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Datum

2020-12-08

Dnr 2020-00993

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förändring av ärendelista.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Anders Ekström (M) yrkar att:
- ärende 17 behandlas efter ärende 5 i ärendelistan, samt att

- ärendet om arvoden vid sammanträdet läggs till efter ärende 14 i ärendelistan.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på eget yrkande om att godkänna
förändring av ärendelistan, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
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Datum
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§ 166
Dnr 2020-00757
Utdelning av minnesgåva till förtroendevalda
Beslut
Kommunfullmäktige noterar utdelningen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Minnesgåva till kommunalt förtroendevald efter 25 års verksamhet delas ut till Eva
Borg (S), Renée Sylvan (S) Fredrik Hansson (C) och Kristina Karlsson (C).
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på om kommunfullmäktige kan
notera utdelningen till protokollet, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Justerare
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Datum
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§ 167
Dnr 2020-00842
Svar på interpellation från Clas Rosander (MP) till nämnden för Tekniks
ordförande Monica Neptun (L) om biologisk mångfald
Beslut
Kommunfullmäktige förklarar interpellationsdebatten för avslutad.
Sammanfattning av ärendet
Clas Rosander (MP) har inkommit med en interpellation ställd till nämnden för
Tekniks ordförande Monica Neptun (L) om biologisk mångfald.
Beslutsunderlag
Svar på interpellation, 2020-10-20
Kommunfullmäktige 2020-10-06, § 127
Interpellation från Clas Rosander (MP), 2020-10-06
Anförande
Monica Neptun (L)
Clas Rosander (MP)
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på om interpellationsdebatten
kan förklaras avslutad, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Justerare
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§ 168
Dnr 2020-00912
Svar på interpellation från Maj-Britt Rane-Andersson (S) till nämnden
för Vård & Omsorgs ordförande Hravn Forsne (M) om
arbetsmiljöåtgärder inom Vård & Omsorg
Beslut
Kommunfullmäktige förklarar interpellationsdebatten för avslutad.
Sammanfattning av ärendet
Maj-Britt Rane-Andersson (S) har inkommit med en interpellation till nämnden för
Vård & Omsorgs ordförande Hravn Forsne (M) om arbetsmiljöåtgärder inom Vård &
Omsorg.
Beslutsunderlag
Svar på interpellation, 2020-11-30
Kommunfullmäktige 2020-11-03, § 145
Interpellation från Maj-Britt Rane-Andersson (S), 2020-10-19
Anförande
Hravn Forsne (M)
Johan Tolinsson (S)
Maj-Britt Rane-Andersson (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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§ 169
Dnr 2020-00977
Svar på fråga från Roger Larsson (KB) till nämnden för Individ &
Familjeomsorgs ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) om Jyckens
Hunddagis
Beslut
Kommunfullmäktige förklarar frågedebatten för avslutad.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) har inkommit med en fråga till nämnden för Individ &
Familjeomsorgs ordförande, Kalle Påsse Sundvall (M), om Jyckens Hunddagis.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2020-11-30, § 151
Fråga från Roger Larsson (KB), 2020-11-03
Anförande
Kalle Påsse Sundvall (M)
Roger Larsson (KB)
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på om frågedebatten kan
förklaras avslutad, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Justerare
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§ 171
Dnr 2020-01050
Anmälan och svar på interpellation från Elisabeth Lyckevall (S) till
nämnden för Individ & Familjeomsorgs ordförande Kalle Påsse
Sundvall (M) om personal inom Individ & Familjeomsorgs verksamheter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
sammanträdet av nämnden för Individ & Familjeomsorgs ordförande Kalle Påsse
Sundvall (M).
Kommunfullmäktige förklarar interpellationsdebatten för avslutad.
Sammanfattning av ärendet
Elisabeth Lyckevall (S) har inkommit med en interpellation till nämnden för Individ
& Familjeomsorgs ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) om personal inom Individ &
Familjeomsorgs verksamheter.
Beslutsunderlag
Svar på interpellation, 2020-12-03
Interpellation från Elisabeth Lyckevall (S) om personal inom Individ &
Familjeomsorgs verksamheter, 2020-11-23
Anförande
Kalle Påsse Sundvall (M)
Elisabeth Lyckevall (S)
Johan Tolinsson (S)
Stephan Philipson (M)
Maj-Britt Rane-Andersson (S)
Magdalena Sundqvist (S)
Tobias Eriksson (SD)
Kristina Karlsson (C)
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) ställer först proposition på om interpellationen får
ställas och besvaras vid sammanträdet av nämnden för Individ & Familjeomsorgs
ordförande Kalle Påsse Sundvall (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
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§ 172
Dnr 2019-00147
Antagande av avfallsplan för Göteborgsregionen till 2030
Beslut
Kommunfullmäktige antar regionala avfallsplanen Göteborgsregionen minskar
avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030, daterad 2020-06-17, att ingå i
Kungsbacka kommuns renhållningsordning, antagen av kommunfullmäktige
2016-12-06 § 198.
Göteborgsregionens avfallsplan A2020 med Bilaga till A2020 för Kungsbacka
kommun antagna som del av renhållningsordningen upphör därmed att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som består av en
avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen ska innehålla mål för långsiktig
planering av förebyggande och hantering av avfall inom kommunen.
Göteborgsregionens 13 medlemskommuner har gemensamt arbetat fram en
avfallsplan som respektive kommun har möjlighet att anta som sin egen.
Den 3 april 2020 antogs avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet –
Avfallsplan för tretton kommuner till 2030 av Göteborgsregionens förbundsstyrelse.
I beslutet rekommenderar Göteborgsregionens förbundsstyrelse att
medlemskommunerna antar den regionala avfallsplanen som sin egen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-11-24, § 270
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 322
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-15
Nämnden för Teknik 2020-09-24, § 83
Förvaltningen för Tekniks Konsekvensanalys, 2020-09-24
Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 13 kommuner till 2030,
2020-06-17
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
Göteborgsregionen, nämnden för Teknik

