansliet 

 

Beskrivning av ärendet 

Innebörden av förslaget att kommunens samlade portfölj av priser och stipendier inom kultur- och 
fritidsområdet kommer uppdateras så att den bättre hänger ihop, känns uppdaterad och får bättre effekt 
för mottagarna, den verksamhet de företräder och för kommunens verksamhet. På grund av pandemin 
ställdes alla utdelningar 2020 in varför utdelningen 2022 kommer avse perioden 2020-2021. 

 

Priser som premierar prestation: 

 Kungsbackas tenntallrik (Föreslås byta namn till Kungsbackas mästare). Kommunfullmäktige 
ansvarar för detta pris.  

 Kulturpriset. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för detta pris.  
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Stipendier som premierar utveckling 

 Kulturstipendiet. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för detta stipendium. 

 Idrottsstipendiet. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för detta stipendium. 

 Ledarstipendiet. Kommunfullmäktige ansvarar för detta stipendium.  

 

Priser som premierar beteende: 

 Årets eldsjäl. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för detta pris. 

 Årets förnyare. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för detta pris. 

 Årets förening. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för detta pris. 

Två av förändringarna rör priser som Kommunfullmäktiga ansvarar för, Tenntallriken och 
Ledarstipendiet. När det gäller höjningen av summan för ledarstipendiet grundar den sig på att 
samtliga stipendier som delas ut inom kultur- och fritidsområdet bör uppgå till samma summa för att 
inte uppfattas som skev. Höjningen är en anpassning till den stipendiesumma som gäller för Kultur & 
Fritids stipendier. När det gäller uppdateringen av namn och form för de som fått en mästartitel så är 
tenntallrik en något förlegad gåva även om den har traditioner med sig. Byter vi gåva bör även namnen 
ändras på sådant sätt att det framgår att det är ett nytt pris. Vi ser gärna att själva gåvan utformas lokalt 
t ex av lokala konstnärer från Kungsbacka eller Halland. Då blir även framtagningen av årets gåva en 
positiv aktivitet i sig själv varje år.  

När det gäller pris och stipendium som Kommunfullmäktige ansvarar för så beslutas om vem som ska 
tilldelas priset resp. stipendiet av Nämnden för Kultur & Fritid men priserna finansieras och delas ut på 
uppdrag av Kommunfullmäktige. 

Den förväntade effekten av att vi gör justeringar av priserna och stipendierna och planerar att ha en 
mer samlad utdelningsceremoni är att vi än mer än idag kan uppmärksamma ideellt arbete i vår 
kommun men även Kultur & Fritids egen verksamhet. Vi möjliggör för samtliga föreningar och 
personer i vår kommun att kunna premieras, särskilt de som verkar mot de mål kommunen och 
nämnden satt upp. Vi tror också att en sammanhållen utdelningsceremoni kan bli en trevlig plats för 
möten och som skapar stolthet i Kungsbacka.  

 

 

Ulrika Granfors   Peter Rudvall, utvecklingsledare 

Förvaltningschef   Kerstin Ohlsson, administratör  
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§ 219 Dnr 2021-00694 

Sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen sammanträder följande datum 2022: 25 januari, 22 februari, 22 
mars, 26 april, 31 maj, 21 juni, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 22 november, 
13 december. 

Beslut - Förslag till kommunfullmäktige 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 
fastställer varje år, kommande års sammanträdesdagar. Utgångspunkten i 
planeringen av sammanträdesdagar finns angiven i kommunfullmäktiges 
arbetsordning. 

I den framgår det att kommunfullmäktige som huvudregel sammanträder andra 
tisdagen i månaden. Även kommunstyrelsen sammanträder en gång per månad enligt 
reglemente. När under månaden kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott ska sammanträda finns däremot inte angivet. Inte heller hur ofta 
arbetsutskottet ska sammanträda 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-17, § 263 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-10 
Kalender över sammanträdesdagar 2022 för KSAU, KS och KF 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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§ 263 Dnr 2021-00694 

Sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder följande datum 2022: 11, och 18 
januari; 1, och 8 februari; 1, 8, 15 och 29 mars; 5 och 19 april; 3, 10, 17, 24 maj; 7 
och 14 juni; 16 och 23 augusti; 6, 13 och 20 september; 4, 11 och 18 oktober; 8, 15, 
29 november; 6 december. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen sammanträder följande datum 2022: 25 januari, 22 februari, 22 
mars, 26 april, 31 maj, 21 juni, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 22 november, 
13 december. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 
fastställer varje år, kommande års sammanträdesdagar. Utgångspunkten i 
planeringen av sammanträdesdagar finns angiven i kommunfullmäktiges 
arbetsordning. 

I den framgår det att kommunfullmäktige som huvudregel sammanträder andra 
tisdagen i månaden. Även kommunstyrelsen sammanträder en gång per månad enligt 
reglemente. När under månaden kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott ska sammanträda finns däremot inte angivet. Inte heller hur ofta 
arbetsutskottet ska sammanträda 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-10 

Kalender över sammanträdesdagar 2022 för KSAU, KS och KF 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



 

 
Datum 

2021-06-10 
Diarienummer 

KS 2021-00694 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Andrea Egerlundh 
0300-834272 
Kommunsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder följande datum 2022: 11, och 18 januari; 1, och 8 
februari; 1, 8, 15 och 29 mars; 5 och 19 april; 3, 10, 17, 24 maj; 7 och 14 juni; 16 och 23 augusti; 6, 13 
och 20 september; 4, 11 och 18 oktober; 8, 15, 29 november; 6 december. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen sammanträder följande datum 2022: 25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 31 
maj, 21 juni, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 22 november, 13 december. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer varje år, 
kommande års sammanträdesdagar. Utgångspunkten i planeringen av sammanträdesdagar finns 
angiven i kommunfullmäktiges arbetsordning. 

I den framgår det att kommunfullmäktige som huvudregel sammanträder andra tisdagen i månaden. 
Även kommunstyrelsen sammanträder en gång per månad enligt reglemente. När under månaden 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott ska sammanträda finns däremot inte angivet. 
Inte heller hur ofta arbetsutskottet ska sammanträda 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-10 

Kalender över sammanträdesdagar 2022 för KSAU, KS och KF 
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Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder, kommunledningskontoret: ekonomi 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till sammanträdesdagar för år 2022 följer i allt väsentligt tidigare års sammanträdesstruktur. Då 
det år 2022 är valår, med val till riksdag, region-, alternativt landstingsfullmäktige samt till 
kommunfullmäktige, påverkas kommunfullmäktiges sammanträdesdag i oktober och läggs en vecka 
senare än normalt. Enligt kommunallagen ska ledamöterna och ersättarna i fullmäktige väljas för fyra 
år räknat från och med den 15 oktober valåret. 

I planeringen av sammanträdesdagarna har även hänsyn tagits till andra beslutande organs 
sammanträdesdagar. 

Ekonomiuppföljning och kommunbudget är inplanerad för behandling följande sammanträdesdagar: 

Årsredovisning 2021 och interkontrollrapport i kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 mars, i 
kommunstyrelsen den 22 mars och i kommunfullmäktige den 5 april. 

Internkontrollplan i kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 juni och i kommunstyrelsen den 21 juni. 

Ombudgetering och resultatfonder är inplanerad för behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott den 
29 mars, i kommunstyrelsen den 26 april och i kommunfullmäktige den 10 maj. 

Kommunbudget är inplanerad för behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 maj, i 
kommunstyrelsen den 31 maj och i kommunfullmäktige den 15 juni. 

Apriluppföljningen är inplanerad i kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 maj, i kommunstyrelsen 
den 31 maj och i kommunfullmäktige den 15 juni. 

Delårsbokslutet är inplanerat i kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 september, i kommunstyrelsen 
den 4 oktober och i kommunfullmäktige den 8 november. 

 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 
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§ 220 Dnr 2021-00695 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2022 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-17, § 264 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-11 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Kommunledningskontoret: Kansliet 
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§ 264 Dnr 2021-00695 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2022 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-11 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



 

 
Datum 

2021-06-11 
Diarienummer 

KS 2021-00695 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Patrik Johansson 
0300–83 42 33 
Kommunsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 
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Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2022 

 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-11 

Beslutet skickas till 

Kommunledningskontoret: Kansliet 

 

Beskrivning av ärendet 

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

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

Kommunledningskontorets bedömning 

Kommunledningskontoret bedömer fortsatt att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden i 
de lokala ortstidningarna är angeläget för att säkerställa allmänhetens, lokalmedias och övriga 
intressenters möjligheter att följa beslutsfattandet i kommunens folkvalda församling. 

 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 
Kommunstyrelsen Datum  

2021-08-24 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

§ 221 Dnr 2021-00644 

Översyn av valdistriktsindelning samt namngivning av nya valdistrikt 
inför valen 2022 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 

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

Sammanfattning av ärendet 

På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens 
indelning i valdistrikt. Kommunen ska se över indelningen året närmast före det år då 
ordinarie val till riksdagen ska hållas. Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt 
ska meddelas senast den 1 december 2021 för att beslutet ska kunna tillämpas vid 
valet 2022. Länsstyrelsen önskar därför att senast den 1 oktober 2021 få uppgift om 
några förändringar i valdistriktsindelningen planeras inför valet 2022.  

Valnämnden gav den 28 september 2020 kommunledningskontoret i uppdrag att se 
över valdistriktsindelningen. Bakgrunden är att antalet röstberättigade i ett antal 
valdistrikt har ökat så pass mycket att flera distrikt behöver delas. Ett valdistrikt ska 
omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade.  

De föreslagna förändringarna innebär att valdistrikt Kolla delas upp i Norra och 
Södra Kolla, att valdistrikt Gottskär och Vässingsö/Röda Holme delas av för att bilda 
ytterligare ett distrikt i Onsala som namnges Södra Onsala samt att valdistrikt Åsa 
Centrum, Ölmanäs och Ölmevalla Östra delas av för att bilda ett fjärde distrikt i Åsa 
som namnges Åsa kust. Det totala antalet valdistrikt i kommunen blir därmed 46.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-17, § 265 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-08 
Valnämnden 2021-05-10, § 8 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-26 
Karta valdistrikt Kungsbacka kommun, 2021-04-26 
Karta valdistrikt Åsa, 2021-04-26 
Karta valdistrikt Kolla, 2021-04-26 
Karta valdistrikt Onsala, 2021-04-26 
Information om valkrets- och valdistriktsindelning samt mandat och ersättarkvot, 
Länsstyrelsen i Hallands län, 2021-04-13 
Bilaga – Röstberättigade Kungsbacka, Länsstyrelsen i Hallands län, 2021-04-14 
Valnämnden 2020-09-28, § 13 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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Kommunstyrelsen Datum  

2021-08-24 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Hallands län, valnämnden 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-08-17 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

§ 265 Dnr 2021-00644 

Översyn av valdistriktsindelning samt namngivning av nya valdistrikt 
inför valen 2022 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer ny valdistriktsindelning enligt tjänsteskrivelse 
daterad 2021-06-08 och översänder det till Länsstyrelsen i Hallands län för 
antagande. 

Sammanfattning av ärendet 

På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens 
indelning i valdistrikt. Kommunen ska se över indelningen året närmast före det år då 
ordinarie val till riksdagen ska hållas. Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt 
ska meddelas senast den 1 december 2021 för att beslutet ska kunna tillämpas vid 
valet 2022. Länsstyrelsen önskar därför att senast den 1 oktober 2021 få uppgift om 
några förändringar i valdistriktsindelningen planeras inför valet 2022.  

Valnämnden gav den 28 september 2020 kommunledningskontoret i uppdrag att se 
över valdistriktsindelningen. Bakgrunden är att antalet röstberättigade i ett antal 
valdistrikt har ökat så pass mycket att flera distrikt behöver delas. Ett valdistrikt ska 
omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade.  

De föreslagna förändringarna innebär att valdistrikt Kolla delas upp i Norra och 
Södra Kolla, att valdistrikt Gottskär och Vässingsö/Röda Holme delas av för att bilda 
ytterligare ett distrikt i Onsala som namnges Södra Onsala samt att valdistrikt Åsa 
Centrum, Ölmanäs och Ölmevalla Östra delas av för att bilda ett fjärde distrikt i Åsa 
som namnges Åsa kust. Det totala antalet valdistrikt i kommunen blir därmed 46.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-08 

Valnämnden 2021-05-10, § 8 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-26 

Karta valdistrikt Kungsbacka kommun, 2021-04-26 

Karta valdistrikt Åsa, 2021-04-26 

Karta valdistrikt Kolla, 2021-04-26 

Karta valdistrikt Onsala, 2021-04-26 

Information om valkrets- och valdistriktsindelning samt mandat och ersättarkvot, 
Länsstyrelsen i Hallands län, 2021-04-13 

Bilaga – Röstberättigade Kungsbacka, Länsstyrelsen i Hallands län, 2021-04-14 

Valnämnden 2020-09-28, § 13 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-08-17 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



 

 
Datum 

2021-06-08 
Diarienummer 

KS 2021-00644 

 
 

 
 

Eva-Lotta Bengtsson 
 
Kommunsekreterare 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Fastställande av ny valdistriktsindelning samt namngivning av nya valdistrikt inför de 
allmänna valen 2022 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer ny valdistriktsindelning enligt tjänsteskrivelse daterad 2021-06-08 och 
översänder det till Länsstyrelsen i Hallands län för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 

På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens indelning i valdistrikt. 
Kommunen ska se över indelningen året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas. 
Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast den 1 december 2021 för att 
beslutet ska kunna tillämpas vid valet 2022. Länsstyrelsen önskar därför att senast den 1 oktober 2021 
få uppgift om några förändringar i valdistriktsindelningen planeras inför valet 2022.  

Valnämnden gav den 28 september 2020 kommunledningskontoret i uppdrag att se över 
valdistriktsindelningen. Bakgrunden är att antalet röstberättigade i ett antal valdistrikt har ökat så pass 
mycket att flera distrikt behöver delas. Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 
röstberättigade.  

De föreslagna förändringarna innebär att valdistrikt Kolla delas upp i Norra och Södra Kolla, att 
valdistrikt Gottskär och Vässingsö/Röda Holme delas av för att bilda ytterligare ett distrikt i Onsala 
som namnges Södra Onsala samt att valdistrikt Åsa Centrum, Ölmanäs och Ölmevalla Östra delas av 
för att bilda ett fjärde distrikt i Åsa som namnges Åsa kust. Det totala antalet valdistrikt i kommunen 
blir därmed 46.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-08 
Valnämnden 2021-05-10, § 8 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-26 
Karta valdistrikt Kungsbacka kommun, 2021-04-26 
Karta valdistrikt Åsa, 2021-04-26 
Karta valdistrikt Kolla, 2021-04-26 
Karta valdistrikt Onsala, 2021-04-26 
Information om valkrets- och valdistriktsindelning samt mandat och ersättarkvot, Länsstyrelsen i 

0 
Kungsbacka 
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Hallands län, 2021-04-13 
Bilaga – Röstberättigade Kungsbacka, Länsstyrelsen i Hallands län, 2021-04-14 
Valnämnden 2020-09-28, § 13 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Hallands län, valnämnden  

Beskrivning av ärendet 

Enligt bestämmelserna i 4 kap. 17 § vallagen ska länsstyrelsen på förslag av kommunfullmäktige 
besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen ska se över indelningen året närmast före 
det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas. Om det behövs får länsstyrelsen självmant besluta om 
indelningen i valdistrikt. Innan länsstyrelsen fattar ett sådant beslut ska kommunfullmäktige få tillfälle 
att yttra sig. 

Valkretsen består av ett eller flera valdistrikt. Det är valdistrikten som är de minsta ”byggstenarna” i 
valgeografin och de utgör grunden för valkretsarna och valområdena. Varje valdistrikt har en vallokal. 
Valdistriktens storlek och omfattning ska anpassas för att få en jämn och smidig tillströmning av 
väljare till vallokalerna.  

I 4 kap. 17 § vallagen anges också att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 
röstberättigade. Sådana skäl skulle kunna vara att valdistriktet är geografiskt svårtillgängligt eller att 
valdistriktet väntas öka/minska sin folkmängd inom kort. Endast om det finns synnerliga skäl får ett 
valdistrikt omfatta färre än 300 röstberättigade. Denna nedre gräns är satt med hänsyn till att skyddet 
för valhemligheten ska kunna bibehållas. Hänsyn ska tas till eventuella framtida kända förändringar 
såsom utflyttningar, nybyggnationer och liknande. Det är eftersträvansvärt att antalet röstberättigade är 
relativt jämnt fördelat mellan valdistrikten.  

Efter en översyn av valdistrikten inför valåren 2018–2019 var förvaltningens bedömning att två distrikt 
behövde delas då de 2016 hade omkring 2000 röstberättigade. Valdistrikt Tölö Landsbygd delades då 
till två valdistrikt; Björkris och Tölö och valdistrikt Västra Villastaden/Kolla delades till två valdistrikt, 
Västra Villastaden och Kolla. Den nya indelningen resulterade i 43 individuellt namngivna valdistrikt.  

Valnämnden gav sedan den 28 september 2020 kommunledningskontoret i uppdrag att se över 
valdistriktsindelningen inför valet 2022. Bakgrunden var att i ett antal valdistrikt hade antalet 
röstberättigade ökat så pass mycket att flera distrikt behövde delas. Efter översyn av valdistrikten inför 
valet 2022 är förvaltningens bedömning att tre valdistrikt behöver göras om då de 2021 beräknas ha 
omkring 2000 röstberättigade.  

Valdistrikt Kolla som 2021 beräknas ha 1 947 röstberättigade delas upp i Norra och Södra Kolla. 
Norra Kolla får efter delningen 1 019 röstberättigade och Södra Kolla får 973 röstberättigade personer. 
Distrikt Gottskär som beräknas ha 1 969 röstberättigade 2021 delas av tillsammans med distrikt 
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Vässingsö/Röda Holme för att bilda ytterligare ett distrikt i Onsala som namnges Södra Onsala och 
beräknas få 1 100 röstberättigade. Kvar i distrikt Gottskär blir 1 285 röstberättigade och i 
Vässingsö/Röda Holme 1 323. 

Distrikt Åsa Centrum, Ölmanäs och Ölmevalla Östra delas av för att bilda ett fjärde distrikt i Åsa som 
namnges Åsa kust. Kvar efter delningen blir i distrikt Åsa Centrum 1 586 röstberättigade, Ölmanäs  
1 458 och Ölmevalla Östra 1 361. I det nya distriktet Åsa kust beräknas det bli 1 166 röstberättigade. 
Den nya indelningen resulterar i 46 stycken individuellt namngivna valdistrikt.  

 

 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson  

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 
Valnämnd Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

§ 8 Dnr 2020-00013 

Översyn av valdistriktsindelning samt namngivning av nya valdistrikt 
inför valen 2022 

Beslut 

Valnämnden godkänner förslag till ny valdistriktsindelning och namngivning av nya 
valdistrikt enligt tjänsteskrivelse daterad 2021-04-26 och översänder det till 
kommunfullmäktige för fastställande. 

Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige efter fastställande översänder ny 
valdistriktsindelning till Länsstyrelsen i Hallands län för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 

På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens 
indelning i valdistrikt. Kommunen ska se över indelningen året närmast före det år då 
ordinarie val till riksdagen ska hållas. Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt 
ska meddelas senast den 1 december 2021 för att beslutet ska kunna tillämpas vid 
valet 2022. Länsstyrelsen önskar därför att senast den 1 oktober 2021 få uppgift om 
några förändringar i valdistriktsindelningen planeras inför valet 2022.  

Valnämnden gav 28 september 2020, kommunledningskontoret i uppdrag att se över 
valdistriktsindelningen. Bakgrunden är att antalet röstberättigade i ett antal valdistrikt 
har ökat så pass mycket att flera distrikt behöver delas. Ett valdistrikt ska omfatta 
mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. 

