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Datum

2019-02-05

Närvarologg för ordinarie ledamöter
Ledamot
Hans Forsberg (M)
Eva Borg (S)
Carita Boulwén (SD)
Fredrik Hansson (C)
Lisa Andersson (M)
Ulrika Landergren (L)
Christian Johansson (M)
Johan Tolinsson (S)
Stefan Jägnert (SD)
Niklas Mattsson (KD)
Kristina Karlsson (C)
Maria Gathendahl (M)
Anders Ekström (M)
Maria Losman (MP)
Max Ramström (L)
Magdalena Sundqvist (S)
Roger Larsson (KB)
Tommy Bech (SD)
Marianne Pleijel (M)
Bengt Alderin (C)
Maria Rasmussen (V)
Ulric Björck (M)
Lars Eriksson (S)
Susanne Andersson (SD)
Kalle Påsse Sundvall (M)
Maria Andersson (C)
Marie Wadström (KD)
Monica Neptun (L)
Stephan Philipson (M)
Elisabeth Lyckevall (S)
Roger Krantz (SD)
Thure Sandén (M)
Anders Eriksson (C)
Hravn Forsne (M)
Jonas Hjelte (S)
Jan Eric Knutas (L)
Clas Rosander (MP)
Charlotte Wallenstein (M)
Bengt Fransson (SD)
Agnetha Ernegård (KB)
Marie Andersson (C)
Axel Storckenfeldt (M)
Sara Heikkinen Breitholtz (S)
Peter Wesley (KD)
Peter Söderberg (M)
Kenth Wallin (SD)
Kristina Rasmussen (V)
Franklin Eck (M)
Elin Hysén (L)
Rickard Wäst (S)

Justerare

Logg
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Marcus Clarin (L) ersätter §§ 1-17
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Peder Kirsten (L) ersätter §§ 1-17
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Mikaela Zackrisson (KB) ersätter §§ 1-17
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Kent Stenhammar (S) ersätter §§ 1-17
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Henrik Arnesson (C) ersätter §§ 1-17
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Gert Svensson (S) ersätter §§ 1-17
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Britt Tönnberg (S) ersätter §§ 1-17
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Ledamot
Heinrich Kaufmann (C)
Gunilla Apler (M)
Tobias Eriksson (SD)
Berit Bergström (M)
Maj-Britt Rane-Andersson (S)
Karin Green (C)
Börje Vikner (M)
Madelene Höök (L)
Thord Brynielsson (SD)
Per Stenberg (M)
Ulrika Högstrand (KD)

Logg
Annika Hedman (C) ersätter §§ 1-17
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Ann-Helene Reimertz (L) ersätter §§ 1-17
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01

Närvarologg för ersättare
Ersättare
* Ann-Helene Reimertz (M)
* Filip Berndtsson (M)
* Andreas Johansson (M)
* Per-Axel Carlsson (M)
* Marianne Wallengren (M)
* Magnus Bodin (M)
* Emanuel Forsell (M)
* Carl-Johan Aurell (M)
* Henrik Arnesson (C)
* Annika Hedman (C)
* Ulf Persson (C)
* Marie Björsell (C)
* Marcus Clarin (L)
* Peder Kirsten (L)
* Tord du Hane (L)
* Kent Stenhammar (S)
* Gert Svensson (S)
* Britt Tönnberg (S)
* Anders Törnberg (S)
* Vanja Elsilä (S)
* Hans Webeck (V)
* Elisabeth Sahlsten (MP)
* Jan Riise (MP)
* Torbjörn Andersson (SD)
* Stefan Vilumsons (SD)
* Hampus Jägnert (SD)
* Ia Johansson (SD)
* Mikaela Zackrisson (KB)

Justerare

Logg
Ankom kl. 17:51
Ankom kl. 17:51
Ankom kl. 17:51
Ankom kl. 17:51
Ankom kl. 17:52
Ankom kl. 18:07, deltar § 3-17
Ankom kl. 17:49
Ankom kl. 17:52
Ankom kl. 17:49
Ankom kl. 17:50
Ankom kl. 17:53
Ankom kl. 18.10, deltar § 3-17
Ankom kl. 17:53
Ankom kl. 17:53
Ankom kl. 17:55
Ankom kl. 17:52
Ankom kl. 17:54
Ankom kl. 17:51
Ankom kl. 17:52
Ankom kl. 17:53
Ankom kl. 17:54
Ankom kl. 17:55
Ankom kl. 17:53
Ankom kl. 17:44
Ankom kl. 17:36
Ankom kl. 17:59
Ankom kl. 17:52
Ankom kl. 17:57
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Innehåll

