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§ 170 Dnr 2021-00012 
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förändring av ärendelistan. 

Sammanfattning av ärendet 
Följande ärenden utgår från sammanträdet: 

 Ärende 1 - Utdelning av Hållbarhetspris i Kungsbacka 

 Ärende 2 - Utdelning av minnesgåva till förtroendevalda. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan godkänna 
förändring av ärendelistan, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 171 Dnr 2021-00578 
Utdelning av Hållbarhetspris i Kungsbacka 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet utgår från sammanträdet. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (46) 
Kommunfullmäktige Datum  

2021-12-07 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 172 Dnr 2021-01150 
Utdelning av minnesgåva till förtroendevalda 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet utgår från sammanträdet. 
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§ 173 Dnr 2021-00013 
Information om revisionsrapporter från kommunrevisionen 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Litsegård och Christine Lindeberg från kommunrevisionen och Erik Nerén 
från EY informerar om genomförd granskning av kommunens interna kontroller för 
att motverka kvalificerade välfärdsbrott. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (46) 
Kommunfullmäktige Datum  

2021-12-07 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 174 Dnr 2021-00952 
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 2 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 2021-11-23, § 304 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12, § 360 
Nämnden för Vård & Omsorg 2021-09-15, § 82 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-03 

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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§ 175 Dnr 2021-00963 
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 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 2021-11-23, § 305 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12, § 361 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2021-09-16, § 134 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse 2021-09-02 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs sammanställning av ej verkställda 
beslut inrapporterade till IVO kvartal 2 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg sammanställning av ej verkställda 
gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 1-4 2020 och 1-2 2021 

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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§ 176 Dnr 2020-00395 
Antagande av taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med 
tillhörande tjänster till organisationer och enskilda invånare 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med 
tillhörande tjänster till organisationer och enskilda invånare, daterad 2021-10-13, att 
gälla från den 1 januari 2022.  

Tidigare beslutad taxa upphör samtidigt att gälla.  

Kommunfullmäktige delegerar till nämnden för Kultur & Fritid att besluta om under 
året tillkommande hyror inom ramen för taxan. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur & Fritid har gjort en översyn av bidrags- och taxesystemet för föreningslivet. 
En del av översynen rör taxan för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar 
med tillhörande tjänster. Taxan ska antas av kommunfullmäktige. 

Nämnden för Kultur & Fritid beslutade vid sitt sammanträde den 23 september 2021 
att anta ett nytt bidragssystem till föreningar. Vid samma sammanträde lämnades 
också ett förslag till kommunfullmäktige om en ny taxa för uthyrning av lokaler med 
mera. 

Taxan bygger på nedanstående faktorer:  

 Avgiftsuttag vid tillgång till en nyttighet  

 Marknadsjämförelse  

 Upplevelse av nytta för kunden snarare än kostnadstäckning för kommunen  

 Mängden bokade timmar motsvarar det verkliga behovet  

 Likabehandling av liknande hyrestagare  

 Enkelhet framför exakthet 

 Taxan ska innebära så liten administration som möjligt för hyrestagarna 

 Principen om att inte konkurrera med privata alternativ. 

Sammantaget är avgiftsnivåerna på liknande nivå som tidigare år och jämförbara 
med grannkommuner. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-11-23, 306 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-26, § 372 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-13 
Taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster till 
organisationer och enskilda invånare, reviderad 2021-10-13 
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Nämnden för Kultur & Fritid 2021-09-23, §§ 45-46 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-09-16 
Taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster till 
organisationer och enskilda invånare, 2021-09-16 
Taxor & avgifter 2021 Kultur & Fritid 

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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§ 177 Dnr 2020-00901 
Införande av taxa för prövning av ansökan om godkännande av enskild 
huvudman för förskolor och fritidshem 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som enskild 
huvudman för fristående förskola eller fristående fritidshem, daterad 2021-11-02.  

Taxan träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 
2022. 