De föreslagna förändringarna innebär att valdistrikt Kolla delas upp i Norra och 
Södra Kolla, att valdistrikt Gottskär och Vässingsö/Röda Holme delas för att bilda 
ytterligare ett distrikt i Onsala som namnges Södra Onsala samt att valdistrikt Åsa 
Centrum, Ölmanäs och Ölmevalla Östra delas av för att bilda ett fjärde distrikt i Åsa 
som namnges Åsa kust. Det totala antalet valdistrikt i kommunen blir därmed 46 till 
antalet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-26 

Information om valkrets- och valdistriktsindelning samt mandat och ersättarkvot, 
Länsstyrelsen i Hallands län, 2021-04-13 

Bilaga - Röstberättigade Kungsbacka, Länsstyrelsen i Hallands län, 2021-04-14 

Karta valdistrikt Kungsbacka kommun 2021-04-26 

Karta valdistrikt Åsa 2021-04-26 

Karta valdistrikt Kolla 2021-04-26 

Karta valdistrikt Onsala 2021-04-26 

Valnämnden 2020-09-28, § 13 
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Valnämnd Datum  

2021-05-10 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

Beslutsgång 

Ordförande Alf Olofsson (S) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (S) prövar förslaget och finner att 
valnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 



 

 
Datum 

2021-04-26 
Diarienummer 

VN 2020-00013 

 
 

 
 

Eva-Lotta Bengtsson 
 
Kommunsekreterare  

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Översyn av valdistriktsindelning samt namngivning av nya valdistrikt inför valen 2022  

Förslag till beslut i valnämnden 

Valnämnden godkänner förslag till ny valdistriktsindelning och namngivning av nya valdistrikt enligt 
tjänsteskrivelse daterad 2021-04-26 och översänder det till kommunfullmäktige för fastställande. 

Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige efter fastställande översänder ny valdistriktsindelning till 
Länsstyrelsen i Hallands län för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 

På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens indelning i valdistrikt. 
Kommunen ska se över indelningen året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas. 
Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast den 1 december 2021 för att 
beslutet ska kunna tillämpas vid valet 2022. Länsstyrelsen önskar därför att senast den 1 oktober 2021 
få uppgift om några förändringar i valdistriktsindelningen planeras inför valet 2022.  

Valnämnden gav 28 september 2020, kommunledningskontoret i uppdrag att se över 
valdistriktsindelningen. Bakgrunden är att antalet röstberättigade i ett antal valdistrikt har ökat så pass 
mycket att flera distrikt behöver delas. Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 
röstberättigade. 

De föreslagna förändringarna innebär att valdistrikt Kolla delas upp i Norra och Södra Kolla, att 
valdistrikt Gottskär och Vässingsö/Röda Holme delas för att bilda ytterligare ett distrikt i Onsala som 
namnges Södra Onsala samt att valdistrikt Åsa Centrum, Ölmanäs och Ölmevalla Östra delas av för att 
bilda ett fjärde distrikt i Åsa som namnges Åsa kust. Det totala antalet valdistrikt i kommunen blir 
därmed 46 till antalet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-26 
Information om valkrets- och valdistriktsindelning samt mandat och ersättarkvot, Länsstyrelsen i 
Hallands län, 2021-04-13 
Bilaga - Röstberättigade Kungsbacka, Länsstyrelsen i Hallands län, 2021-04-14 
Karta valdistrikt Kungsbacka kommun 2021-04-26 
Karta valdistrikt Åsa 2021-04-26 
Karta valdistrikt Kolla 2021-04-26 

0 
Kungsbacka 
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Karta valdistrikt Onsala 2021-04-26 
Valnämnden 2020-09-28, § 13 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

Beskrivning av ärendet 

Enligt bestämmelserna i 4 kap. 17 § Vallagen ska länsstyrelsen på förslag av kommunfullmäktige 
besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen ska se över indelningen året närmast före 
det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas. Om det behövs får länsstyrelsen självmant besluta om 
indelningen i valdistrikt. Innan länsstyrelsen fattar ett sådant beslut ska kommunfullmäktige få tillfälle 
att yttra sig. 

Valkretsen består av ett eller flera valdistrikt. Det är valdistrikten som är de minsta ”byggstenarna” i 
valgeografin och de utgör grunden för valkretsarna och valområdena. Varje valdistrikt har en vallokal. 
Valdistriktens storlek och omfattning ska anpassas för att få en jämn och smidig tillströmning av 
väljare till vallokalerna.  

I 4 kap. 17 § VL anges också att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om 
det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. 
Sådana skäl skulle kunna vara att valdistriktet är geografiskt svårtillgängligt eller att valdistriktet 
väntas öka/minska sin folkmängd inom kort. Endast om det finns synnerliga skäl får ett valdistrikt 
omfatta färre än 300 röstberättigade. Denna nedre gräns är satt med hänsyn till att skyddet för 
valhemligheten ska kunna bibehållas. Hänsyn ska tas till eventuella framtida kända förändringar såsom 
utflyttningar, nybyggnationer etcetera Det är eftersträvansvärt att antalet röstberättigade är relativt 
jämnt fördelat mellan valdistrikten.  

Efter en översyn av valdistrikten inför valåren 2018-2019 var förvaltningens bedömning att två distrikt 
behövde delas då de 2016 hade omkring 2000 röstberättigade. Valdistrikt Tölö Landsbygd delades då 
till två valdistrikt; Björkris och Tölö och valdistrikt Västra Villastaden/Kolla delades till två valdistrikt, 
Västra Villastaden och Kolla. Den nya indelningen resulterade i 43 individuellt namngivna valdistrikt.  

Valnämnden gav sedan 28 september 2020, kommunledningskontoret i uppdrag att se över 
valdistriktsindelningen inför valet 2022. Bakgrunden var att i ett antal valdistrikt hade antalet 
röstberättigade ökat så pass mycket att flera distrikt behövde delas. Efter översyn av valdistrikten inför 
valet 2022 är förvaltningens bedömning att tre valdistrikt behöver göras om då de 2022 beräknas ha 
omkring 2000 röstberättigade. Vid beräkningen av antalet röstberättigade har även den åldersgrupp 
som blir röstberättigade (18 år) innan valet äger rum 2022 tagits hänsyn till.  

Valdistrikt Kolla som 2022 beräknas ha 1947 röstberättigade delas upp i Norra och Södra Kolla. Norra 
Kolla får efter delningen 1019 röstberättigade och Södra Kolla får 973 röstberättigade personer. 
Distrikt Gottskär som beräknas ha 1969 röstberättigade 2022 delas av tillsammans med distrikt 
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Vässingsö/Röda Holme för att bilda ytterligare ett distrikt i Onsala som namnges Södra Onsala och 
beräknas få 1100 röstberättigade. Kvar i distrikt Gottskär blir 1285 röstberättigade och i 
Vässingsö/Röda Holme 1323. Distrikt Åsa Centrum, Ölmanäs och Ölmevalla Östra delas av för att 
bilda ett fjärde distrikt i Åsa som namnges Åsa kust. Kvar efter delningen blir i distrikt Åsa Centrum 
1586 röstberättigade, Ölmanäs 1458 och Ölmevalla Östra 1361. I det nya distriktet Åsa kust beräknas 
det bli 1166 röstberättigade. Den nya indelningen resulterar i 46 stycken individuellt namngivna 
valdistrikt 

 

 

Sofia Jonsson  

Administrativ chef 



VALDISTRIKT KUNGSBACKA KOMMUN 
Skala 1:150000

8 km

Hela kommunens valdistrikt   2021-04-26

Kartredovisningen har inte rättsverkan, jämför mot beslut i lantmäterihandlingar

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet



VALDISTRIKT ÅSA 
Skala 1:35000

2 km

Ölmevall Östra, Åsa Centrum, Ölmanäs, Åsa Kust   2021-04-26

Kartredovisningen har inte rättsverkan, jämför mot beslut i lantmäterihandlingar

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet
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VALDISTRIKT KOLLA
Skala 1:14000

700 m

Kolla Norra och Kolla Södra    2021-04-26

Kartredovisningen har inte rättsverkan, jämför mot beslut i lantmäterihandlingar

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet
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VALDISTRIKT ONSALA 
Skala 1:28000

2 km
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 Diarienummer 
2021-04-13 
  

3655-2021 
  

  

  
 

Postadress Besöksadress E-post Telefon 
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010 - 224 30 00 

 

Angående översyn av valkrets- och 
valdistriktsindelningen inför valet 2022 

 
Av 4 kap. 11 § vallagen (2005:837), VL, framgår att kommunen, vid val 
till kommunfullmäktige, är en enda valkrets om inte något annat följer av 
12 §. Om en kommun har 36 000 personer eller fler som har rösträtt får 
kommunen delas in i två eller flera valkretsar. Kungsbacka kommun har, 
enligt Valmyndighetens statistik per den 1 mars 2021, 64 081 personer 
som har rösträtt i kommunen. Kommunfullmäktige ska senast den 31 
oktober 2021 besluta om indelningen i valkretsar. För att gälla ska beslutet 
vara fastställt av länsstyrelsen.  
 
Enligt bestämmelserna i 4 kap. 17 § VL ska länsstyrelsen på förslag av 
kommunfullmäktige besluta om kommunens indelning i valdistrikt. 
Kommunen ska se över indelningen året närmast före det år då ordinarie 
val till riksdagen ska hållas. Om det behövs får länsstyrelsen självmant 
besluta om indelningen i valdistrikt. Innan länsstyrelsen fattar ett sådant 
beslut ska kommunfullmäktige få tillfälle att yttra sig.  
I 17 § anges också att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre 
än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Det är eftersträvansvärt att 
antalet röstberättigade är relativt jämnt fördelat mellan valdistrikten. 
 
Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska enligt 4 kap. 18 § VL 
meddelas senast den 1 december 2021 för att beslutet ska kunna tillämpas 
vid valet 2022. Länsstyrelsen önskar därför att senast den 1 oktober 2021 
få uppgift om några förändringar i valdistriktsindelningen planeras inför 
valet 2022. 
 
Länsstyrelsen erinrar även om att kommunfullmäktige, i enlighet med 5 
kap. 5–8 §§ kommunallagen (2017:725) senast den siste februari 2022 
ska besluta om eventuella ändringar av antalet mandat samt ersättarkvot. 
Länsstyrelsen ska genast underrättas om ett sådant beslut. 
 
Johannes Härri 
Valsamordnare                                  

  

LÄNSSTYRELSEN 
HALLANDS LÄN 
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Sändlista 
 
Kommunfullmäktige, Kungsbacka kommun; info@kungsbacka.se 
 
Valnämnden, Kungsbacka kommun; info@kungsbacka.se 
 
Bilaga 
 
Röstberättigade i kommunen, per valdistrikt 

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


BILAGA – Antalet röstberättigade per valdistrikt (Kungsbacka kommun) 

 

 

Kungsbacka: 64 081 röstberättigade 

13 Kungsbacka 13840101 Innerstaden 1124 

13 Kungsbacka 13840102 Västra Villastaden 1273 
13 Kungsbacka 13840103 Ö Villastaden/Signeskulle/Gårdskulla 1547 
13 Kungsbacka 13840104 Hålabäck 1513 

13 Kungsbacka 13840105 Hammerö 1131 
13 Kungsbacka 13840106 Hammerö Södra/Västra 1251 
13 Kungsbacka 13840107 Tingberget 1023 

13 Kungsbacka 13840108 Kolla 1986 
13 Kungsbacka 13840201 Varla Södra 1622 
13 Kungsbacka 13840202 Varla Norra 1725 

13 Kungsbacka 13840203 Tölö 1314 
13 Kungsbacka 13840204 Fors 1193 
13 Kungsbacka 13840205 Hede 1201 

13 Kungsbacka 13840206 Björkris 1411 
13 Kungsbacka 13840301 Anneberg 1388 
13 Kungsbacka 13840302 Älvsåker 1394 

13 Kungsbacka 13840401 Vallda Sandö 1371 
13 Kungsbacka 13840402 Vallda Lerkil 1450 
13 Kungsbacka 13840403 Vallda Bröndome 1181 

13 Kungsbacka 13840404 Vallda Backa 1455 
13 Kungsbacka 13840501 Kyvik 1557 
13 Kungsbacka 13840502 Kullavik Centrum 1417 

13 Kungsbacka 13840503 Släps Kullen 1701 
13 Kungsbacka 13840504 Malevik/Släps Inland 1569 
13 Kungsbacka 13840505 Bukärrs Centrum 1754 

13 Kungsbacka 13840506 Särö 1460 
13 Kungsbacka 13840601 Frillesås Landsbygd 1482 
13 Kungsbacka 13840602 Frillesås Kust 1422 

13 Kungsbacka 13840801 Ölmevalla Östra 1970 
13 Kungsbacka 13840802 Ölmanäs 1588 
13 Kungsbacka 13840803 Åsa Centrum 1787 

13 Kungsbacka 13840901 Gällinge/Idala/Förlanda 1456 
13 Kungsbacka 13841201 Fjärås Norra 1766 
13 Kungsbacka 13841202 Fjärås/Må 1616 

13 Kungsbacka 13841203 Fjärås Södra 1287 
13 Kungsbacka 13841301 Hanhals 998 
13 Kungsbacka 13841401 Forsbäck/Oskarsberg 1868 

13 Kungsbacka 13841402 Presse/Skällared 1554 
13 Kungsbacka 13841403 Onsala Kyrka 1514 
13 Kungsbacka 13841404 Onsala Rydet 1450 

13 Kungsbacka 13841405 Gottskär 1858 



BILAGA – Antalet röstberättigade per valdistrikt (Kungsbacka kommun) 

 

 

13 Kungsbacka 13841406 Vässingö/Röda Holme 1673 

13 Kungsbacka 13841407 Västra Onsala 1781 
 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Valnämnd Datum  

2020-09-28 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

§ 13 Dnr 2020-00013  

Uppdrag om översyn av valdistrikt 

Beslut 

Valnämnden ger kommunledningskontoret i uppdrag att se över 
valdistriktsindelningen. 

Valnämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Valsamordnare Kristina Gudmundson informerar om att arbete har påbörjats med 
översyn av valdistrikten. I flera valdistrikt har antalet röstberättigade ökat så mycket 
att flera distrikt kommer att behöva delas. Ett valdistrikt skall omfatta mellan 1 000 
och 2 000 röstberättigade. Nytt är att valsedlarna ska vara på avskärmad plats. Det är 
därmed troligt att det blir längre köer än vid tidigare val. 2000 röstberättigade vid en 
vallokal är därmed i mesta laget.   

På förslag av kommunfullmäktige skall länsstyrelsen besluta om kommunens 
indelning i valdistrikt. Kommunen skall se över indelningen året närmast före det år 
då ordinarie val till riksdagen skall hållas. 

Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt skall meddelas senast den 1 
december året före det år då beslutet skall tillämpas första gången. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Alf Olofsson (S) yrkar att valnämnden ger kommunledningskontoret i 
uppdrag att se över valdistriktsindelningen. 

Beslutsgång 

Ordförande (S) prövar först sitt eget yrkande och finner att valnämnden bifaller det. 

Ordförande (S) prövar om nämnden kan notera informationen till protokollet och 
finner att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Kommunledningskontoret 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 
Kommunstyrelsen Datum  

2021-08-24 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

§ 222 Dnr 2021-00745 

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

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 

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.  

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av pågående pandemi beslutade regeringen under våren 2021 att 
förstärka skolväsendet med 1 miljard kronor 2021 genom den så kallade 
skolmiljarden som betalades ut till samtliga kommuner i landet. Kommunfullmäktige 
beslutade vid sitt sammanträde den 13 april 2021 om fördelning av Kungsbackas del 
av bidraget. Bidraget fördelades proportionellt utifrån antalet barn och unga i 
åldrarna 6-19 år.  

Regeringen har efter detta beslutat att utöka satsningen med ytterligare 250 miljoner 
kronor för 2021. Kungsbackas andel uppgår till 2 466 753 kronor. 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.  

Aktuellt statsbidrag ska i externredovisningen redovisas som ett generellt statsbidrag. 
I Kungsbacka kommun hanteras de generella statsbidragen centralt på finans och 
utgör därefter grund för ramtilldelning till nämnderna. Denna hantering följer av 
kommunens beslutade ekonomistyrningsprinciper. Följden av beslutet är att 
intäkterna år 2021 i form av generella statsbidrag höjs samt att berörda nämnder 
erhåller motsvarande ramökning. Årets budgeterade resultat påverkas således inte av 
beslutet. Det är sedan upp till respektive nämnd att fördela medel till de fristående 
huvudmännen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-17, § 266 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-03 
Skolverkets beslut om utbetalning av utökad tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021, Dnr 2021:1390, 2021-06-30 
Skolverkets beslutsbilaga avseende fördelning av tillfällig förstärkning av statligt 
stöd till skolväsendet 2021, Dnr 2021:1390, 2021-06-30 
Fördelning av bidrag utifrån ålderskategorier i Kungsbacka kommun 
Kommunfullmäktige 2021-04-13, § 64 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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Kommunstyrelsen Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

Monica Neptun (L) yrkar att fördelningen av Kungsbacka kommuns tillkommande 
del av skolmiljarden ändras till 50 procent till nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad och 50 procent till nämnden för Förskola & Grundskola. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Monica Neptuns (L) yrkande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Monica Neptuns 
(L) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

§ 266 Dnr 2021-00745 

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

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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.  

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av pågående pandemi beslutade regeringen under våren 2021 att 
förstärka skolväsendet med 1 miljard kronor 2021 genom den så kallade 
skolmiljarden som betalades ut till samtliga kommuner i landet. Kommunfullmäktige 
beslutade vid sitt sammanträde den 13 april 2021 om fördelning av Kungsbackas del 
av bidraget. Bidraget fördelades proportionellt utifrån antalet barn och unga i 
åldrarna 6 - 19 år.  

Regeringen har efter detta beslutat att utöka satsningen med ytterligare 250 miljoner 
kronor för 2021. Kungsbackas andel uppgår till 2 466 753 kronor. 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.  

Aktuellt statsbidrag ska i externredovisningen redovisas som ett generellt statsbidrag. 
I Kungsbacka kommun hanteras de generella statsbidragen centralt på finans och 
utgör därefter grund för ramtilldelning till nämnderna. Denna hantering följer av 
kommunens beslutade ekonomistyrningsprinciper. Följden av beslutet är att 
intäkterna år 2021 i form av generella statsbidrag höjs samt att berörda nämnder 
erhåller motsvarande ramökning. Årets budgeterade resultat påverkas således inte av 
beslutet. Det är sedan upp till respektive nämnd att fördela medel till de fristående 
huvudmännen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-03 

Skolverkets beslut om utbetalning av utökad tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021, Dnr 2021:1390, 2021-06-30 

Skolverkets beslutsbilaga avseende fördelning av tillfällig förstärkning av statligt 
stöd till skolväsendet 2021, Dnr 2021:1390, 2021-06-30 

Fördelning av bidrag utifrån ålderskategorier i Kungsbacka kommun 

Kommunfullmäktige 2021-04-13, § 64 
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2021-08-17 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Monica Neptun (L) yrkar att fördelningen ändras till 50 procent till nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad och 50 procent till nämnden för Förskola & 
Grundskola. 

Ordförande Lisa Andersson (M) och Eva Borg (S) yrkar bifall till 
kommunledningskontorets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets respektive Monica Neptuns (L) ändringsyrkande. 
Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller 
kommunledningskontorets förslag. 



 

 
Datum 

2021-08-03 
Diarienummer 

KS 2021-00745 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Erik Stenkil 
0300 83 81 10 
Specialist ekonomi 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

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

 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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.  

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av pågående pandemi beslutade regeringen  under våren 2021 att förstärka 
skolväsendet med 1 miljard kronor 2021 genom den så kallade skolmiljarden som betalades ut till 
samtliga kommuner i landet. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 13 april 2021 
om fördelning av Kungsbackas del av bidraget. Bidraget fördelades proportionellt utifrån antalet barn 
och unga i åldrarna 6 - 19 år.  