Justerare

Information - Kommunrevisionens uppföljning av 2016 års granskningar

6

Svar på interpellation från Carita Boulwén (SD) till nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknads ordförande Ulrika Landergren (L) om
läxhjälp för unga vuxna i gymnasiet

7

Svar på interpellation från Maria Losman (MP) till kommunstyrelsens
ordförande Hans Forsberg (M) om strandstädning

8

Svar på interpellation från Lars Ericsson (S) till nämnden för Services
ordförande Fredrik Hansson (C) om kostnader för tillfälliga respektive
permanenta lösningar för förskole- och skollokaler

9

Anmälan av och svar på interpellation från Clas Rosander (MP) till
kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M) om arvoden och riktlinjer
för politiker

10

Finansiering av oförutsedda kostnader för licenser och utbildning till
förtroendevalda under 2019

11

Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS, kvartal 3 2018

12

Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej verkställda
beslut, kvartal 2 2018

14

Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej verkställda
beslut, kvartal 3 2018

15

Förvärv av Skårby 12:1

17

Svar på motion från Emma Vildstrand (MP) m.fl. om arvoden till politiker

19

Svar på motion från Kent Stenhammar (S) om sjöpung gör miljönytta

22

Anmälan av eventuellt nya motioner, interpellationer och frågor

24

Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ersättare i gemensam nämnd
för överförmyndare i samverkan

25

Fyllnadsval för uppdrag som nämndeman vid Varbergs tingsrätt

26

Entledigande och begäran om ny sammanräkning samt fyllnadsval för
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning

27

Redovisning av inkomna skrivelser

29
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§1
Information - Kommunrevisionens uppföljning av 2016 års
granskningar
Dnr KS/2018:557
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Birgitta Litsegård (S) ordförande i kommunrevisionen informerar om
kommunrevisionens uppföljning av 2016 års granskningar.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på om kommunfullmäktige kan
notera informationen till protokollet, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Justerare
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§2
Svar på interpellation från Carita Boulwén (SD) till nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknads ordförande Ulrika Landergren (L) om
läxhjälp för unga vuxna i gymnasiet
Dnr KS/2018:723
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga besvarande av interpellationen till
nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en interpellation till nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknads ordförande Ulrika Landergren (L) om läxhjälp för
unga vuxna i gymnasiet.
Beslutsunderlag
Interpellation från Carita Boulwén (SD)
Svar på interpellation från Ulrika Landergren (L)
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på om besvarande av
interpellationen kan bordläggas till nästkommande sammanträde, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.

Justerare
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§3
Svar på interpellation från Maria Losman (MP) till kommunstyrelsens
ordförande Hans Forsberg (M) om strandstädning
Dnr KS/2018:725
Beslut
Kommunfullmäktige förklarar interpellationsdebatten för avslutad.
Sammanfattning av ärendet
Maria Losman (MP) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Hans Forsberg (M) om strandstädning.
Beslutsunderlag
Interpellation från Maria Losman (MP)
Svar på interpellation från Hans Forsberg (M)
Anförande
Maria Losman (MP)
Hans Forsberg (M)
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på om interpellationsdebatten
kan förklaras avslutad, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Justerare
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§4
Svar på interpellation från Lars Ericsson (S) till nämnden för Services
ordförande Fredrik Hansson (C) om kostnader för tillfälliga respektive
permanenta lösningar för förskole- och skollokaler
Dnr KS/2018:797
Beslut
Kommunfullmäktige förklarar interpellationsdebatten för avslutad.
Sammanfattning av ärendet
Lars Ericsson (S) har inkommit med en interpellation till nämnden för Services
ordförande Fredrik Hansson (C) om kostnader för tillfälliga respektive permanenta
lösningar för förskole- och skollokaler.
Beslutsunderlag
Interpellation från Lars Ericsson (S)
Svar på interpellation från Fredrik Hansson (C)
Anförande
Fredrik Hansson (C)
Lars Ericsson (S)
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på om interpellationsdebatten
kan förklaras avslutad, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Justerare
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2019-02-05