Justerare
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§ 173
Dnr 2020-00151
Regelverk avseende valmöjligheter för arbete efter pensionsåldern
Beslut
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för ett långt och gott arbetsliv, daterade
2020-10-16.
Riktlinjerna börjar gälla från och med 1 januari 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att uppföljning av arbetet med valmöjligheter för
arbete efter pensionsåldern ska ske senast i januari 2023.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i kommunbudgeten för 2020 beslutat om ett direktiv i syfte
att uppfylla målet med att vara en attraktiv arbetsgivare genom att man ska ha
möjlighet att jobba efter 65 år. Direktivet lyder:
I syfte att uppfylla strategin med att fler jobbar mer och att vara en attraktiv
arbetsgivare vill Kungsbacka att man ska ha möjlighet att jobba efter pensionsåldern.
Mycket kompetens finns hos dessa medarbetare och många vill arbeta men i andra
former. Kungsbacka kommun önskar att de stannar kvar längre.

En utredning har genomförts och en rapport har sammanställts av kommunstyrelsens
förvaltning innehållande olika åtgärder för att stimulera äldre medarbetare att arbeta
längre. Utifrån det har ett förslag till riktlinjer för ett långt och gott arbetsliv tagits
fram.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-11-24, § 271
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 312
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-16
Rapport ”Ett långt och gott arbetsliv i Kungsbacka kommun”, oktober 2020
Riktlinjer för ett långt och gott arbetsliv, 2020-10-16
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulrika Landergren (L), Lisa Andersson (M), Peter Söderberg (M) och Eva Borg (S)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder, Kommunledningskontoret: HR
Justerare
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§ 174
Dnr 2020-00817
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 2020
Beslut
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Individ & Familjeomsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte
har verkställts tre månader efter beslut.
Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.
Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda
revisorerna informeras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-11-24, § 272
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13, § 286
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2020-09-17, § 121
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2020-09-03
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg, Sammanställning av ej verkställda
beslut inrapporterade till IVO kvartal 2, 2020, 2020-09-02
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
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§ 175
Dnr 2020-00776
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej
verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2 2020
Beslut
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen
som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en
insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen
sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-11-24, § 273
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13, § 287
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2020-09-15, § 67
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-09-01
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad, sammanställning av ej verkställda
beslut, andra kvartalet 2020
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
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§ 176
Dnr 2020-00831
Överflytt av allmänna handlingar i samband med att
behandlartjänsterna på Individ & Familjeomsorg överflyttas till
Gymnasium & Arbetsmarknad
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överföra allmänna handlingar från nämnden för
Individ & Familjeomsorg i samband med att tre behandlartjänster flyttats över till
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. Beslutet gäller från och med
2020-09-01.
Sammanfattning av ärendet
Den 27 april 2020 beslutade förvaltningschef för Gymnasium & Arbetsmarknad och
förvaltningschef för Individ & Familjeomsorg att flytta över tre behandlartjänster
som var placerade i förvaltningen för Individ & Familjeomsorg till förvaltningen för
Gymnasium & Arbetsmarknad. Detta som ett steg i införandet av
Trelleborgsmodellen. Överflytten av de tre behandlartjänsterna genomfördes den
1 september 2020.
När kommunal verksamhet byter huvudman, påverkar det hanteringen av allmänna
handlingar. Den nya huvudmannen har i regel behov av att få tillgång till den tidigare
verksamhetens arkiv för att fortsätta bedriva verksamheten. Av 15 § arkivlagen
(1990:782) framgår det att när delar av kommunal verksamhet övergår till
förvaltning under annan nämnd krävs beslut i kommunfullmäktige. Nämnden för
Individ & Familjeomsorg har genom ordförandebeslut från den 19 augusti 2020
föreslagit kommunfullmäktige att fatta ett sådant beslut. Överföring av handlingar
som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) får ske
i de fall sekretessen förs över till den nya huvudmannen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-11-24, § 274
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-02
Ordförandebeslut - Överflytt av handlingar från Individ & Familjeomsorg till
Gymnasium & Arbetsmarknad, 2020-08-19
Underlag till ordförandebeslut - Beslut att överflytta behandlartjänsterna till
Gymnasium & Arbetsmarknad, 2020-04-27
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för Individ & Familjeomsorg,
Kommunledningskontoret: arkivmyndigheten
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§ 177
Dnr 2020-00851
Köp av fastigheten Kläppa 1:10 och del av Stockalid 1:13
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Överenskommelse om fastighetsreglering,
undertecknad av säljaren 2020-10-05, innebärande att kommunen köper fastigheten
Kläppa 1:10 samt del av fastigheten Stockalid 1:13 för en ersättning om 13 000 000
kronor.
Finansiering sker via Samhällsbyggnadskontorets budget för markinköp.
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören
eller deras respektive ersättare att för kommunens räkning underteckna
överenskommelsen om fastighetsreglering samt övriga nödvändiga handlingar för
köpets genomförande.
Reservation
Fredrik Hansson (C), Kristina Karlsson (C), Bengt Alderin (C), Henrik Arnesson (C),
Anders Eriksson (C), Annika Hedman (C), Heinrich Kaufmann (C), Karin Green (C),
Maria Rasmussen (V), Kristina Rasmussen (V), Maria Losman (MP), Clas Rosander
(MP), Stefan Jägnert (SD), Tommy Bech (SD), Susanne Andersson (SD), Roger
Krantz (SD), Kenth Wallin (SD), Tobias Eriksson (SD), Hampus Jägnert (SD) och
Ulf Svärdh (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Avtal har träffats om förvärv av Kläppa 1:10 samt del av Stockalid 1:13, belägna vid
Åsa station. Markområdet är utpekat som utvecklingsområde i ÖP06 samt i
fördjupad översiktsplan för Åsa. Markområdet är ett strategiskt markförvärv och
utgör ett långsiktigt tillskott till kommunens markreserv och ett steg i utvecklingen
av Kungsbacka kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 325
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-05
Kopia av arrendekontrakt för Stockalid 1:13 och Kläppa 1:10
Överenskommelse om fastighetsreglering, 2020-10-05
Översiktskarta
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Hansson (C), Maria Losman (MP), Stefan Jägnert (SD), Henrik Arnesson
(C), Karin Green (C), Kristina Karlsson (C), Annika Hedman (C), Bengt Alderin (C),
Maria Rasmussen (V) och Tobias Eriksson (SD) yrkar avslag till förslaget.
Lisa Andersson (M), Niklas Mattsson (KD), Ulrika Landergren (L), Thure Sandén
(M), Franklin Eck (M), Monica Neptun (L), Peter Wesley (KD), Berit Bergström
Justerare
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(M), Kent Stenhammar (S), Filip Berntsson (M), Peter Söderberg (M), Roger
Larsson (KB), Eva Borg (S) och Stephan Philipson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag och Fredrik Hanssons (C) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Fredrik Hanssons
(C) m.fl. yrkande, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunfullmäktige
godkänner:
Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst innebär att bifalla Fredrik Hanssons (C) m.fl. yrkande.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 39 ja-röster mot 20 nej-röster och 2
frånvarande, beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ledamöter
Lisa Andersson
Eva Borg
Carita Boulwén
Fredrik Hansson
Andreas Johansson
Ulrika Landergren
Christian Johansson
Johan Tolinsson
Stefan Jägnert
Niklas Mattsson
Kristina Karlsson
Maria Gathendahl
Maria Losman
Peder Kirsten
Magdalena Sundqvist
Roger Larsson
Tommy Bech
Marianne Pleijel
Bengt Alderin
Maria Rasmussen
Filip Berndtsson
Lars Eriksson
Susanne Andersson
Kalle Påsse Sundvall
Henrik Arnesson
Marie Wadström
Monica Neptun
Stephan Philipson
Elisabeth Lyckevall
Roger Krantz
Thure Sandén
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Ersättare