Regeringen har efter detta beslutat att utöka satsningen med ytterligare 250 miljoner kronor för 2021. 
Kungsbackas andel uppgår till 2 466 753 kronor. 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.  

Aktuellt statsbidrag ska i externredovisningen redovisas som ett generellt statsbidrag. I Kungsbacka 
kommun hanteras de generella statsbidragen centralt på finans och utgör därefter grund för 
ramtilldelning till nämnderna. Denna hantering följer av kommunens beslutade 
ekonomistyrningsprinciper. Följden av beslutet är att intäkterna år 2021 i form av generella statsbidrag 
höjs samt att berörda nämnder erhåller motsvarande ramökning. Årets budgeterade resultat påverkas 
således inte av beslutet. Det är sedan upp till respektive nämnd att fördela medel till de fristående 
huvudmännen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-03 

Skolverkets beslut om utbetalning av utökad tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 
2021, Dnr 2021:1390, 2021-06-30 

0 
Kungsbacka 
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Skolverkets beslutsbilaga avseende fördelning av tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 
2021, Dnr 2021:1390, 2021-06-30 

Fördelning av bidrag utifrån ålderskategorier i Kungsbacka kommun 

Kommunfullmäktige 2021-04-13, § 64  

Beslutet skickas till 

Nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 

Beskrivning av ärendet 

Det ytterligare statsbidraget på 250 miljoner kronor har precis som skolmiljarden fördelats 
proportionellt till kommunerna utifrån antalet barn och unga i åldrarna 6 – 19 år. Skolverket har använt 
den vid beslutstillfället senast tillgängliga befolkningsstatistiken från Statistiska centralbyrån. För 
skolmiljarden innebar det befolkningsstatistik per november 2020 och för de ytterligare 250 miljonerna 
befolkningsstatisk per april 2021.  

Kommunledningskontoret föreslår att det utökade bidraget fördelas utifrån samma grunder som det 
ursprungliga bidraget. Detta innebär att bidraget fördelas med 1 760 546 kronor (71 %) till nämnden 
för Förskola & Grundskola samt 706 207 kronor (29 %) till nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad, vilket baseras på befolkningsstatistik per april för åldersgruppen 6 – 19 år.  

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 



 

Postadress: Box 4002, 171 04 Solna 
Besöksadress: Svetsarvägen 16 
Telefon: 08-527 332 00 (växeln) 
www.skolverket.se 1 (2) 
 

Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd 
till skolväsendet 2021 ”skolmiljarden” 

Beslut om utbetalning 

Skolverket beslutar om medel för en utökad satsning avseende tillfällig 
förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021.  

 

Skälen för beslutet 

Medlen är en utökning med ytterligare 250 000 000 kr avseende det uppdrag om 
att fördela 1000 000 000 kr som Skolverket beslutade om 2021-01-28 (dnr 
2021:283) enligt tidigare regleringsbrev. I övrigt är uppdraget och syftet med 
satsningen detsamma som vid det tidigare beslutet.  

Beslutet om fördelning och utbetalning fattas utifrån Skolverkets regleringsbrev 
(Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens skolverk, 
beslutat 2021-06-23, dnr U2021/03132). Där framgår att Skolverket ska betala ut 
högst 250 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra till goda 
förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de 
har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån 
antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel ska fördelas under 
2021 och ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i 
skolväsendet.  

 

Fördelning av medel 

250 000 000 kronor har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i 
åldern 6–19 år i kommunen. Se bilaga 1 för beräkning och bilaga 2 för fördelat 
belopp per kommun.  

  

 2021-06-30 
Dnr 2021:1390 

 
 
  

  
  

Skoiverket 



Skolverket  
Dnr 2021:1390 

 

 

2 (2) 

Utbetalningsplan 
Medlen betalas ut vid ett tillfälle under 2021. Medlen kommer betalas ut under 
juli månad. Utbetalningen kommer ha meddelandetexten ”Utökad skolmiljard 
2021”.  
 

 

 

På Skolverkets vägnar  

Johanna Freed  Sofie Lundkvist 

Enhetschef   Enhetschef   

    

 

I den slutliga handläggningen av ärendet har Nils-Henrik Jansson och Peter 
Jansson deltagit. 

 

Bilagor 

1. Beräkning 

2. Fördelat belopp per kommun 

 
 

Handlingen är beslutad i Skolverkets elektroniska ärende- och 
dokumenthanteringssystem av:  

Johanna Freed (Signerare) den 2021-06-30 

Sofie Lundkvist (Signerare) den 2021-07-01. 

 

 



2021-06-30  Dnr:2021:1390 Beslutsbilaga 

sid.  1 (5)  

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 

Skolverket har beräknat om statsbidrag enligt nedan

Huvudmannens namn Organisationsnummer Beslut 1 Beslut 2 Totalt

ALE KOMMUN 2120001439 3 494 592 kr 888 534 kr 4 383 126 kr

ALINGSÅS KOMMUN 2120001553 4 225 703 kr 1 061 065 kr 5 286 768 kr

ALVESTA KOMMUN 2120000639 2 177 414 kr 543 180 kr 2 720 594 kr

ANEBY KOMMUN 2120000498 637 953 kr 165 513 kr 803 466 kr

ARBOGA KOMMUN 2120002122 1 258 808 kr 310 702 kr 1 569 510 kr

ARJEPLOGS KOMMUN 2120002668 208 720 kr 52 198 kr 260 918 kr

ARVIDSJAURS KOMMUN 2120002650 501 165 kr 125 158 kr 626 323 kr

ARVIKA KOMMUN 2120001892 2 276 467 kr 567 451 kr 2 843 918 kr

ASKERSUNDS KOMMUN 2120001983 974 618 kr 243 883 kr 1 218 501 kr

AVESTA KOMMUN 2120002262 2 050 059 kr 509 697 kr 2 559 756 kr

BENGTSFORS KOMMUN 2120001470 818 373 kr 200 165 kr 1 018 538 kr

BERGS KOMMUN 2120002502 620 265 kr 157 032 kr 777 297 kr

BJURHOLMS KOMMUN 2120002833 205 772 kr 51 759 kr 257 531 kr

BJUVS KOMMUN 2120001041 1 729 903 kr 428 257 kr 2 158 160 kr

BODENS KOMMUN 2120002767 2 390 851 kr 599 325 kr 2 990 176 kr

BOLLEBYGDS KOMMUN 2120002973 1 057 163 kr 263 914 kr 1 321 077 kr

BOLLNÄS KOMMUN 2120002361 2 452 170 kr 620 965 kr 3 073 135 kr

BORGHOLMS KOMMUN 2120000795 788 892 kr 195 048 kr 983 940 kr

BORLÄNGE KOMMUN 2120002239 5 412 579 kr 1 347 349 kr 6 759 928 kr

BORÅS KOMMUN 2120001561 11 286 231 kr 2 821 464 kr 14 107 695 kr

BOTKYRKA KOMMUN 2120002882 10 507 362 kr 2 629 780 kr 13 137 142 kr

BOXHOLMS KOMMUN 2120000407 478 170 kr 117 994 kr 596 164 kr

BROMÖLLA KOMMUN 2120000894 1 300 080 kr 324 446 kr 1 624 526 kr

BRÄCKE KOMMUN 2120002460 511 188 kr 130 568 kr 641 756 kr

BURLÖVS KOMMUN 2120001025 2 032 960 kr 519 786 kr 2 552 746 kr

BÅSTADS KOMMUN 2120000944 1 275 907 kr 318 451 kr 1 594 358 kr

DALS-EDS KOMMUN 2120001413 427 464 kr 108 490 kr 535 954 kr

DANDERYDS KOMMUN 2120000126 4 279 358 kr 1 056 240 kr 5 335 598 kr

DEGERFORS KOMMUN 2120001934 846 084 kr 207 914 kr 1 053 998 kr

DOROTEA KOMMUN 2120002809 207 541 kr 50 882 kr 258 423 kr

EDA KOMMUN 2120001769 748 799 kr 189 930 kr 938 729 kr

EKERÖ KOMMUN 2120000050 3 743 996 kr 942 779 kr 4 686 775 kr

EKSJÖ KOMMUN 2120000589 1 686 862 kr 419 045 kr 2 105 907 kr

EMMABODA KOMMUN 2120000738 876 744 kr 222 828 kr 1 099 572 kr

ENKÖPINGS KOMMUN 2120000282 4 626 635 kr 1 157 126 kr 5 783 761 kr

ESKILSTUNA KOMMUN 2120000357 11 043 313 kr 2 750 551 kr 13 793 864 kr

ESLÖVS KOMMUN 2120001173 3 626 664 kr 915 876 kr 4 542 540 kr

ESSUNGA KOMMUN 2120002916 533 003 kr 135 978 kr 668 981 kr

FAGERSTA KOMMUN 2120002106 1 308 924 kr 330 148 kr 1 639 072 kr

FALKENBERGS KOMMUN 2120001231 4 317 092 kr 1 084 313 kr 5 401 405 kr

FALKÖPINGS KOMMUN 2120001744 3 406 152 kr 844 963 kr 4 251 115 kr

FALU KOMMUN 2120002221 5 808 205 kr 1 458 763 kr 7 266 968 kr

FILIPSTADS KOMMUN 2120001876 945 138 kr 234 671 kr 1 179 809 kr

FINSPÅNGS KOMMUN 2120000423 1 996 405 kr 504 287 kr 2 500 692 kr

FLENS KOMMUN 2120000332 1 571 889 kr 390 534 kr 1 962 423 kr

FORSHAGA KOMMUN 2120001819 1 150 321 kr 291 109 kr 1 441 430 kr

FÄRGELANDA KOMMUN 2120001421 627 930 kr 152 354 kr 780 284 kr

GAGNEFS KOMMUN 2120002155 1 040 064 kr 263 914 kr 1 303 978 kr

GISLAVEDS KOMMUN 2120000514 3 130 806 kr 777 851 kr 3 908 657 kr

GNESTA KOMMUN 2120002965 1 172 726 kr 292 571 kr 1 465 297 kr

GNOSJÖ KOMMUN 2120000506 988 179 kr 250 901 kr 1 239 080 kr

GRUMS KOMMUN 2120001827 787 123 kr 198 995 kr 986 118 kr

GRÄSTORPS KOMMUN 2120001595 522 391 kr 126 035 kr 648 426 kr

GULLSPÅNGS KOMMUN 2120001637 420 389 kr 104 103 kr 524 492 kr

GÄLLIVARE KOMMUN 2120002726 1 372 012 kr 350 764 kr 1 722 776 kr

GÄVLE KOMMUN 2120002338 9 852 899 kr 2 447 891 kr 12 300 790 kr

GÖTEBORGS KOMMUN 2120001355 50 459 627 kr 12 624 873 kr 63 084 500 kr

GÖTENE KOMMUN 2120001652 1 272 959 kr 315 965 kr 1 588 924 kr

HABO KOMMUN 2120001611 1 580 143 kr 407 348 kr 1 987 491 kr

Skoiverka 
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HAGFORS KOMMUN 2120001884 880 281 kr 215 810 kr 1 096 091 kr

HALLSBERGS KOMMUN 2120001926 1 567 761 kr 396 090 kr 1 963 851 kr

HALLSTAHAMMARS KOMMUN 2120002064 1 576 605 kr 398 429 kr 1 975 034 kr

HALMSTADS KOMMUN 2120001215 9 893 582 kr 2 472 601 kr 12 366 183 kr

HAMMARÖ KOMMUN 2120001793 1 933 906 kr 488 642 kr 2 422 548 kr

HANINGE KOMMUN 2120000084 9 785 684 kr 2 468 946 kr 12 254 630 kr

HAPARANDA KOMMUN 2120002775 885 588 kr 219 173 kr 1 104 761 kr

HEBY KOMMUN 2120002049 1 295 953 kr 324 446 kr 1 620 399 kr

HEDEMORA KOMMUN 2120002254 1 392 648 kr 348 717 kr 1 741 365 kr

HELSINGBORGS KOMMUN 2120001157 14 457 129 kr 3 617 446 kr 18 074 575 kr

HERRLJUNGA KOMMUN 2120001520 874 975 kr 217 711 kr 1 092 686 kr

HJO KOMMUN 2120001728 844 315 kr 209 523 kr 1 053 838 kr

HOFORS KOMMUN 2120002296 818 373 kr 207 037 kr 1 025 410 kr

HUDDINGE KOMMUN 2120000068 12 984 884 kr 3 241 241 kr 16 226 125 kr

HUDIKSVALLS KOMMUN 2120002379 3 527 021 kr 884 879 kr 4 411 900 kr

HULTSFREDS KOMMUN 2120000712 1 297 722 kr 325 908 kr 1 623 630 kr

HYLTE KOMMUN 2120001207 1 148 552 kr 283 652 kr 1 432 204 kr

HÅBO KOMMUN 2120000241 2 518 206 kr 631 931 kr 3 150 137 kr

HÄLLEFORS KOMMUN 2120001942 596 681 kr 145 920 kr 742 601 kr

HÄRJEDALENS KOMMUN 2120002510 776 511 kr 193 585 kr 970 096 kr

HÄRNÖSANDS KOMMUN 2120002403 2 353 706 kr 594 793 kr 2 948 499 kr

HÄRRYDA KOMMUN 2120001264 4 797 031 kr 1 203 768 kr 6 000 799 kr

HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2120000985 4 912 004 kr 1 231 256 kr 6 143 260 kr

HÖGANÄS KOMMUN 2120001165 2 752 279 kr 689 685 kr 3 441 964 kr

HÖGSBY KOMMUN 2120000688 555 408 kr 136 270 kr 691 678 kr

HÖRBY KOMMUN 2120001108 1 455 736 kr 365 093 kr 1 820 829 kr

HÖÖRS KOMMUN 2120001116 1 742 874 kr 441 123 kr 2 183 997 kr

JOKKMOKKS KOMMUN 2120002676 354 943 kr 87 874 kr 442 817 kr

JÄRFÄLLA KOMMUN 2120000043 8 479 118 kr 2 137 921 kr 10 617 039 kr

JÖNKÖPINGS KOMMUN 2120000530 13 777 904 kr 3 438 920 kr 17 216 824 kr

KALIX KOMMUN 2120002692 1 288 288 kr 319 767 kr 1 608 055 kr

KALMAR KOMMUN 2120000746 6 583 536 kr 1 645 184 kr 8 228 720 kr

KARLSBORGS KOMMUN 2120001629 574 865 kr 142 411 kr 717 276 kr

KARLSHAMNS KOMMUN 2120000845 2 989 890 kr 746 123 kr 3 736 013 kr

KARLSKOGA KOMMUN 2120001991 2 788 835 kr 697 142 kr 3 485 977 kr

KARLSKRONA KOMMUN 2120000829 6 555 825 kr 1 619 743 kr 8 175 568 kr

KARLSTADS KOMMUN 2120001850 8 345 867 kr 2 053 995 kr 10 399 862 kr

KATRINEHOLMS KOMMUN 2120000340 3 445 655 kr 856 513 kr 4 302 168 kr

KILS KOMMUN 2120001751 1 192 772 kr 297 981 kr 1 490 753 kr

KINDA KOMMUN 2120000399 923 322 kr 230 139 kr 1 153 461 kr

KIRUNA KOMMUN 2120002783 2 022 347 kr 505 018 kr 2 527 365 kr

KLIPPANS KOMMUN 2120000928 1 682 145 kr 412 612 kr 2 094 757 kr

KNIVSTA KOMMUN 2120003013 2 504 055 kr 633 101 kr 3 137 156 kr

KRAMFORS KOMMUN 2120002429 1 532 975 kr 381 469 kr 1 914 444 kr

KRISTIANSTADS KOMMUN 2120000951 8 506 830 kr 2 114 965 kr 10 621 795 kr

KRISTINEHAMNS KOMMUN 2120001868 2 134 962 kr 533 530 kr 2 668 492 kr

KROKOMS KOMMUN 2120002478 1 734 030 kr 438 345 kr 2 172 375 kr

KUMLA KOMMUN 2120001975 2 409 129 kr 603 419 kr 3 012 548 kr

KUNGSBACKA KOMMUN 2120001256 9 915 397 kr 2 466 753 kr 12 382 150 kr

KUNGSÖRS KOMMUN 2120002056 883 229 kr 219 173 kr 1 102 402 kr

KUNGÄLVS KOMMUN 2120001371 4 766 372 kr 1 202 891 kr 5 969 263 kr

KÄVLINGE KOMMUN 2120001058 3 847 766 kr 968 658 kr 4 816 424 kr

KÖPINGS KOMMUN 2120002114 2 524 691 kr 628 714 kr 3 153 405 kr

LAHOLMS KOMMUN 2120001223 2 449 222 kr 611 607 kr 3 060 829 kr

LANDSKRONA KOMMUN 2120001140 4 538 194 kr 1 135 195 kr 5 673 389 kr

LAXÅ KOMMUN 2120001918 480 529 kr 121 210 kr 601 739 kr

LEKEBERGS KOMMUN 2120002981 899 738 kr 231 308 kr 1 131 046 kr

LEKSANDS KOMMUN 2120002163 1 382 625 kr 348 132 kr 1 730 757 kr

LERUMS KOMMUN 2120001447 5 255 744 kr 1 327 757 kr 6 583 501 kr

LESSEBO KOMMUN 2120000613 940 421 kr 234 233 kr 1 174 654 kr

LIDINGÖ KOMMUN 2120000191 5 538 165 kr 1 379 223 kr 6 917 388 kr

LIDKÖPINGS KOMMUN 2120001694 3 817 107 kr 949 505 kr 4 766 612 kr

LILLA EDETS KOMMUN 2120001496 1 340 174 kr 339 213 kr 1 679 387 kr

LINDESBERGS KOMMUN 2120002015 2 223 992 kr 551 806 kr 2 775 798 kr

LINKÖPINGS KOMMUN 2120000449 15 696 480 kr 3 870 978 kr 19 567 458 kr

LJUNGBY KOMMUN 2120000670 2 643 792 kr 660 735 kr 3 304 527 kr

Skoiverka 
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LJUSDALS KOMMUN 2120002320 1 718 700 kr 425 332 kr 2 144 032 kr

