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Närvarologg för ordinarie ledamöter
Ledamot
Hravn Forsne (M)
Hans Forsberg (M)
Lisa Andersson (M)
Christian Johansson (M)
Marianne Kierkemann (M)
Per Ödman (M)
Axel Storckenfeldt (M)
Ulrika Jörgensen (M)
Franklin Eck (M)
Anders Ekström (M)
Ulla Krantz (M)
Karin Fahlström Augustsson (M)
Per Stenberg (M)
Lars Thelén (M)
Christina Äng (M)
Maria Gathendahl (M)
Mariette Grattbeck (M)
Peter Söderberg (M)
Thure Sandén (M)
Bengt Adolfsson (M)
Marianne Pleijel (M)
Fredrik Hansson (C)
Maria Mia Andersson (C)
Marie Andersson (C)
Heinrich Kaufmann (C)
Kristina Karlsson (C)
Kerstin Ekman-Hake (C)
Bengt Alderin (C)
Ulrika Landergren (L)
Christian Haneson (L)
Monica Neptun (L)
Jan Eric Knutas (L)
Madelene Höök (L)
Eirik Langjord (L)
Peter Wesley (KD)
Niklas Mattsson (KD)
Britt Tönnberg (S)
Frida Jansson (S)
Reneé Sylvan (S)
Kent Stenhammar (S)
Eva Borg (S)
Johan Tolinsson (S)
Elisabeth Lyckevall (S)
Sara Heikkinen (S)
Maj-Britt Rane Andersson (S)
Gert Svensson (S)
Jon Thorbjörnson (V)

Justera
re

Logg
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Charlotte Wallenstein (M) autoers. kl. 18:02 till kl. 18:39 (§ 38), ord. ankom
kl. 19:39 (§ 39)
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Ulf Persson (C) autoers. kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18.02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Ingela Hansson (S) autoers. kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Ingvar Olsén (S) autoers. kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18.02

Maria Rasmussen (V)

Kristina Karlsson (V) autoers. kl. 18:02 till kl. 19:40 (§ 38), ord. ankom kl.
19:40 (§ 39)

Emma Vildstrand (MP)
Eva Ringdahl (MP)

Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
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Ledamot
Maria Losman (MP)
Clas Rosander (MP)
Thord Brynielsson (SD)
Carita Boulwén (SD)
Jessica L Larsson (SD)
Kenth Wallin (SD)
James Kujansuu (-)
Stefan Jägnert (SD)
Mikaela Zackrisson (KB)
Roger Larsson (KB)
Agnetha Ernegård (KB)

Logg
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Susanne Justesen (SD) autoers. kl. 18:02
Tommy Bech (SD) autoers. kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Lämplig ersättare saknas
Deltar i upprop 1 kl. 18:02 , utgår kl. 21:00 (§ 46), Christer Jorland (KB) ers.
kl. 21:01 (§ 47)
Deltar i upprop 1 kl. 18:02
Deltar i upprop 1 kl. 18:02

Närvarologg för ersättare
Ersättare

Logg

* Charlotte Wallenstein (M)

Ankom kl. 18:00, ersätter Ulrika Jörgensen (M) §§ 35-38 samt närvarar §§
39-43 (utgår kl. 20:26)

* Kalle Sundvall (M)
* Gunilla Apler (M)
* Henrik Gradén (M)
* Anna Säve (M)
* Rolf-Arne Ullaeus (M)
* Bo Hammarstrand (M)
* Ulf Persson (C)
* Annika Hedman (C)
* Marie Björsell (C)
* Elin Hysén (L)
* Marie Wadström (KD)
* Daniel Kvist (KD)
* Ingela Hansson (S)
* Ingvar Olsén (S)
* Conny Loftander (S)

Ankom kl. 17:57
Ankom kl. 18:00, utgår kl. 20:25 (§ 43)
Ankom kl. 17:58
Ankom kl. 17:58
Ankom kl. 17:58
Ankom kl. 17:56
Ankom kl. 17:51, ersätter Kerstin Ekman-Hake (C)
Ankom kl. 17:51
Ankom kl. 17:52, utgår kl. 20:23 (§ 42)
Ankom kl. 17:50
Ankom kl. 17:50
Ankom kl. 17:50
Ankom kl. 17:49, ersätter Britt Tönnberg (S)
Ankom kl. 17:50, ersätter Sara Heikkinen (S)
Ankom kl. 17:46

* Kristina Rasmussen (V)

Ankom kl. 17:38, ersätter Maria Rasmussen (V) §§ 35-38 (utgår kl. 19.45)

* Hans Webeck (V)
* Lars-Anders Lundberg (MP)
* Rigmor Jorkander Stjernedal
(MP)
* Susanne Justesen (SD)
* Tommy Bech (SD)

Ankom kl. 18:00
Ankom kl. 17:50

* Christer Jorland (KB)
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Ankom kl. 17:47
Ankom kl. 17:46, ersätter Carita Boulwén (SD)
Ankom kl. 17:45, ersätter Jessica L Larsson (SD)
Ankom kl. 18:01, närvarar §§ 35-46 och ersätter Mikaela Zackrisson (KB)
§§47-52=
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Innehåll

Justera
re

Information om våldsbejakande extremism

6

Information från Fredrik Hansson (C) om rådslag Barbrobetalar

7

Tilläggsavtal till exploateringsavtal Mariedalskrysset etapp 3

8

Förtroendevaldas arvoden 2019

10

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal samt ändring av
reglemente för kommunstyrelsen

16

Svar på motion från Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) om lån
till nyanlända istället för bidrag vid "glapp" i väntan på etableringsstöd

19

Svar på motion från Maria Losman (MP) och Clas Rosander (MP) om
biologisk mångfald

21

Svar på motion från Maria Losman (MP) om markanvisningar i konkurrens

24

Svar på motion från Roger Larsson (KB) och Agnetha Ernegård (KB) om
flytt av den bruna serveringskiosken på Kungsbacka torg

25

Svar på motion från Roger Larsson (KB) och Agneta Ernegård (KB) om
nedlagda träffpunkter för pensionärer

27

Svar på motion från Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) om att
inte ta emot de asylsökande, ensamkommande flyktingbarn och nyanlända
som anvisas till kommunen

29

Svar på motion från Maria Rasmussen (V) och Jon Thorbjörnsson (V) om
större ansvar för asylsökande barn och ungdomar

30

Svar på motion från Renée Sylvan (S) och Eva Borg (S) om att förenkla för
att anmäla "enkelt avhjälpta hinder"