Hampus Jägnert
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X
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Anders Eriksson
Hravn Forsne
Kent Stenhammar
Jan Eric Knutas
Clas Rosander
Charlotte Wallenstein
Bengt Fransson
Agnetha Ernegård
Annika Hedman
Axel Storckenfeldt
Sara Heikkinen Breitholtz
Peter Wesley
Peter Söderberg
Kenth Wallin
Kristina Rasmussen
Franklin Eck
Elin Hysén
Rickard Wäst
Heinrich Kaufmann
Per-Axel Carlsson
Tobias Eriksson
Berit Bergström
Maj-Britt Rane-Andersson
Karin Green
Ann-Helene Reimertz
Madelene Höök
Thord Brynielsson
Per Stenberg
Ulrika Högstrand
Anders Ekström
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§ 178
Dnr 2020-00552
Ny taxa för nämnden för Miljö & Hälsoskydds verksamhet inom
miljöbalkens och strålskyddslagens område samt för lagen om
sprängämnesprekursorer och lagen om gaturenhållning och skyltning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny taxa för tillsyn inom miljöbalkens och
strålskyddslagens område samt för lagen om sprängämnesprekursorer, lagen om
gaturenhållning och skyltning, daterad 2020-10-14.
Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808),
förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, och
strålskyddsförordningen (2018:506), samt lagen om sprängämnesprekursorer
(2014:799) fastställa förslag till taxebestämmelser med tillhörande taxebilagor 1, 2
och 3 enligt nämnden för Miljö & Hälsoskydds beslut 2020-06-17, § 84 och
2020-10-14, § 130.
Kommunfullmäktige beslutar att timkostnaden per timme sätts till 1 100 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2021.
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område beslutad av
kommunfullmäktige 2012-08-14, § 163 med senaste revidering 2016-12-06, § 194,
upphör därmed att gälla.
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Miljö & Hälsoskydd att årligen
uppdatera taxan enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av
Sveriges kommuner och Regioner (SKR). Utgångspunkten för indexuppräkningen är
oktober år 2020.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutade den 17 juni 2020 att överlämna förslag
på ny taxa till kommunfullmäktige. Taxan berör verksamhet inom miljöbalkens och
strålskyddslagens område samt för lagen om sprängämnesprekursorer och lagen om
gaturenhållning och skyltning. Vidare beslutade nämnden för Miljö & Hälsoskydd
den 14 oktober 2020 om reviderat förslag på utformning av taxebestämmelser som
följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) reviderade utformning.
SKR har reviderat sitt förslag på utformning av taxebestämmelser för indexjustering
av avgifter. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har vid oktober månads sammanträde
gjort en redaktionell ändring för 9 §, i taxebestämmelserna.
Nämnden beslutade även om en redaktionell ändring av bilaga 2 och 3 gällande
hälsoskyddsverksamheter. Bilagorna är utformade så att det blir tydligare för
verksamheten vilken bilaga man omfattas av och om man ska betala i för- eller
efterskott. Miljö & Hälsoskydd har också uppmärksammat att flera verksamheter
inom en verksamhetsgrupp får samma verksamhetskod i bilaga 2 och 3, trots att
omfattningen av verksamheten, tillsynsbehov och antal timmar varierar.
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Miljö & Hälsoskydd föreslår därför i det reviderade förslaget att ett specifikt nummer
läggs till på dessa koder för att kunden tydligt ska se och förstå berörd tillsynstid,
samt om man omfattas av för- eller efterskottdebitering.
Förslaget till ny taxa består av taxebestämmelser, en timtaxa som avspeglar
nämndens självkostnad för verksamheten och tre bilagor som innehåller själva
”prislistan” för tillsynsinsatserna. Vid framtagande av taxan har SKR:s mallar
använts. Erfarenheter från andra kommuner visar att en framgångsfaktor för en god
verksamhetsutveckling och ett gott företagsklimat är en transparent och tydlig taxa.
Bilaga 1 är det underlag som innehåller avgifter för prövning, anmälan och tillsyn
och är fullt ut anpassad efter miljöprövningsförordningen, Kungsbacka kommuns
lokala hälsoskyddsföreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter. Avgiften bestäms
utifrån avgiftsnivåer och baseras utifrån ärendets komplexitet och tidsåtgång.
Avgiftsnivåerna underlättar för kommuner att jämföra sig med varandra, samt att
taxan blir mer transparent för kunden.
Bilaga 2 är underlaget för fasta årliga avgifter för styrd tillsyn som omfattar
verksamheter med störst behov och krav och ett fåtal verksamheter som ska ha
återkommande tillsyn. Tillsynen styrs av lagstiftning och tillsynsbehovet täcks in i
tillsynsplanen i form av årliga tillsynsaktiviteter. Styrd tillsyn kan liknas vid ett
grunduppdrag från staten där kommunerna har mindre möjlighet att påverka.
Tillsynsbehovet är detsamma oavsett om det är en statlig eller kommunal myndighet
som utför den operativa tillsynen.
Bilaga 3 är det underlag som innehåller timavgifter. Det avser verksamheter som ej
är anmälnings-pliktiga verksamheter inom miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Nämnden bestämmer hur ofta denna typ av tillsyn ska utövas och planerar och
fördelar tillsynsbehovet över tre år. Tillsynsbehovet varierar mellan sporadiskt, lågt,
normalt och högt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-11-24, § 276
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 329
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-16