LJUSNARSBERGS KOMMUN 2120001959 356 122 kr 85 388 kr 441 510 kr

LOMMA KOMMUN 2120001066 3 265 825 kr 815 574 kr 4 081 399 kr

LUDVIKA KOMMUN 2120002270 2 473 985 kr 626 521 kr 3 100 506 kr

LULEÅ KOMMUN 2120002742 6 977 982 kr 1 693 434 kr 8 671 416 kr

LUNDS KOMMUN 2120001132 11 996 116 kr 2 940 189 kr 14 936 305 kr

LYCKSELE KOMMUN 2120002635 1 147 962 kr 287 308 kr 1 435 270 kr

LYSEKILS KOMMUN 2120001389 1 198 079 kr 297 689 kr 1 495 768 kr

MALMÖ KOMMUN 2120001124 31 446 025 kr 7 949 433 kr 39 395 458 kr

MALUNG-SÄLENS KOMMUN 2120002148 840 778 kr 210 546 kr 1 051 324 kr

MALÅ KOMMUN 2120002866 285 369 kr 69 597 kr 354 966 kr

MARIESTADS KOMMUN 2120001686 2 179 182 kr 551 660 kr 2 730 842 kr

MARKARYDS KOMMUN 2120000654 992 896 kr 247 392 kr 1 240 288 kr

MARKS KOMMUN 2120001504 3 507 564 kr 876 398 kr 4 383 962 kr

MELLERUDS KOMMUN 2120001488 831 344 kr 210 400 kr 1 041 744 kr

MJÖLBY KOMMUN 2120000480 2 729 284 kr 692 463 kr 3 421 747 kr

MORA KOMMUN 2120002213 1 839 569 kr 455 452 kr 2 295 021 kr

MOTALA KOMMUN 2120002817 4 176 766 kr 1 052 146 kr 5 228 912 kr

MULLSJÖ KOMMUN 2120001603 772 973 kr 193 293 kr 966 266 kr

MUNKEDALS KOMMUN 2120001330 1 000 561 kr 250 608 kr 1 251 169 kr

MUNKFORS KOMMUN 2120001801 311 312 kr 78 078 kr 389 390 kr

MÖLNDALS KOMMUN 2120001363 7 146 610 kr 1 786 425 kr 8 933 035 kr

MÖNSTERÅS KOMMUN 2120000720 1 215 177 kr 300 759 kr 1 515 936 kr

MÖRBYLÅNGA KOMMUN 2120000704 1 498 777 kr 380 299 kr 1 879 076 kr

NACKA KOMMUN 2120000167 12 332 780 kr 3 104 386 kr 15 437 166 kr

NORA KOMMUN 2120002007 1 023 555 kr 252 070 kr 1 275 625 kr

NORBERGS KOMMUN 2120002072 518 263 kr 129 252 kr 647 515 kr

NORDANSTIGS KOMMUN 2120002312 890 894 kr 222 974 kr 1 113 868 kr

NORDMALINGS KOMMUN 2120002536 649 745 kr 156 301 kr 806 046 kr

NORRKÖPINGS KOMMUN 2120000456 14 130 488 kr 3 540 246 kr 17 670 734 kr

NORRTÄLJE KOMMUN 2120000217 5 386 047 kr 1 347 788 kr 6 733 835 kr

NORSJÖ KOMMUN 2120002858 366 145 kr 91 529 kr 457 674 kr

NYBRO KOMMUN 2120000753 1 876 125 kr 468 758 kr 2 344 883 kr

NYKVARNS KOMMUN 2120002999 1 362 579 kr 344 331 kr 1 706 910 kr

NYKÖPINGS KOMMUN 2120002940 5 627 196 kr 1 410 513 kr 7 037 709 kr

NYNÄSHAMNS KOMMUN 2120000233 2 725 747 kr 686 029 kr 3 411 776 kr

NÄSSJÖ KOMMUN 2120000548 3 218 657 kr 801 245 kr 4 019 902 kr

OCKELBO KOMMUN 2120002288 484 656 kr 125 158 kr 609 814 kr

OLOFSTRÖMS KOMMUN 2120000811 1 170 367 kr 288 477 kr 1 458 844 kr

ORSA KOMMUN 2120002189 584 299 kr 138 902 kr 723 201 kr

ORUST KOMMUN 2120001314 1 275 317 kr 315 819 kr 1 591 136 kr

OSBY KOMMUN 2120000902 1 293 005 kr 322 399 kr 1 615 404 kr

OSKARSHAMNS KOMMUN 2120000761 2 573 628 kr 641 873 kr 3 215 501 kr

OVANÅKERS KOMMUN 2120002304 1 026 503 kr 256 018 kr 1 282 521 kr

OXELÖSUNDS KOMMUN 2120000324 1 057 163 kr 266 253 kr 1 323 416 kr

PAJALA KOMMUN 2120002718 489 373 kr 120 625 kr 609 998 kr

PARTILLE KOMMUN 2120001272 4 430 886 kr 1 107 853 kr 5 538 739 kr

PERSTORPS KOMMUN 2120000910 788 303 kr 197 241 kr 985 544 kr

PITEÅ KOMMUN 2120002759 3 886 680 kr 963 249 kr 4 849 929 kr

RAGUNDA KOMMUN 2120002452 449 869 kr 113 022 kr 562 891 kr

REGION GOTLAND 2120000803 5 285 814 kr 1 308 457 kr 6 594 271 kr

ROBERTSFORS KOMMUN 2120002551 619 675 kr 155 424 kr 775 099 kr

RONNEBY KOMMUN 2120000837 2 926 802 kr 727 993 kr 3 654 795 kr

RÄTTVIKS KOMMUN 2120002171 881 460 kr 215 664 kr 1 097 124 kr

SALA KOMMUN 2120002098 2 154 419 kr 542 156 kr 2 696 575 kr

SALEMS KOMMUN 2120002874 2 113 147 kr 532 214 kr 2 645 361 kr

SANDVIKENS KOMMUN 2120002346 3 758 736 kr 928 889 kr 4 687 625 kr

SIGTUNA KOMMUN 2120000225 5 351 260 kr 1 364 310 kr 6 715 570 kr

SIMRISHAMNS KOMMUN 2120000969 1 461 632 kr 362 169 kr 1 823 801 kr

SJÖBO KOMMUN 2120001090 1 800 656 kr 448 580 kr 2 249 236 kr

SKARA KOMMUN 2120001702 1 797 118 kr 444 925 kr 2 242 043 kr

SKELLEFTEÅ KOMMUN 2120002643 6 778 696 kr 1 690 949 kr 8 469 645 kr

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN 2120002023 362 018 kr 91 237 kr 453 255 kr

SKURUPS KOMMUN 2120001082 1 624 363 kr 399 160 kr 2 023 523 kr

SKÖVDE KOMMUN 2120001710 5 124 262 kr 1 289 303 kr 6 413 565 kr

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2120002205 943 959 kr 239 058 kr 1 183 017 kr

Skoiverka 
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SOLLEFTEÅ KOMMUN 2120002437 1 649 716 kr 413 197 kr 2 062 913 kr

SOLLENTUNA KOMMUN 2120000134 8 813 425 kr 2 187 779 kr 11 001 204 kr

SOLNA KOMMUN 2120000183 5 611 866 kr 1 414 899 kr 7 026 765 kr

SORSELE KOMMUN 2120002585 189 263 kr 46 057 kr 235 320 kr

SOTENÄS KOMMUN 2120001322 617 317 kr 151 476 kr 768 793 kr

STAFFANSTORPS KOMMUN 2120001017 3 129 627 kr 788 378 kr 3 918 005 kr

STENUNGSUNDS KOMMUN 2120001298 2 932 109 kr 735 888 kr 3 667 997 kr

STOCKHOLMS KOMMUN 2120000142 83 781 778 kr 21 019 230 kr 104 801 008 kr

STORFORS KOMMUN 2120001785 348 457 kr 84 803 kr 433 260 kr

STORUMANS KOMMUN 2120002577 470 505 kr 117 994 kr 588 499 kr

STRÄNGNÄS KOMMUN 2120000365 3 874 298 kr 978 016 kr 4 852 314 kr

STRÖMSTADS KOMMUN 2120001405 1 229 917 kr 311 579 kr 1 541 496 kr

STRÖMSUNDS KOMMUN 2120002486 951 034 kr 239 204 kr 1 190 238 kr

SUNDBYBERGS KOMMUN 2120000175 4 243 981 kr 1 088 260 kr 5 332 241 kr

SUNDSVALLS KOMMUN 2120002411 9 589 935 kr 2 381 657 kr 11 971 592 kr

SUNNE KOMMUN 2120001843 1 134 991 kr 284 237 kr 1 419 228 kr

SURAHAMMARS KOMMUN 2120002031 974 618 kr 242 420 kr 1 217 038 kr

SVALÖVS KOMMUN 2120000993 1 500 546 kr 376 351 kr 1 876 897 kr

SVEDALA KOMMUN 2120001074 2 710 417 kr 695 826 kr 3 406 243 kr

SVENLJUNGA KOMMUN 2120001512 1 014 122 kr 249 585 kr 1 263 707 kr

SÄFFLE KOMMUN 2120001900 1 387 932 kr 341 406 kr 1 729 338 kr

SÄTERS KOMMUN 2120002247 1 008 226 kr 254 995 kr 1 263 221 kr

SÄVSJÖ KOMMUN 2120000563 1 242 299 kr 310 409 kr 1 552 708 kr

SÖDERHAMNS KOMMUN 2120002353 2 270 571 kr 566 428 kr 2 836 999 kr

SÖDERKÖPINGS KOMMUN 2120000464 1 474 604 kr 374 012 kr 1 848 616 kr

SÖDERTÄLJE KOMMUN 2120000159 10 166 569 kr 2 550 679 kr 12 717 248 kr

SÖLVESBORGS KOMMUN 2120000852 1 588 398 kr 393 604 kr 1 982 002 kr

TANUMS KOMMUN 2120001348 1 087 822 kr 273 271 kr 1 361 093 kr

TIBRO KOMMUN 2120001660 1 057 163 kr 265 522 kr 1 322 685 kr

TIDAHOLMS KOMMUN 2120001736 1 181 570 kr 294 472 kr 1 476 042 kr

TIERPS KOMMUN 2120000266 1 952 774 kr 502 679 kr 2 455 453 kr

TIMRÅ KOMMUN 2120002395 1 732 851 kr 422 701 kr 2 155 552 kr

TINGSRYDS KOMMUN 2120000621 1 110 227 kr 270 932 kr 1 381 159 kr

TJÖRNS KOMMUN 2120001306 1 434 510 kr 363 338 kr 1 797 848 kr

TOMELILLA KOMMUN 2120000886 1 295 364 kr 316 843 kr 1 612 207 kr

TORSBY KOMMUN 2120001777 888 536 kr 219 465 kr 1 108 001 kr

TORSÅS KOMMUN 2120000696 643 260 kr 157 910 kr 801 170 kr

TRANEMO KOMMUN 2120001462 1 147 373 kr 287 015 kr 1 434 388 kr

TRANÅS KOMMUN 2120000597 1 874 356 kr 458 815 kr 2 333 171 kr

TRELLEBORGS KOMMUN 2120001199 4 446 805 kr 1 115 602 kr 5 562 407 kr

TROLLHÄTTANS KOMMUN 2120001546 6 003 364 kr 1 483 181 kr 7 486 545 kr

TROSA KOMMUN 2120002957 1 440 407 kr 364 069 kr 1 804 476 kr

TYRESÖ KOMMUN 2120000092 5 672 006 kr 1 416 654 kr 7 088 660 kr

TÄBY KOMMUN 2120000118 8 495 038 kr 2 136 166 kr 10 631 204 kr

TÖREBODA KOMMUN 2120001678 827 806 kr 206 306 kr 1 034 112 kr

UDDEVALLA KOMMUN 2120001397 5 574 721 kr 1 399 108 kr 6 973 829 kr

ULRICEHAMNS KOMMUN 2120001579 2 353 116 kr 585 289 kr 2 938 405 kr

UMEÅ KOMMUN 2120002627 11 869 940 kr 2 935 364 kr 14 805 304 kr

UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2120000019 4 865 425 kr 1 220 583 kr 6 086 008 kr

UPPLANDS-BRO KOMMUN 2120000100 3 364 879 kr 849 934 kr 4 214 813 kr

UPPSALA KOMMUN 2120003005 21 694 538 kr 5 403 579 kr 27 098 117 kr

UPPVIDINGE KOMMUN 2120000605 941 011 kr 230 285 kr 1 171 296 kr

VADSTENA KOMMUN 2120002825 587 837 kr 146 066 kr 733 903 kr

VAGGERYDS KOMMUN 2120000522 1 536 512 kr 386 440 kr 1 922 952 kr

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2120000431 614 959 kr 156 009 kr 770 968 kr

VALLENTUNA KOMMUN 2120000027 4 154 951 kr 1 033 284 kr 5 188 235 kr

VANSBRO KOMMUN 2120002130 607 883 kr 151 476 kr 759 359 kr

VARA KOMMUN 2120002924 1 529 437 kr 381 761 kr 1 911 198 kr

VARBERGS KOMMUN 2120001249 6 300 526 kr 1 580 997 kr 7 881 523 kr

VAXHOLMS KOMMUN 2120002908 1 438 638 kr 356 028 kr 1 794 666 kr

VELLINGE KOMMUN 2120001033 4 182 073 kr 1 049 075 kr 5 231 148 kr

VETLANDA KOMMUN 2120000571 2 721 619 kr 684 129 kr 3 405 748 kr

VILHELMINA KOMMUN 2120002601 601 987 kr 146 066 kr 748 053 kr

VIMMERBY KOMMUN 2120000787 1 439 817 kr 358 367 kr 1 798 184 kr

VINDELNS KOMMUN 2120002544 511 778 kr 131 006 kr 642 784 kr

VINGÅKERS KOMMUN 2120000308 917 426 kr 223 559 kr 1 140 985 kr

Skoiverka 
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VÅRGÅRDA KOMMUN 2120001454 1 211 050 kr 309 093 kr 1 520 143 kr

VÄNERSBORGS KOMMUN 2120001538 3 959 791 kr 980 648 kr 4 940 439 kr

VÄNNÄS KOMMUN 2120002841 938 063 kr 233 502 kr 1 171 565 kr

VÄRMDÖ KOMMUN 2120000035 5 217 420 kr 1 298 953 kr 6 516 373 kr

VÄRNAMO KOMMUN 2120000555 3 474 546 kr 860 461 kr 4 335 007 kr

VÄSTERVIKS KOMMUN 2120000779 3 153 800 kr 793 496 kr 3 947 296 kr

VÄSTERÅS KOMMUN 2120002080 15 191 188 kr 3 787 199 kr 18 978 387 kr

VÄXJÖ KOMMUN 2120000662 9 463 760 kr 2 346 420 kr 11 810 180 kr

YDRE KOMMUN 2120000381 316 029 kr 78 078 kr 394 107 kr

YSTAD KOMMUN 2120001181 2 686 243 kr 677 988 kr 3 364 231 kr

ÅMÅLS KOMMUN 2120001587 1 189 824 kr 291 987 kr 1 481 811 kr

ÅNGE KOMMUN 2120002387 767 077 kr 191 246 kr 958 323 kr

ÅRE KOMMUN 2120002494 1 144 424 kr 287 015 kr 1 431 439 kr

ÅRJÄNGS KOMMUN 2120001835 900 917 kr 219 319 kr 1 120 236 kr

ÅSELE KOMMUN 2120002791 234 663 kr 58 193 kr 292 856 kr

ÅSTORPS KOMMUN 2120000936 1 870 229 kr 477 092 kr 2 347 321 kr

ÅTVIDABERGS KOMMUN 2120000415 1 040 654 kr 259 527 kr 1 300 181 kr

ÄLMHULTS KOMMUN 2120000647 1 929 779 kr 490 397 kr 2 420 176 kr

ÄLVDALENS KOMMUN 2120002197 624 392 kr 155 424 kr 779 816 kr

ÄLVKARLEBY KOMMUN 2120000258 922 733 kr 235 402 kr 1 158 135 kr

ÄLVSBYNS KOMMUN 2120002734 719 319 kr 175 309 kr 894 628 kr

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2120000977 4 065 920 kr 1 022 026 kr 5 087 946 kr

ÖCKERÖ KOMMUN 2120001280 1 328 381 kr 325 762 kr 1 654 143 kr

ÖDESHÖGS KOMMUN 2120000373 465 199 kr 115 800 kr 580 999 kr

ÖREBRO KOMMUN 2120001967 15 264 300 kr 3 795 533 kr 19 059 833 kr

ÖRKELLJUNGA KOMMUN 2120000878 1 011 174 kr 250 755 kr 1 261 929 kr

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 2120002445 5 353 619 kr 1 342 232 kr 6 695 851 kr

ÖSTERSUNDS KOMMUN 2120002528 6 020 463 kr 1 498 533 kr 7 518 996 kr

ÖSTERÅKERS KOMMUN 2120002890 5 273 433 kr 1 327 610 kr 6 601 043 kr

ÖSTHAMMARS KOMMUN 2120000290 1 936 265 kr 491 421 kr 2 427 686 kr

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 2120000860 1 623 774 kr 401 207 kr 2 024 981 kr

ÖVERKALIX KOMMUN 2120002684 221 692 kr 55 561 kr 277 253 kr

ÖVERTORNEÅ KOMMUN 2120002700 314 260 kr 75 299 kr 389 559 kr

Totalt 1 000 000 000 kr 250 000 000 kr 1 250 000 000 kr

Kontroll av att beslutsbilagan överensstämmer med databas

och andra kontroller enligt rutinbeskrivningen är gjord av Nils-Henrik Jansson

Skoiverka 



Fördelning av utökad skolmiljard utifrån ålderskategorier i Kungsbacka kommun

2021M04 Beviljat bidrag

1384 Kungsbacka 6 år 1 072 FG 1 760 546

7 år 1 134 GA 706 207

8 år 1 093 Summa 2 466 753

9 år 1 173

10 år 1 211

11 år 1 285

12 år 1 305

13 år 1 233

14 år 1 247

15 år 1 288 12 041 71,37%

16 år 1 253

17 år 1 225

18 år 1 174

19 år 1 178 4 830 28,63%

Total 16 871

-
-
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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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§ 223 Dnr 2021-00717 

Begäran från Eksta Bostads AB om godkännande av aktieförvärv, i 
avsikt att förvärva fastigheten Enen 1:3 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 

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.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens helägda bolag Eksta Bostads AB har begärt kommunfullmäktiges 
godkännande för att få förvärva samtliga aktier i Björkgläntans Fastighets AB, ägare 
till fastigheten Enen 1:3 i Onsala. Eksta har fört dialog med företrädarna för 
Björkgläntans Fastighets AB om förvärv av aktierna för 3,5 miljoner kronor. Avtal är 
inte slutligt träffat utan det kommer att ske först efter ett godkännande från 
fullmäktige.  

Ekstas avsikt är att strategiskt förvärva råmark, som i framtiden kan utvecklas för 
bostäder eller brukas som bytesobjekt. Efter förvärvet av aktierna kommer 
fastigheten Enen 1:3 omedelbart att säljas till Eksta och Björkgläntans Fastighets AB 
kommer att avvecklas. Björkgläntans Fastighets AB har i övrigt inte bedrivit någon 
verksamhet och några andra åtaganden kommer inte att följa med aktieförvärvet.  
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Kommunfullmäktiges godkännande krävs för förvärv av aktier i företag, enligt 
kommunens ägardirektiv för Eksta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-17, § 267 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-07-08 
Komplettering av begäran om förvärv av aktier 2021-06-30 
Begäran från Eksta Bostads AB 2021-06-10, avseende förvärv av aktier i avsikt att 
förvärva fastigheten Enen 1:3 
Ägardirektiv för Eksta Bostads AB, KF § 113/11 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Eksta Bostads AB 
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§ 267 Dnr 2021-00717 

Eksta Bostads AB aktieförvärv i samband med köp av fastighet - Enen 
1:3 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens helägda bolag Eksta Bostads AB, Eksta, har begärt 
kommunfullmäktiges godkännande för att få förvärva samtliga aktier i Björkgläntans 
Fastighets AB, ägare till fastigheten Enen 1:3 i Onsala. Eksta har fört dialog med 
företrädarna för Björkgläntans Fastighets AB om förvärv av aktierna för 3,5 miljoner 
kronor. Avtal är inte slutligt träffat utan det kommer att ske först efter ett 
godkännande från fullmäktige.  

Ekstas avsikt är att strategiskt förvärva råmark, som i framtiden kan utvecklas för 
bostäder eller brukas som bytesobjekt. Efter förvärvet av aktierna kommer 
fastigheten Enen 1:3 omedelbart att säljas till Eksta och Björkgläntans Fastighets AB 
kommer att avvecklas. Björkgläntans Fastighets AB har i övrigt inte bedrivit någon 
verksamhet och några andra åtaganden kommer inte att följa med aktieförvärvet.  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-08-17 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

Kommunfullmäktiges godkännande krävs för förvärv av aktier i företag, enligt 
kommunens ägardirektiv för Eksta. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-07-08 

Komplettering av begäran om förvärv av aktier 2021-06-30 

Begäran från Eksta Bostads AB 2021-06-10, avseende förvärv av aktier i avsikt att 
förvärva fastigheten Enen 1:3 

Ägardirektiv för Eksta Bostads AB, KF § 113/11 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Begäran från Eksta Bostads AB om godkännande av aktieförvärv, i avsikt att förvärva 
fastigheten Enen 1:3 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens helägda bolag Eksta Bostads AB, Eksta, har begärt kommunfullmäktiges godkännande 
för att få förvärva samtliga aktier i Björkgläntans Fastighets AB, ägare till fastigheten Enen 1:3 i 
Onsala. Eksta har fört dialog med företrädarna för Björkgläntans Fastighets AB om förvärv av aktierna 
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för 3,5 miljoner kronor. Avtal är inte slutligt träffat utan det kommer att ske först efter ett godkännande 
från fullmäktige.  

