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Närvarologg för ordinarie ledamöter 

Ledamot Logg 
Lisa Andersson (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Eva Borg (S) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
Carita Boulwén (SD) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
Fredrik Hansson (C) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
Andreas Johansson (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
Ulrika Landergren (L) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Christian Johansson (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
Johan Tolinsson (S) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
Stefan Jägnert (SD) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Niklas Mattsson (KD) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
Kristina Karlsson (C) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Maria Gathendahl (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Anders Ekström (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Maria Losman (MP) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
Peder Kirsten (L) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Magdalena Sundqvist (S) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
Roger Larsson (KB) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
Tommy Bech (SD) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
Marianne Pleijel (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Bengt Alderin (C) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
Maria Rasmussen (V) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
Filip Berndtsson (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
Lars Eriksson (S) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
Susanne Andersson (SD) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
Kalle Påsse Sundvall (M) Marianne Wallengren (M) ersätter §§ 110-133 
Henrik Arnesson (C) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
Marie Wadström (KD) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
Monica Neptun (L) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
Stephan Philipson (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
Elisabeth Lyckevall (S) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Roger Krantz (SD) Stefan Vilumsons (SD) ersätter §§ 110-133 
Thure Sandén (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
Anders Eriksson (C) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
Hravn Forsne (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
Kent Stenhammar (S) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
Jan Eric Knutas (L) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Clas Rosander (MP) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Charlotte Wallenstein (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Torbjörn Andersson (SD) Hampus Jägnert (SD) ersätter §§ 110-133 

Agnetha Ernegård (-) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Annika Hedman (C) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Axel Storckenfeldt (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
Sara Heikkinen Breitholtz (S) Gert Svensson (S) ersätter §§ 110-133 
Peter Wesley (KD) Deltar i upprop 1 kl. 18:01  
Peter Söderberg (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Kenth Wallin (SD) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Kristina Rasmussen (V) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Franklin Eck (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Elin Hysén (L) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Rickard Wäst (S) Susann Petrusson (S) ersätter §§ 110-133 
Heinrich Kaufmann (C) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Per-Axel Carlsson (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Tobias Eriksson (SD) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Berit Bergström (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Maj-Britt Rane-Andersson (S) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Karin Green (C) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Ann-Helene Reimertz (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Madelene Höök (L) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Thord Brynielsson (SD) Ulf Svärdh (SD) ersätter §§ 110-133 
Per Stenberg (M) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
Ulrika Högstrand (KD) Deltar i upprop 1 kl. 18:01 
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Närvarologg för ersättare 

Ersättare Logg 
* Marianne Wallengren (M) Ankom kl. 17:55 
* Gert Svensson (S) Ankom kl. 17:55 
* Susann Petrusson (S) Ankom kl. 17:55 
* Stefan Vilumsons (SD) Ankom kl. 17:55 
* Hampus Jägnert (SD) Ankom kl. 17:55 
* Ulf Svärdh (SD) Ankom kl. 17:55 
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§ 110 Dnr 2021-00582 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Vård & Omsorg enligt 16 kap 
6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har 
verkställts tre månader efter beslut. 

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras. 

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband 
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda 
revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-06-22, § 192 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-01, § 214 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2021-04-21, § 38 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-04-13 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Vård & Omsorg 
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§ 111 Dnr 2021-00581 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 
som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en 
insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen 
sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även 
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-06-22, § 193 
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 Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
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§ 112 Dnr 2021-00733 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg 
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte 
har verkställts tre månader efter beslut. 

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras. 