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2020-10-14, § 130
Bygg- och miljöförvaltningen tjänsteskrivelse, 2020-10-02
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område samt
för lagen om sprängämnesprekursorer och lagen om gaturenhållning och skyltning,
2020-10-14
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2020-06-17, § 84
Bygg- och miljöförvaltningen tjänsteskrivelse, 2020-06-08
Bygg- och miljöförvaltningens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och
strålskyddslagens område samt för lagen om sprängämnesprekursorer och lagen om
gaturenhållning och skyltning, 2020-06-17
Bygg- och miljöförvaltningen, Bilaga jämförelser timtaxor 2020 miljöbalkstillsyn
samt livsmedelstillsyn offentlig kontroll
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Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, Kommunledningskontoret: ekonomi
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§ 179
Dnr 2020-00891
Redovisning av icke färdigberedda motioner (2, 2020)
Beslut
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och
med 2020-10-21 till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har framkommit vid beredningen
anmälas till kommunfullmäktige inom samma tidpunkt.
I Kungsbacka kommun ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa till
fullmäktige vilka motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska även
innehålla planerat datum för behandling i fullmäktige för de motioner som är äldre än
ett år.
Redovisningen till och med den 21 oktober innehåller en motion äldre än ett år. Svar
på den aktuella motionen är dock anmält för politisk behandling under november
månad. Redovisningen innehåller utöver det tre motioner som väcktes under
november månad 2019. En av dem är anmäld för politisk behandling under sista
kvartalet 2020, men de övriga två beräknas svaret till första halvåret 2021.
Övriga motioner kommer enligt bedömningen att kunna behandlas politiskt inom den
angivna ettårsgränsen.
Sammanställningen omfattar motioner som inkommit och ej besvarats till och med
21 oktober 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-11-24, § 277
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 309
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-14
Sammanställning, Redovisning av obesvarade motioner, daterad 2020-10-21
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Berörda nämnder
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§ 180
Dnr 2020-00094
Antagande av Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och
nämnder i Kungsbacka
Beslut
Kommunfullmäktige antar gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och
nämnder i Kungsbacka kommun, daterat 2020-09-18 med den ändringen att följande
stycke läggs till under § 35 rörande initiativärenden: Initiativ får väckas i utskott.
Utskottet tar inte ställning till initiativet utan överlämnar det till nämnden för
behandling.
Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun,
antaget av kommunfullmäktige 2015-09-08, § 111, upphör samtidigt att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 har aktualiserat behovet av en
översyn av gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i
Kungsbacka kommun. Syftet är att säkerställa att reglementet följer kommunallagens
krav och kommunalrättslig praxis samtidigt som det tydliggör den vedertagna praxis
som finns i Kungsbacka kommun. Avsikten är också att ge reglementet en mer logisk
struktur, ett modernare språk och underlätta nämndernas arbete.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-11-24, § 278
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17, § 344
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-18
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Kungsbacka kommun,
2020-09-18
Ändringsregister, 2020-09-18
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Kungsbacka kommun, antaget av
kommunfullmäktige 2015-09-08, § 111
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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§ 181
Dnr 2020-01132
Arvoden vid kommunfullmäktiges sammanträde 8 december 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att halvt sammanträdesarvode ska utgå vid
sammanträdet 8 december 2020.
Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tolinsson (S) och Kent Stenhammar (S) yrkar att helt sammanträdesarvode
ska utgå vid kommunfullmäktiges sammanträde 8 december 2020.
Lisa Andersson (M), Niklas Mattsson (KD) och Per Stenberg (M) yrkar att halvt
sammanträdesarvode ska utgå vid kommunfullmäktiges sammanträde 8 december
2020.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga Johan Tolinssons (S) m.fl. yrkande och Lisa Anderssons (M) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer proposition på Johan Tolinssons (S) m.fl. yrkande och Lisa
Anderssons (M) m.fl. yrkande, och finner att kommunfullmäktige bifaller Lisa
Anderssons (M) m.fl. yrkande.
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§ 182
Dnr 2020-01061
Svar på initiativ från Lisa Andersson (M) m.fl. om extraordinära
satsningar med anledning av covid-19
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att 10 miljoner kronor avsätts kommuncentralt 2021
för att stimulera och underlätta nämndernas arbete med aktiviteter i syfte att
minimera Coronapandemins påverkan psykiskt och trygghetsmässigt hos våra
invånare, samt att arbeta brottsförebyggande. Detta finansieras genom den ökning av