Ekstas avsikt är att strategiskt förvärva råmark, som i framtiden kan utvecklas för bostäder eller brukas 
som bytesobjekt. Efter förvärvet av aktierna kommer fastigheten Enen 1:3 omedelbart att säljas till 
Eksta och Björkgläntans Fastighets AB kommer att avvecklas. Björkgläntans Fastighets AB har i 
övrigt inte bedrivit någon verksamhet och några andra åtaganden kommer inte att följa med 
aktieförvärvet.  

Kommunfullmäktiges godkännande krävs för förvärv av aktier i företag, enligt kommunens 
ägardirektiv för Eksta. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-07-08 
Komplettering av begäran om förvärv av aktier 2021-06-30 
Begäran från Eksta Bostads AB 2021-06-10, avseende förvärv av aktier i avsikt att förvärva 
fastigheten Enen 1:3 
Ägardirektiv för Eksta Bostads AB, KF § 113/11 

Beslutet skickas till 

Eksta Bostads AB 

Beskrivning av ärendet 

Eksta har begärt kommunfullmäktiges godkännande för att få förvärva samtliga aktier i Björkgläntans 
Fastighets AB, ägare till fastigheten Enen 1:3 i Onsala. Eksta har fört dialog med företrädarna för 
Björkgläntans Fastighets AB om förvärv av aktierna för 3,5 miljoner kronor. Avtal är inte slutligt 
träffat. Det kommer att ske först efter godkännande från fullmäktige.  

Ekstas avsikt är att strategiskt förvärva råmark, som i framtiden kan utvecklas för bostäder eller brukas 
som bytesobjekt. Efter förvärvet av aktierna kommer fastigheten Enen 1:3 omedelbart att säljas till 
Eksta och Björkgläntans Fastighets AB kommer att avvecklas. Björkgläntans Fastighets AB har i 
övrigt inte bedrivit någon verksamhet och några andra åtaganden kommer inte att följa med 
aktieförvärvet.  

Kommunfullmäktiges godkännande krävs för förvärv av aktier i företag, enligt kommunens 
ägardirektiv för Eksta. Ett sådant godkännande hade inte behövts om överenskommelsen hade varit 
möjlig att genomföra genom att istället förvärva fastigheten, eftersom förvärvet då hade legat under 
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gränserna både för godkännande från kommunfullmäktige alternativt kommunstyrelsen och för samråd 
med kommunstyrelsen.1  

När kommunen eller ett av kommunen helägt kommunalt bolag förvärvar aktier så behöver vissa 
beslut fattas av kommunfullmäktige enligt kommunallagen. Det innebär bland annat att kommunen ska 
utse styrelse och lekmannarevisorer. I och med att bolaget ska avvecklas och fastigheten övergå i 
ordinarie verksamhet bör kommunstyrelsen utöva sin uppsiktsplikt. Det sker lämpligen genom 
motsvarande samråd som görs när Eksta Bostads AB förvärvar fastigheter för belopp mellan 10 och 25 
miljoner kronor. Vidare kommer kommunens roll som aktieägare i Eksta att behöva utövas i samband 
med att Björkgläntan Fastighets AB avvecklas, bland annat för att underteckna nödvändiga handlingar 
till Bolagsverket.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att förvärvet av aktierna godkänns, att styrelse och 
lekmannarevisorer utses, att kommunstyrelsen utövar sin uppsiktplikt genom att vid behov samråda 
med Eksta Bostads samt att kommunstyrelsen medverkar vid avvecklingen av Björkgläntans 
Fastighets AB.  

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 

                                                   
1 Ägardirektiv för Eksta Bostads AB, s 4 f, punkt 5. Direktiv för bolagets verksamhet, Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 
godkännande, samråd. 



Från: Christer Kilersjö <christer@eksta.se> 
Skickat: den 30 juni 2021 14:52
Till: Kommun <kommun@kungsbacka.se>

Kopia: Franklin Eck <franklin.eck@oljeprodukter.se>; maria <maria@arvidssonsifjaras.se>

Ämne: Komplettering dnr 2021‐00717

Hej!

Insänder härmed komplettering och förtydligande i ärendet rörande Eksta:s begäran om att 
få KF godkännande för förvärv av aktier Björkgläntans Fastighets AB.
Eksta har fört en dialog med företrädarna för Björkgläntans Fastighets AB om att träffa ett 
avtal avseende förvärv av aktierna i syfte att förvärva fastigheten Enen 1:3 Onsala. Något 
avtal är ännu inte tecknat utan sker först efter godkännande i KF 
Under den tid som löper efter förvärvet av Björkgläntans Fastighets AB till avveckling av 
bolaget där fastigheten Enen 3:1 för över till Eksta kommer styrelsen bestå av Franklin Eck 
och Maria Lundgren med Hans Gavin E&Y som revisor 

Med vänlig hälsning
Christer Kilersjö
_________________________
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EKSTA 
Kungsbacka 

Kungsbacka 2021-06-10 

KUNGSBlCKA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2021 -06- 1 7 

Dnr ..................................... . 

Kungsbacka Kommun 
Kommunfullmäktige 
434 81 Kungsbacka 

Begäran om förvärv av aktier för fastigheten Enen 1:3 Onsala 

Eksta har för avsikt att str§j:egiskt förvärva råmark, som i framtiden kan utvecklas för bostäder eller 
brukas som bytesobjekt. 

En överenskommelse är gjord med ägarna till Enen 1:3 (ca 60 ha) i Onsala om förvärv för 3,5 miUo
ner. Då fastigheten ligger i ett aktiebolag kräver Ekstas ägardirektiv fullmäktiges godkännande för 
att få förvärva aktierna i Björkgläntans Fastighets AB. 

Efter aktieförvärvet kommer bolaget omedelbart att upphöra och fastigheten Enen 1:3 säUas in i 
Eksta. Björkgläntans Fastighets AB har i övrigt inte bedrivit någon verksamhet och inga andra åta
ganden föUer med i köpet. 

Bilaga 1 - Karta 

Med vänlig hälsning 

 
Christer Kilersjö 
VD 
0300-35609 
christer@eksta.se 

miljöklokt boende 

EKSTA Bostads AB Besöksadress: Tel 0300-356 00 www.eksta.se Bankgiro 5347-1843 F-skattebevis : 556497-8293 
Box 10400 Hammargårdsvägen 14 info@eksta .se Styrelsens säte: Kungsbacka 
434 24 Kungsbacka 
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Ägardirektiv

Sida 1/11

Ägardirektiv för Eksta
Bostads AB
1. Ägardirektivets syfte och principer för bolagsstyrning

Ägarens roll innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten och 
verksamhetsformen, bolagets strategier och mål, hur dessa överensstämmer 
med ägarens övriga verksamhet samt hur bolagsverksamheten sköts av bolags-
styrelse och bolagsledning.

För att det ska finnas skäl att bedriva bolagsverksamhet krävs att 
verksamheten, tillsammans med ägarens övriga verksamhet, direkt eller indi-
rekt skapar nytta för invånarna. Det är därför naturligt att 
bolagsverksamheten ska samordnas med ägarens övriga verksamhet så långt 
det är möjligt och lämpligt.

Ägardirektivets syfte är att möjliggöra en aktiv styrning av bolaget samt 
underlätta för ägaren att följa verksamheten. Allmänhetens intresse av insyn 
i bolag i vilka ägaren har ett bestämmande inflytande tillgodoses genom att 
offentlighetsprincipen även gäller dessa, offentlighets- och sekretesslagen 2 
kap 3 §.

I detta ägardirektiv tydliggörs roller och ansvar mellan ägaren och bolaget.

2. Vision

Kommunen och bolaget ska samverka för att genomföra Kungsbacka kom-
muns vision, beslutad av kommunfullmäktige den 13 oktober 2005. Visionens 
huvudpunkter är:
− Kungsbacka ska utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar 
kommun
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Sida 2/11− Kungsbacka ska bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i 
Göteborgsregionen
− Kungsbacka kan ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, 
insyn och demokrati
− Valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter
− Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans
− Ett stadsliv med rika möjligheter till möte, kulturupplevelser och 
restaurangbesök

3. Roller

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har ägarrollen och utser ombud som företräder 
kommunen som ägare vid bolagsstämma. Kommunfullmäktige fastställer 
ändamålet med bolagets verksamhet, kommunallagen, KL, 3 kap 17 §, samt 
utser samtliga styrelseledamöter. Kommunfullmäktige ska även ta ställning 
innan sådana beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas. Kommunfullmäktige utfärdar vid behov ägardirektiv för bolagets 
verksamhet.

Varje parti med representation i kommunfullmäktige får utse en representant 
som har rätt att närvara på bolagets bolagsstämma. Representanten har rätt att 
ta del av material utsänt inför bolagsstämma samt att ställa frågor inom ramen 
för bolagsstyrelsens och verkställande direktörens upplysningsplikt.

Partirepresentant har rätt att få anteckna sin mening i 
bolagsstämmoprotokollet.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har ansvar för att löpande följa kommunens verksamhet, 
KL 6 kap 1 §. Kommunstyrelsen ska ha en överblick och kontroll över bola-
gets verksamhet, den så kallade uppsiktsplikten. Kommunstyrelsen får själv 
eller genom utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar. 
Bolaget får ta undan handlingar från granskningen som innehåller uppgifter 
som kan innebära straffansvar eller skadeståndsansvar mot annan än kommu-
nen för styrelseledamot, verkställande direktör eller annan i bolagets tjänst.
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Sida 3/11Lekmannarevisorer
Kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer, KL 3 kap 17 §. Lekmanna-
revisorernas uppgifter framgår av aktiebolagslagen. Lekmannarevisorerna ska 
årligen lämna granskningsrapport till bolagsstämman.

Bolagets styrelse och verkställande direktör
Bolagets styrelse och verkställande direktör ska följa detta och övriga ägar-
direktiv från ägaren, om de inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebo-
lagslagen eller annan lag eller författning.

Bolaget
Bolaget är bildat för att genomföra den verksamhet som Kungsbacka 
kommun beslutat att driva för att tillgodose invånarnas behov. Bolaget är en 
del av ägarkommunens verksamhet. Bolaget står därför i sin verksamhet under 
kommunens uppsikt och ska följa kommunens direktiv för verksamheten.

Bolagets verksamhet och förhållande till kommunen regleras genom lag och 
författning och genom

− Bolagsordning
− Ägardirektiv
− Av kommunen utfärdade särskilda direktiv
− Avtal mellan kommunen och bolaget

4. Bolagets verksamhet och ändamål

Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet framgår av bolagsordningen. Bolagets 
innehav av hyresrätter är ett viktigt inslag i kommunens ambitioner att 
tillhandahålla bostäder för alla och att ta ett socialt ansvar på bostads-
marknaden. Bolaget ska samverka med kommunens förvaltningar och vara en 
resurs i genomförandet av dessa ambitioner.

Bolaget ska som kommunalt bostadsföretag inom Kungsbacka kommun för-
värva och sälja fastigheter eller tomter för att där uppföra och förvalta bostads-
hus med hyresrätter, undantagsvis bygga och försälja bostadsrätter, lokaler där 
det drivs kommunal verksamhet samt tillhörande kollektiva anordningar och 
till dessa fastigheter hörande kommersiella lokaler.

JergKungsbackaSäröF-järåsÅsaFrillesåsOnsalaKullavikValldaAnnebergKungsbackaSäröF-järåsÅsaFrillesåsOnsalaKullavik, 

lll ' 

' 
' 

I 

Kungsbacka 



Kungsbacka kommun • 434 81 Kungsbacka • 0300-83 40 00 

info@kungsbacka.se • www.kungsbacka.se

Ägardirektiv

Sida 4/11Bolaget kan undantagsvis äga och förvalta fastigheter som innehåller viss del 
kommersiella lokaler om innehavet har ett tydligt samband med bolagets 
övriga förvaltning och om innehavet överensstämmer med bolagets långsiktiga 
utveckling i övrigt.

Bolaget kan producera energi även till externa kunder i de områden där bolaget 
har energiproduktionsanläggning för egna fastigheter och där det är det mest 
effektiva sättet att ordna energiförsörjningen.

Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av 
kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Kungs-
backa kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kungsbacka 
kommun.

5. Direktiv för bolagets verksamhet 

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens godkännande, samråd
Bolaget ska enligt kommunallagen låta kommunfullmäktige ta ställning 
innan sådana beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas. Bolaget ska dessutom inhämta kommunfullmäktiges godkännande 
före beslut när det gäller:
− Större investering
− Förvärv av fastigheter som helt eller delvis innehåller kommersiella lokaler
− Bildande av företag eller förvärv av andelar/aktier i företag
− Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
− Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

När en minoritet om minst två styrelseledamöter anser att en fråga är sådan 
som anges ovan ska bolaget överlämna frågan till kommunfullmäktige för 
ställningstagande eller godkännande.
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Sida 5/11Ordföranden i bolagets styrelse ansvarar för att bolaget låter 
kommunfullmäktige ta ställning samt inhämtar godkännande från 
kommunfullmäktige före beslut. Bolaget ska inhämta kommunstyrelsens god-
kännande i samtliga fall när det gäller:
− Bolagets ingående av borgen
− Fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljning överstigande 25 miljoner kronor

Bolaget ska samråda med kommunstyrelsen, genom kommunstyrelsens presi-
dium och kommundirektören, i samtliga fall när det gäller fastighetsköp eller 
fastighetsförsäljning överstigande 10 miljoner kronor.

Bolaget ska samråda med kommunstyrelsen, genom kommunstyrelsens pre-
sidium och kommundirektören, när det gäller tillsättande av verkställande 
direktör och dennes löne- och anställningsvillkor.

Energi och miljö
Kommunen vill säkerställa en god framtida miljö. Bolaget ska bibehålla en tyd-
lig energi- och miljöprofil och även fortsättningsvis bygga med höga krav inom 
energi- och miljöområdet.

Kommersiella lokaler
Bolaget kan undantagsvis äga och förvalta fastigheter som innehåller viss del 
kommersiella lokaler om innehavet har ett tydligt samband med bolagets 
övriga förvaltning och om innehavet överensstämmer med bolagets långsiktiga 
utveckling i övrigt.

Bolagets fastigheter med enbart kommersiella lokaler eller med betydande 
andel kommersiella lokaler ska därför avvecklas successivt och i den takt som är 
förenlig med en god ekonomisk hushållning och bolagets långsiktiga utveck-
ling i övrigt.
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Sida 6/11Försäljning till bostadsrättsförening
Bolaget ska pröva fråga om försäljning till hyresgäster i bolagets 
fastigheter genom en bostadsrättsförening, om hyresgäster så begär. Fastig-
heten ska dock endast säljas under förutsättning att det är förenligt med god 
ekonomisk hushållning i bolagets fastighetsförvaltning och att det är förenligt 
med målsättningarna för bolagets långsiktiga utveckling i aktuellt område.

Budget och verksamhetsplan
Bolaget ska årligen fastställa affärsplan som närmare beskriver
− Affärs- och verksamhetsidé
− Affärsförutsättningar, hot och möjligheter
− Konkurrensförmåga, starka och svaga sidor
− Mål
− Val av huvudstrategier

Bolaget ska göra konkreta handlingsplaner som grundar sig på 
affärsplanen för en rullande treårsperiod samt en fastställd ettårsplan för det 
närmaste verksamhetsåret. Ettårsplanen är grunden för budget-
arbetet. Handlingsplanerna ska lämnas till kommunstyrelsen året före 
budgetåret enligt kommunens tidplan.

Bolaget ska årligen samråda med kommunstyrelsens arbetsutskott i kommu-
nens budget- och årsredovisningsprocess efter särskild kallelse.

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i förvaltningsberättelsen utöver 
vad aktiebolagslagen anger redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 
mot bakgrund av det kommunala syftet med verksam-heten.

Bolaget ska redovisningsmässigt särskilja verksamhetsdelarna lokaler och bo-
städer inom ramen för sin samlade årsredovisning.
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− Bolagets resultat skall medge högsta möjliga skattemässiga 
avskrivning, f n 2% för bostadsfastigheter
− Bolaget ska som långsiktigt mål ha en soliditet på 20 procent.
− Bolaget ska sträva efter att generera positiva årliga resultat.
− Bolaget ska långsiktigt arbeta för konsolidering i syfte att minska 
kommunens risktagande som ägare.
− Bolaget ska ha ett direktavkastningskrav på 6 procent.
Anm, Avkastningskrav = totala hyresintäkter minus driftskostnader delat på 
marknadsvärdet. Gäller på bolagets bostadsfastigheter.
− Bolaget ska återinvestera positiva resultat, efter utdelning till ägaren, i verk-
samheten eller använda resultatet för att amortera lån för att uppnå soliditets-
målet.
− Bolagets finanspolicy ska ligga inom ramen för kommunfullmäktiges finans-
policy.
− Bolaget ska betala borgensavgift för ägarens borgensåtaganden enligt kom-
munfullmäktiges policy för borgen med de begränsningar som 
följer av gällande lagstiftning.

Avkastning och aktieutdelning
Årligen ska kommunen erhålla marknadsmässig avkastning på insatt kapital. 
Riktvärde ska, enligt statens regler, vara den för verksamhets-årets genom-
snittliga statslåneränta med påslag om en procentenhet av det aktiekapital som 
ägaren tillskjutit.

Bolagsstämman kan pröva om utdelning till ägaren ska ske eller inte.

Information
Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet.

All information enligt ägardirektivet ska rapporteras till kommunstyrelsen i 
anslutning till delårsuppföljningen två gånger om året samt vid års-
redovisningsrapporteringen. Dessutom ska bolaget lämna begärda handlingar 
och information i anslutning till kommunens budgetprocess.
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Sida 8/11Bolaget ska lämna följande handlingar

− Protokoll från bolagsstämma
− Protokoll från styrelsesammanträden
− Arbetsordning för styrelsen
− Instruktion för verkställande direktör
− Bolagets årsredovisning
− Revisionsberättelse och granskningsrapport från bolagets 
lekmannarevisorer
− Underlag för sammanställning av kommunens koncernredovisning vid den 
tidpunkt kommunen anger. Handlingarna ska vara godkända av styrelsen och 
granskade av revisorerna.
− Ekonomisk rapport per tertial inklusive balansräkning. Rapporten ska lämnas 
senast sjunde arbetsdagen i månaden efter den period rapporten avser.
− Affärsplan
− Handlingsplaner
− Budget
− Rapport om uthyrningsläget i anslutning till delårsrapporterna och års-
redovisningen
− Rapport enligt kommunens finanspolicy

Bolaget får ta undan handlingar från det lämnade materialet som innehåller 
uppgifter som kan innebära straffansvar eller skadeståndsansvar mot annan än 
kommunen för styrelseledamot, verkställande direktör eller annan i bolagets 
tjänst. Det ska framgå av materialet att uppgifter har utelämnats.

Bolaget ska fortlöpande informera kommunstyrelsens presidium och kommun-
direktör om större eller viktigare frågor och förändringar i bolagets verksamhet.
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Bolagets verksamhet ska utgå från kommunens samlade strategiska styrning, 
det vill säga vision, strategisk inriktning och kommunfullmäktiges prioriterade 
mål.