Jäv 
Marianne Pleijel (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 
Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 att införa nya krav i skollagen (2010:800), för 
tillstånd om att få bedriva enskild verksamhet inom bland annat skolverksamhet. 
Lagändringarna började gälla den 1 januari 2019. Förändringarna i skollagen innebär 
bland annat att statens skolinspektion eller den kommun som handlägger ärenden om 
godkännande av en enskild som huvudman får ta ut en avgift för ansökningar om 
godkännande enligt 2 kap. 5 §. 

I och med ändringarna i skollagen har kommunen möjlighet att ta ut en avgift för 
handläggningen av ärenden rörande ansökningar om godkännande av en enskild som 
huvudman och/eller vid kontroll av ändrade lednings- eller ägarförhållanden. 
Avgiften får enligt kommunallagen inte överstiga självkostnadsprincipen, det vill 
säga utgå ifrån den arbetstid och de resurser som ärendeberedningen kräver. 

Nämnden för Förskola & Grundskola tagit fram förslag till taxa med avgifter för 
nyetablering av fristående förskola och nyetablering av fristående fritidshem. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-11-23, § 307 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-16, § 388 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-02 
Kommunstyrelsens förvaltning, Förslag Taxa för avgift vid ansökan om 
godkännande som enskild huvudman för fristående förskola eller fristående 
fritidshem, 2021-11-02 
Kommunstyrelsens förvaltning, Jämförande dokument - Taxa för avgift vid ansökan 
om godkännande som enskild huvudman för fristående förskola eller fristående 
fritidshem, 2021-11-02 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2021-09-15, § 112 
Förvaltningen för Förskola & Grundskola tjänsteskrivelse, 2021-08-16 
Förskola & Grundskola, Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som enskild 
huvudman för fristående förskola eller fristående fritidshem, 2021-08-16 
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Nämnden för Förskola & Grundskola 2020-08-26, § 78 
Förvaltningen för Förskola & Grundskola – Sammanställning 2020-07-14 av avgifter 
i kommuner för ansökan om att starta fristående förskola och anmälan om ändring av 
verksamheten 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Förskola & Grundskola, Kommunledningskontoret: Styrning & 
Ekonomi 
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§ 178 Dnr 2021-00026 
Redovisning av icke färdigberedda motioner (2, 2021) 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och 
med 2021-10-27 till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan 
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har framkommit vid beredningen 
anmälas till kommunfullmäktige inom samma tidpunkt. I Kungsbacka kommun ska 
kommunstyrelsen två gånger per år redovisa till fullmäktige vilka motioner som inte 
har beretts färdigt. 

Redovisningen ska även innehålla planerat datum för behandling i fullmäktige för de 
motioner som är äldre än ett år. Redovisningen innehåller sex motioner äldre än ett 
år. Svar på dessa motioner beräknas innan årsskiftet 2021/2022 eller under första 
kvartalet 2022. Utöver det innehåller redovisningen ett antal motioner som väcktes i 
kommunfullmäktige i slutet av 2020 eller början av 2021. Dessa motioner är 
inplanerade för politisk behandling under det första och andra kvartalet 2022 och 
beräknas med andra ord kunna besvaras inom ett år eller strax över ett år från att de 
väcktes. 

Även övriga motioner kommer enligt bedömningen att kunna behandlas politiskt 
inom den angivna ettårsgränsen. Sammanställningen omfattar motioner som väckts, 
men inte besvarats till och med den 27 oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-11-23, § 308 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09, § 382 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-11 
Sammanställning, redovisning av motioner, 2021-10-27 

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

Beslutet skickas till 
Berörda nämnder 
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§ 179 Dnr 2021-00430 
Svar på motion från Eva Borg (S) m.fl. om demokratidagar 

Beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionens intention och ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda hur motionens intentioner kan genomföras så att fokus blir på att 
förankra och försvara demokratin. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Lars Eriksson (S) 
föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 13 april 2021 att 
kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda hur Demokratidagar skulle kunna 
anordnas årligen i Kungsbacka. Motionärerna anser att det är viktigt att, på en 
speciell dag på året, engagera såväl offentlig som privat sektor, gamla som unga och 
alla samhällsmedborgare som kommunen bedriver välfärd för, i en dialog kring de 
demokratiska värden som vårt samhälle vilar på. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 151 
Kommunstyrelsen 2021-10-19, § 284 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28, § 329 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-09-06 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-05-11, § 188 
Kommunfullmäktige 2021-05-11, § 61 
Motion från Eva Borg (S) m.fl. 2021-04-01 
Sammanfattning av Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) och Maria Losman (MP) yrkar bifall till motionen. 

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 
Kommunstyrelsen 
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§ 180 Dnr 2020-00846 
Svar på motion från Clas Rosander (MP) m.fl. om mänskligare 
budgetering 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att förebyggande arbete är 
en del i nämndernas ordinarie verksamhet och därmed hanteras inom beslutad 
budgetram. Resultatfonder möjliggör att nämnderna kan ta med överskott och 
underskott samt ombudgetera pågående projekt till kommande år. Vidare är Ett 
Kungsbacka principiellt förhållningssätt enligt Kommunbudgeten, vilket innebär att 
nämnderna förutsätts samverka inom alla områden, något det också finns många 
goda exempel på. 

Sammanfattning av ärendet 
Clas Rosander (MP) och Elisabeth Sahlsten (MP) har i en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 6 oktober 2020 föreslagit att kommunen ska utveckla 
budgetarbetet så att mänskligt förebyggande arbete får ett mer rättvisande värde än 
vad som enbart är möjligt med en ettårsbudget och krav på balansering över 
treårsperioder. 

Motionärerna föreslår också att kommunen ska utveckla verksamheterna så att 
kommunen fungerar mer sömlöst mellan nämnderna så att förebyggande arbete, 
oavsett om det utförs i egen regi eller av föreningar och företag, inte bollas runt 
mellan olika nämnder. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 152 
Kommunstyrelsen 2021-10-19, § 285 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05, § 349 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 307 
Kommunfullmäktige 2020-10-06, § 131 
Motion från Clas Rosander m.fl., 2020-10-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Clas Rosander (MP) och Maria Losman (MP) yrkar bifall till motionen. 

Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag och Clas Rosanders (MP) m.fl. yrkande. 
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Clas Rosanders (MP) m.fl. 
yrkande mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
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§ 181 Dnr 2019-00779 
Svar på motion från Maria Losman (MP) om samhällsplanering, 
bergtäkter och schaktmassor 

Beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag 1 och avslår motionens förslag 1a-1d 
samt förslag 2. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 5 november 2019 om att kommunen ska arbeta fram en 
strategi för hantering av berg- och schaktmassor.  

Motionären föreslår att den översiktliga täktplanen för Kungsbacka kommun från 
1999 ska omarbetas till en strategi i samråd med våra kommungrannar och 
länsstyrelsen, detta som en del i översiktsplaneringen. Motionären vill att 
täktstrategin ska ta upp olika möjligheter kring begagnat krossmaterial i analysen av 
behoven, att den utgår från att naturgrus inte ska användas (inte bara "bör minska") 
samt att grundvattnet inte ska förorenas (inte bara "bör inte förorenas"). 

Vidare vill motionären att täktstrategin också ska omfatta logistiskt lämpliga platser 
för mellanlagring av massor (inte bara "bör upplagestationer lokaliseras"). 
Avslutningsvis vill motionären att kommunen ska utarbeta planer för hur strategin 
ska omsättas i verkligheten. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 148 
Kommunstyrelsen 2021-09-21, § 251 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-31, § 296 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-12-03, § 400 
Kommunfullmäktige 2019-11-05, § 167 
Motion från Maria Losman (MP) om samhällsplanering bergtäkter och schaktmassor, 
2019-10-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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 
Kommunstyrelsen 
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§ 182 Dnr 2020-00329 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) m.fl. om bostadsförmedling 
till ungdomar 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till befintliga 
arbetssätt. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) och Roger Larsson (KB) har i en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 14 april 2020 föreslagit att det ska skapas en särskild kö för 
ungdomar i åldern 18–25 år, avseende de lägenheter som förmedlas av kommunens 
bostadsförmedling. 