§5
Anmälan av och svar på interpellation från Clas Rosander (MP) till
kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M) om arvoden och
riktlinjer för politiker
Dnr KS/2019:13
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
sammanträdet av kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M).
Kommunfullmäktige förklarar interpellationsdebatten för avslutad.
Sammanfattning av ärendet
Clas Rosander (MP) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Hans Forsberg (M) om arvoden och riktlinjer för politiker.
Beslutsunderlag
Interpellation från Clas Rosander (MP)
Svar på interpellation från Hans Forsberg (M)
Anförande
Hans Forsberg (M)
Clas Rosander (MP)
Maria Losman (MP)
Axel Storckenfeldt (M)
Carita Boulwén (SD)
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på om interpellationen får ställas
och besvaras på sammanträdet av kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M),
och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Ordföranden ställer efter interpellationsdebatten proposition på om
interpellationsdebatten kan förklaras avslutad, och finner att kommunfullmäktige
bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

ProSale Signing Referensnummer: 665843

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Datum

11 (29)

2019-02-05

§6
Finansiering av oförutsedda kostnader för licenser och utbildning till
förtroendevalda under 2019
Dnr KS/2018:743
Beslut
Kommunfullmäktige tilldelas en utökad budgetram för 2019 på 1,5 miljoner kronor
som finansieras ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda händelser.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har övergått till Office 365 och i samband med detta behöver
samtliga förtroendevalda i kommunen övergå till en personlig licens. Detta är en ny
årlig kostnad som uppgår till 160 000 kronor.
I samband med en ny mandatperiod ökar behovet av utbildning under första året.
Den sammanlagda arvodeskostnaden för kommunens samtliga politiker beräknas för
dessa tillfällen uppgå till 1 340 000 kronor under 2019. Beloppet baseras på fyra
utbildningstillfällen, en heldag och två halvdagstillfällen för kommunens samtliga
politiker med en närvaronivå på 75 procent samt en halvdag för presidierna.
Kostnader för ovan nämnda poster på sammanlagt 1,5 miljoner kronor ryms inte
inom kommunfullmäktiges budgetram varpå förslaget är att finansiera behovet ifrån
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda händelser under 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-12-18, § 307: Förslag: Kommunfullmäktige tilldelas en
utökad budgetram för 2019 på 1,5 miljoner kronor som finansieras ur
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda händelser.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-04, § 435: Förslag: Kommunfullmäktige
tilldelas en utökad budgetram för 2019 på 1,5 miljoner kronor som finansieras ur
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda händelser.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-12 Förslag:
Kommunfullmäktige tilldelas en utökad budgetram för 2019 på 1,5 miljoner kronor
som finansieras ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda händelser.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret; ekonomi