32

Anmälan av motion från Maj-Britt Rane Andersson (S) om hälsosamma
skolcaféer i Kungsbackas grundskolor och gymnasieskolor

34

Anmälan av interpellation från Clas Rosander (MP) till kommunalråd
Fredrik Hansson (C) om tryggheten i Kullavik-Särö-Kungsbacka

35

Fyllnadsval från uppdrag som ersättare i nämnden för Teknik

36

Eventuellt nya avsägelser och val till kommunala uppdrag

37

Redovisning av inkomna skrivelser

38
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Eventuellt nya avsägelser och val till kommunala uppdrag

39

§ 35
Information om våldsbejakande extremism
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Samordnare Mevludina Abazovic informerar kommunfullmäktige om Kungsbacka
kommuns arbete mot våldsbejakande extremism.
Beslutsgång
Ordförande Per Ödman (M) ställer proposition på om kommunfullmäktige kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
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§ 36
Information från Fredrik Hansson (C) om rådslag Barbrobetalar
Dnr KS/2018:112
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning
Barbrobetalar är ett forum för ungdomsinflytande som funnits sedan 2005. Varje
termin är det förslagkampanj. Då kan alla mellan 14 och 20 år som bor eller studerar
i Kungsbacka kommun lämna in förslag till förbättringar i kommunen. Fredrik
Hansson (C) rapporterar från höstens Barbrobetalarkampanj som hölls den 29
november på kulturhuset Fyren.
Beslutsunderlag
Rapport från rådslag Barbrobetalar höstterminen 2017, 2018-02-20
Förslag under sammanträdet
Ordförande Per Ödman (M) ställer proposition på om kommunfullmäktige kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
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§ 37
Tilläggsavtal till exploateringsavtal Mariedalskrysset etapp 3
Dnr KS/2017:428
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner tilläggsavtal till Exploateringsavtal
Mariedalskrysset, undertecknat av exploatör 2017-11-29, avseende exploatering av
etapp 3 inom fastigheten Iserås 4:89 i Mariedalskrysset, Onsala till Onsala Gårdar
AB.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare utses att för kommunens räkning underteckna samtliga i ärendet
nödvändiga handlingar.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har genom ingånget exploateringsavtal daterat 2016-11-20 förbundit sig
att försälja del av fastigheten Iserås 4:89 till bolaget. Exploateringsavtalet antogs av
kommunfullmäktige 2017-10-12. Avtalet är giltigt under förutsättning att beslut om
antagande av avtalet och detaljplanen vunnit laga kraft 2017-12-31.
Exploateringen består av 3 etapper där den enda skillnaden i avtalsvillkoren är att
etapp 3 förfaller ett år tidigare än övriga etapper. Bolaget har därför inkommit med
förfrågan om villkorsändring av exploateringsavtal gällande etapp 3 med 1 år, det vill
säga att nytt villkorsdatum är 2018-12-31.
Med detta tilläggsavtal är avtalet giltigt under förutsättning att beslut om antagande
av detaljplan samt exploateringsavtal vunnit laga kraft 2018-12-31.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2018-02-20, § 53, Beslut: Kommunstyrelsen rättar
beslut 2017-12-19 så att kommunstyrelsens godkännande av
tilläggsavtalet istället är förslag till godkännande av
kommunfullmäktige. Förslag: Kommunfullmäktige godkänner
tilläggsavtal till Exploateringsavtal Mariedalskrysset, undertecknat av
exploatör 2017-11-29, avseende exploatering av etapp 3 inom
fastigheten Iserås 4:89 i Mariedalskrysset, Onsala till Onsala Gårdar
AB. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras
respektive ställföreträdare utses att för kommunens räkning underteckna
samtliga i ärendet nödvändiga handlingar.
Kommunstyrelsen, 2017-12-19, § 295, Beslut: Kommunstyrelsen
Justera
re
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godkänner tilläggsavtal till Exploateringsavtal Mariedalskrysset,
undertecknat av exploatör 2017-11-29, avseende exploatering av etapp 3
inom fastigheten Iserås 4:89 i Mariedalskrysset, Onsala till Onsala
Gårdar AB. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller
deras respektive ställföreträdare utses att för kommunens räkning
underteckna samtliga i ärendet nödvändiga handlingar.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-11-15
Tilläggsavtal till exploateringsavtal etapp 3 gällande del av fastigheten
Iserås 4:89, undertecknat 2017-11-29
Exploateringsavtal Mariedalskrysset – Avtal om genomförande och
överlåtelse av mark, undertecknat 2016-12-13
Beslutsgång
Ordförande Per Ödman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Onsala Gårdar AB
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§ 38
Förtroendevaldas arvoden 2019
Dnr KS/2018:35
Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att beräkningsgrunden för årsarvoden uttryckt i
basbelopp förändras enligt följande för heltidsengagerade förtroendevalda:
Heltidsengagerade förtroendevalda

Årsarvode uttryckt i antal prisbasbelopp med
utgångspunkt från 2018 (45 500 kr) att gälla från 1
januari 2019

Kommunstyrelsens ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Övriga kommunalråd

22
20
20
19

2. Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdesarvode utgår för
kommunfullmäktige med 0,17 % av årsarvodet till övriga kommunalråd samt
att för övriga nämnder och styrelser utgår arvode med 0,17 % av årsarvodet
för övriga kommunalråd för sammanträde som varar upp till 4 timmar (halvt
dagarvode) samt att för sammanträde som varar mer än 4 timmar utgår
arvode med dubbelt halvt dagarvode.
3. Kommunfullmäktige beslutar om årsarvoden för deltidsengagerade
förtroendevalda enligt bilaga 1, daterad 2018-02-05.
Reservation
Johan Tolinsson (S), Ingela Hansson (S), Frida Jansson (S), Reneé Sylvan (S), Kent
Stenhammar (S), Eva Borg (S), Elisabeth Lyckevall (S), Ingvar Olsén (S), Maj-Britt
Rane Andersson (S), Gert Svensson (S), Tommy Bech (SD), Peter Wesley (KD),
Niklas Mattsson (KD), Emma Vildstrand (MP), Eva Ringdahl (MP), Maria Losman
(MP) och Clas Rosander (MP) reserverar sig till förmån för Johan Tolinssons (S)
m.fl. yrkande.
Jon Thorbjörnson (V) och Kristina Rasmussen (V) reserverar sig till förmån för Jon
Thorbjörnssons (V) förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges arvodesberedning har arbetat fram ett förslag till ändringar av
arvoden inför 2019 och de ändringar som är aktuella i samband med en ny
mandatperiod.
Beräkningsgrunden för beräkning av sammanträdesarvode föreslås vara oförändrad.
Sammanträdesarvode utgår för kommunfullmäktige med 0,17 % av årsarvodet till
Justera
re
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övriga kommunalråd samt att för övriga nämnder och styrelser utgår arvode med
0,17 % av årsarvodet för övriga kommunalråd för sammanträde som varar upp till 4
timmar (halvt dagarvode) samt att för sammanträde som varar mer än 4 timmar utgår
arvode med dubbelt halvt dagarvode.
Arvodesberedningen föreslår årsarvoden till deltidsengagerade förtroendevalda från
2019 enligt bilaga 1. Förslaget är anpassat efter förändringar av organisationen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-02-20, § 54, Förslag: 1) Kommunfullmäktige beslutar att
beräkningsgrunden för årsarvoden uttryckt i basbelopp förändras enligt följande för
heltidsengagerade förtroendevalda:
Heltidsengagerade förtroendevalda
Årsarvode uttryckt i antal prisbasbelopp
med utgångspunkt från 2018 (45 500 kr) att gälla från 1 januari 2019
Kommunstyrelsens ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Övriga kommunalråd