Bolaget ska inom ramen för gällande lagstiftning arbeta aktivt tillsammans 
med kommunens övriga förvaltningar och aktörer inom det näringslivspoli-
tiska området.

Bolagets verksamhet ska inom ramen för gällande lagstiftning aktivt samord-
nas med förvaltningar och övriga av kommunen ägda eller 
delägda företag. Följande områden ska särskilt beaktas.

− Personalpolitik, ledarutveckling och rekrytering
− Kommunens övergripande styrprocess
− Finans- och skattefrågor
− Lokalförsörjning och fastighetsförvaltning
− Miljöpolicy och miljömål
− Upphandling
− Kvalitetspolicy och kvalitetsuppföljning
− Säkerhetsarbete enligt lagen om skydd mot olyckor med mera
− Kommunikationspolicy

Bolaget ska aktivt delta i kommunens samordningsgrupper i dessa frågor och 
för strategisk styrning efter inbjudan. Bolaget ska inom ramen för gällande 
lagstiftning samverka med kommunens fastighetsförvaltning i tillämpliga delar 
när det gäller fastighetsdrift, fastighetsskötsel med mera.
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Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen ska årligen enligt aktiebolagslagen fastställa en skriftlig 
arbetsordning för sitt arbete.

Suppleanter
Suppleant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om 
suppleanten inte ersätter ledamot.Suppleant ska alltid kallas till styrelsesam-
manträde. Närvarande suppleant som inte ersätter ledamot har samma 
tystnadsplikt som gäller för ledamot.

Instruktion för verkställande direktör
Styrelsen ska enligt aktiebolagslagen i skriftliga instruktioner ange arbetsför-
delningen mellan styrelsen och verkställande direktören och andra organ som 
styrelsen inrättar.

Styrelsen ska regelbundet ompröva instruktionen mot bakgrund av ändrade 
förhållanden och erfarenheter.

Styrelsen ska särskilt beskriva de ärenden som med hänsyn till arten och 
omfattningen av bolagets verksamhet hör till löpande förvaltning och därför 
omfattas av verkställande direktörens kompetens.

Bolaget ska i instruktionen ålägga verkställande direktören att anmäla beslut i 
frågor av betydelse till styrelsens sammanträden.

Personalfrågor
Anställningsvillkor för personal ska motsvara de som gäller i kommunen i 
tillämpliga delar om dessa inte strider mot lag eller bolagets nu gällande
kollektivavtal. Andra löneförmåner än de som gäller i kommunen får i princip 
inte lämnas.

Revision
Bolagets revisorer ska vid sin granskning av verksamheten följa såväl 
aktiebolagslagen som kommunallagen.
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Godkänd av: Kommunfullmäktige i protokoll KF § 113/11. Fastställt av 

bolagsstämman 2011-05-11

Ansvarig: Kommunstyrelsen

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se

JergKungsbackaSäröF-järåsÅsaFrillesåsOnsalaKullavikValldaAnnebergKungsbackaSäröF-järåsÅsaFrillesåsOnsalaKullavik, 

lll ' 

' 
' 

I 

Kungsbacka 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 
Kommunstyrelsen Datum  

2021-08-24 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

§ 224 Dnr 2021-00578 

Inrättande av hållbarhetspris i Kungsbacka 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommun har sedan ett antal år förändrat inriktningen i sitt miljöarbete. 
Arbetet omfattar i dag hela hållbarhetsområdet. Med anledning av detta föreslås att 
Kungsbacka miljöpris ersätts med ett hållbarhetspris. 

Hållbarhetspriset föreslås utgå från de 17 globala målen och syftar bland annat till att 
inspirera invånare och aktörer i Kungsbacka till medskapande men också att 
kommunicera de globala målen och behovet av att arbeta med dessa. Vidare vill 
priset kunna visa på vad som görs i kommunen och att kommunen därmed är en 
attraktiv kommun att bo och verka i. Prissumman föreslås till 10 000 kronor och ska 
kunna delas på flera pristagare, men också fördelas på två kategorier: vuxna och 
barn/ungdomar. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-17, § 272 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-11 
Riktlinjer för Kungsbacka hållbarhetspris, 2021-05-31 
Kommunfullmäktige 2011-09-19, § 190 
Kommunfullmäktige 2002-08-15, § 122 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Maria Losman (MP) yrkar att det på sidan 2, i första stycket under rubriken Kriterier, 
ändras så att ordalydelsen "en eller flera av dessa kriterier" ersätts med "minst tre av 
dessa kriterier" för att få med fler aspekter av hållbarhet. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 
Kommunstyrelsen Datum  

2021-08-24 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

Carita Boulwén (SD) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras till 
kommunstyrelsens förvaltning för att förtydliga kriterierna samt att kriterierna ska 
ändras till att fler än ett kriterium måste uppfyllas av en pristagare, i andra hand bifall 
till Maria Losmans (MP) yrkande. 

Eva Borg (S), Niklas Mattsson (KD), Fredrik Hansson (C) och Monica Neptun (L) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Carita Boulwéns (SD) återremissyrkande 
och Maria Losmans (MP) m.fl. yrkande. 

Ordförande prövar först Carita Boulwéns (SD) återremissyrkande mot att ärendet ska 
avgöras i dag, och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i dag. 

Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria 
Losmans (MP) m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 272 Dnr 2021-00578 

Inrättande av hållbarhetspris i Kungsbacka 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen under förutsättning av kommunfullmäktiges 

beslut ovan 

Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att utse pristagare i 
enlighet med riktlinjerna för Kungsbacka Hållbarhetspris. 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommun har sedan ett antal år förändrat inriktning i sitt miljöarbete. 
Arbetet omfattar i dag hela hållbarhetsområdet. Med anledning av detta föreslås att 
Kungsbacka miljöpris ersätts med ett hållbarhetspris. 

Hållbarhetspriset föreslås utgå från de 17 globala målen och syftar bland annat till att 
inspirera invånare och aktörer i Kungsbacka till medskapande men också att 
kommunicera de globala målen och behovet av att arbeta med dessa. Vidare vill 
priset kunna visa på vad som görs i kommunen och att kommunen därmed är en 
attraktiv kommun att bo och verka i. Prissumman föreslås till 10 000 kronor och ska 
kunna delas på flera pristagare, men också fördelas på två kategorier: vuxna och 
barn/ungdomar. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-11 
Riktlinjer för Kungsbacka hållbarhetspris, 2021-05-31 
Kommunfullmäktige 2011-09-19, § 190 
Kommunfullmäktige 2002-08-15, § 122 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att andra meningen i punkt 4 under Allmänna 
bestämmelser stryks. 
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Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets samt eget ändringsyrkande. Ordföranden (M) prövar 
förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller samhällsbyggnadskontorets förslag 
med ordförandens (M) ändringsyrkande. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Inrättande av Hållbarhetspris i Kungsbacka 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige inrättar Kungsbacka Hållbarhetspris. 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för Kungsbacka Hållbarhetspris daterade 2021-05-31. 

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. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen under förutsättning av kommunfullmäktiges 

beslut ovan 

Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att utse pristagare i enlighet med 
riktlinjerna för Kungsbacka Hållbarhetspris. 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommun har sedan ett antal år förändrat inriktning i sitt miljöarbete. Arbetet omfattar i 
dag hela hållbarhetsområdet. Med anledning av detta föreslås att Kungsbacka miljöpris ersätts med ett 
hållbarhetspris. 

Hållbarhetspriset föreslås utgå från de 17 globala målen och syftar bland annat till att inspirera 
invånare och aktörer i Kungsbacka till medskapande men också att kommunicera de globala målen och 
behovet av att arbeta med dessa. Vidare vill priset kunna visa på vad som görs i kommunen och att 
kommunen därmed är en attraktiv kommun att bo och verka i. Prissumman föreslås till 10 000 kronor 
och ska kunna delas på flera pristagare, men också fördelas på två kategorier: vuxna och 
barn/ungdomar. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-11 
Riktlinjer för Kungsbacka hållbarhetspris, 2021-05-31 
Kommunfullmäktige 2011-09-19, § 190 
Kommunfullmäktige 2002-08-15, § 122 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Nomineringarna som kommunen fått de senaste åren till det nuvarande miljöpriset görs allt mer inom 
det vidare begreppet hållbarhet. Med anledning av ovanstående är det naturligt att omforma det 
nuvarande miljöpriset som instiftats av kommunfullmäktige till ett hållbarhetspris för Kungsbacka. 

En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag på utformning och administration av det föreslagna 
Hållbarhetspriset. 

Förslaget innebär att kommunstyrelsens arbetsutskott är jury och att priset delas ut vid ett av 
kommunfullmäktiges sammanträden, lämpligtvis vid decembermötet. Tillfället kan kombineras med 
en pressträff. Prissummans fördelning mellan kategorierna barn och vuxna avgörs enligt förslaget av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Prisutdelningsceremonin föreslås ha en informativ del och en mer 
festlig del, som anpassas till pristagaren. Kommunstyrelsen ansvarar för hållbarhetspriset.  

Kungsbacka kommun har sedan 2018 redovisat ett hållbarhetsbokslut som utgår från de 17 globala 
målen. FN:s 17 globala mål för Agenda 2030 antogs 2015 av drygt 180 länder. De globala målen är det 
första samlade greppet över hållbarhetsfrågorna som dessutom visar vad hållbarhet är både på global- 
och lokal nivå. De nationella miljömålen ingår i de globala målen. Kungsbacka har ett övergripande 
mål: En hållbar utveckling och en hälsosam miljö, vilket innehåller följande fokusområden: 

- att Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi  

- att Kungsbackas miljöarbete ska utgå ifrån de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen 
samt Borgmästaravtalet för att bli en av de främsta kommunerna inom miljö- och klimatfrågor  

- att unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.  

Enligt förslaget till riktlinjer för Kungsbacka hållbarhetspris: 

- ska priset delas ut till en person, ett företag, en förening eller en organisation i kommunen som har 
gjort en eller flera värdefulla insatser i enligt med kriterierna nedan 

- kan priset tilldelas personer som är bosatta i kommunen eller har annan särskild anknytning till 
kommunen. Företag, förening eller organisation ska vara etablerade i kommunen 

- ska priset stimulera och utveckla hållbarhetsarbetet i kommunens företag eller hos enskilda 
kommuninnevånare 

- är prissumman på 10 000 kronor och kan delas på flera vinnare. Utöver prissumman avsätts 15 000 
kronor för kostnader för annonsering och omkostnader i samband med prisutdelningen. 
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Bakgrund 

Kungsbacka kommun inrättade sitt första miljöpris 1992. Dåvarande miljö- och hälsoskyddsnämnden 
administrerade priset som då var 5 000 kronor exklusive kostnader för annonsering och omkostnader i 
samband med prisutdelningen. Prissumman skulle räknas upp med konsumentprisindex. Priset delades 
ut till den som gjort en ”värdefull insats för att förbättra miljön i Kungsbacka eller för att ha utvecklat 
idéer eller produkter som haft stor allmän betydelse för kommunens miljöförhållande”.  

2002 beslutade kommunfullmäktige att Kungsbacka kommuns miljöpris och Kungsbacka kommuns 
utmärkelse för väl utfört miljöarbete skulle slås samman till ett miljöpris. Inledningsvis 
administrerades och beslutades detta nya miljöpris av dåvarande Agenda-21-sekretariatet. Priset var då 
10 000 kronor. Syftet kompletterades med ”att miljöpriset ska stimulera och utveckla miljöarbetet i 
kommunens företag och hos enskilda kommuninnevånare”. Priset tilldelades en eller flera personer 
som var bosatta i Kungsbacka kommun eller hade annan särskild anknytning till kommunen. Företag, 
förening eller organisation skulle vara etablerade i kommunen. 

För företag, föreningar och organisationer gällde att minimikrav måste vara uppfyllda. De skulle ha 
utfört ett bra miljöarbete, utöver de krav som ställs i gällande miljölagstiftning. Verksamheten skulle 
uppfylla de krav som ställdes i miljöbalken, verksamheten skulle ha utsett en miljöansvarig person och 
verksamheten skulle ha antagit en miljöpolicy och miljömål för sitt framtida miljöarbete. Vid urvalet 
bedömdes de nominerade enligt 5 miljöområden: energi, transporter, avfallshantering, verksamhetens 
processer, produkter och tjänster samt övrigt. 

I och med att Agenda-21-sekretariatet avvecklades 2010 överfördes administrering och beslut till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Regelverket förenklades till nuvarande beskrivning:  

- Priset ska delas ut till en person, ett företag, en förening eller en organisation i kommunen som 
har gjort en värdefull insats för att förbättra miljön i Kungsbacka. Priset är på 10 000 kronor 
och kan delas på flera. 

- Priset kan tilldelas personer som är bosatta i kommunen eller har annan särskild anknytning till 
kommunen. Företag, förening eller organisation ska vara etablerade i kommunen.  

- Miljöpriset ska stimulera och utveckla miljöarbetet i kommunens företag och hos enskilda 
kommuninnevånare. 

 

 

Malin Aronsson      Emma Kjernald 

Kommundirektör      Samhällsbyggnadschef 
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Riktlinjer för 
Hållbarhetspris i Kungsbacka 
Ett pris för hållbara insatser i 
Kungsbacka 
 

Bakgrund  

Kungsbacka kommun har sedan 2018 redovisat ett hållbarhetsbokslut som utgår från de 17 globala 
målen. FN’s 17 globala mål för Agenda 2030 antogs 2015 av drygt 180 länder. De globala målen är 
det första samlade greppet över hållbarhetsfrågorna som dessutom visar vad hållbarhet är både på 
global- och lokal nivå. De nationella miljömålen ingår i de globala målen. Kungsbacka har ett 
övergripande mål En hållbar utveckling och en hälsosam miljö med fokusområden. Ett hållbarhetspris 
i Kungsbacka blir därmed att naturligt sätt att knyta aktiviteter i Kungsbacka till de globala målen.  

Allmänna bestämmelser 

Hållbarhetspriset: 

 ska delas ut till en person, ett företag, en förening eller en organisation i kommunen som har gjort 
en eller flera värdefulla insatser i enligt med kriterierna nedan. 

 kan tilldelas personer som är bosatta i kommunen eller har annan särskild anknytning till 
kommunen. Företag, förening eller organisation ska vara etablerade i kommunen.  

 ska stimulera och utveckla hållbarhetsarbetet i kommunens företag eller hos enskilda 
kommuninnevånare. 

 har en prissumma på 10 000 kronor och kan delas på flera vinnare. Utöver prissumman avsätts 
15 000 kr för kostnader för annonsering och omkostnader i samband med prisutdelningen. 

 kommunstyrelsen ansvarar för Hållbarhetspriset. 

Syfte 

 att inspirera invånare och aktörer i Kungsbacka till medskapande 

 att kommunicera innehåll i de globala målen samt behovet av att arbeta med dessa 
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 att visa på vad som görs i kommunen inom hållbarhet – att vi är en attraktiv kommun att bo och 
verka i. 

Kriterier 

En eller flera av dessa kategorier ska vara uppfyllda för att få pris. 

Insatser som: 

 förbättrar hushållning med naturresurser, material, råvaror och energi 

 ökar kunskaperna om hållbarhetsfrågor 

 ökar kännedom om samt skydda och utveckla värdefulla natur- och kulturmiljöer 

 gynnar den biologiska mångfalden. 

 främjar människors hälsa. 

 främjar delaktighet, inkludering och livskvalitet 

 utvecklar en hållbar produktion och teknik 

Övrigt 

Priset är indelat i två kategorier, vuxna och barn/ungdomar. Kommunstyrelsens arbetsutskott är jury 
och priset delas ut vid kommunfullmäktige lämpligtvis vid decembermötet och kan kombineras med 
en pressträff. Prissummans fördelning mellan kategorierna barn och vuxna avgörs av kommunstyrelsen 
arbetsutskott. Prisutdelningsceremonin föreslås ha en informativ del och en mer festlig del anpassas till 
pristagaren. Marknadsföringen av priset och själva nomineringsförfarandet ska vara kopplade till de 17 
globala målen. 



KUNGSBACKA KOMMUN 
Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (30) 

Juste rare 

Sammanträdesdatum 

2011-09-13 

§ 190 KS 11-00166/40 

Kungsbacka kommuns miljöpris 

Beslut 
Reviderat regelverk, daterat 2011-06-16, för utdelande av Kungsbacka kommuns 
miljöpris, antas. Revideringen innebär i huvudsak att kommunstyrelsens 
arbetsutskott föreslås vara jury efter Agenda 21 ledningsgrupp som avvecklats. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2002-08-15, § 122, att slå samman Kungsbacka 
kommuns två belöningar för ett gott miljöarbete till ett miljöpris. Samtidigt antogs 
regler för utdelning av Kungsbacka kommuns miljöpris. I beslutet står det bland 
annat att Agenda 21 ledningsgrupp beslutar vem som ska få miljöpriset. 
Ledningsgruppen för Agenda 21 har under många år ansvarat för utdelandet av 
kommunens miljöpris. 

Då Agenda 21 ledningsgrupp avvecklades december 2010 behöver nu nya regler tas 
fram. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås vara jury och priset delas ut vid 
lämpligt tillfälle en gång per år. Om kommunstyrelsens arbetsutskott inte finner 
någon lämplig kandidat, kan kommunstyrelsens arbetsutskott fatta beslut om att inte 
dela ut miljöpriset. Förslag på regler för utdelande av Kungsbacka kommuns 
miljöpris bifogas. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens förvaltning, skrivelse 2011-06-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011 -08-09, § 261 
Kommunstyrelsen 2011-08-23, § 201 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet. 

Beslutsexpediering 
KSF;EIN 



Kommunfullmäktige 
Kungsbacka kommun 

Stadshuset 
434 81 Kungsbacka 

2002-05-23 .-lg<nda 2 I i /Ouri'baclra 

Sammanslagning av Kungsbacka kommuns miljöpris och Kungsbacka kommuns 
utmärkelse för väl utfört miljöarbete. 

Ledningsgruppen för Agenda 21 föreslår kommunfullmäktige att Kungsbacka kommuns två 
belöningar för ett gott miljöarbete slås samman till ett miljöpris. 

Bifogar förslag till utformning av regler för det sammanslagna miljöpriset samt yttrande från 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Ulf Persson 
Ordförande 
Ledningsgruppen för Agenda 21 

Bilagor: Förslag till sammanslaget miljöpris 
Yttrande från Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Agenda 21-sekretariatet Kungsbacka 
Besöksadress: Stadshuset Postadress: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka 

Tel: 0300-34 007 Fax: 0300-34 940 e-post: agenda21@kungsbacka.se 
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Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2002-08-15 

Utdrag: 
Agenda 21 
MHN 

Jusferare 

§ 122 129/02-41 

Sammanslagning av Kungsbacka kommuns miljöpris och 
_Kungsbacka kommuns utmärkelse för väl utfört miljöarbete 

Ledningsgruppen för Agenda 21 föreslår kommunfullmäktige i skrivelse 
2002-05-23 att Kungsbacka kommuns två belöningar för ett gott miljöarbete 
slås samman till ett miljöpris. 

Till ledningsgruppens skrivelse bifogas förslag till utformning av regler för det 
sammanslagna miljöpriset samt yttrande från miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 2002-04-23, § 33. 

Ärendeberedning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-06-11, § 229. 
Kommunstyrelsen 2002~06-19, § 129. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det 
bifallet. 

BESLUT 

- Kungsbacka kommuns två belöningar "Kungsbacka kommuns miljöpris" 
och "Kungsbacka kommuns utmärkelse för väl utfört miljöarbete" slås 
~amman till ett miljöpris. 

Föreliggande skrivelse daterad 2002-05-23 antas som regelverk för 
utdelning av Kungsbacka kommuns miljöpris. 

Utdragsbestyrkande 
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KUNGSBACKA 
------· - KOMMUN 

Avfallshantering 
Har man i verksamheten vidtagit åtgärder som minskat den totala mängden avfall och/eller 
mängden miljöfarligt avfall? 