Justerare
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§7
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 2018
Dnr KS/2018:760
Beslut
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ och Familjeomsorg
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lag 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. 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.
Från barn och ungdomsenheten visar redovisningen 7 beslut som ej kunnat
verkställas inom tre månader efter beslut. 2 av dessa är från tidigare
kvartalsrapportering. Ärendena gäller beslut om kontaktperson och kontaktfamilj. 1
beslut gäller fritidsverksamhet. De gynnande besluten som ej kunnat verkställas
beror på resursbrist i form av lämpliga familjer och personer som kan ta uppdrag.
5 tidigare ej verkställda beslut har under kvartal 2 och 3 verkställts. Det handlar om
insats i form av kontaktfamilj. Gällande öppenvårdsinsatser enligt SoL finns två
avslutade utan verkställighet, då sökande återtagit önskad biståndsinsats samt ett
beslut som avslutats för att annan insats blivit aktuell i stället.
Från stöd och boendeenheten redovisas 2 ej verkställda gynnande beslut om
referensboende, och 1 ej verkställt beslut sedan tidigare kvartal. Besluten har ej
kunnat verkställas på grund av avsaknaden av bostäder.
Därutöver har förvaltningen för Individ & Familjeomsorg för kvartal 3 år 2018: 31
beslut enligt lagen om stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) och 9 beslut
enligt socialtjänstlagen (SoL), som inrapporterats och avser ej verkställda gynnande
beslut inom 3 månader.
I ärenden enligt LSS gällande ledsagarservice, kontaktperson, korttidsvistelse, bostad
med särskild service samt daglig verksamhet har 2 verkställts och 2 avslutats under
detta kvartal. Alla brukare som avser kvartal 3 för 2018 är med från tidigare
kvartalsrapportering. Kvartal 1 var det 42 beslut enligt LSS och kvartal 2, 39
inrapporterade. För detta kvartal är det återigen en minskning med 4 brukare.
Ärenden enligt SoL gäller beslut om boendestöd, bostad med särskild service,
kontaktperson, stödfamilj samt korttidsvistelse i form av läger. 13 beslut har ej
verkställts under perioden, vilket är en ökning med 8 brukare. 4 har verkställts under
kvartalet.
Justerare
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Såväl inom LSS som SoL beror de gynnande beslut som ej kunnat verkställas på att
den enskilde tackat nej till erbjuden insats, tagit tillbaka sin ansökan eller att det varit
svårt att hitta lämplig uppdragstagare. Bostadsbristen är också en betydande faktor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-12-18, § 317: Förslag: Kommunfullmäktige noterar rapport
från nämnden för Individ och Familjeomsorg enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen
och 28 f § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade till protokollet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-11, § 457: Förslag: Kommunfullmäktige
noterar rapport från nämnden för Individ och Familjeomsorg, enligt 16 kap 6 f §
socialtjänstlagen och 28 f § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, till
protokollet.
Nämnden för Individ och Familjeomsorg, 2018-11-14 § 105 Förslag: Nämnden för
Individ och Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut
enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, för perioden 2018-07-01—2018-09-30.
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-05,
Sammanställning av inrapporterade ej verkställda beslut, kvartal 3 2018
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsen förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Justerare
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§8
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej
verkställda beslut, kvartal 2 2018
Dnr KS/2018:793
Beslut
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen
(SoL) som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen
ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna
informeras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-12-18, § 318: Förslag: Kommunfullmäktige noterar rapport
från nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad enligt 16 kap 6 f §
socialtjänstlagen och 28 f § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade till
protokollet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-11, § 459: Förslag: Kommunfullmäktige
noterar rapport från nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f
§ socialtjänstlagen och 28 f § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, till
protokollet.
Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad, ordförandebeslut 2018-12-06 § 53,
Beslut: Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner redovisning av ej
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, 4 kap 1§, för andra kvartalet 2018.
Sammanställning av inrapporterade ej verkställda beslut, kvartal 2 2018
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
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§9
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej
verkställda beslut, kvartal 3 2018
Dnr KS/2018:802
Beslut
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen
(SoL) som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen
ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna
informeras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-12-18, § 319: Förslag: Kommunfullmäktige noterar rapport
från nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad enligt 16 kap 6 f §
socialtjänstlagen och 28 f § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade till
protokollet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-11, § 460: Förslag: Kommunfullmäktige
noterar rapport från nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f
§ socialtjänstlagen och 28 f § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, till
protokollet.
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2018-12-03, § 45: Beslut: Nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner redovisning av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen, SoL, 4 kap 1§, för tredje kvartalet 2018.
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2018-11-29: Förslag: Nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner redovisning av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen, SoL, 4 kap 1§, för tredje kvartalet 2018.
Sammanställning ej verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 3
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det.
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Beslutet skickas till
Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad
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§ 10
Förvärv av Skårby 12:1
Dnr KS/2018:804
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner köpeavtal för fastigheten Skårby 12:1 för en total
köpeskilling om 20 000 000 kr.
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören
eller deras respektive ställföreträdare att för kommunens räkning underteckna
samtliga i ärendet nödvändiga handlingar.
Köpeskillingen finansieras med en utökad lånevolym.
Sammanfattning av ärendet
Skårby 12:1 är en lantbruksfastighet om ca 97 ha belägen i stadens norra delar och
angränsar delvis till fastigheten där projektet Björkris 2 pågår. Fastigheten består av
ca 17 ha mark som lämpar sig för bebyggelse och ca 80 ha skog av blandad form,
varav ca 50 ha är produktiv skogsmark.
Delar av fastigheten är utpekad som utvecklingsområde i ÖP06 och som
utvecklingsområde för service, bostäder och företag i den fördjupade översiktsplanen
för Kungsbacka stad, antagen av kommunfullmäktige 2009-06-16. Fastigheten
förvärvas för att användas till att utveckla kommunal service, bostäder och mark för
företag i enlighet med FÖP Kungsbacka stad.
Köpeskillingen är avstämd med extern opartisk värderingsman och ligger i linje med
ett uppskattat marknadsvärde.
Köpet är villkorat av att Jordbruksverket lämnar förvärvstillstånd då fastigheten
förvärvas av privatpersoner. Tillträde till fastigheten sker så snart förvärvstillstånd
från Jordbruksverket medges men beräknas till första halvåret 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-01-15, § 25: Förslag: Kommunfullmäktige godkänner
köpeavtal för fastigheten Skårby 12:1 för en total köpeskilling om 20 000 000 kr.
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören
eller deras respektive ställföreträdare att för kommunens räkning underteckna
samtliga i ärendet nödvändiga handlingar.
Köpeskillingen finansieras med en utökad lånevolym.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-18, § 464: Förslag: Kommunfullmäktige
godkänner köpeavtal för fastigheten Skårby 12:1 för en total köpeskilling om
20 000 000 kr.
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören
eller deras respektive ställföreträdare att för kommunens räkning underteckna
samtliga i ärendet nödvändiga handlingar.
Köpeskillingen finansieras med en utökad lånevolym.
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Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-12-12
Köpekontrakt undertecknat av säljarna 2019-01-01
Karta över Skårby 12:1
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
Säljarna, samhällsbyggnadskontoret
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§ 11
Svar på motion från Emma Vildstrand (MP) m.fl. om arvoden till politiker
Dnr KS/2018:223
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att första att-satsen är besvarad genom att följande
uppdrag ges:
Att ge uppdrag till arvodesberedningen att göra en transparent översyn av arvodena i
kommunen som skapar förutsättningar för invånarna att ta politiska uppdrag.
Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2019. Underlaget skall
innehålla jämförelse med andra svenska kommuner och en beräkning av kostnaderna
för kommunen.
Att arvodesberedningen, där fem av fullmäktiges nio partier, är representerade, skall
erbjuda muntlig och skriftlig dialog kring förslag med de partier som inte är
representerade i beredningen.
Kommunfullmäktige avslår motionens punkt 2 med hänvisning till politisk
överenskommelse.
Kommunfullmäktige avslår motionens punkt 3 med hänvisning till att kommunens
regelverk följer kommunallagen och därmed tillgodoses det som motionären avser.
Kommunfullmäktige avslår motionens punkt 4 med hänvisning till att arvode ersätts
för det arbete som är förenat med uppdraget. I det ligger ingen bedömning av