Vidare vill motionärerna bevaka att lämpliga lägenheter av nyproduktionen blir 
ungdomsbostäder samt att lämpliga lägenheter i befintliga fastigheter omdefinieras 
till ungdomsbostäder. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 147 
Kommunstyrelsen 2021-09-21, § 250 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-31, § 295 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-27 
Eksta Bostads AB:s yttrande, 2020-09-21 
Nämnden för Service 2020-08-27, § 72 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2020-06-25 
Kommunfullmäktige 2020-04-14, § 34 
Motion från Agnetha Ernegård (-) och Roger Larsson (KB), 2020-04-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Agnetha Ernegård (-) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag och Agnetha Ernegårds (-) yrkande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Agnetha Ernegårds (-) yrkande 
mot varandra, och att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
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§ 183 Dnr 2021-00421 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om att tillsätta en arbetsgrupp 
som utreder om Alléskolan ska bevaras eller rivas 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att Alléskolans framtid 
kommer avgöras efter markanvisningstävlingen då exploatörer har haft möjlighet att 
utreda och kostnadsberäkna olika förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 13 
april 2021 att kommunen ska tillsätta en arbetsgrupp som utreder om Alléskolan ska 
bevaras eller rivas. Motionären vill att arbetsgruppen ska utreda om byggnaden är i 
ett sådant skick att det är ekonomiskt och långsiktigt försvarbart att bevara och 
använda den som en central samlingsplats för en mängd olika aktiviteter. Om 
Alléskolan bevaras vill motionären att det utreds vad byggnaden ska innehålla. 
Utredningen ska utgöra ett underlag till politikernas beslut om Alléskolans framtid. 

Motionären anser att det är bråttom eftersom det är många olika verksamheter som i 
dag lever i ovisshet om och i så fall hur deras verksamheter kommer att påverkas vid 
en förändring av tillgängliga lokaler. Förslag till projektnamn är ”Kulturhuset Allé”. 

Den 22 juni 2021 godkände kommunstyrelsen planprogrammet för kvarteret Ejdern 
där Alléskolan ligger. I det finns två möjliga alternativ till utveckling av 
Alléskoltomten: bevara eller riva Alléskolan. Kommunstyrelsen kommer fatta beslut 
rörande Alléskolans framtid i samband med markanvisning av området innan 
detaljplanearbetet påbörjas. 

Inför ett sådant beslut kommer en fördjupad utredning om den tekniska statusen av 
Alléskolan tas fram och kostnadsbedömas. Utöver det kommer utredningen 
eventuellt ta fram underlag rörande innehåll och funktion för skolbyggnaden om den 
ska bevaras. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 150 
Kommunstyrelsen 2021-10-19, § 283 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14, § 316 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-25 
Kommunstyrelsen 2021-06-22, § 180 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11, § 186  
Kommunfullmäktige 2021-04-13, § 62 
Motion från Roger Larsson (KB) om att tillsätta en arbetsgrupp som utreder om 
Alléskolan ska bevaras eller rivas, 2021-03-31 
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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. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (46) 
Kommunfullmäktige Datum  

2021-12-07 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 184 Dnr 2021-00322 
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om handlingsplan för 
suicidprevention 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till pågående 
arbete med att implementera Regional handlingsplan för suicidprevention 2021–2025 
Region Halland och anpassa arbetet efter Kungsbacka kommuns förhållanden. 

Reservation 
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna yrkanden.  

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 9 
mars 2021 att Kungsbacka ska ta fram en handlingsplan för suicidprevention.  