Verksamhetens processer, produkter och tjänster 
Har man i verksamheten vidtagit åtgärder som minskat den negativa miljöpåverkan från 
processer, produkter och/eller tjänster? 

Övrigt 
Har man i verksamheten genomfört några övriga miljöförbättrande åtgärder? 

Vem bedömer ansökan/förslaget? 
Efter beredning av Agenda 21-sekretariatet gör ledningsgruppen för Agenda 21 en 
bedömning av inkomna ansökningar/förslag och beslutar därefter vilka som skall få priset. 

Pristagare och pris 
Pristagarens namn kungöres och delas ut i anslutning till Kungsbackas miljödag under 
finalen av Miljölnnovationstävlingen alternativt Världsmiljödagen den 5 juni. Kungsbacka 
kommun meddelar även via lokaltidningarna vilka som har fått priset. 

Priset utgår med 1 0 000 kr för 2002 hllsammans med ett diplom. Därefter uppräknas 
prissumman enligt SCB:s konsumentprisindex med november 2002 som basår för priset 

Hur får miljöpriset användas av pristagaren? 
Priset får användas i marknadsföringssyfte som ett bevis på att pristagaren har gjort ett bra 
miljöarbete. Det får dock inte användas på produkter/tjänster som företaget producerar 
och/eller erbjuder. 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2002-04-23 

Justcrandcs sign. 

Kungsbacka kommuns miljöpris 

KUNGS3ACKA f<OMMUN 
Agenda 21 
434 81 KUNGSBACKA 
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Ledningsgruppen för Agenda 21 har översänt förslag regler för sammanslaget miljöpris för 
yttrande. 

BESLUT 

- Föreliggande förslag till regler för Kungsbacka kommuns miljöpris föranleder ingen 
erinran. 
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Förslag till sammanslaget miljöpris 

Kungsbacka kommuns miljöpris. 

3;/~4. I ,· 
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Är en sammanslagning av Kungsbacka kommuns miljöpris och Kungsbacka kommuns 
utmärkelse för väl utfört miljöarbete. Utmärkelsen för väl utfört miljöarbete vänder sig enbart 
till företag . Sammanslagningen motiveras av att det visats sig svårt för utomstående att 
skilja på de två belöningarna. 

Syftet med miljöpriset. 
Syftet med denna utmärkelse är att uppmärksamma person/er, företag, föreningar eller 
organisationer i kommunen som har gjort en värdefull insats för att förbättra miljön i 
Kungsbacka eller har utvecklat ideer, system eller produkter som bedöms har stor betydelse 
för miljön . Miljöpriset skall förhoppningsvis stimulera och utveckla miljöarbetet i kommunens 
företag och hos enskilda kommuninnevånare. 

Vem kan tilldelas priset? 
Priset kan tilldelas person/er som är bosatta i Kungsbacka kommun eller har annan särskild 
anknytning till kommunen. Företag, förening eller organisation skall vara etablerade i 
kommunen. 

Ansökan om/förslag till pristagare. 
Förslag till pristagare kan lämnas av alla och envar. Ledningsgruppen för Agenda 21 och 
Miljo- och hälsoskyddsnämnden äger rätt att initiera pristagare. 

Det åligger ledningsgruppen ·för Agenda 21 att minst en månad före förslagstidens utgång 
genom annonser och på annat lämpligt sätt kungöra möjligheten att erhålla priset. 

Vilka är kraven? 
För enskilda personer: En person som har utvecklat ideer, system eller produkter som 
bedöms ha stor betydelse för miljön. 

För företag , föreningar och organisationer: Följande minimikrav måste vara uppfyllda 
Man skall ha utfört ett bra miljöarbete, utöver de krav som ställs i gällande miljölagstiftning. 

• Verksamheten skall uppfylla de krav som ställs i miljöbalken. 
• Verksamheten skall ha utsett en miljöansvarig person. 
• Verksamheten skall ha antagit en miljöpolicy och miljömål för sitt framtida miljöarbete. 

De miljöinsatser som verksamheten vidtagit inom följande 5 områden kommer att bedömas: 

Energi 
Har man I verksamheten vidtagit åtgärder som minskat energianvändningen och speciellt 
användningen av energi från ändliga energikällor? 

~n~o~r . 
Har man i verksamheten vidtagit åtgärder som minskat transporterna och/eller åtgärder som 
minskat den negativa miljöpåverkan från transporterna? 
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Avfallshantering 
Har man i verksamheten vidtagit åtgärder som minskat den totala mängden avfall och/eller 
mängden miljöfarligt avfall? 

Verksamhetens processer, produkter och tjänster 
Har man i verksamheten vidtagit åtgärder som minskat den negativa miljöpåverkan från 
processer, produkter och/eller tjänster? 

Ovrigt 
Har man i verksamheten genomfört några övriga miljöförbättrande åtgärder? 

Vem bedömer ansökan/förslaget? 
Efter beredning av Agenda 21-sekretariatet gör ledningsgruppen för Agenda 21 en 
bedömning av inkomna ansökningar/förslag och beslutar därefter vilka som skall få priset. 

Pristagare och pris 
Pristagarens namn kungöres och delas ut i anslutning till Kungsbackas miljödag under 
finalen av Miljölnnovationstävlingen alternativt Världsmiljödagen den 5 juni. Kungsbacka 
kommun meddelar även via lokaltidningarna vilka som har fått priset. 

Priset utgår med 1 O 000 kr för 2002 tillsammans med ett diplom. Därefter uppräknas 
prissumman enligt SCB:s konsumentprisindex med november 2002 som basår för priset 

Hur får miljöpriset användas av pristagaren? 
Priset far användas i marknadsföringssyfte som ett bevis på att pristagaren har gjort ett bra 
miljöarbete . Det får dock inte användas på produkter/tjänster som företaget producerar 
och/eller erbjuder. 
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BESTÄMMELSER FÖR KUNGSBACKA KOMMUNS MILJÖPRIS 

§ 1 

Kungsbacka kommuns miljöpris kan utgå som belöning till 
person eller personer, förening, organisation eller 
företag som gjort en värdefull insats för att förbättra 
miljön i Kungsbacka eller har utvecklat id~er, system 
eller produkter, som bedöms ha stor allmän betydelse för 
kommunens miljöförhållanden. 

§ 2 

Priset kan endast tilldelas person/er som är bosatta 
eller född/a inom Kungsbacka kommun eller som har annan 
särskild anknytning till kommunen. Förening, organisation 
eller företag skall, för att komma ifråga till priset, 
vara etablerade i kommunen. 

§ 3 

Frågor angående miljöpriset handläggs av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 

§ 4 

Pristagares namn kungöres i anslutning till världsmiljö
dagen den 5 juni årligen. Priset utdelas vid kommun
fullmäktiges junisammanträde under prisåret och utgår med 
5.000 kronor för 1992. Därefter uppräknas prissumman 
enligt statistiska centralbyråns konsumentprisindex med 
oktober månad 1991 som bas. 

§ 5 

Om lämplig kandidat till priset inte finnes har miljö 
och hälsoskyddsnämnden rätt att reservera prissumman ett 
eller flera år . Utöver prissumman skall erforderliga 
medel för annonsering och omkostnader i samband med pris 
utdelningen ställas till miljö- och hälsoskyddsnämndens 
förfogande . 
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§ 6 

Förslag till pristagare kan lämnas av alla och envar. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden äger rätt att initiera 
pristagare. 

Det åligger miljö- och hälsoskyddsnämnden att minst en 
månad före förslagstidens utgång genom annonser och/eller 
på annat lämpligt sätt kungöra möjligheten att erhålla 
priset. Förslag inom miljö- och hälsoskyddsnämnden be
höver dock inte väckas inom angiven tid. 

Antagna av KF 1992-02-20, § 20 
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Regler för ansökan om Kungsbacka kommuns utmärkelse för väl utfört miliöarbete 

Vad är syftet med utmärkelsen? 
Syftet med denna utmärkelse är att uppmärksamma företag i kommunen som har utfört ett bra 
miljöarbete, utöver de krav som ställs i gällande miljölagsstiftning. Det ska förhoppningsvis 
stimulera och utveckla miljöarbetet i kommunens företag . 

Vem får söka? 
Alla i Kungsbacka kommun registerade företag är välkomna att ansöka om utmärkelsen. 

Vilka är kraven? 
Följande minimikrav måste vara uppfyllda för det ansökande företaget: 
• Företaget skall uppfylla de krav som ställs i gällande miljö- och hälsoskyddslagstiftning. 
• Företaget skall ha utsett en miljöansvarig person. 
• Företaget skall ha antagit en miljöpolicy och miljömål för sitt framtida miljöarbete. 

De miljöinsatser som företaget vidtagit inom följande 5 områden kommer att bedömas: 

Energi 
Har företaget vidtagit åtgärder som minskat energianvändningen och speciellt användningen av 
energi från ändliga energikällor? 

Transporter 
Har företaget vidtagit åtgärder som minskat transporterna och/eller åtgärder som minskat den · 
negativa miljöpåverkan från transporterna? 

A vfalfshantering 
Har företaget vidtagit åtgärder som minskat den totala mängden avfall och/eller mängden mil
jöfarligt avfall? 

Företagets processer, produkter och tjänster 
Har företaget vidtagit åtgärder som minskat den negativa miljöpåverkan från företagets pro
cesser, produkter och/eller tjänster? 

Övrigt 
Har företaget genomfört några övriga miljöförbättrande åtgärder? 

Vem bedömer ansökan och hur delas den ut? 
Efter beredning av Agenda 21-sekretariatet gör ledningsgruppen för Agenda 21 en bedömning 
av inkomna ansökningar och beslutar därefter vilka företag som skall fä utmärkelsen. 
Företagen premieras vid en presskonferens och Kungsbacka kommun meddelar även via 
lokaltidningarna vilka företag som har fått utmärkelsen. 

Hur får utmärkelsen användas av företagen? 
Utmärkelsen får användas i marknadsföringssyfte som ett bevis på att företaget har gjort ett bra 
miljöarbete. Den får dock inte användas på produkter/tjänster som företaget 
producerar/erbjuder. 
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Kungsbacka kommuns miljöpris. 
Är en sammanslagning av Kungsbacka kommuns miljöpris och Kungsbacka kommuns 
utmärkelse för väl utfört miljöarbete. Utmärkelsen för väl utfört miljöarbete vände sig enbart 
till företag. Sammanslagningen motiveras av att det visats sig svårt för utomstående att 
skilja på de två belöningarna. 

Syftet med miljöpriset. 
Syftet med denna utmärkelse är att uppmärksamma person/er, företag, föreningar eller 
organisationer i kommunen som har gjort en värdefull insats för att förbättra miljön i 
Kungsbacka eller har utvecklat ideer, system eller produkter som bedöms har stor betydelse 
för rniljön . Miljöpriset skall förhoppningsvis stimulera och utveckla miljöarbetet i kommunens 
företag och hos enskilda kommuninnevånare. 

Vem kan tilldelas priset? 
Priset kan tilldelas person/er som är bosatta i Kungsbacka kommun eller har annan särskild 
anknytning till kommunen. Företag, förening eller organisation skall vara etablerade i 
kommunen . 

Ansökan om/förslag till pristagare. 
Förslag till pristagare kan lämnas av alla och envar. Ledningsgruppen för Agenda 21 och 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden äger rätt att initiera pristagare. 

Det åligger ledningsgruppen för Agenda 21 att minst en månad före förslagstidens utgång 
genom annonser och på annat lämpligt sätt kungöra möjligheten att erhålla priset. 

Vilka är kraven? 
För enskilda personer: En person som har utvecklat ideer, system eller produkter som 
bedöms ha stor betydelse för miljön. 

För företag , föreningar och organisationer: Följande minimikrav måste vara uppfyllda 
Man skall ha utfört ett bra miljöarbete, utöver de krav som ställs i gällande miljölagstiftning. 

• Verksamheten skall uppfylla de krav som ställs i miljöbalken. 
• Verksamheten skall ha utsett en miljöansvarig person. 
• Verksamheten skall ha antagit en miljöpolicy och miljömål för sitt framtida miljöarbete. 

De miljöinsatser som verksamheten vidtagit inom följande 5 områden kommer att bedömas: 

Energi 
Har man i verksamheten vidtagit åtgärder som minskat energianvändningen och speciellt 
användningen av energi från ändliga energikällor? 

Transporter 
Har man i verksamheten vidtagit åtgärder som minskat transporterna och/eller åtgärder som 
minskat den negativa miljöpåverkan från transporterna? 
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Avfallshantering 
Har man i verksamheten vidtagit åtgärder som minskat den totala mängden avfall och/eller 
mängden miljöfarligt avfall? 

Verksamhetens processer, produkter och tjänster 
Har man i verksamheten vidtagit åtgärder som minskat den negativa miljöpåverkan från 
processer, produkter och/eller tjänster? 

Ovrigt 
Har man i verksamheten genomfört några övriga miljöförbättrande åtgärder? 

Vem bedömer ansökan/förslaget? 
Efter beredning av Agenda 21-sekretariatet gör ledningsgruppen för Agenda 21 en 
bedömning av inkomna ansökningar/förslag och beslutar därefter vilka som skall få priset. 

Pristagare och pris 
Pristagarens namn kungöres och delas ut i anslutning till Kungsbackas miljödag under 
finalen av Miljölnnovationstävlingen alternativt Världsmiljödagen den 5 juni. Kungsbacka 
kommun meddelar även via lokaltidningarna vilka som har fått priset. 

Priset utgår med 10 000 kr för 2002 tillsammans med ett diplom. Därefter uppräknas 
prissumman enligt SCB:s konsumentprisindex med november 2002 som basår för priset 

Hur får miljöpriset användas av pristagaren? 
Priset får användas i marknadsföringssyfte som ett bevis på att pristagaren har gjort ett bra 
miljöarbete . Det får dock inte användas på produkter/tjänster som företaget producerar 
och/eller erbjuder. 



Kungsbacka kommuns miljöpris 2002 
Ansökningsblankett för företag, föreningar och organisationer 

Företags/org.s 
namn 
Kontaktperson 

Befattning 

Adress 

( Postadress 

Telefonnummer 
J Faxnummer J 

E-postadress 

Namn på utsedd 
miljöansvarig person 
Befattning 

Bilagor: 
D 1 . Beskrivning av företagets verksamhet 
D 2. Antagen miljöpolicy och miljömål 
D 3. Beskrivning av insats/insatser på något/några av de 5 områdena 
D 4. övrig beskrivning av företagets miljöarbete, tex årlig miljörapport 
D 5. Övriga uppgifter som kan påverka bedömningen av ansökan 

Fullständigt ifylld blankett och bilagor 1-3 är obligatoriska för en giltig ansökan. 

( 
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Kungsbacka kommuns miljöpris. 
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Är en sammanslagning av Kungsbacka kommuns miljöpris och Kungsbacka kommuns 
utmärkelse för väl utfört miljöarbete. Utmärkelsen för väl utfört miljöarbete vänder sig enbart 
till företag. Sammanslagningen motiveras av att det visats sig svårt för utomstående att 
skilja på de två belöningarna. 

Syftet med miljöpriset. 
t Syftet med denna utmärkelse är att uppmärksamma person/er, företag, föreningar eller 

organisationer i kommunen som har gjort en värdefull insats för att förbättra miljön i 
Kungsbacka eller har utvecklat ideer, _system eller produkter som bedöms har stor betydelse 
för miljön , Miljöpriset skall förhoppningsvis stimulera och utveckla miljöarbetet i kommunens 
företag och hos enskilda kommuninnevånare. 

Vem kan tilldelas priset? 
Priset kan tilldelas person/er som är bosatta i Kungsbacka kommun eller har annan särskild 
anknytning till kommunen. Företag, förening eller organisation skall vara - etablerade i 
kommunen. 

Ansökan om/förslag till pristagare. 
Förslag till pristagare kan lämnas av alla och envar. Ledningsgruppen för Agenda 21 och 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden äger rätt att initiera pristagare. 

Det åligger ledningsgruppen för Agenda 21 att minst en månad före förslagstidens utgång 
genom annonser och på annat lämpligt sätt kungöra möjligheten att erhålla priset. 

Vilka är kraven? 
För enskilda personer: En person som har utvecklat ideer, system eller produkter som 

( bedöms ha stor betydelse för miljön. 

För företag, föreningar och organisationer: Följande minimikrav måste vara uppfyllda 
Man skall ha utfört ett bra miljöarbete, utöver de krav som ställs i gällande miljölagstiftning. 

• Verksamheten skall uppfylla de krav som ställs i miljöbalken., 
• Verksamheten skall ha utsett en miljöansvarig person. 
• Verksamheten skall ha antagit en miljöpolicy och miljömål för sitt framtida miljöarbete. 

I 

De miljöinsatser som verksamheten vidtagit inom följande 5 områden kommer att bedömas: 

Energi 
Har man i verksamheten vidtagit åtgärder som minskat energianvändningen och speciellt 
användningen av energi från ändliga energikällor? 

Transporter 
Har man i verksamheten vidtagit åtgärder som minskat transporterna och/eller åtgärder som 
minskåt den negativa miljöpåverkan från transporterna? 
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Avfallshantering 
Har man i verksamheten vidtagit åtgärder som minskat den totala mängden avfall och/eller 
mängden miljöfarligt avfall? 

Verksamhetens processer, produkter och tjänster 
Har man i verksamheten vidtagit åtgärder som minskat den negativa miljöpåverkan från 
processer, produkter och/eller tjänster? 

Övrigt 
Har man i verksamheten genomfört några övriga miljöförbättrande åtgärder? 

Vem bedömer ansökan/förslaget? 
Efter beredning av Agenda 21-sekretariatet gör ledningsgruppen för Agenda 21 en 
bedömning av inkomna ansökningar/förslag och beslutar därefter vilka som skall få priset. 

Pristagare och pris 
Pristagarens namn kungöres och delas ut i anslutning till Kungsbackas miljödag under 
finalen av Miljölnnovationstävlingen alternativt Världsmiljödagen den 5 juni. Kungsbacka 
kommun meddelar även via lokaltidningarna vilka som har fått priset. '--~ 

Priset utgår med 10 000 kr för 2002 tillsammans med ett diplom. Därefteruppräknas 
prissumman enligt SCB:s konsumentprisindex med november 2002 som basår för priset 

Hur får miljöpriset användas av pristagaren? 
Priset får användas i marknadsföringssyfte som ett bevis på att pristagaren har gjort ett bra 
miljöarbete. Det får dock inte användas på produkter/tjänster som företaget producerar 
och/eller_ erbjuder. 



( 

( 

( 

( 

1(2) 

Kungsbacka kommuns miljöpris. 
Är en sammanslagning av Kungsbacka kommuns miljöpris och Kungsbacka kommuns 
utmärkelse för väl utfört miljöarbete. Utmärkelsen för väl utfört miljöarbete vände sig enbart 
till företag . Sammanslagningen motiveras av att det visats sig svårt för utomstående att 
skilja på de två belöningarna. 

Syftet med miljöpriset. 
Syftet med denna utmärkelse är att uppmärksamma person/er, företag, föreningar eller 
organisationer i kommunen som har gjort en värdefull insats för att förbättra miljön i 
Kungsbacka eller har utvecklat ideer, system eller produkter som bedöms har stor betydelse 
för n1iljön. Miljöpriset skall förhoppningsvis stimulera och utveckla miljöarbetet i kommunens 
företag och hos enskilda kommuninnevånare. 

Vem kan tilldelas priset? 
Priset kan tilldelas person/er som är bosatta i Kungsbacka kommun eller har annan särskild 
anknytning till kommunen. Företag, förening eller organisation skall vara etablerade i 
kommunen . 

Ansökan om/förslag till pristagare. 
Förslag till pristagare kan lämnas av alla och envar. Ledningsgruppen för Agenda 21 och 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden äger rätt att initiera pristagare. 