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband 
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda 
revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-08-24, § 218 
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 Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
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§ 113 Dnr 2021-00027 

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

Beslut 

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 

Kommunstyrelsen 2021-06-22, § 194 
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 
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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 Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Gruppledare, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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§ 114 Dnr 2021-00260 

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

Beslut 

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 

Kommunstyrelsen 2021-06-22, § 195 
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 Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Beslutet skickas till 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
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§ 115 Dnr 2021-00279 

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

Beslut 

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 

Kommunstyrelsen 2021-08-24, § 217 
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 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Kultur & Fritid 
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§ 116 Dnr 2021-00694 

Sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige 

Beslut 

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 fastställer varje år kommande års sammanträdesdagar. 
Utgångspunkten i planeringen av sammanträdesdagar finns angiven i 
kommunfullmäktiges arbetsordning. I arbetsordningen framgår att 
kommunfullmäktige som huvudregel sammanträder andra tisdagen i månaden, varje 
månad, förutom januari och juli månad. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-08-24, § 219 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-17, § 263 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-10 
Kalender över sammanträdesdagar 2022 för KSAU, KS och KF 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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§ 117 Dnr 2021-00695 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2022 

Beslut 

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 

Kommunstyrelsen 2021-08-24, § 220 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-17, § 264 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-11 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Kommunledningskontoret: Kansliet 
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§ 118 Dnr 2021-00644 

Översyn av valdistriktsindelning samt namngivning av nya valdistrikt 
inför valen 2022 

Beslut 

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 

Kommunstyrelsen 2021-08-24, § 221 
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 
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Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Hallands län 
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§ 119 Dnr 2021-00745 

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

Beslut 

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. 

Reservation 

Ulrika Landergren (L), Peder Kirsten (L), Monica Neptun (L), Jan Eric Knutas (L), 
Elin Hysén (L) och Madelene Höök (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
egna yrkanden. 

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 

Kommunstyrelsen 2021-08-24, § 222 
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 
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Kommunfullmäktige 2021-04-13, § 64 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Johan Tolinsson (S) och Niklas Mattsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Elin Hysén (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 Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag och Elin Hyséns (L) yrkande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Elin Hyséns (L) yrkande mot 
varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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§ 120 Dnr 2021-00717 

Begäran från Eksta Bostads AB om godkännande av aktieförvärv, i 
avsikt att förvärva fastigheten Enen 1:3 

Beslut 

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 

Kommunstyrelsen 2021-08-24, § 223 
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 Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Eksta Bostads AB 
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§ 121 Dnr 2021-00578 

Inrättande av hållbarhetspris i Kungsbacka 

Beslut 

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 

Kommunstyrelsen 2021-08-24, § 224 
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. 
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Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till Maria Losmans (MP) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag och Maria Losmans (MP) m.fl. yrkande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Maria Losmans (MP) m.fl. 
yrkande mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 122 Dnr 2021-00824 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras på 
nästkommande sammanträde av nämnden för Service ordförande Fredrik Hansson 
(C). 

Sammanfattning av ärendet 

Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en interpellation till nämnden för Service 
ordförande Fredrik Hansson (C) om bostadsförmedlingen i kommunen. 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Agnetha Ernegård (-) till nämnden för Service ordförande Fredrik 
Hansson (C) om bostadsförmedlingen, 2021-08-16 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan besluta att 
interpellationen får ställas och besvaras på nästkommande sammanträde nämnden för 
Service ordförande Fredrik Hansson (C), och finner att kommunfullmäktige bifaller 
det. 

Beslutet skickas till 

Fredrik Hansson (C) 
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§ 123 Dnr 2021-00842 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en motion om att ta fram ett förslag på 
hur tjänstemän i berörda förvaltningar kan stödja samtliga partier representerade i 
kommunfullmäktige, inte bara de fyra som ingår i den politiska majoriteten, med att 
ta fram budgetförslag inför kommunfullmäktiges behandling av kommunbudgeten. 

Beslutsunderlag 

Motion från Magdalena Sundqvist (S) om framtagande av oppositionsbudget på 
demokratiska grunder i Kungsbacka, 2021-08-24 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 124 Dnr 2021-00865 

Anmälan av motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om utökad 
budgetberedning 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har inkommit med en motion om att 
utöka budgetberedningen så att den består av representanter från kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt representanter från de partier i kommunfullmäktige som inte är 
representerade i kommunstyrelsens arbetsutskott. Vidare föreslår motionärerna att 
benämningen ska ändras från budgetberedning till verksamhetsberedning. Syftet med 
beredningen ska vara att alla partier gemensamt ska få information samt möjlighet att 
löpande under året diskutera till och ställa frågor till tjänstemän avseende 
verksamheterna och dess resurser. 