kompetens.
Kommunfullmäktige avslår motionens punkt 5 med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut om riktlinjer och regler för förmåner till
förtroendevalda.
Sammanfattning av ärendet
Emma Vildstrand (MP) m.fl. har 10 april 2018 lämnat motion om arvoden till
politiker. I motionen framhålls att det beslut som fattats om arvoden till
förtroendevalda i Kungsbacka har brister i kostnadsberäkningar och belysning av
effekterna på demokratin. Motionärerna yrkar därför på
1. Att tillsätta en beredning för arvoden som senast ett år före mandatperioden
2022–2024 lägger fram förslag på genomarbetade och väl underbyggda regler
för ekonomisk ersättning för förtroendevalda.
2. Att samtliga partier i fullmäktige är representerade i beredningen.
3. Att beredningen ska beakta hur det ska vara praktiskt möjligt för invånare,
oavsett egna ekonomiska resurser och arbetstider, att aktivt representera ett
politiskt parti i nämnd, styrelse eller fullmäktige.
4. Att beredningen ska beakta hur arvodena kan bidra till att locka tillräcklig
kompetens till de politiska uppdragen.
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5. Att beredningen ska överväga att utgå från procentsatser av
riksdagsledamöters arvoden istället för egna konstruktioner på index och
liknade.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-11-27, § 297: Förslag: Kommunfullmäktige anser motionens
punkt 1 besvarad. Under nuvarande mandatperiod har det funnits en
arvodesberedning för att bereda ärenden om förmåner till förtroendevalda. Det
kommer att tillsättas en arvodesberedning för kommande mandatperiod.
Kommunfullmäktige avslår motionens punkt 2 med hänvisning till politisk
överenskommelse.
Kommunfullmäktige avslår motionens punkt 3 med hänvisning till att kommunens
regelverk följer kommunallagen och därmed tillgodoses det som motionären avser.
Kommunfullmäktige avslår motionens punkt 4 med hänvisning till att arvode ersätts
för det arbete som är förenat med uppdraget. I det ligger ingen bedömning av
kompetens.
Kommunfullmäktige avslår motionens punkt 5 med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut om riktlinjer och regler för förmåner till
förtroendevalda.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-13, § 419: Förslag: Kommunfullmäktige
anser motionens punkt 1 besvarad. Under nuvarande mandatperiod har det funnits
en arvodesberedning för att bereda ärenden om förmåner till förtroendevalda. Det
kommer att tillsättas en arvodesberedning för kommande mandatperiod.
Kommunfullmäktige avslår motionens punkt 2 med hänvisning till politisk
överenskommelse.
Kommunfullmäktige avslår motionens punkt 3 med hänvisning till att kommunens
regelverk följer kommunallagen och därmed tillgodoses det som motionären avser.
Kommunfullmäktige avslår motionens punkt 4 med hänvisning till att arvode ersätts
för det arbete som är förenat med uppdraget. I det ligger ingen bedömning av
kompetens.
Kommunfullmäktige avslår motionens punkt 5 med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut om riktlinjer och regler för förmåner till
förtroendevalda.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-10-24: Förslag:
Kommunfullmäktige anser motionens punkt 1 besvarad. Under nuvarande
mandatperiod har det funnits en arvodesberedning för att bereda ärenden om
förmåner till förtroendevalda. Det kommer att tillsättas en arvodesberedning för
kommande mandatperiod.
Kommunfullmäktige avslår motionens punkt 2 med hänvisning till politisk
överenskommelse.
Kommunfullmäktige avslår motionens punkt 3 med hänvisning till att kommunens
regelverk följer kommunallagen och därmed tillgodoses det som motionären avser.
Kommunfullmäktige avslår motionens punkt 4 med hänvisning till att arvode ersätts
för det arbete som är förenat med uppdraget. I det ligger ingen bedömning av
kompetens.
Kommunfullmäktige avslår motionens punkt 5 med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut om riktlinjer och regler för förmåner till
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förtroendevalda.
Motion från Emma Vildstrand (MP) m.fl. om arvoden till politiker, 2018-04-03
Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Forsberg (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att första att-satsen är
besvarad genom att följande uppdrag ges:
Att ge uppdrag till arvodesberedningen att göra en transparent översyn av arvodena i
kommunen som skapar förutsättningar för invånarna att ta politiska uppdrag.
Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2019. Underlaget skall
innehålla jämförelse med andra svenska kommuner och en beräkning av kostnaderna
för kommunen.
Att arvodesberedningen, där fem av fullmäktiges nio partier, är representerade, skall
erbjuda muntlig och skriftlig dialog kring förslag med de partier som inte är
representerade i beredningen.
Clas Rosander (MP) yrkar bifall till Hans Forsbergs (M) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag och Hans Forsbergs (M) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag i den del som
avser motionens punkt 1 mot Hans Forsbergs (M) m.fl. yrkande, och finner att
kommunfullmäktige bifaller Hans Forsbergs (M) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag i de delar som