22
20
20
19

2) Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdesarvode utgår för
kommunfullmäktige med 0,17 % av årsarvodet till övriga kommunalråd samt att för
övriga nämnder och styrelser utgår arvode med 0,17 % av årsarvodet för övriga
kommunalråd för sammanträde som varar upp till 4 timmar (halvt dagarvode) samt
att för sammanträde som varar mer än 4 timmar utgår arvode med dubbelt halvt
dagarvode.
3) Kommunfullmäktige beslutar om årsarvoden för deltidsengagerade
förtroendevalda enligt bilaga 1, daterad 2018-02-05.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-02-12
Arvodesberedningens protokoll 2018-02-05 § 5, med bilaga, Förslag:
1) Kommunfullmäktige beslutar att beräkningsgrunden för årsarvoden uttryckt i
basbelopp förändras för heltidsengagerade förtroendevalda, enligt årsarvode
uttryckt i antal prisbasbelopp md utgångspunkt från 2018 (45 000 kr) att gälla från 1
januari 2019::
Kommunstyrelsens ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Övriga kommunalråd

22
20
20
19

2) Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdesarvode utgår för
kommunfullmäktige med 0,17 % av årsarvodet till övriga kommunalråd samt att för
övriga nämnder och styrelser utgår arvode med 0,17 % av årsarvodet för övriga
kommunalråd för sammanträde som varar upp till 4 timmar (halvt dagarvode) samt
att för sammanträde som varar mer än 4 timmar utgår arvode med dubbelt halvt
dagarvode.
3) Kommunfullmäktige beslutar om årsarvoden för deltidsengagerade
förtroendevalda enligt bilaga 1, daterad 2018-02-05.
Justera
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4) Kommunfullmäktige beslutar även att det inte ska utses 2:e vice ordföranden i
nämnder och styrelser.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Ekström (M), Maria Mia Andersson (C), och Franklin Eck (M) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Johan Tolinson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens första förslagspunkt och bifall
till andra och tredje förslagspunkterna.
Niklas Mattson (KD), Tommy Bech (SD), Maj-Britt Rane Andersson (S), Elisabeth
Lyckevall (S), Kent Stenhammar (S) yrkar bifall till Johan Tolinsons (S) yrkande.
Roger Larsson (KB) yrkar bifall till Johan Tolinsons (S) yrkande samt med tillägget
att kommunfullmäktige beslutar även att det inte ska utses 2:e vice ordföranden i
nämnder och styrelser.
Jon Thorbjörnson (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Clas Rosander (MP) och Emma Vildstrand (MP) yrkar att ärendet återremitteras för
komplettering av beslutsunderlaget.
Beslutsgång
Ordförande Per Ödman (M) ställer inledningsvis proposition på om ärendet ska
avgöras idag eller återremitteras, och finner att kommunfullmäktige beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs och verkställs.
Omröstningsresultat 1
Ordförande redovisar följande propositionsordning som kommunfullmäktige
godkänner:
Ja-röst innebär att ärendet ska avgöras idag
Nej-röst innebär att ärendet ska återremitteras
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 48 ja-röster och 12 nej-röster
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ledamöter
Hravn Forsne
Hans Forsberg
Lisa Andersson
Christian Johansson
Marianne Kierkemann
Per Ödman
Axel Storckenfeldt
Ulrika Jörgensen
Franklin Eck
Anders Ekström
Ulla Krantz
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Parti
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)

Kret
Vk
s
Vk
Vk
Vk
Vk
Vk
Vk
Vk
Vk
Vk
Vk

Ersättare

Ja
X
X
X
X
X

Nej

X
Charlotte Wallenstein
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Karin Fahlström Augustsson
Per Stenberg
Lars Thelén
Christina Äng
Maria Gathendahl
Mariette Grattbeck
Peter Söderberg
Thure Sandén
Bengt Adolfsson
Marianne Pleijel
Fredrik Hansson
Maria Mia Andersson
Marie Andersson
Heinrich Kaufmann
Kristina Karlsson
Kerstin Ekman-Hake
Bengt Alderin
Ulrika Landergren
Christian Haneson
Monica Neptun
Jan Eric Knutas
Madelene Höök
Eirik Langjord
Peter Wesley
Niklas Mattsson
Britt Tönnberg
Frida Jansson
Reneé Sylvan
Kent Stenhammar
Eva Borg
Johan Tolinsson
Elisabeth Lyckevall
Sara Heikkinen
Maj-Britt Rane Andersson
Gert Svensson
Jon Thorbjörnson
Maria Rasmussen
Emma Vildstrand
Eva Ringdahl
Maria Losman
Clas Rosander
Thord Brynielsson
Carita Boulwén
Jessica L Larsson
Kenth Wallin
James Kujansuu
Stefan Jägnert
Mikaela Zackrisson
Roger Larsson
Agnetha Ernegård

(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(KD)
(KD)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(-)
(SD)
(KB)
(KB)
(KB)

Vk
Vk
Ök
Ök
Ök
Ök
Ök
Ök
Ök
Ök
Vk
Vk
Vk
Ök
Ök
Ök
Ök
Vk
Vk
Vk
Ök
Ök
Ök
Vk
Ök
Vk
Vk
Vk
Vk
Ök
Ök
Ök
Ök
Ök
Ök
Vk
Ök
Vk
Vk
Ök
Ök
Vk
Vk
Ök
Ök
Ök
Ök
Vk
Ök
Ök

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ulf Persson

X
X
Ingela Hansson

Ingvar Olsén

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kristina Rasmussen

Susanne Justesen
Tommy Bech

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SUMMA:

48

12

0

1

0

Ordföranden finner därefter att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens förslag, Johan Tolinssons (S) m.fl. förslag och Jon Thorbjörnson
(V) m.fl. förslag. Därtill finner ordföranden att det finns ett tilläggsyrkande från
Roger Larsson (KB) som kommer ställas under proposition avslutningsvis.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Justera
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Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. För att utse
motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden Johan Tolinssons (S) m.fl. yrkande
mot Jon Torbjörnsons (V) m.fl. yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
utser Johan Tolinssons (S) m.fl. yrkande till motförslag.
Ordförande redovisar följande propositionsordning som kommunfullmäktige
godkänner:
Ja-röst innebär bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst innebär bifall till Johan Tolinssons (S) m.fl. yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 34 ja-röster, 20 nej-röster, 6
ledamöter som avstår från att rösta samt 1 ledamot som är frånvarande beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Ledamöter
Hravn Forsne
Hans Forsberg
Lisa Andersson
Christian Johansson
Marianne Kierkemann
Per Ödman
Axel Storckenfeldt
Ulrika Jörgensen
Franklin Eck
Anders Ekström
Ulla Krantz
Karin Fahlström Augustsson
Per Stenberg
Lars Thelén
Christina Äng
Maria Gathendahl
Mariette Grattbeck
Peter Söderberg
Thure Sandén
Bengt Adolfsson
Marianne Pleijel
Fredrik Hansson
Maria Mia Andersson
Marie Andersson
Heinrich Kaufmann
Kristina Karlsson
Kerstin Ekman-Hake
Bengt Alderin
Ulrika Landergren
Christian Haneson
Monica Neptun
Jan Eric Knutas
Madelene Höök
Eirik Langjord
Peter Wesley
Niklas Mattsson
Britt Tönnberg
Frida Jansson
Reneé Sylvan
Kent Stenhammar
Eva Borg
Johan Tolinsson
Justera
re

Parti
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(KD)
(KD)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Kret
Vk
s
Vk
Vk
Vk
Vk
Vk
Vk
Vk
Vk
Vk
Vk
Vk
Vk
Ök
Ök
Ök
Ök
Ök
Ök
Ök
Ök
Vk
Vk
Vk
Ök
Ök
Ök
Ök
Vk
Vk
Vk
Ök
Ök
Ök
Vk
Ök
Vk
Vk
Vk
Vk
Ök
Ök

Ersättare

Ja
X
X
X
X
X

Nej

Avst

X
Charlotte Wallenstein

Ulf Persson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ingela Hansson
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Elisabeth Lyckevall
Sara Heikkinen
Maj-Britt Rane Andersson
Gert Svensson
Jon Thorbjörnson
Maria Rasmussen
Emma Vildstrand
Eva Ringdahl
Maria Losman
Clas Rosander
Thord Brynielsson
Carita Boulwén
Jessica L Larsson
Kenth Wallin
James Kujansuu
Stefan Jägnert
Mikaela Zackrisson
Roger Larsson
Agnetha Ernegård

(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(-)
(SD)
(KB)
(KB)
(KB)

Ök
Ök
Ök
Ök
Vk
Ök
Vk
Vk
Ök
Ök
Vk
Vk
Ök
Ök
Ök
Ök
Vk
Ök
Ök

X
X
X
X
X
X

Ingvar Olsén

Kristina Rasmussen

X
X
X
X
X
X
X
X

Susanne Justesen
Tommy Bech
X

X
X
X
X
SUMMA:

34

20

6

Avslutningsvis ställer ordföranden proposition på Roger Larssons (KB)
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå det.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 39
Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal samt ändring av
reglemente för kommunstyrelsen
Dnr KS/2018:28
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Riktlinjer för markanvisningar och
exploateringsavtal daterad 2018-02-06 med ändringen att under rubriken 2.2.2.
Anbud, ersätta ”kommunens politiker” med ”kommunstyrelsen” så att meningen blir:
”Utvärderingsgruppen redovisar resultatet av utvärderingen och kommunstyrelsen
beslutar att anta ett eller flera av de inlämnande anbuden”.
Kommunfullmäktige beslutar att lägga till följande punkt i kommunstyrelsens
reglemente, under rubriken Övergripande ansvar och delegering, som sjätte
strecksats:
-

besluta i ärende om markanvisning.