Beslutsunderlag 

Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om utökad budgetberedning, 2021-08-31 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 125 Dnr 2021-00864 

Anmälan av motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om ändring av 
riktlinjer för dagarvode 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har inkommit med en motion om att 
ändra riktlinjerna för dagarvode. Motionärerna vill att riktlinjer och regler för 
förmåner till förtroendevalda ändras under rubriken 2.4 Arvoden, under stycket om 
Dagarvoden, så att meningen "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" stryks. 

Bestämmelsen innebär att ersättningen för en förtroendevalda inte kan överstiga ett 
helt dagarvode under en dag, oberoende av antalet sammanträden och aktiviteter som 
den förtroendevalde deltar i under dagen. 

Beslutsunderlag 

Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om ändring av riktlinjer för dagarvode,  
2021-08-31 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 126 Dnr 2021-00633 

Fyllnadsval för uppdrag som ersättare i Patientnämnden Halland 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Olof Clarin (S) till uppdraget som ny ersättare i 
Patientnämnden Halland för tiden till och med 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige entledigade Bo Karlsing (S) från uppdraget som ersättare i 
Patientnämnden Halland vid sammanträdet 8 juni 2021. Kommunfullmäktige 
bordlade samtidigt fyllnadsvalet till nästkommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2021-06-08, § 107 
Avsägelse från Bo Karlsing (S), 2021-05-08 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktige utser Olof Clarin (S) till uppdraget som ny ersättare i 
Patientnämnden Halland för tiden till och med 31 december 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan utse Olof 
Clarin (S) till uppdraget som ny ersättare i Patientnämnden Halland för tiden till och 
med 31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Olof Clarin (S), Patientnämnden Halland, Kommunledningskontoret: Troman, 
Ciceron; Service: lönecenter 
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§ 127 Dnr 2021-00812 

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. 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Niklas Mattsson (KD) med omedelbar verkan från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Hallands län att ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Niklas Mattsson (KD) utses genom ny sammanräkning.  

Kommunfullmäktige entledigar Niklas Mattsson (KD) med omedelbar verkan från 
uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen samt ledamot och 1:e vice ordförande i 
nämnden för Förskola & Grundskola. 

Kommunfullmäktige utser Marie Wadström (KD) till uppdraget som ny ledamot i 
kommunstyrelsen för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Peter Wesley (KD) till uppdraget som ny ersättare i 
kommunstyrelsen för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Helena Nyborg (KD) till uppdraget som ny ledamot och 
ny 1:e vice ordförande i nämnden för Förskola & Grundskola för tiden till och med 
31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Jenny Thorbjörnsson (KD) till uppdraget som ny ersättare 
i nämnden för Förskola & Grundskola för tiden till och med 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Niklas Mattsson (KD) har inkommit med en begäran om entledigande från sina 
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen samt 
ledamot och 1:e vice ordförande i nämnden för Förskola & Grundskola. 

Eftersom nuvarande ersättare i kommunstyrelsen Marie Wadström (KD) utses till 
ledamot i kommunstyrelsen genomförs också fyllnadsval för uppdraget som ersättare 
i kommunstyrelsen. 