Sedan 2009 finns en nationell handlingsplan för suicidprevention och den har enligt 
motionären inte gett önskat resultat. 233 kommuner i landet inklusive Kungsbacka 
saknar kommunövergripande handlingsplaner för förebyggande av självmord, enligt 
kartläggning av organisationen Suicide Zero. 

Kungsbacka kommun har varit delaktiga i Region Hallands arbete med att ta fram 
den regionala handlingsplanen som antogs av regionstyrelsen den 17 mars 2021. 
Arbete pågår nu i kommunen med att implementera och anpassa den regionala 
planen till lokala förhållanden. Arbetet samordnas av förvaltningen för Kultur & 
Fritid. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 149 
Kommunstyrelsen 2021-09-21, § 252 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-07, § 305 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-11 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2021-08-25, § 103 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-07-09 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2021-06-23, § 77 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-24 
Nämnden för Kultur & Fritid 2021-06-17, § 32 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-06-08 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2021-06-17, § 109 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-05-31 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-30, § 134 
Kommunfullmäktige, 2021-03-09, § 37 
Motion från Carita Boulwén (SD), 2021-03-09 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Carita Boulwén (SD), Kenth Wallin (SD) och Susanne Andersson (SD) yrkar bifall 
till motionen. 

Kristina Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag och Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Carita Boulwéns (SD) m.fl. 
yrkande mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
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§ 185 Dnr 2021-01114 
Svar på interpellation från Clas Rosander (MP) till kommunstyrelsens 
ordförande Lisa Andersson (M) om Kattegatts Kustvattenråd 

Beslut 
Kommunfullmäktige förklarar interpellationsdebatten för avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 
Clas Rosander (MP) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Lisa Andersson (M) om Kattegatts Kustvattenråd. 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation, 2021-11-18 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 162 
Interpellation från Clas Rosander (MP) till kommunstyrelsens ordförande Lisa 
Andersson (M) om Kattegatts Kustvattenråd, 2021-11-08 

Anförande 
Lisa Andersson (M) 
Clas Rosander (MP) 
Britt Tönnberg (S) 
Peter Söderberg (M) 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan förklara 
interpellationsdebatten för avslutad, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 186 Dnr 2021-01083 
Svar på interpellation från Magdalena Sundqvist (S) till 
kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M) om säkerställande 
av barnens rätt i Anneberg-Älvsåker 

Beslut 
Kommunfullmäktige förklarar interpellationsdebatten för avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Lisa Andersson (M) om säkerställande av barnens rätt i Anneberg-
Älvsåker. 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation, 2021-11-29 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 159 
Interpellation från Magdalena Sundqvist (S) om säkerställande av barnens rätt i 
Anneberg-Älvsåker, 2021-10-29 

Anförande 
Lisa Andersson (M) 
Magdalena Sundqvist (S) 
Elin Hysén (L) 
Clas Rosander (MP) 
Hravn Forsne (M) 
Johan Tolinsson (S) 
Ulrika Landergren (L) 
Stephan Philipson (M) 
Thure Sandén (M) 
Susann Petrusson (S) 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan förklara 
interpellationsdebatten för avslutad, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 187 Dnr 2021-01085 
Svar på interpellation från Magdalena Sundqvist (S) till nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknads ordförande Elin Hysén (L) om 
säkerställande av barnens rätt i Anneberg-Älvsåker 

Beslut 
Kommunfullmäktige förklarar interpellationsdebatten för avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en interpellation till ordförande i 
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Elin Hysén (L) om säkerställande av 
barnens rätt i Anneberg-Älvsåker 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation, 2021-11-28 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 160 
Interpellation från Magdalena Sundqvist (S) om säkerställande av barnens rätt i 
Anneberg-Älvsåker, 2021-10-29 