de generella statsbidrag som kommunerna erhåller under 2021 under förutsättning att
beslut om dessa statsbidrag fattas av Riksdagen i höstbudgeten.
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram underlag på de områden som är mest
prioriterade med samband till pandemin, samt utarbeta hur fördelningen till olika
”Coronaprojekt” ska ske.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om fördelningen till de olika
Coronaprojekten.
Reservation
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S), Elisabeth Lyckevall
(S), Kent Stenhammar (S), Sara Heikkinen Breitholtz (S), Richard Wäst (S), MajBritt Rane-Andersson (S), Gert Svensson (S), Maria Losman (MP), Clas Rosander
(MP), Stefan Jägnert (SD), Tommy Bech (SD), Susanne Andersson (SD), Roger
Krantz (SD), Kenth Wallin (SD), Tobias Eriksson (SD), Hampus Jägnert (SD) och
Ulf Svärdh (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C), Ulrika Landergren (L) och Niklas
Mattsson (KD) väckte vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 november ett
initiativ om extraordinära satsningar med anledning av covid-19.
Förslagsställarna menar att besöksrestriktionerna som rekommenderas kan leda till
ökad ensamhet bland invånarna vilket riskerar att försämra den psykiska hälsan, detta
särskilt om dessa restriktioner blir långvariga. Ovisshet och ensamhet kan också
försämra tryggheten vilket tenderar att leda till att våld i nära relationer ökar. Vidare
kan det bli svårare att nå ut till de som behöver kommunens stöd.
För att stimulera och underlätta nämndernas arbete med aktiviteter i syfte att
minimera Coronapandemins påverkan psykiskt och trygghetsmässigt hos
kommunens invånare, samt att arbeta brottsförebyggande, föreslår Alliansen att
10 miljoner kronor avsätts för projekt under 2021. Förslagsställarna vill att
kommundirektören tar fram underlag på de områden som är mest prioriterade och
som har ett tydligt samband med pandemin samt att kommunstyrelsen får i uppdrag
att besluta om fördelningen till de olika Coronaprojekten.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-11-24, § 285
Initiativ från Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C), Ulrika Landergren (L) och
Niklas Mattsson (KD) om extraordinära satsningar med anledning av covid-19,
2020-11-24
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) yrkar att 25 miljoner kronor ska användas för Extraordinära satsningar.
Detta finansieras genom den ökning av statsbidrag som kommunen får under 2021.
Kommundirektören tar fram ett underlag på de områden som är mest prioriterade i
samband till pandemin och utarbetar förslag hur fördelningen till olika Coronaprojekt
kan se ut.
KS beslutar om fördelningen till de olika Coronaprojekten.
Maria Losman (MP) yrkar på följande tillägg:
- De extra statsbidragen till följd av pandemin ska tydligt användas till det de
är avsedda för och också tydligt redovisas så att invånare kan följa hur de
använts.
Maria Losman (MP) yrkar också bifall till Eva Borgs (S) yrkande.
Eva Borg (S) yrkar bifall till Maria Losmans (MP) yrkande.
Maria Rasmussen (V) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkande samt bifall till Maria
Losmans (MP) yrkande.
Johan Tolinsson (S), Roger Larsson (KB) och Magdalena Sundqvist (S) yrkar bifall
till Eva Borgs (S) yrkande.
Stefan Jägnert (SD) yrkar att stycke 1 och 3 under yrkanden, tas bort i sin helhet samt
brödtexten avsätts 10 miljoner för projekt under 2021.
Ulrika Landergren (L), Fredrik Hansson (C), Niklas Mattsson (KD), Stephan
Philipson (M), Thure Sandén (M), Filip Berndtsson (M) och Franklin Eck (M) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns fyra förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag, Eva Borgs (S) m.fl. yrkande, Maria Losmans (MP)
m.fl. tilläggsyrkande och Stefan Jägnerts (SD) yrkande.
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag, Eva Borgs (S)
m.fl. yrkande och Stefan Jägnerts (SD) yrkande, och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag i kommande
huvudomröstning.
Justerare
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Ordföranden ställer sedan proposition på Eva Borgs (S) m.fl. yrkande och Stefan
Jägnerts (SD) yrkande för att få fram ett motförslag till kommunstyrelsens förslag i
huvudomröstningen, och finner att kommunfullmäktige utser Eva Borgs (S) m.fl.
yrkande till motförslag i huvudomröstningen.
Ordföranden redovisar sedan följande propositionsordning för huvudomröstningen
som kommunfullmäktige godkänner:
Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst innebär att bifalla Eva Borgs (S) m.fl. yrkande.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 38 ja-röster mot 15 nej-röster, 7
som avstår och 1 frånvarande, beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ledamöter
Lisa Andersson
Eva Borg
Carita Boulwén
Fredrik Hansson
Andreas Johansson
Ulrika Landergren
Christian Johansson
Johan Tolinsson
Stefan Jägnert
Niklas Mattsson
Kristina Karlsson
Maria Gathendahl
Maria Losman
Peder Kirsten
Magdalena Sundqvist
Roger Larsson
Tommy Bech
Marianne Pleijel
Bengt Alderin
Maria Rasmussen
Filip Berndtsson
Lars Eriksson
Susanne Andersson
Kalle Påsse Sundvall
Henrik Arnesson
Marie Wadström
Monica Neptun
Stephan Philipson
Elisabeth Lyckevall
Roger Krantz
Thure Sandén
Anders Eriksson
Hravn Forsne
Kent Stenhammar
Jan Eric Knutas
Clas Rosander
Charlotte Wallenstein
Bengt Fransson
Agnetha Ernegård
Annika Hedman
Axel Storckenfeldt
Sara Heikkinen Breitholtz
Peter Wesley
Justerare