Eftersom nuvarande ersättare i nämnden för Förskola & Grundskola Helena Nyborg 
(KD) utses till ledamot i nämnden för Förskola & Grundskola genomförs också 
fyllnadsval för uppdraget som ersättare i nämnden för Förskola & Grundskola. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Niklas Mattsson (KD), 2021-08-09 
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Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktige utser Marie Wadström (KD) till uppdraget som ny ledamot i 
kommunstyrelsen för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Peter Wesley (KD) till uppdraget som ny ersättare i 
kommunstyrelsen för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Helena Nyborg (KD) till uppdraget som ny ledamot och 
ny 1:e vice ordförande i nämnden för Förskola & Grundskola för tiden till och med 
31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Jenny Thorbjörnsson (KD) till uppdraget som ny ersättare 
i nämnden för Förskola & Grundskola för tiden till och med 31 december 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga 
Niklas Mattsson (KD) med omedelbar verkan från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan tillskriva Länsstyrelsen i 
Hallands län att ny ledamot i kommunfullmäktige efter Niklas Mattsson (KD) utses 
genom ny sammanräkning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan entlediga Niklas Mattsson 
(KD) med omedelbar verkan från uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen samt 
ledamot och 1:e vice ordförande i nämnden för Förskola & Grundskola, och finner 
att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Marie Wadström (KD) 
till uppdraget som ny ledamot i kommunstyrelsen för tiden till och med 31 december 
2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Peter Wesley (KD) till 
uppdraget som ny ersättare i kommunstyrelsen för tiden till och med 31 december 
2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Helena Nyborg (KD) till 
uppdraget som ny ledamot och ny 1:e vice ordförande i nämnden för Förskola & 
Grundskola för tiden till och med 31 december 2022, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Jenny Thorbjörnsson 
(KD) till uppdraget som ny ersättare i nämnden för Förskola & Grundskola för tiden 
till och med 31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Niklas Mattsson (KD), Marie Wadström (KD), Peter Wesley (KD), Helena Nyborg 
(KD), Jenny Thorbjörnsson (KD), Länsstyrelsen i Hallands län, kommunstyrelsen, 
nämnden för Förskola & Grundskola, Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; 
Service: lönecenter 
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§ 128 Dnr 2021-00853 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Karin Augustsson (M) med omedelbar verkan från 
uppdraget som ledamot i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Kommunfullmäktige utser Maria Svärd Wänt (M) till uppdraget som ny ledamot i 
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Max Ramström (M) till uppdraget som ny ersättare i 
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad för tiden till och med 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Karin Augustsson (M) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ledamot i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Eftersom nuvarande ersättare i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Maria 
Svärd Wänt (M) utses till ledamot i nämnden genomförs också fyllnadsval för 
uppdraget som ersättare i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Karin Augustsson (M), 2021-08-27 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktige utser Maria Svärd Wänt (M) till uppdraget som ny ledamot i 
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Max Ramström (M) till uppdraget som ny ersättare i 
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad för tiden till och med 31 december 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga 
Karin Augustsson (M) med omedelbar verkan från uppdraget som ledamot i 
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, och finner att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Maria Svärd Wänt (M) 
till uppdraget som ny ledamot i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad för tiden 
till och med 31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Max Ramström (M) till 
uppdraget som ny ersättare i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad för tiden 
till och med 31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Beslutet skickas till 

Karin Augustsson (M), Maria Svärd Wänt (M), Max Ramström (M), nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad, Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; 
Service: lönecenter 
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§ 129 Dnr 2021-00858 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Elisabeth Meyer Nordin (S) med omedelbar verkan 
från uppdraget som ersättare i nämnden för Miljö & Hälsoskydd. 

Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ersättare i nämnden 
för Miljö & Hälsoskydd till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Elisabeth Meyer Nordin (S) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ersättare i nämnden för Miljö & Hälsoskydd. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Elisabeth Meyer Nordin (S), 2021-08-30 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ersättare i nämnden 
för Miljö & Hälsoskydd till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga 
Elisabeth Meyer Nordin (S) med omedelbar verkan från uppdraget som ersättare i 
nämnden för Miljö & Hälsoskydd, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan bordlägga fyllnadsvalet för 
uppdraget som ersättare i nämnden för Miljö & Hälsoskydd till nästkommande 
sammanträde och överlämna ärendet till kommunfullmäktiges valberedning för 
vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Elisabeth Meyer Nordin (S), nämnden för Miljö & Hälsoskydd, 
Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter 
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§ 130 Dnr 2021-00869 

Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ersättare i nämnden för 
Teknik 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Mikael Bokerud (KD) med omedelbar verkan från 
uppdraget som ersättare i nämnden för Teknik. 