avser motionens punkt 2-5, och finner att kommunfullmäktige i dessa delar bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Emma Vildstrand (MP), Eva Ringdahl (MP), Clas Rosander (MP), Maria Losman
(MP), arvodesberedningen
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§ 12
Svar på motion från Kent Stenhammar (S) om sjöpung gör miljönytta
Dnr KS/2017:666
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att frågeställningen
behandlas inom ramen för pågående projekt.
Sammanfattning av ärendet
Kent Stenhammar (S) har inkommit med en motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 12 december 2017, § 206, om att Kungsbackafjorden är i
behov av miljöförbättrande åtgärder. Motionären föreslår därför att Kungsbacka
kommun undersöker möjligheten till att starta upp odling i syfte att få
Kungsbackafjorden renare.
Kungsbacka kommun deltar i ett projekt som drivs av Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR) tillsammans med regionens kustkommuner samt Orust och
Uddevalla. Målet med projektet är att ta fram regionala överenskommelser, som kan
ligga till grund för kommunernas översiktliga planering. På lång sikt handlar det om
att använda marina resurser på ett hållbart sätt samt stärka kopplingen mellan
samhällsplanering, miljöskydd och näringslivsutveckling så att kustzonen kan
planeras mer effektivt i framtiden. Inom ramen för projektet görs kartläggningar av
förutsättningar för vattenbruk inom projektområdet. Resultatet kan sedan användas
på kommunal nivå för en mer detaljerad kustzonsplanering som bland annat kan
utreda förutsättningar för marina näringar. Därför bedöms det inte som skäligt att
föregå en process som delvis är startad genom deltagande i GR:s kustzonsprojekt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-12-18, § 320: Förslag: Kommunfullmäktige avslår motionen
med hänvisning till att frågeställningen behandlas inom ramen för pågående projekt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-11, § 456: Förslag: Kommunfullmäktige
avslår motionen med hänvisning till att frågeställningen behandlas inom ramen för
pågående projekt.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-24 Förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att frågeställningen
behandlas inom ramen för pågående projekt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-12, § 29
Kommunfullmäktige 2017-12-12, § 206
Motion från Kent Stenhammar (S) om sjöpung gör miljönytta, 2017-11-21
Förslag till beslut på sammanträdet
Kent Stenhammar (S) yrkar bifall till motionen.
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Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag och Kent Stenhammars (S) yrkande.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Kent Stenhammars
(S) yrkande, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Kent Stenhammar (S), nämnden för Teknik, nämnden för Miljö & Hälsoskydd
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§ 13
Anmälan av eventuellt nya motioner, interpellationer och frågor
Beslut
Kommunfullmäktige noterar att det inte inkommit några nya motioner,
interpellationer eller frågor till sammanträdet 5 februari 2019.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på om kommunfullmäktige kan
notera att det inte inkommit några nya motioner, interpellationer eller frågor till
sammanträdet 5 februari 2019, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
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§ 14
Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ersättare i gemensam
nämnd för överförmyndare i samverkan
Dnr KS/2019:8
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Elisabeth Östlund (S) med omedelbar verkan från
uppdraget som ersättare i gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan –
Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille.
Kommunfullmäktige utser Astrid Börjesson (S) till ny ersättare i gemensamma
nämnden för överförmyndare i samverkan – Härryda, Kungsbacka, Mölndal och
Partille för tiden till och med 2022-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Elisabeth Östlund (S) har begärt att entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Elisabeth Östlund (S), 2018-12-20
Valberedningens förslag
Kommunfullmäktige utser Astrid Börjesson (S) till ny ersättare i gemensamma
nämnden för överförmyndare i samverkan – Härryda, Kungsbacka, Mölndal och
Partille för tiden till och med 2022-12-31.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) ställer först proposition på om kommunfullmäktige
kan besluta att med omedelbar verkan entlediga Elisabeth Östlund (S) från uppdraget
som ersättare i gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan – Härryda,
Kungsbacka, Mölndal och Partille, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Ordföranden ställer sedan proposition på om kommunfullmäktige kan utse Astrid
Börjesson (S) till ny ersättare i gemensamma nämnden för överförmyndare i
samverkan – Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille för tiden till och med 202212-31, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Elisabeth Östlund (S), Astrid Börjesson (S), gemensamma nämnden för