Det åligger ledningsgruppen för Agenda 21 att minst en månad före förslagstidens utgång 
genom annonser och på annat lämpligt sätt kungöra möjligheten att erhålla priset. 

Vilka är kraven? 
För enskilda personer: En person som har utvecklat ideer, system eller produkter som 
bedöms ha stor betydelse för miljön. 

För företag , föreningar och organisationer: Följande minimikrav måste vara uppfyllda 
Man skall ha utfört ett bra miljöarbete, utöver de krav som ställs i gällande miljölagstiftning . 

• Verksamheten skall uppfylla de krav som ställs i miljöbalken. 
• Verksamheten skall ha utsett en miljöansvarig person. 
• Verksamheten skall ha antagit en miljöpolicy och miljömål för sitt framtida miljöarbete. 

De miljöinsatser som verksamheten vidtagit inom följande 5 områden kommer att bedömas: 

Energi 
Har man i verksamheten vidtagit åtgärder som minskat energianvändningen och speciellt 
användningen av energi från ändliga energikällor? 

Transporter 
Har man i verksamheten vidtagit åtgärder som minskat transporterna och/eller åtgärder som 
minskat den negativa miljöpåverkan från transporterna? 
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A vfa//shantering 
Har man i verksamheten vidtagit åtgärder som minskat den totala mängden avfall och/eller 
mängden miljöfarligt avfall? 

Verksamhetens processer, produkter och tjänster 
Har man i verksamheten vidtagit åtgärder som minskat den negativa miljöpåverkan från 
processer, produkter och/eller tjänster? 

Övrigt 
Har man i verksamheten genomfört några övriga miljöförbättrande åtgärder? 

( Vem bedömer ansökan/förslaget? 
Efter beredning av Agenda 21-sekretariatet gör ledningsgruppen för Agenda 21 en 
bedömning av inkomna ansökningar/förslag och beslutar därefter vilka som skall få priset. 

Pristagare och pris 
Pristagarens namn kungöres och delas ut i anslutning till Kungsbackas miljödag under 
finalen av Miljölnnovationstävlingen alternativt Världsmiljödagen den 5 juni. Kungsbacka 
kommun meddelar även via lokaltidningarna vilka som har fått priset. 

Priset utgår med 10 000 kr för 2002 tillsammans med ett diplom. Därefter uppräknas 
prissumman enligt SCB:s konsumentprisindex med november 2002 som basår för priset 

Hur får miljöpriset användas av pristagaren? 
Priset får användas i marknadsföringssyfte som ett bevis på att pristagaren har gjort ett bra 
miljöarbete. Det får dock inte användas på produkter/tjänster som företaget producerar 
och/eller erbjuder. 



Kungsbacka kommuns miljöpris 2002 
Ansökningsblankett för företag, föreningar och organisationer 

Företags/org.s 
namn 
Kontaktperson 

Befattning 

Adress 

Postadress 

Telefonnummer I Faxnummer I 
E-postadress 

Namn på utsedd 
miljöansvarig person 
Befattning 

Bilagor: 
D 1. Beskrivning av företagets verksamhet 
D 2. Antagen miljöpolicy och miljömål 
D 3. Beskrivning av insats/insatser på något/några av de 5 områdena 
D 4. övrig beskrivning av företagets miljöarbete, tex årlig miljörapport 
D 5. övriga uppgifter som kan påverka bedömningen av ansökan 

Fullständigt ifylld blankett och bilagor 1-3 är obligatoriska för en giltig ansökan. 



Interpellation till ordförande Fredrik Hansson i 
Service nämnden Kungsbacka kommun 
gällande Kungsbacka Bostadsförmedling 

Då jag inte fick något svar på min insändare i våra lokala tidningar i början på 
juni 2021 där jag ställde frågor direkt riktade till högst ansvarig politiker 
kommunstyrelsens ordf. Lisa Andersson, blir det en interpellation till ordf. i 
servicenämnden för att få svar. 

I Kungsbacka kommun såväl som i många andra av landets kommuner är det 
stor brist på hyreslägenheter. 

För att överhuvudtaget kunna söka en lägenhet i vår kommun som erbjuds via 
kommunens bostadsförmedling gäller följande; 
Man skall betala 500:- för att registrera sig i kön, därefter 300:-/år, om man 
sedan får en lägenhet skall man betala 800:- för att skriva kontrakt. 

I vår närliggande kommun Varberg betalar man inga avgifter, inte heller i 
Kungälv bara som exempel på närliggande kommuner. 

I Mölndal samt Göteborg kostar det 200:-/år och det tillkommer inga andra 
avgifter. 

Tilläggas till hur Varberg hanterar anmälningar samt sin bostadskö är att man 
inte som i Kungsbacka måste ha ett mailkonto för att överhuvudtaget kunna 
registrera sig. 
I Varberg kan man också ringa för att få reda på vilka lägenheter som erbjuds 
(detta kan man göra så ofta man vill). 

I Kungsbacka hänvisar man de som inte har dator att komma till stadshuset, 
för hjälp med inskrivning (inte lätt för äldre eller de med funktions
nedsättningar) alternativt skall man ta hjälp av någon bekant/anhörig som har 
tillgång att skapa en mailadress. Denne bekant/anhörig blir då den som via 
mejl får hålla "koll" på eventuella lediga lägenheter som erbjuds. 

20210811 stod det 6.639 personer i Kungsbacka bostadskö, 
varav 1.000 sökande är mellan 18 -25 år. 

Från 20210101 - 20210811 blev 21 lägenheter förmedlade till 18 - 25 
åringar, av totalt 116 skrivna kontrakt. 



Sidan 2 av 2 

Med detta som bakgrund ställer jag följande frågor: 

Fråga 1; Varför tar Kungsbacka ut "inskrivningsavgift"? 

Fråga 2; Varför tar Kungsbacka ut årlig avgift, då man själv får uppdatera och 
ha kontroll på när avgiften skall betalas in så man inte förlorar sin plats i kön? 

Fråga 3; Varför tar Kungsbacka ut avgift för att skriva kontrakt? 

Fråga 4; Var i kommunens Årsredovisning hittar jag dessa intäkter? 

Fråga 5; Har kommunen några planer på att upprätta en 
"Ungdoms bostadskö"? 
Som bostadsförmedlingen fungerar idag kommer unga att ha mycket svårt att 
få en hyreslägenhet inom rimlig tid. 

'? 

Kungsbacka 20210:816 
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Framtagande av oppositionsbudget på demokratiska grunder i Kungsbacka 

 

För att kommunens invånare ska kunna göra väl avvägda beslut när de går till valurnorna var fjärde år 

så krävs att de fått möjligheten att få reda på vad kommunens olika politiska partier står för. 

Alla partier och dess medlemmar, oavsett om man har en roll i ledande position eller i opposition, 

har möjlighet att visa vad de står för genom till exempel insändare och inlägg i den offentliga 

debatten i sociala medier. Folkvalda politiker kan dessutom göra sina röster hörda genom bland 

annat motioner, inlägg i debatterna i kommunfullmäktige eller genom att väcka ärenden i 

nämnderna. 

Det som oppositionspartierna ej kan göra är att visa hur de skulle prioritera i kommunens hela 

ekonomi när budget skall beslutas varje år. Idag är det bara de ledande politikerna, de som idag styr 

Kungsbacka, som får den omfattande hjälp av tjänstemän som krävs för att göra en budget över 

kommunens hela ekonomi. Detta bidrar till att det blir svårt för Kungsbackas invånare att få en bild 

av hur de olika politikerna skulle prioritera när det gäller till vad och var de anser att kommunens 

pengar gör mest nytta. 

Detta utgör ett demokratiskt underskott där man inte ger de politiskt folkvalda samma möjligheter 

att nå ut med sin ekonomiska politik och sina prioriteringar i kommunen. Det utgör ett demokratiskt 

dilemma att invånarna i Kungsbacka inte kan veta, inför kommande val, vad de olika partierna skulle 

göra om de fick makten över kommunens plånbok. 

De flesta av våra grannkommuner i Halland och regionen har idag ett fungerande system där både 

ledande partier och oppositionspartier får stöd av kommunens ekonomer. Falkenberg är ett exempel 

där samtliga partier i demokratisk anda får likvärdigt stöd av kommunens ekonomer. De har 

gemensamma möten inför budget med hela KSAU och representanter från alla övriga partier (alltså 

även de partier som ej har ledamöter i KSAU). Representanter från samtliga partier har möjlighet att 

ställa alla frågor som önskas. När därefter de ledande politikerna lagt sin budget med ekonomernas 

hjälp, står sedan dessa ekonomer till oppositionspartiernas förfogande. 

Kan våra grannkommuner i Halland lyckas med att hålla den demokratiska fanan högt så kan även vi i 

Kungsbacka. 

 

Med detta som bakgrund yrkar jag: 

• att kommunfullmäktige beslutar om att ta fram ett förslag på hur tjänstepersoner i berörda 

förvaltningar kan stödja samtliga partier även utanför majoriteten med sina budgetförslag 

varje år. 

Magdalena Sundqvist (S) 

Ledamot Kommunfullmäktige 

.-:a 
~• Socialdemokraterna 



	
	
	210824	
	
Motion	Utökad	budgetberedning/Verksamhetsberedning		
	
Vi	i	Sverigedemokraterna	anser	att	det	är	av	stor	vikt	ur	demokratisk	synvinkel	att	alla	partier	som	är	
representerade	i	fullmäktige	ska	ges	samma	förutsättningar	och	få	lika	tillgång	till	underlag	att	arbeta	
med	inför	framtagande	av	budgetförslag.		
För	att	oppositionen	ska	kunna	bidraga	och	fatta	så	bra	beslut	som	möjligt	för	Kungsbacka	kommun	
och	dess	invånare	är	transparens	och	delaktighet	av	största	vikt.		
	
Idag	finns	en	budgetberedning	som	består	av	KSAU;s	ledamöter.	De	får	då	regelbundet	information	
från	våra	tjänstepersoner	och	därmed	en	bred	insyn	i	allt	som	rör	Kungsbacka	kommuns	
verksamheter	och	resurser.	Övriga	i	oppositionen	blir	inbjudna	till	budgetdag/dagar	vid	ett	tillfälle	
om	året.	Vi	anser	inte	att	det	räcker.	
	
Vi	har	därför	som	förslag	att	Kungsbacka	kommun	ska	ha	en	budgetberedning	som	inkluderar	alla	
partier	som	är	representerade	i	fullmäktige.		
För	att	förtydliga	att	det	rör	både	Kungsbacka	kommuns	ekonomiska	förutsättningarna	och	de	olika	
verksamheterna	så	har	vi	även	som	förslag	att	man	ändrar	benämningen	från	Budgetberedning	till	
Verksamhetsberedning.	
Verksamhetsberedningens	syfte	ska	då	vara	att	alla	partier	ska	få	gemensam	information	samt	
möjlighet	att	diskutera	tillsammans	och	ställa	frågor	till	tjänstepersoner	gällande	verksamheter	och	
resurser	löpande	under	året.	Verksamhetsberedningen/Budgetberedningen	ska	bestå	av	
representanter	från	KSAU	samt	representanter	från	de	partier	i	fullmäktige	som	inte	är	
representerade	i	KSAU.	
	
De	politiska	förslagen	utarbetas	sedan	i	respektive	partier.	
	
Med	anledning	av	ovanstående	yrkar	vi	i	Sverigedemokraterna	därmed	kommunfullmäktige	
besluta:	

-Att	Budgetberedningen	utökas	så	att	den	då	består	av	representanter	från	KSAU	samt	
representanter	från	de	partier	i	fullmäktige	som	inte	är	representerade	i	KSAU	

-Att	ändra	benämningen	från	Budgetberedning	till	Verksamhetsberedning		

	



	
	
	
210824		
	
Motion	
Riktlinjer	för	dagarvode		
	
I	antagna	riktlinjer	och	regler	för	förmåner	till	förtroendevalda	står	följande,	
	
”Arvode	
Arvoden	avser	ersättning	för	det	arbete	som	är	förenat	med	uppdragen.	
	
Dagarvode	
Utbetalas	med	0,17	%	av	årsarvodet	för	övriga	kommunalråd	för	sammanträde	och	vissa	
aktiviteter	som	varar	upp	till	4	timmar	(halvt	dagarvode)	samt	att	för	sammanträde	som	varar	mer	
än	4	timmar	utgår	arvode	med	två	halva	dagarvoden	(helt	dagarvode).	
Vid	mer	än	ett	sammanträde	och/eller	aktivitet	under	samma	dag	får	det	totala	arvodet	enligt	
denna	punkt	för	en	och	samma	person	inte	överstiga	ett	helt	dagarvode”	
	
Arvode	utgår	alltså	med	halvt	alternativt	helt	dagarvode	för	förtroendevald	som	deltar	på	
sammanträde	eller	viss	aktivitet.	Ett	helt	dagarvode	(	2	halva	dagarvoden)	är	max	vad	som	utbetalas	
till	en	och	samma	person	under	en	och	samma	dag.	
För	de	förtroendevalda	som	har	uppdrag	i	fler	nämnder	kan	det	därmed	innebära	att	den	
förtroendevalde	deltar	i	möten	eller	annan	aktivitet	utan	ersättning.		
Exempelvis	om	förtroendevald	har	heldag	med	nämnd	och	senare	har	ytterligare	möte	med	annan	
nämnd	på	kvällen,	då	ersätts	inte	det	senare.		
	
Vi	i	Sverigedemokraterna	anser	inte	det	är	rimligt,	utan	ersättning	ska	utgå	för	det	som	
förtroendevald	deltar	i.	
	
Med	anledning	av	ovanstående	yrkar	vi	i	Sverigedemokraterna	därmed	kommunfullmäktige	
besluta:	
	
	
-Att	revidera	Riktlinjer	och	regler	för	förmåner	till	förtroendevalda	genom	att	under	dagarvode	stryka	
följande	text.	
		
”Vid	mer	än	ett	sammanträde	och/eller	aktivitet	under	samma	dag	får	det	totala	arvodet	enligt	
denna	punkt	för	en	och	samma	person	inte	överstiga	ett	helt	dagarvode”	
	
Sverigedemokraterna	Kungsbacka	genom		
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§ 107 Dnr 2021-00633 

Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ersättare i 
Patientnämnden Halland 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Bo Karlsing (S) med omedelbar verkan från 
uppdraget som ersättare i Patientnämnden Halland. 

Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ersättare i 
Patientnämnden Halland till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Bo Karlsing (S) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag som 
ersättare i Patientnämnden Halland. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Bo Karlsing (S), 2021-05-08 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ersättare i 
Patientnämnden Halland till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga 
Bo Karlsing (S) med omedelbar verkan från uppdraget som ersättare i 
Patientnämnden Halland, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan bordlägga fyllnadsvalet för 
uppdraget som ersättare i Patientnämnden Halland till nästkommande sammanträde 
och överlämna ärendet till kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning, 
och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Bo Karlsing (S), Patientnämnden Halland, Kommunledningskontoret: Troman, 
Ciceron; Service: lönecenter 



Från: Bo Karlsing 
Skickat: lördag, maj 8, 2021 9:52 fm
Till: Christian Johansson
Ämne: Re: Avsägelse Patientnämnd Halland

Hej Christian
Jag har avsagt mig uppdraget som ersättare i Patientnämnden, att gälla fr.o.m årsskiftet 
2021

Hälsningar

Bo Karlsing Socialdemokraterna Kungsbacka
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Från: Niklas Mattsson <niklas.mattsson@kungsbacka.se>
Skickat: den 9 augusti 2021 09:16:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, 
Stockholm, Vienna
Till: Patrik Johansson <patrik.johansson2@kungsbacka.se>; Anders Ekström 
<anders.ekstrom@kungsbacka.se>; l

; Lisa Andersson <lisa.andersson@kungsbacka.se>
Ämne: Avsägelse av uppdrag

Hej Patrik!

Här med avsäger jag mig mina samtliga uppdrag jag har i Kungsbacka kommun.

Jag har blivit vald till ordförande för Synskadades riksförbund och kan då inte ha politiska 
uppdrag, varför jag vill bli entledigad så fort som möjligt från dessa uppdrag.

Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, förste vice ordförande i förskola 
och skola samt som gruppledare för Kristdemokraterna i kommunfullmäktige i Kungsbacka.

Med vänlig hälsning,
Niklas Mattsson

Niklas Mattsson

Gruppledare för Kristdemokraterna i Kungsbacka

Mobil: 
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Från: Karin Augustsson <karin.augustsson@kungsbacka.se>

Skickat: Friday, August 27, 2021 1:19:38 PM
Till: Christian Johansson <christian.johansson@kungsbacka.se>

Ämne: Ledamot i nämnd

Hej!

Härmed vill jag meddela att jag vill bli entledigad från min plats som ledamot i nämnden 
gymnasie & arbetsmarknad från och med 1 september 2021. 
Har informerat Marianne Pleijel idag.
Hälsningar

Karin Augustsson 
Hämta Outlook för iOS
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Från: Elisabet Nordin

Till: Patrik Johansson

Kopia: Marina Björnbecker; Kent Stenhammar

Ärende: Ersättare i nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Datum: den 30 augusti 2021 15:14:22

Hej!
Jag vill avsäga mig uppdraget som ersättare i nämnden för Miljö & Hälsoskydd med
omedelbar verkan.

Med vänlig hälsning
Elisabeth Meyer Nordin (S)

Hämta Outlook för iOS

mailto:elisabet.nordin2@kungsbacka.se
mailto:patrik.johansson2@kungsbacka.se
mailto:marina.bjornbecker@kungsbacka.se
mailto:kent.stenhammar@kungsbacka.se
https://aka.ms/o0ukef


Från: Mikael Bokerud
Till: Patrik Johansson
Kopia: Niklas Mattsson
Ärende: Avsäger mig uppdraget i Tekniknämnden
Datum: den 2 september 2021 23:44:23

Hej!

För en tid sedan meddelade jag min nämndsekreterare att jag avsäger mig uppdraget som
ersättare för KD i Tekniknämnden.

Orsaken är att jag för närvarande har väldigt hög arbetsbelastning på mitt vanliga jobb och
det går tyvärr inte att kombinera med mina politiska uppdrag i Kungsbacka.

Det har varit roligt och lärorikt att sitta med i nämnden och kanske kan jag komma tillbaka
någon gång i framtiden när min arbetssituation ser annorlunda ut.

Mvh

Mikael Bokerud
Ersättare i Teknik för KD

mailto:mikael.bokerud@kungsbacka.se
mailto:patrik.johansson2@kungsbacka.se
mailto:niklas.mattsson@kungsbacka.se


en

Beslut 
VARBERGS TINGSRÄTT Datum Diarienummer 

iguaP  SVERIGES DOMSTOLAR 2021-08-30 TVA 2021/90 

Lagmannen 

Entledigande av nämndeman 

Christian Johansson, Kungsbacka, har begärt att entledigas från sitt 
uppdrag som nämndeman vid Varbergs tingsrätt. 

Tingsrätten bifaller Christian Johanssons begäran. 

Kungsbacka kommun ska utse ersättare för kvarvarande 
mandat • eriod. 

Lagman 

Box 121, 432 23 Varberg • Besöksadress: Östra Långgatan 7 • Telefon: 0340-62 84 00 • varbergs.tingsratt@dom.se 
www.domstol.se/varbergs-tingsratt 

Öppettider: Måndag- fredag 08.00-16.00 



Från:
Skickat:måndag, september 6, 2021 11:23 fm
Till:mats.sjosten@dom.se
Kopia: varbergs.tingsratt@dom.se; Christian Johansson
Ämne: Entledigande

Hej!
Då jag flyttat till annan kommun kan jag inte längre ta uppdrag som nämndeman utan jag 
behöver ersättas.
Mvh
Per‐Olof Östlund
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