Reservation
Maria Losman (MP), Clas Rosander (MP), Emma Vildstrand (MP), Eva Ringdahl
(MP) och Maria Rasmussen (V) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till
förmån för Maria Losmans (MP) m.fl. yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en
kommun som genomför markanvisningar anta riktlinjer för sådana. Riktlinjerna ska
innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av
markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för
markanvisningar samt principer för markprissättning. Kommunen har tidigare inte
verkställt några markanvisningar enligt den definition som anges i lagtext, men
kommer hädanefter att byta handläggningsrutin i syfte att utveckla
markanvisningsprocessen.
Enligt 6 kap 39 § plan- och bygglagen (PBL) ska kommuner som avser att ingå
exploateringsavtal anta riktlinjer för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange de
grundläggande principerna för fördelning av kostnader och ansvar vid genomförande
av detaljplan samt andra förhållanden som är av betydelse för att bedöma
konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. Kommunfullmäktige antog den 6
februari 2016, § 2 riktlinjer för exploateringsavtal, men med anledning av arbetet
med riktlinjer för markanvisningar behöver dessa revideras och införlivas i ett
gemensamt dokument.
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För att markanvisningsprocessen ska fungera ändamålsenligt krävs att markanvisning
kan tilldelas och markanvisningsavtal kan godkännas av kommunstyrelsen. Därför
krävs ett tillägg till kommunstyrelsens reglemente så att styrelsen får mandat att
besluta i dessa frågor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, 2018-02-20, § 55, Förslag: Enligt arbetsutskottet nedan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-02-06, § 69, Förslag: Kommunfullmäktige
godkänner Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal daterad 2018-0206. Kommunfullmäktige beslutar att lägga till följande punkt i kommunstyrelsens
reglemente, under rubriken Övergripande ansvar och delegering, som sjätte
strecksats: besluta i ärende om markanvisning.
Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal, 2018-02-06
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-01-30
Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal, xxxx-xx-xx
Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Forsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att
under rubriken 2.2.2. Anbud, ersätta ”kommunens politiker” med
”kommunstyrelsen” så att meningen blir: ”Utvärderingsgruppen redovisar resultatet
av utvärderingen och kommunstyrelsen beslutar att anta ett eller flera av de
inlämnande anbuden”.
Maria Losman (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande
ändringar och tillägg:
1. Ändring under rubriken 2.2. Metoder: Stryk den andra meningen i första
stycket; ”Utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet avgör kommunen
vilken metod som ska tillämpas”. Ersätt med ”Kommunen ska i första hand
tillämpa metoder som innebär konkurrensutsättning vid markanvisning, så
som Anbud eller Markanvisningstävling”.
2. Tillägg under rubriken 2.2.1 Direktanvisning, efter första meningen i första
stycket: ”Direktanvisning kan göras för projekt där kommunstyrelsen
bedömer att det finns särskilda skäl för denna anvisningsmetod. Motiven för
att tillämpa direktanvisning ska vara tydligt redovisade i beslutsunderlaget.
Exempel på en sådan situation är när det på grund av fastighetsindelning bra
finns en rimlig köpare”.
3. Ändring under rubriken 2.2.2. Anbud, sista stycket: Ersätt ”kommunens
politiker” med ”kommunstyrelsen” så att meningen blir:
”Utvärderingsgruppen redovisar resultatet av utvärderingen och
kommunstyrelsen beslutar att anta ett eller flera av de inlämnande anbuden”.
4. Stryk sista stycket under rubriken 2.3 Markprissättning: ”Värdering av
fastigheter eller delar av fastigheter, med ett uppskattat värde upp till 10
prisbasbelopp kan göras internt av kvalificerade tjänstemän.” Ersätt med ”Vid
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direktanvisning gör kommunen en värdering med hjälp av en oberoende
tredje part med auktorisation av Samhällsbyggarna, för att säkerställa en
marknadsmässig prisnivå”.
5. Ändring under rubriken 2.5 Markanvisning av bostäder: Stryk andra stycket
om direktanvisning ” Direktanvisning kan tillämpas till exempel när det på
grund av fastighetsindelning bara finns en rimlig köpare eller om en
byggherre har ett projekt som kommunen ser ett stort intresse i att få
genomfört i kommunen”.
Jon Thorbjörnson (V) yrkar bifall till Maria Losmans (MP) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Per Ödman (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens förslag, Hans Forsbergs (M) yrkande samt Maria Losmans (MP)
m.fl. yrkande.
Ordföranden behandlar förslagen ett i taget och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Hans Forsbergs (M) yrkande.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
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§ 40
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) om
lån till nyanlända istället för bidrag vid "glapp" i väntan på
etableringsstöd
Dnr KS/2017:239
Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har inkommit med en motion som
anmäldes till kommunfullmäktige den 9 maj 2017. I motionen föreslås att det
försörjningsstöd som utbetalas till nyanlända i väntan på att den statliga
etableringsersättningen till nyanlända betalas ut, ska lämnas som ett kortfristigt lån
med en individuell återbetalningsplan som följd när övriga ersättningar
tillhandahålls.
Enligt 9 kap. 2 § socialtjänstlagen får socialnämnden, i Kungsbacka nämnden för
Individ & Familjeomsorg, återkräva bistånd som lämnats till en enskild med stöd av
4 kap. 1 § såsom förskott på en förmån eller en ersättning. Då bistånd enligt
socialtjänstlagen ska bygga på en individuell prövning av den enskildes behov, är det
inte möjligt att återkräva bistånd generellt eller från någon specifik grupp.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, 2018-01-23, § 33, Förslag: Enligt arbetsutskottet nedan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 32, Förslag: Kommunfullmäktige
avslår motionen med hänvisning till att det redan finns möjlighet att återkräva
bistånd som lämnats till enskild efter en individuell prövning.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-12-04
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2017-11-29, Förslag: Nämnden för Individ
& Familjeomsorg avger yttrande till kommunstyrelsen angående motion om lån till
nyanlända istället för bidrag vid ”glapp” i väntan på etableringsstöd. Nämnden
anser att motionen ska avslås med motiveringen att det redan finns en med motionen