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

Kret
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Ja
X

Hampus Jägnert

X
X
X
X
X
X
X
X

Tord Du Hane

X

X
X
Gert Svensson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ulf Svärdh
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X
X
X
X

Nej

Avst

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X

Frånv
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Peter Söderberg
Kenth Wallin
Kristina Rasmussen
Franklin Eck
Elin Hysén
Rickard Wäst
Heinrich Kaufmann
Per-Axel Carlsson
Tobias Eriksson
Berit Bergström
Maj-Britt Rane-Andersson
Karin Green
Ann-Helene Reimertz
Madelene Höök
Thord Brynielsson
Per Stenberg
Ulrika Högstrand
Anders Ekström
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(M)
(SD)
(V)
(M)
(L)
(S)
(C)
(M)
(SD)
(M)
(S)
(C)
(M)
(L)
(SD)
(M)
(KD)
(M)

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
SUMMA:

38

15

7

1

Ordföranden ställer sedan proposition på Maria Losmans (MP) m.fl. tilläggsyrkande
mot avslag, och finner att kommunfullmäktige avslår Maria Losmans (MP) m.fl.
tilläggsyrkande.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder, Kommunledningskontoret: ekonomi
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§ 183
Dnr 2019-00620
Svar på motion från Kent Stenhammar (S) om kommersiell stadsodling i
Kungsbacka
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen i den del som avser att undersöka
möjligheterna för kommersiell stadsodling med hänvisning till att förslaget kan bidra
till både ökad företagsamhet, ökad markanvändning för odling och biologisk
mångfald.
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i den del som avser att medverka till
och stötta andelsjordbruk med hänvisning till att denna del faller inom utredningen
för kommersiell stadsodling.
Sammanfattning av ärendet
Kent Stenhammar (S) har inkommit med en motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 10 september 2019 om att utreda förutsättningarna för
kommersiell stadsodling och andelsjordbruk.
Motionären framhåller att det i kommunen i dag finns mark upplåten till odling för
eget bruk för de som är intresserade. Däremot saknas det möjligheter till odling för
kommersiellt bruk, eller stadsbruk som det också kallas. Motionären menar att
erfarenheten visar att odla ger möjligheter till rekreation, social gemenskap och
bättre livskvalitet samt arbetstillfällen. Vidare framhålls att odling ger ett ökat växt
och djurliv samt att grödan också tar upp koldioxid vilket kan motverka den globala
uppvärmningen. På så sätt bidrar stadsodlingen till en långsiktig miljömässig,
ekonomisk och social och hållbar utveckling.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-11-24, § 279
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 318
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-29
Byggnadsnämnden 2020-07-08 § 179
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-08
Nämnden för Teknik 2020-01-22, § 4
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-01-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-08, § 318
Kommunfullmäktige 2019-09-10, § 124
Motion från Kent Stenhammar (S) om kommersiell stadsodling i Kungsbacka,
2019-08-26
Förslag till beslut på sammanträdet
Kent Stenhammar (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare
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§ 184
Dnr 2020-01063
Anmälan av motion från Magdalena Sundqvist (S) om Sveriges första
kommun med "anti-trafficking"-policy
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en motion om Sveriges första kommun
med "anti-trafficking"-policy. Motionären vill att kommunfullmäktige ger
kommundirektören i uppdrag att kartlägga nuläget, analysera risker och behov av
direktiv och/eller policy för att säkerställa att Agenda 2030 globala mål 5.2 uppfylls.
Beslutsunderlag
Motion från Magdalena Sundqvist (S) om Sveriges första kommun med "antitrafficking"-policy, 2020-11-25
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på om kommunfullmäktige kan
remittera motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 185
Dnr 2020-01098
Anmälan av interpellation från Maria Losman (MP) till
kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M) om Kungsbacka
kvinnojour
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellation får ställas och besvaras vid
nästkommande sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M).
Sammanfattning av ärendet
Maria Losman (MP) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Lisa Andersson (M) om ett hållbart och långsiktigt samarbete mellan
Kungsbacka kommun och Kungsbacka kvinnojour.
Beslutsunderlag
Interpellation från Maria Losman (MP) om Kungsbacka kvinnojour, 2020-12-01
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på om interpellation får ställas
och besvaras vid nästkommande sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Lisa
Andersson (M), och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Lisa Andersson (M)
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§ 186
Dnr 2020-00970
Fyllnadsval för uppdrag som ersättare i nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad och representant i Räddningstjänstförbundet
Storgöteborgs medlemssamråd
Beslut
Kommunfullmäktige utser Barbro Mellgren (L) till uppdraget som ny ersättare i
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad från och med 1 januari 2021 för tiden till
och med 31 december 2022.
Kommunfullmäktige utser Monica Neptun (L) till uppdraget som ny representant i
Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs medlemssamråd från och med 1 januari
2021 för tiden till och med 31 december 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige entledigade Ulrika Landergren (L) från samtliga uppdrag,
förutom ledamot i kommunfullmäktige, från och med 31 december 2020 vid
sammanträdet 3 november 2020. Vid sammanträdet bordlades fyllnadsvalen för
uppdragen som ersättare i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad och
representant i Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs medlemssamråd till
nästkommande sammanträde.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2020-11-03, § 162
Avsägelse från Ulrika Landergren (L), 2020-11-02
Kommunfullmäktiges valberednings förslag
Kommunfullmäktige utser Barbro Mellgren (L) till uppdraget som ny ersättare i
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad från och med 1 januari 2021 för tiden till
och med 31 december 2022.
Kommunfullmäktige utser Monica Neptun (L) till uppdraget som ny representant i
Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs medlemssamråd från och med 1 januari
2021 för tiden till och med 31 december 2022.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) ställer först proposition på om kommunfullmäktige
kan utse Barbro Mellgren (L) till uppdraget som ny ersättare i nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad från och med 1 januari 2021 för tiden till och med 31
december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Ordföranden ställer sedan proposition om kommunfullmäktige kan utse Monica
Neptun (L) till uppdraget som ny representant i Räddningstjänstförbundet
Storgöteborgs medlemssamråd från och med 1 januari 2021 för tiden till och med 31
december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
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Beslutet skickas till
Barbro Mellgren (L), Monica Neptun (L), nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad, Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, kommunledningskontoret:
Troman, Ciceron; Service: lönecenter
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§ 187
Dnr 2020-00978
Fyllnadsval för uppdrag som ledamot och ersättare i nämnden för
Service
Beslut
Kommunfullmäktige utser Susann Petrusson (S) till uppdraget som ny ledamot i
nämnden för Service för tiden till och med 31 december 2022.
Kommunfullmäktige utser Marie Bovin (S) till uppdraget som ny ersättare i nämnden
för Service för tiden till och med 31 december 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige entledigade Lars Eriksson (S) från uppdraget som ledamot i
nämnden för Service vid sammanträdet den 3 november 2020. Samtidigt bordlades
fyllnadsvalet till nästkommande sammanträde.
Eftersom den nyvalda ledamoten Susann Petrusson (S) sedan tidigare är ersättare i
nämnden för Service genomförs också fyllnadsval för detta uppdrag.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2020-11-03, § 163
Avsägelse från Lars Eriksson (S), 2020-11-02
Kommunfullmäktiges valberednings förslag
Kommunfullmäktige utser Susann Petrusson (S) till uppdraget som ny ledamot i
nämnden för Service för tiden till och med 31 december 2022.
Kommunfullmäktige utser Marie Bovin (S) till uppdraget som ny ersättare i nämnden
för Service för tiden till och med 31 december 2022.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) ställer först proposition på om kommunfullmäktige
kan utse Susann Petrusson (S) till uppdraget som ny ledamot i nämnden för Service
för tiden till och med 31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller
det.
Ordföranden ställer sedan proposition på om kommunfullmäktige kan utse Marie
Bovin (S) till uppdraget som ny ersättare i nämnden för Service för tiden till och med
31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Susann Petrusson (S), Marie Bovin (S), nämnden för Service,
kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter
Justerare
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§ 188
Dnr 2020-00856
Rättelse av beslut avseende val av ledamot och ersättare till
Kungsbacka Jaktvårdskrets 2021-01-01–2021-12-31
Beslut
Kommunfullmäktige utser följande ledamot och ersättare till Kungsbacka
Jaktvårdskrets för perioden 2021-01-01 till 2021-12-31
Ledamot