Kommunfullmäktige utser Tomas Thorvaldsson (KD) till uppdraget som ny ersättare 
i nämnden för Teknik för tiden till och med 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Mikael Bokerud (KD) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ersättare i nämnden för Teknik. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Mikael Bokerud (KD), 2021-09-02 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktige utser Tomas Thorvaldsson (KD) till uppdraget som ny ersättare 
i nämnden för Teknik för tiden till och med 31 december 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga 
Mikael Bokerud (KD) med omedelbar verkan från uppdraget som ersättare i 
nämnden för Teknik, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Tomas Thorvaldsson 
(KD) till uppdraget som ny ersättare i nämnden för Teknik för tiden till och med 31 
december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Mikael Bokerud (KD), Tomas Thorvaldsson (KD), nämnden för Teknik, 
Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter 
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§ 131 Dnr 2021-00881 

Fyllnadsval för uppdrag som nämndeman vid Varbergs tingsrätt 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ny nämndeman vid 
Varbergs tingsrätt till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Varbergs tingsrätt har beviljat Christian Johanssons begäran om entledigande från 
dennes uppdrag som nämndeman vid Varbergs tingsrätt. Varbergs tingsrätt har 
samtidigt överlämnat till kommunfullmäktige i Kungsbacka att utse ny nämndeman 
för kvarvarande mandatperiod. 

Beslutsunderlag 

Varbergs tingsrätts beslut om entledigande av Christian Johansson samt begäran om 
fyllnadsval, 2021-08-30  

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ny nämndeman vid 
Varbergs tingsrätt till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan bordlägga 
fyllnadsvalet för uppdraget som ny nämndeman vid Varbergs tingsrätt till 
nästkommande sammanträde och överlämna ärendet till kommunfullmäktiges 
valberedning för vidare beredning. 

Beslutet skickas till 

Varbergs tingsrätt, Christian Johansson, Kommunledningskontoret: Troman 
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§ 132 Dnr 2021-00883 

Fyllnadsval för uppdrag som nämndeman vid Varbergs tingsrätt 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar att Per-Olof Östlund avflyttat från Kungsbacka 
kommun och därmed har valbarheten för uppdraget som nämndeman vid Varbergs 
tingsrätt enligt rättegångsbalkens 4 kap. 6 § upphört. 

Kommunfullmäktige utser Sven-Arne Bimstrand, Ottostorpsvägen 24, 434 97 
Kungsbacka, till uppdraget som ny nämndeman vid Varbergs tingsrätt för tiden till 
och med 31 december 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Per-Olof Östlund har avflyttat från Kungsbacka kommun och därmed har 
valbarheten för uppdraget som nämndeman vid Varbergs tingsrätt enligt 
rättegångsbalkens 4 kap. 6 § upphört. 

Kommunfullmäktige ska enligt rättegångsbalkens 4 kap. 8 § genomföra fyllnadsval 
för uppdraget. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Per-Olof Östlund, 2021-09-06 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktige utser Sven-Arne Bimstrand, Ottostorpsvägen 24, 434 97 
Kungsbacka, till uppdraget som ny nämndeman vid Varbergs tingsrätt för tiden till 
och med 31 december 2023. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan notera att 
Per-Olof Östlund avflyttat från Kungsbacka kommun och att valbarheten för 
uppdraget som nämndeman vid Varbergs tingsrätt enligt rättegångsbalkens 4 kap. 6 § 
därmed har upphört, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Sven-Arne Bimstrand, 
Ottostorpsvägen 24, 434 97 Kungsbacka, till uppdraget som ny nämndeman vid 
Varbergs tingsrätt för tiden till och med 31 december 2023, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Varbergs tingsrätt, Per-Olof Östlund, Sven-Arne Bimstrand, 
Kommunledningskontoret: Troman 
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§ 133 Dnr 2021-00005 

Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 9 juni 2021 till 7 september 2021 har följande skrivelser inkommit 
till kommunfullmäktige: 

 Kommunrevisionens förstudie avseende nyanländas boendesituation utifrån 
barnkonventionen. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan notera 
redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 
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