delvis överensstämmande gällande rutin och riktlinje för de fall där man beviljar
ekonomiskt bistånd som förskott på förmån. Beslut om en ny rutin eller riktlinje om
att generellt bevilja invånare eller nyanlända (i väntan på förmån) bistånd som
förskott på förmån kan inte beslutas. Dessa beslut måste alltid föregås av en
individuell bedömning om den enskilde för nästa månad riskerar att hamna under
normen för skälig levnadsnivå på grund av ett beslut om återbetalning. Paragrafen
förklaras omedelbart justerad.
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2017-11-15
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Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs yttrande, 2017-11-14
Motion, 2017-04-21
Förslag till beslut på sammanträdet
Per Ödman (M) yrkar att kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Per Ödman (M) ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
bordläggas.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
Beslutet skickas till
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
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§ 41
Svar på motion från Maria Losman (MP) och Clas Rosander (MP) om
biologisk mångfald
Dnr KS/2017:191
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen avseende att förvaltningarna för Teknik,
Service, Kultur & Fritid samt Eksta Bostads AB gemensamt ser över vilka ytor som
lämpar sig för att främja biologisk mångfald, med hänvisning till de positiva effekter
det kan ha för att uppnå visionen om en grönskande stad.
Kommunfullmäktige bifaller motionen avseende att de förvaltningar och bolag som
ser möjligheter att främja biologisk mångfald på sina ytor tar fram gemensamma
planer, med hänvisning till att en gemensam plan kan skapa ett effektivare arbetssätt.
Kommunfullmäktige avslår motionen avseende att arbetet med biologisk mångfald
följs upp och redovisas årligen med mått som förvaltningarna och bolaget föreslår,
om möjligt gemensamt, med hänvisning till att det är det är kan vara svårt att mäta
och följa upp biologisk mångfald inom tätorten på ett kvalitativt sätt.
Kommunfullmäktige avslår motionen avseende att arbetet påbörjas under 2017 som
en del av kommunledningens strategiska tema hållbarhet. Med hänvisning till att
kommunledningskontoret inte har ett strategiskt tema för hållbarhet utan arbetar med
hållbarhet på annat sätt.
Kommunfullmäktige ger nämnden för Teknik i uppdrag att ansvara för och samordna
arbetet med den biologiska mångfalden på kommunens grönområden.
Sammanfattning av ärendet
Maria Losman (MP) och Clas Rosander (MP) har inkommit med en motion som
anmäldes i kommunfullmäktige den 4 april 2017, § 58, om att kommunen skulle
kunna göra mer för att främja den biologiska mångfalden inom kommunens
grönområden. Miljöpartiet föreslår att:
1. Förvaltningarna för Teknik, Service, Kultur & Fritid samt Eksta gemensamt
ser över vilka ytor som lämpar sig för att främja biologisk mångfald.
2. De förvaltningar och bolag som ser möjligheter att främja biologisk mångfald
på sina ytor, tar fram planer, gärna gemensamma sådana om det finns
möjligheter för effektivisering av skötseln, för successiv öka den biologiska
mångfalden.
3. Arbetet med biologisk mångfald följs upp och redovisas årligen med mått
som förvaltningarna och bolaget föreslår, om möjligt gemensamt.
4. Att arbetet påbörjas under 2017 som en del av kommunledningens strategiska
tema hållbarhet.
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Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2018-02-06, § 24 Beslut: Kommunfullmäktige bordlägger
ärendet.
Kommunstyrelsen, 2018-01-23, § 34, Förslag: Enligt arbetsutskottet nedan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 34, Förslag: Kommunfullmäktige
bifaller motionen avseende att förvaltningarna för Teknik, Service, Kultur & Fritid
samt Eksta Bostads AB gemensamt ser över vilka ytor som lämpar sig för att främja
biologisk mångfald, med hänvisning till de positiva effekter det kan ha för att uppnå
visionen om en grönskande stad. Kommunfullmäktige bifaller motionen avseende att
de förvaltningar och bolag som ser möjligheter att främja biologisk mångfald på
sina ytor tar fram gemensamma planer, med hänvisning till att en gemensam plan
kan skapa ett effektivare arbetssätt. Kommunfullmäktige avslår motionen avseende
att arbetet med biologisk mångfald följs upp och redovisas årligen med mått som
förvaltningarna och bolaget föreslår, om möjligt gemensamt, med hänvisning till att
det är det är kan vara svårt att mäta och följa upp biologisk mångfald inom tätorten
på ett kvalitativt sätt. Kommunfullmäktige avslår motionen avseende att arbetet
påbörjas under 2017 som en del av kommunledningens strategiska tema hållbarhet.
Med hänvisning till att kommunledningskontoret inte har ett strategiskt tema för
hållbarhet utan arbetar med hållbarhet på annat sätt. Kommunfullmäktige ger
nämnden för Teknik i uppdrag att ansvara för och samordna arbetet med den
biologiska mångfalden på kommunens grönområden.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-19
Nämnden för Service, 2017-08-23 § 68, Beslut: Yttrandet om motionen Ökad
biologisk mångfald i Kungsbacka godkänns och skickas till kommunstyrelsen som
Service yttrande.
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2017-05-30
Nämnden för Teknik, 2017-06-21 § 78, Beslut: Nämnden för Teknik ser positivt på
intentionen i motionen och förvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med andra
berörda förvaltningar se över möjligheterna till att öka den biologiska mångfalden.
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2017-05-22
Förvaltningen för Tekniks yttrande, 2017-05-22
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, 2017-06-19 § 87, Beslut: Nämnden ställer sig
positiv till motionen och beslutar att lämna följande förslag till beslut. – Att bilda
projektgrupp där förvaltningarnas samt Ekstas roller i arbetet mot en ökad biologisk
mångfald fastställs. – Att biologisk kompetens finns med i arbetsgruppen. – Att
förvaltningarna och Eksta gemensamt tar fram ett underlag för aktuella ytor. –
Samarbete med lokala naturvårdsföreningen, Trafikverket m.m.
Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydds tjänsteskrivelse
Nämnden för Fritid & Folkhälsa, 2017-05-18 § 28, Beslut: Nämnden för Fritid &
Folkhälsa godkänner förvaltningens skrivelse 2017-04-28 och föreslår att svaren på
motionen från de berörda nämnderna sammanställs av kommunledningskontoret för
fortsatt gemensam handläggning enligt de föreslagna åtgärder som framställts i
motionen.
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2017-04-28
Motion, 2017-04-02
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Förslag till beslut på sammanträdet