Jenny Nilsson (M)

Ersättare

Martin Petersson (C)

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 3 november 2020 valdes ledamot och
ersättare till Kungsbacka Jaktvårdskrets för kommande år. I beslutet blev
mandatperioden felaktig. Mandatperioden skulle rätteligen varit 2021-01-01–
2021-12-31.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2020-11-03, § 158
Kommunfullmäktiges valberednings förslag
Kommunfullmäktige utser Jenny Nilsson (M) till ledamot och Martin Petersson (C)
till ersättare i Kungsbacka Jaktvårdskrets för perioden 2021-01-01–2021-12-31.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunfullmäktiges valberednings förslag, och att kommunfullmäktige bifaller
det.
Beslutet skickas till
Kungsbacka Jaktvårdskrets, respektive valda, kommunledningskontoret: Troman
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§ 189
Dnr 2020-01049
Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ledamot i
arvodesberedningen
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Monica Neptun (L) från uppdraget som ledamot i
arvodesberedningen från och med 31 december 2020.
Kommunfullmäktige utser Tommy Rydfeldt (L) till uppdraget som ny ledamot i
arvodesberedningen från och med 1 januari 2021 för tiden till och med 31 december
2022.
Sammanfattning av ärendet
Monica Neptun (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot i arvodesberedningen från
och med 31 december 2020.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Monica Neptun (L), 2020-11-23
Kommunfullmäktiges valberednings förslag
Kommunfullmäktige entledigar Monica Neptun (L) från uppdraget som ledamot i
arvodesberedningen från och med 31 december 2020.
Kommunfullmäktige utser Tommy Rydfeldt (L) till uppdraget som ny ledamot i
arvodesberedningen från och med 1 januari 2021 för tiden till och med 31 december
2022.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) ställer först proposition på om kommunfullmäktige
kan entlediga Monica Neptun (L) från uppdraget som ledamot i arvodesberedningen
från och med 31 december 2020, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Ordföranden ställer sedan proposition om kommunfullmäktige kan utse Tommy
Rydfeldt (L) till uppdraget som ny ledamot i arvodesberedningen från och med
1 januari 2021 för tiden till och med 31 december 2022, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Monica Neptun (L), Tommy Rydfeldt (L), arvodesberedningen,
kommunledningskontoret: Troman; Service: lönecenter
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§ 190
Dnr 2020-01032
Fyllnadsval för uppdrag som nämndeman vid Varbergs tingsrätt
Beslut
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att Ulla Österdahl avgått som
nämndeman vid Varbergs tingsrätt med stöd av 4 kap. 8 § 1 st rättegångsbalken
(rätt för nämndeman som fyllt sextio år att avgå).
Kommunfullmäktige utser Ann-Christine Norfeldt, Dammvägen 9, 439 54 Åsa, till
nämndeman vid Varbergs tingsrätt för tiden till och med 31 december 2023.
Sammanfattning av ärendet
Ulla Österdahl har inkommit med en begäran om att entledigas från sitt uppdrag som
nämndeman vid Varbergs tingsrätt. En nämndeman som fyllt sextio får med stöd av
4 kap. 8 § 1 st rättegångsbalken avgå som nämndeman utan att något särskilt beslut
fattas eftersom det är en ovillkorlig rätt att avgå. Kommunfullmäktige kan då, efter
besked från en nämndeman som fyllt sextio år att denne avgår, utse ny nämndeman.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Ulla Österdahl, 2020-11-09
Kommunfullmäktiges valberednings förslag
Kommunfullmäktige utser Ann-Christine Norfeldt, Dammvägen 9, 439 54 Åsa, till
nämndeman vid Varbergs tingsrätt för tiden till och med 31 december 2023.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) ställer först proposition på om kommunfullmäktige
kan notera till protokollet att Ulla Österdahl avgått som nämndeman vid Varbergs
tingsrätt med stöd av 4 kap. 8 § 1 st rättegångsbalken (rätt för nämndeman som fyllt
sextio år att avgå), och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Ordföranden ställer sedan proposition på om kommunfullmäktige kan utse
Ann-Christine Norfeldt, Dammvägen 9, 439 54 Åsa, till nämndeman vid Varbergs
tingsrätt för tiden till och med 31 december 2023, och finner att kommunfullmäktige
bifaller det.
Beslutet skickas till
Ulla Österdahl, Ann-Christine Norfeldt, Dammvägen 9, 439 54 Åsa, Varbergs
Tingsrätt, Kommunledningskontoret: Troman
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§ 191
Dnr 2020-01022
Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ledamot i nämnden för
Individ & Familjeomsorg
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Elin Hysén (L) från uppdraget som ledamot i
nämnden för Individ & Familjeomsorg från och med 1 januari 2021.
Kommunfullmäktige utser Madelene Höök (L) till uppdraget som ny ledamot i
nämnden för Individ & Familjeomsorg från och med 2 januari 2021 för tiden till och
med 31 december 2022.
Sammanfattning av ärendet
Elin Hysén (L) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt uppdrag
som ledamot i nämnden för Individ & Familjeomsorg från och med 1 januari 2021.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Elin Hysén (L), 2020-11-10
Kommunfullmäktiges valberednings förslag
Kommunfullmäktige utser Madelene Höök (L) till uppdraget som ny ledamot i