Anförande 
Elin Hysén (L) 
Magdalena Sundqvist (S) 
Lisa Andersson (M) 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan förklara 
interpellationsdebatten för avslutad, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 189 Dnr 2021-01149 
Anmälan av interpellation från Elisabeth Sahlsten (MP) till nämnden för 
Tekniks ordförande Monica Neptun (L) om cykelbanor runt skolorna 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen avskrivs då ersättaren Elisabeth 
Sahlsten (MP) inte är tjänstgörande vid sammanträdet. 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Sahlsten (MP) har inkommit med en interpellation till nämnden för 
Tekniks ordförande Monica Neptun (L) om cykelbanor runt skolorna. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Elisabeth Sahlsten (MP) till nämnden för Tekniks ordförande 
Monica Neptun (L) om cykelbanor runt skolorna, 2021-11-21 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan besluta att 
avskriva interpellationen då ersättaren Elisabeth Sahlsten (MP) inte är tjänstgörande 
vid sammanträdet, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 190 Dnr 2021-01157 
Anmälan av motion från Eva Borg (S) om att ta fram en 
träbyggnadsstrategi 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S) har inkommit med en motion om att ta fram en träbyggnadsstrategi 
som ser över hur Kungsbacka som kommun kan främja trä som byggnadsmaterial. 

Beslutsunderlag 
Motion från Eva Borg (S) om att ta fram en träbyggnadsstrategi, 2021-11-22 

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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§ 191 Dnr 2021-01156 
Anmälan av motion från Johan Tolinsson (S) om att utreda 
förutsättningarna för en Ledardag 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) har inkommit med en motion om att utreda hur en ledardag kan 
skapas. Motionären vill att ledarträffarna inom kommunen ska utvecklas med 
målsättningen om ett utvecklande ledarskap. 

Beslutsunderlag 
Motion från Johan Tolinsson (S) om att utreda förutsättningarna för en Ledardag, 
2021-11-22 

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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§ 192 Dnr 2021-01155 
Anmälan av motion från Johan Tolinsson (S) m.fl. om närvarorätt och 
ersättningar för personalföreträdare i politiska nämnder 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) har inkommit med en motion 
om att ta fram ett reglemente eller en policy där det framgår att personalföreträdare 
behåller sin lön under den tid de närvarar vid nämndernas sammanträden. Vidare ska 
det av styrdokumentet framgå att personalföreträdare som deltar under icke arbetstid 
erhåller ersättning samt att nämnderna ersätter de arbetsställen som får en kostnad, 
till exempel för vikarie, med anledning av personalföreträdares närvaro vid ett 
nämndsammanträde. 

Beslutsunderlag 
Motion från Johan Tolinsson (S) m.fl. om närvarorätt och ersättningar för 
personalföreträdare i politiska nämnder, 2021-11-24  

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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§ 193 Dnr 2021-01154 
Anmälan av motion från Johan Tolinsson (S) m.fl. om att öppna 
restaurangerna på våra äldreboenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) har inkommit med en motion 
om att kommunen ska återinföra möjligheten för pensionärer att kunna äta på 
kommunens äldreboenden till självkostnadspris samt att köken på äldreboendena ska 
utvecklas till tillagningskök. 

Beslutsunderlag 
Johan Tolinsson (S) m.fl. om att öppna restaurangerna på våra äldreboenden,  
2021-11-24 

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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§ 194 Dnr 2021-01193 
Anmälan av motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om att införa 
kommunala ordningsvakter som patrullerar på särskilt otrygga platser i 
Kungsbacka 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) och Hampus Jägnert (SD) har inkommit med en motion om att 
utreda möjligheten att införa kommunala ordningsvakter som patrullerar på särskilt 
otrygga platser i Kungsbacka stad under de dagar och tider som otryggheten upplevs 
som störst. 