Clas Rosander (MP), Maria Losman (MP) och Per Stenberg (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Per Ödman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Fritid & Folkhälsa, nämnden för Miljö & Hälsoskydd, nämnden för
Service, nämnden för Teknik
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§ 42
Svar på motion från Maria Losman (MP) om markanvisningar i
konkurrens
Dnr KS/2017:71
Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att
kommunstyrelsen redan har påbörjat arbetet enligt motionens intentioner med att ta
fram riktlinjer för markanvisning i Kungsbacka kommun.
Sammanfattning av ärendet
Maria Losman (MP) har inkommit med motion som anmäldes i kommunfullmäktige
den 7 februari 2017, § 18.
Motionen innehåller ett förslag om att Kungsbacka kommun under 2017 utarbetar
riktlinjer för markanvisning så att kommunen blir mer transparent på vilka grunder
fastigheter värderas marknadsmässigt innan de överlåts samt att kommunen
säkerställer att marktilldelning huvudsakligen sker i öppen konkurrens genom
markanvisningstävling eller upphandling.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2018-02-06, § 25 Beslut: Kommunfullmäktige bordlägger
ärendet.
Kommunstyrelsen, 2018-01-23, § 35, Förslag: Enligt arbetsutskottet nedan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 35, Förslag: Kommunfullmäktige
anser motionen besvarad med hänvisning till att kommunstyrelsen redan har
påbörjat arbetet enligt motionens intentioner med att ta fram riktlinjer för
markanvisning i Kungsbacka kommun.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-15
Motion, 2017-02-06
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Losman (MP) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande Per Ödman (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens förslag och Maria Losmans (MP) yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.
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§ 43
Svar på motion från Roger Larsson (KB) och Agnetha Ernegård (KB)
om flytt av den bruna serveringskiosken på Kungsbacka torg
Dnr KS/2017:135
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att en flytt av den bruna
serveringskiosken vore en kostsam och omfattande åtgärd.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) och Agnetha Ernegård (KB) har inkommit med en motion som
anmäldes i kommunfullmäktige den 7 mars 2017, § 38.
Motionen innehåller ett förslag om att flytta serveringskiosken på Kungsbacka torg
till Borgmästareplatsen och att man ordnar kringaktiviteter enligt Nämnden för
Tekniks tidigare beslut om Temalekpark på Borgmästareplatsen
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2018-02-06, § 26 Beslut: Kommunfullmäktige bordlägger
ärendet.
Kommunstyrelsen, 2018-01-23, § 36, Förslag: Enligt arbetsutskottet nedan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 36, Förslag: Kommunfullmäktige
avslår motionen med hänvisning till att en flytt av den bruna serveringskiosken vore
en kostsam och omfattande åtgärd.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-12
Nämnden för Service, 2017-09-20, § 78, Beslut: Nämnden för Service föreslår
Kommunfullmäktige att avslå motionen. Motionen anses därmed besvarad.
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2017-08-28
Nämnden för Teknik, 2017-06-21, § 77, Beslut: Nämnden för Teknik föreslår
Kommunfullmäktige att avslå motionen. Motionen anses därmed besvarad.
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2017-05-15
Motion, 2017-03-06
Förslag till beslut på sammanträdet
Roger Larsson (KB) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare utredning av
motionen.
Niklas Mattson (KD), Fredrik Hansson (C) och Monica Neptun (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande Per Ödman (M) ställer inledningsvis proposition på om ärendet ska
avgöras idag eller återremitteras.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Service, nämnden för Teknik
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§ 44
Svar på motion från Roger Larsson (KB) och Agneta Ernegård (KB) om
nedlagda träffpunkter för pensionärer
Dnr KS/2017:341
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen om ytterligare beslut om förändringar av
träffpunktsverksamheten med hänvisning till vikten i att vårda och vidareutveckla
den inslagna vägen, som hittills inneburit en ökning av aktiviteter och öppettider.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) och Agnetha Ernegård (KB) har inkommit med en motion som
anmäldes i kommunfullmäktige den 15 juni 2017, § 109. I motionen föreslås att
nämnden för Vård & Omsorg ska få i uppdrag att omgående starta upp de
träffpunkter som har lagts ner samt att finansiering ska se med att kommunens
beräknade överskott på 95 miljoner kronor minskas med motsvarande belopp för
driften av träffpunkter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, 2018-02-20, § 56, Förslag: Enligt arbetsutskottet nedan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-30, § 60, Förslag: Kommunfullmäktige
avslår motionen om ytterligare beslut om förändringar av träffpunktsverksamheten
med hänvisning till vikten i att vårda och vidareutveckla den inslagna vägen, som
hittills inneburit en ökning av aktiviteter och öppettider.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-01-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12 § 33, Beslut: Kommunstyrelsens
arbetsutskott återremitterar ärendet till kommunledningskontoret för omarbetning.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-15
Nämnden för Vård & Omsorg, 2017-11-22 § 131, Förslag: Kommunfullmäktige
avslår motionen om ytterligare beslut om förändringar av träffpunktsverksamheten.
Det stämmer inte att flera träffpunkter är nedlagda. Endast en träffpunkt avslutades i
februari 2017. På de tio träffpunkter som idag är i drift har aktiviteter och öppettider
utökats sedan februari. Vård & Omsorg samverkar med flera aktörer rörande
träffpunktsverksamhet. Det är nu av vikt att vårda och vidareutveckla detta
samarbete innan ytterligare beslut fattas inom verksamheten.
Träffpunktsverksamheten är inte en lagstadgad skyldighet för kommunen. Däremot
är träffpunktsverksamheten viktig, både för seniorer och för kommunen.
Träffpunktsverksamheten erbjuder tillgång till såväl aktiviteter som social samvaro
och kan motverka såväl ohälsa som ensamhet och isolering.
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2017-10-10
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Motion, 2017-07-12
Förslag till beslut på sammanträdet
Christian Haneson (L) och Marianne Kierkemann (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Per Ödman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens förslag till beslut, och att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Vård & Omsorg