överförmyndare i samverkan – Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille,
valberedningen, Kommunledningskontoret: Troman, Service: lön
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§ 15
Fyllnadsval för uppdrag som nämndeman vid Varbergs tingsrätt
Dnr KS/2019:16
Beslut
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att Christina Carlquist (M) inte längre är
valbar som nämndeman vid Varbergs tingsrätt enligt 4 kap. 6 § rättegångsbalken och
att uppdraget därför upphört.
Kommunfullmäktige utser Pia Grapenstrand Kvarntun (M) till ny nämndeman vid
Varbergs tingsrätt för tiden till och med 2019-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Christina Carlquist (M) har i skrivelse meddelat kommunen att hennes valbarhet som
nämndeman vid Varbergs tingsrätt har upphört i och med att hon valts till
nämndeman i Hovrätten för Västra Sverige av regionfullmäktige i Halland
12 december 2018.
Då uppdraget i Hovrätten innebär ett valbarhetshinder enligt 4 kap. 6 §
rättegångsbalken noterar kommunfullmäktige att uppdraget som nämndeman i
Varbergs tingsrätt upphört och att kommunfullmäktige därför har att utse ny
nämndeman för tiden till och med 2019-12-31.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Christina Carlquist (M), 2019-01-08
Valberedningens förslag
Kommunfullmäktige utser Pia Grapenstrand Kvarntun (M) till ny nämndeman vid
Varbergs tingsrätt för tiden till och med 2019-12-31.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) ställer först proposition på om kommunfullmäktige
kan notera till protokollet att Christina Carlquist (M) inte längre är valbar som
nämndeman vid Varbergs tingsrätt enligt 4 kap. 6 § rättegångsbalken och att
uppdraget därför upphört, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Ordföranden ställer sedan proposition på om kommunfullmäktige kan utse Pia
Grapenstrand Kvarntun (M) till ny nämndeman vid Varbergs tingsrätt för tiden till
och med 2019-12-31, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Christina Carlquist (M), Pia Grapenstrand Kvarntun (M), Varbergs tingsrätt,
kommunledningskontoret: Troman, Service: Lön
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§ 16
Entledigande och begäran om ny sammanräkning samt fyllnadsval för
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning
Dnr KS/2019:83
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Maria Andersson (C) från och med 8 mars 2019 från
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Hallands län att ny ledamot efter
Maria Andersson (C) utses genom ny sammanräkning.
Kommunfullmäktige entledigar Maria Andersson (C) från och med 8 mars 2019 från
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.
Kommunfullmäktige bordlägger val av ny ledamot i kommunfullmäktiges
valberedning till nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Maria Andersson (C) har inkommit med en begäran om att entledigas från sitt
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning.
Kommunfullmäktiges valberedningens förslag
Kommunfullmäktige bordlägger val av ny ledamot i kommunfullmäktiges
valberedning till nästkommande sammanträde.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) ställer först proposition på om kommunfullmäktige
kan besluta att entlediga Maria Andersson (C) från och med 8 mars 2019 från
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt att tillskriva Länsstyrelsen i
Hallands län om ny sammanräkning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Ordföranden ställer sedan proposition på om kommunfullmäktige kan besluta att
entlediga Maria Andersson (C) från och med 8 mars 2019 från uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktiges valberedning, och finner att kommunfullmäktige
bifaller det.
Ordföranden ställer sedan proposition på om kommunfullmäktige kan besluta
bordlägga val av ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning till nästkommande
sammanträde, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
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Beslutet skickas till
Maria Andersson (C), Länsstyrelsen i Hallands län, kommunfullmäktiges
valberedning, Kommunledningskontoret: Troman, Lex, Service: lön
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§ 17
Redovisning av inkomna skrivelser
Dnr KS/2017:519, KS/2017:557, KS/2018:688, KS/2018:779, KS/2018:813
Beslut
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 14 december 2018 till 5 februari 2019 har följande skrivelser
inkommit till kommunfullmäktige:
- Protestlista – Stoppa tiggeriförbudet i Kungsbacka
- Länsstyrelsen i Hallands läns beslut om ny ledamot och ny ersättare i
kommunfullmäktige från och med 31 december 2018 till och med den 14
oktober 2022
- Förtroendevaldas arvoden 2019
- Länsstyrelsen i Hallands läns beslut om att inte överpröva
kommunfullmäktiges beslut om detaljplan inom Kungsbacka 4:6 m.fl.,
Aranäs 3
- Länsstyrelsen i Hallands läns beslut om ny ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige från och med 21 december 2018 till och med den 14
oktober 2022.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på om kommunfullmäktige kan
notera redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
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