Beslutsunderlag 
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om att införa kommunala ordningsvakter som 
patrullerar på särskilt otrygga platser i Kungsbacka, 2021-12-01 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 195 Dnr 2021-01132 
Val av ledamot och ersättare till Kungsbacka Jaktvårdskrets  
2022-01-01–2022-12-31 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ledamot och ersättare till Kungsbacka 
Jaktvårdskrets för perioden 2022-01-01–2022-12-31 

Ledamot  Jenny Nilsson (M) 

Ersättare  Martin Petersson (C) 

Kommunfullmäktige valberednings förslag 
Kommunfullmäktige utser Jenny Nilsson (M) till ledamot och Martin Petersson (C) 
till ersättare i Kungsbacka Jaktvårdskrets för perioden 2022-01-01–2022-12-31. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan utse Jenny 
Nilsson (M) till ledamot och Martin Petersson (C) till ersättare i Kungsbacka 
Jaktvårdskrets för perioden 2022-01-01–2022-12-31, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det 

Beslutet skickas till 
Kungsbacka Jaktvårdskrets, de valda, kommunledningskontoret: Troman 
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§ 196 Dnr 2021-01133 
Val av ledamot och ersättare till Tölö bygdegårdsförening  
2022-01-01–2022-12-31 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ledamot och ersättare till Tölö 
Bygdegårdsförening för perioden 2022-01-01–2022-12-31 
Ledamot Emanuel Forsell (M) 

Ersättare Lena Hammarberg (C) 

Kommunfullmäktige valberednings förslag 
Kommunfullmäktige utser Emanuel Forsell (M) till ledamot och Lena Hammarberg 
(C) till ersättare i Tölö Bygdegårdsförening för perioden 2022-01-01–2022-12-31. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan utse Emanuel 
Forsell (M) till ledamot och Lena Hammarberg (C) till ersättare i Tölö 
Bygdegårdsförening för perioden 2022-01-01–2022-12-31, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Tölö Bygdegårdsförening, de valda, kommunledningskontoret: Troman 
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§ 197 Dnr 2021-00923 
Fyllnadsval för uppdrag som ersättare i valnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Ulf Helgesson (KB) till uppdraget som ny ersättare i 
valnämnden för tiden till och med 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade Christer Jorland (-) från sitt uppdrag som ledamot i 
valnämnden vid sammanträdet den 9 november 2021. Vid sammanträdet utsågs 
nuvarande ersättaren i valnämnden Leif Gullvert (KB) till ny ledamot i valnämnden 
samtidigt som fyllnadsvalet för uppdraget som ersättare i valnämnden bordlades till 
nästkommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 165 
Avsägelse från Christer Jorland (-), 2021-09-08 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
Kommunfullmäktige utser Ulf Helgesson (KB) till uppdraget som ny ersättare i 
valnämnden för tiden till och med 31 december 2022. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan utse Ulf 
Helgesson (KB) till uppdraget som ny ersättare i valnämnden för tiden till och med 
31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Ulf Helgesson (KB), valnämnden, Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; 
Service: lönecenter 
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§ 198 Dnr 2021-00922 
Fyllnadsval för uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ny ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning till nästkommande sammanträde och överlämnar 
ärendet till kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade Stefan Sundberg (KB) från sitt uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktiges valberedning vid sammanträdet den 9 november 
2021. Vid sammanträdet utsågs nuvarande ersättaren i kommunfullmäktiges 
valberedning Roger Larsson (KB) till ny ledamot i valberedningen samtidigt som 
fyllnadsvalet för uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning 
bordlades till nästkommande sammanträde. 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ny ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning 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 ersättare i kommunfullmäktiges valberedning till 
nästkommande sammanträde och överlämna ärendet till kommunfullmäktiges 
valberedning för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktiges valberedning, Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; 
Service: lönecenter 
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§ 199 Dnr 2021-01016 
Fyllnadsval för uppdrag som ersättare i nämnden för Vård & Omsorg 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Ingalill Ottosson (SD) till uppdraget som ny ersättare i 
nämnden för Vård & Omsorg för tiden till och med 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige entledigade Lars Gallon (SD) från sitt uppdrag som ersättare i 
nämnden för Vård & Omsorg vid sammanträdet den 9 november 2021. 
Kommunfullmäktige bordlade samtidigt fyllnadsvalet för uppdraget som ersättare i 
nämnden för Vård & Omsorg till nästkommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 167 
Avsägelse från Lars Gallon (SD), 2021-10-13 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
Kommunfullmäktige utser Ingalill Ottosson (SD) till uppdraget som ny ersättare i 
nämnden för Vård & Omsorg för tiden till och med 31 december 2022. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan utse Ingalill 
Ottosson (SD) till uppdraget som ny ersättare i nämnden för Vård & Omsorg för 
tiden till och med 31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Ingalill Ottosson (SD), nämnden för Vård & Omsorg, Kommunledningskontoret: 
Troman, Ciceron; Service: lönecenter 
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§ 200 Dnr 2021-01143 
Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ledamot i nämnden för 
Miljö & Hälsoskydd 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Linn Feldt (M) med omedelbar verkan från 
uppdraget som ledamot i nämnden för Miljö & Hälsoskydd. 