Justera
re

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 516286

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Datum

29 (38)

2018-03-06

§ 45
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) om att
inte ta emot de asylsökande, ensamkommande flyktingbarn och
nyanlända som anvisas till kommunen
Dnr KS/2016:599
Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har inkommit med en motion som
anmäldes till kommunfullmäktige den 16 november 2016. I motionen föreslås att
kommunfullmäktige ska besluta att inte ta emot asylsökande, ensamkommande
flyktingbarn samt nyanlända som anvisas kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, 2018-02-20, § 57, Förslag: Enligt arbetsutskottet nedan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-30, § 58, Förslag: Kommunfullmäktige
avslår motionen med hänvisning till att mottagande av nyanlända invandrare för
bosättning samt asylsökande ensamkommande asylsökande barn är reglerat i lag
och därför tvingande för kommunen.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-01-08
Motion, 2016-11-07
Förslag till beslut på sammanträdet
Per Ödman (M) yrkar att kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Per Ödman (M) ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
bordläggas.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
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§ 46
Svar på motion från Maria Rasmussen (V) och Jon Thorbjörnsson (V)
om större ansvar för asylsökande barn och ungdomar
Dnr KS/2017:128
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att kommunens ansvar för
asylsökande begränsar sig till ensamkommande asylsökande under 18 år samt
ensamkommande asylsökande över 18 år med ett omfattande vårdbehov.
Sammanfattning av ärendet
Maria Rasmussen (V) och Jon Thorbjörnson (V) har inkommit med en motion som
anmäldes till kommunfullmäktige den 7 mars 2017. I motionen föreslås att
Kungsbacka kommun ska ha kvar ansvaret för asylsökande ensamkommande
ungdomar som har fått en åldersuppskrivning hos Migrationsverket till dess att
beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, 2018-02-20, § 58, Förslag: Enligt arbetsutskottet nedan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-30, § 59, Förslag: Kommunfullmäktige
avslår motionen med hänvisning till att kommunens ansvar för asylsökande
begränsar sig till ensamkommande asylsökande under 18 år samt ensamkommande
asylsökande över 18 år med ett omfattande vårdbehov.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-01-08
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2017-12-07 § 116, Beslut: Då nämndens
reglemente omfattar utbildning i grundskola och asylsökande barn och ungdomar
har rätt att delta i denna upp till arton års ålder, bedömer nämnden att motionen inte
är relevant för nämnden, då den faller utanför nämndens ansvarsområde.
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2017-11-07
Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning, 2017-10-19 § 88, Beslut: Nämnden för
Gymnasie & Vuxenutbildning beslutar att motionen ska anses besvarad med vad som
nedan är anfört. Asylsökande ungdomar som finns i kommunen erbjuds möjlighet att
delta i skolans undervisning och övriga aktiviteter så länge de finns kvar i kommunen
och gällande beslut om avvisning inte verkställts. Gymnasie & Vuxenutbildning har
inte ansvaret för att bedöma om kommunen övergripande ska behålla ungdomar som
antingen fyllt 18 år eller blivit åldersuppskrivna. Vi har att tillgodose barn och
ungdomars rätt till utbildning.
Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildnings tjänsteskrivelse, 2017-09-22
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2017-10-18 § 97, Beslut: Nämnden för
Individ & Familjeomsorg reviderar sitt beslut, den 17 maj 2017, § 51, samt
tillhörande tjänsteskrivelse, 2017-04-25, över svar på motion angående större
ansvar för ensamkommande. Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att
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avslå motionen om att Kungsbacka kommun ska ta ett större ansvar för asylsökande
barn och ungdomar med revidering av hantering i samband med 18 års dag.
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2017-10-16
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg - Utredning av rättsliga förutsättningar
vad gäller boende för ensamkommande ungdomar över 18 år, 2017-10-04
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2017-05-17 § 51, Beslut: Nämnden för
Individ & Familjeomsorg avslår motionen om att Kungsbacka kommun ska ta ett
större ansvar för asylsökande barn och ungdomar.
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2017-04-25
Motion från Maria Rasmussen (V) och Jon Thorbjörnsson (V)
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Rasmussen (V), Emma Vildstrand (MP) och Jon Thorbjörnsson (V) yrkar
bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande Per Ödman (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Maria Rasmussens (V) m.fl. yrkande samt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för Individ och Familjeomsorg,
nämnden för Gymnasie- och Vuxenutbildning
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§ 47
Svar på motion från Renée Sylvan (S) och Eva Borg (S) om att förenkla
för att anmäla "enkelt avhjälpta hinder"
Dnr KS/2017:297
Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att motionens
idéer tas med i utredningsprojekt om förbättringar för Inflytande och Interaktion med
invånare.
Sammanfattning av ärendet
Renée Sylvan (S) och Eva Borg (S) har inkommit med en motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 15 juni 2017, § 106.
Motionen innehåller ett förslag om att kommunen ska undersöka möjligheterna att
förenkla anmälan av Enkelt avhjälpta hinder, bland annat med applikation för mobil.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens 2018-02-20, § 59 Förslag: Enligt arbetsutskottet nedan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-02-06, § 81, Förslag: Kommunfullmäktige
anser motionen besvarad med hänvisning till att motionens idéer tas med i
utredningsprojekt om förbättringar för Inflytande och Interaktion med invånare
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-01-11,
Nämnden för Teknik, 2017-11-22 § 117, förslag: Motionen bifalls. Teknik får i
uppdrag att utreda möjligheterna att komplettera det befintliga systemet för
felanmälan, Artvise, med ett flervalsystem samt möjlighet att bifoga filer/bilder, för
att förenkla rapportering av hinder eller skada i utemiljön på allmänna platser där
Teknik har ansvaret.
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2017-08-24
Byggnadsnämnden, 2017-11-02 § 299, förslag: Kommunfullmäktige beslutar att
avslå motionen.
Förvaltningen för Plan & Byggs tjänsteskrivelse, 2017-10-04
Nämnden för Service, 2017-09-20 § 77, beslut: Motionen anses besvarad med
hänvisning till att ett arbete som syftar till att uppnå precis det som motionen
handlar om redan pågår.
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2017-09-08
Förslag till beslut på sammanträdet
Reneé Sylvan (S) och Maria Rasmussen (V) yrkar bifall till motionen.
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Heinrich Kaufmann (C), Niklas Mattsson (KD) och Ulrika Landergren (L) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Per Ödman (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Renée Sylvans (S) m.fl. yrkande och kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Nämnden för Teknik, nämnden för Service, Byggnadsnämnden
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§ 48
Anmälan av motion från Maj-Britt Rane Andersson (S) om hälsosamma
skolcaféer i Kungsbackas grundskolor och gymnasieskolor
Dnr KS/2018:111
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Maj Britt Rane Andersson (S) har inkommit med en motion om hälsosamma
skolcaféer i Kungsbackas grundskolor och gymnasieskolor.
Beslutsunderlag
Motion från Maj Britt Rane Andersson (S), 2018-02-20
Beslutsgång
Ordförande Per Ödman (M) ställer proposition på om motionen kan remitteras till
kommunstyrelsen för vidare beredning och finner att kommunfullmäktige bifaller
det.
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§ 49
Anmälan av interpellation från Clas Rosander (MP) till kommunalråd
Fredrik Hansson (C) om tryggheten i Kullavik-Särö-Kungsbacka
Dnr KS/2018:152
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästkommande sammanträde av kommunalråd Fredrik Hansson (C).
Sammanfattning av ärendet
Clas Rosander (MP) och Maria Losman (MP) har inkommit med en interpellation till
kommunalråd Fredrik Hansson (C) om tryggheten i Kullavik-Särö-Kungsbacka.
Beslutsunderlag
Interpellation från Clas Rosander (MP) och Maria Losman (MP), 2018-03-06
Beslutsgång
Ordförande Per Ödman (M) ställer proposition på om interpellationen får ställas och
besvaras på nästkommande sammanträde av kommunalråd Fredrik Hansson (C), och
finner att kommunfullmäktige bifaller det.
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§ 50
Fyllnadsval från uppdrag som ersättare i nämnden för Teknik
Dnr KS/2017:745
Beslut
Kommunfullmäktige utser Ulrika Nylén (M) till ny ersättare i nämnden för Teknik
för tiden till och med 2018-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige entledigade vid sitt sammanträde den 6 februari 2018 Åsa
Hansson (M) från uppdraget som ledamot i nämnden för Teknik. Vid samma
sammanträde utsåg kommunfullmäktige nuvarande ersättare Clas Hammer (M) till
ny ledamot samt överlämnade valet av ny ersättare till valberedningen för beredning.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige, 2018-02-06, § 30
Avsägelse från Åsa Hansson (M), 2017-12-13
Valberedningens förslag
Kommunfullmäktige utser Ulrika Nylén (M) till ny ersättare i nämnden för Teknik
för tiden till och med 2018-12-31.
Beslutsgång
Ordförande Per Ödman (M) ställer proposition på om kommunfullmäktige kan
besluta enligt valberedningens förslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller
det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Teknik, Valberedningen, Ulrika Nylén (M), SE:Lön, KLK:Troman,
KLK: Lex
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§ 51
Eventuellt nya avsägelser och val till kommunala uppdrag
Sammanfattning av ärendet
Inför kommunfullmäktiges sammanträde 6 mars 2018 har inga ytterligare avsägelser
eller val till kommunala uppdrag tillkommit.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Datum

38 (38)

2018-03-06

§ 52
Redovisning av inkomna skrivelser
Dnr KS/2018:51
Beslut
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 31 januari till 27 februari 2018 har följande skrivelser inkommit till
kommunfullmäktige:
Länsstyrelsen i Hallands läns protokoll – ny ledamot/ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige, 2018-02-20
Beslutsgång
Ordförande Per Ödman (M) ställer proposition på om kommunfullmäktige kan
notera redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
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