nämnden för Individ & Familjeomsorg från och med 2 januari 2021 för tiden till och
med 31 december 2022.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) ställer först proposition på om kommunfullmäktige
kan entlediga Elin Hysén (L) från uppdraget som ledamot i nämnden för Individ &
Familjeomsorg från och med 1 januari 2021, och finner att kommunfullmäktige
bifaller det.
Ordföranden ställer sedan proposition på om kommunfullmäktige kan utse Madelene
Höök (L) till uppdraget som ny ledamot i nämnden för Individ & Familjeomsorg från
och med 2 januari 2021 för tiden till och med 31 december 2022, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Elin Hysén (L), Madelene Höök (L), nämnden för Individ & Familjeomsorg,
Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron, Service: lönecenter
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§ 192
Dnr 2020-01074
Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ombud i Fjärås
Bygdegårdsförening
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Frida Jansson (S) från uppdraget som ombud i Fjärås
Bygdegårdsförening från och med 1 januari 2021.
Kommunfullmäktige utser Ronnie Byvik (S) till uppdraget som nytt ombud i Fjärås
Bygdegårdsförening från och med 1 januari 2021 för tiden till och med 31 december
2022.
Sammanfattning av ärendet
Frida Jansson (S) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt
uppdrag som ombud i Fjärås Bygdegårdsförening för kommande mandatperiod.
Kommunfullmäktiges valberednings förslag
Kommunfullmäktige utser Ronnie Byvik (S) till uppdraget som nytt ombud i Fjärås
Bygdegårdsförening från och med 1 januari 2021 för tiden till och med 31 december
2022.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) ställer först proposition på om kommunfullmäktige
kan entlediga Frida Jansson (S) från uppdraget som ombud i Fjärås
Bygdegårdsförening från och med 1 januari 2021, och finner att kommunfullmäktige
bifaller det.
Ordföranden ställer sedan proposition på om kommunfullmäktige kan utse Ronnie
Byvik (S) till uppdraget som nytt ombud i Fjärås Bygdegårdsförening från och med
1 januari 2021 för tiden till och med 31 december 2022, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Frida Jansson (S), Ronnie Byvik (S), Fjärås Bygdegårdsförening,
Kommunledningskontoret: Troman
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§ 193
Dnr 2020-01075
Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ersättare i nämnden för
Kultur & Fritid
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Linus Bokerud (KD) med omedelbar verkan från
uppdraget som ersättare i nämnden för Kultur & Fritid.
Kommunfullmäktige utser Christian Düring (KD) till uppdraget som ny ersättare i
nämnden för Kultur & Fritid för tiden till och med 31 december 2022.
Sammanfattning av ärendet
Linus Bokerud (KD) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i nämnden för Kultur & Fritid.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Linus Bokerud (KD), 2020-11-29
Kommunfullmäktiges valberednings förslag
Kommunfullmäktige utser Christian Düring (KD) till uppdraget som ny ersättare i
nämnden för Kultur & Fritid för tiden till och med 31 december 2022.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) ställer först proposition på om kommunfullmäktige
kan entlediga Linus Bokerud (KD) med omedelbar verkan från uppdraget som
ersättare i nämnden för Kultur & Fritid, och finner att kommunfullmäktige bifaller
det.
Ordföranden ställer sedan proposition på om kommunfullmäktige kan utse Christian
Düring (KD) till uppdraget som ny ersättare i nämnden för Kultur & Fritid för tiden
till och med 31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Linus Bokerud (KD), Christian Düring (KD), nämnden för Kultur & Fritid,
Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron, Service: lönecenter
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§ 194
Dnr 2019-00890
Eventuellt nya avsägelser och val till kommunala uppdrag
Beslut
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att det till sammanträdet 8 december
2020 inte har tillkommit några ytterligare avsägelser eller val till kommunala
uppdrag.
Sammanfattning av ärendet
Inför kommunfullmäktiges sammanträde 8 december 2020 har det inte tillkommit
några ytterligare avsägelser eller val till kommunala uppdrag.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på om kommunfullmäktige kan
notera till protokollet att det till sammanträdet 8 december 2020 inte har tillkommit
några ytterligare avsägelser eller val till kommunala uppdrag, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det
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§ 195
Dnr 2020-00005
Redovisning av inkomna skrivelser
Beslut
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 4 november 2020 till 8 december 2020 har följande skrivelser
inkommit till kommunfullmäktige:
- Arvodesberedningens beslut om förtroendevaldas arvoden för 2021.

- Förvaltningsrätten i Göteborgs beslut att avslå överklagande avseende val av
kommunalråd, mål nummer 628-19
- Förvaltningsrätten i Göteborgs beslut att avslå överklagande avseende val av
ledamöter i styrelse och nämnder, mål nummer 629-19
- Nämnden för Vård & Omsorgs beslut om taxor och avgifter för 2021
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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