Kommunfullmäktige utser Lars-Erik Hörmander (M) till uppdraget som ny ledamot i 
nämnden för Miljö & Hälsoskydd för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Dick Andersson (M) till uppdraget som ny ersättare i 
nämnden för Miljö & Hälsoskydd för tiden till och med 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Linn Feldt (M) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag som 
ledamot i nämnden för Miljö & Hälsoskydd. 

Eftersom nuvarande ersättaren i nämnden för Miljö & Hälsoskydd Lars-Erik 
Hörmander (M) utses till ledamot i nämnden ska också fyllnadsval genomföras för 
uppdraget som ersättare i nämnden för Miljö & Hälsoskydd. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Linn Feldt (M), 2021-11-19 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
Kommunfullmäktige utser Lars-Erik Hörmander (M) till uppdraget som ny ledamot i 
nämnden för Miljö & Hälsoskydd för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Dick Andersson (M) till uppdraget som ny ersättare i 
nämnden för Miljö & Hälsoskydd för tiden till och med 31 december 2022. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga 
Linn Feldt (M) med omedelbar verkan från uppdraget som ledamot i nämnden för 
Miljö & Hälsoskydd, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Lars-Erik Hörmander 
(M) till uppdraget som ny ledamot i nämnden för Miljö & Hälsoskydd för tiden till 
och med 31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Dick Andersson (M) till 
uppdraget som ny ersättare i nämnden för Miljö & Hälsoskydd för tiden till och med 
31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Beslutet skickas till 
Linn Feldt (M), Lars-Erik Hörmander (M), Dick Andersson (M), nämnden för Miljö 
& Hälsoskydd, Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter 
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§ 201 Dnr 2021-00717 
Fyllnadsval för uppdrag som suppleant i Björkgläntans Fastighets AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige utser Christer Kilersjö till suppleant i styrelsen för 
Björkgläntans Fastighets AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 7 september 2021, § 120, 
att godkänna Eksta Bostads AB:s förvärv av aktierna i Björkgläntans Fastighets AB. 
I samband med godkännandet utsågs också Franklin Eck och Maria Lundgren till 
styrelseledamöter i Björkgläntans Fastighets AB. Beslutet behöver nu kompletteras 
med val av en suppleant till styrelsen. 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
Kommunfullmäktige utser Christer Kilersjö till suppleant i styrelsen för 
Björkgläntans Fastighets AB. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan utse Christer 
Kilersjö till suppleant i styrelsen för Björkgläntans Fastighets AB, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Christer Kilersjö, Eksta Bostads AB 
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§ 202 Dnr 2021-00005 
Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 10 november 2021 till 7 december 2021 har följande skrivelser 
inkommit till kommunfullmäktige: 

 Länsstyrelsen i Hallands läns beslut att Christer Jorland (-) utsetts till ny 
ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med 14 oktober 2022. 

 Nämnden för Individ & Familjeomsorgs beslut om taxor och avgifter inom 
nämnden för Individ & Familjeomsorgs verksamhet 2022 

 Kommunrevisionens granskning av kommunens interna kontroller för att 
motverka kvalificerade välfärdsbrott. 

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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