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Datum

2021-02-02

Närvarologg för ordinarie ledamöter
Ledamot
Lisa Andersson (M)
Eva Borg (S)
Carita Boulwén (SD)
Fredrik Hansson (C)
Andreas Johansson (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)
Peder Kirsten (L)
Magdalena Sundqvist (S)
Roger Larsson (KB)
Tommy Bech (SD)
Marianne Pleijel (M)
Bengt Alderin (C)
Maria Rasmussen (V)
Filip Berndtsson (M)
Lars Eriksson (S)
Susanne Andersson (SD)
Kalle Påsse Sundvall (M)
Henrik Arnesson (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)
Kent Stenhammar (S)
Jan Eric Knutas (L)
Clas Rosander (MP)
Charlotte Wallenstein (M)
Bengt Fransson (SD)
Agnetha Ernegård (-)
Annika Hedman (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)
Heinrich Kaufmann (C)
Per-Axel Carlsson (M)
Tobias Eriksson (SD)
Berit Bergström (M)
Maj-Britt Rane-Andersson (S)
Karin Green (C)
Ann-Helene Reimertz (M)
Madelene Höök (L)
Thord Brynielsson (SD)
Per Stenberg (M)
Ulrika Högstrand (KD)
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
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
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
Elisabeth Sahlsten (MP) ersätter §§ 1-23
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Torbjörn Andersson (SD) ersätter §§ 1-23
Deltar i upprop 1 kl. 18:01, utan ersättare §§ 15-23
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Gert Svensson (S) ersätter §§ 1-23
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
Birgitta Gustafsson (L) ersätter §§ 1-23
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
Marianne Wallengren (M) ersätter §§ 1-23
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
Stefan Vilumsons (SD) ersätter §§ 1-23
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Deltar i upprop 1 kl. 18:01
Expedierat/bestyrkt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-02-02

Närvarologg för ersättare
Ersättare
* Marianne Wallengren (M)
* Birgitta Gustafsson (L)
* Gert Svensson (S)
* Elisabeth Sahlsten (MP)
* Torbjörn Andersson (SD)
* Stefan Vilumsons (SD)

Justerare

Logg
Ankom kl. 17:55
Ankom kl. 17:55
Ankom kl. 17:55
Ankom kl. 17:55
Ankom kl. 17:55
Ankom kl. 17:55
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Justerare
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§1
Parentation

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-02-02

Dnr 2021-00173

Kommunfullmäktiges ersättare Tord du Hane (L) har avlidit. Ordförande Anders
Ekström (M) håller ett anförande till minnet av den avlidne.

Justerare
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Datum

2021-02-02

§2
Dnr 2020-01098
Svar på interpellation från Maria Losman (MP) till kommunstyrelsens
ordförande Lisa Andersson (M) om Kungsbacka kvinnojour
Beslut
Kommunfullmäktige förklarar interpellationsdebatten för avslutad.
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
Svar på interpellation
Kommunfullmäktige 2020-12-08, § 185
Interpellation från Maria Losman (MP) om Kungsbacka kvinnojour
Anförande
Lisa Andersson (M)
Maria Losman (MP)
Magdalena Sundqvist (S)
Kalle Påsse Sundvall (M)
Kristina Karlsson (C)
Roger Larsson (KB)
Niklas Mattsson (KD)
Johan Tolinsson (S)
Elisabeth Lyckevall (S)
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan förklara
interpellationsdebatten för avslutad, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

9 (39)

Datum

2021-02-02

§3
Dnr 2020-01191
Anmälan och svar på fråga från Niklas Mattsson (KD) till nämnden för
Service ordförande Fredrik Hansson (C) om lång kö till ekonomisk
rådgivning i Kungsbacka
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och besvaras vid sammanträdet av
nämnden för Service ordförande Fredrik Hansson (C).
Kommunfullmäktige förklarar frågedebatten för avslutad.
Sammanfattning av ärendet
Niklas Mattsson (KD) har inkommit med en fråga till nämnden för Service
ordförande Fredrik Hansson (C) om lång kö till ekonomisk rådgivning i Kungsbacka.
Beslutsunderlag
Svar på fråga
Fråga från Niklas Mattsson (KD) om lång kö till ekonomisk rådgivning i
Kungsbacka
Anförande
Fredrik Hansson (C)
Niklas Mattsson (KD)
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan besluta att
frågan får ställas och besvaras vid sammanträdet av nämnden för Service ordförande
Fredrik Hansson (C), och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Ordföranden prövar efter frågedebatten om kommunfullmäktige kan förklara
frågedebatten för avslutad, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunfullmäktige

§4
Revidering av kemikalieplan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

10 (39)

Datum

2021-02-02

Dnr 2020-00918

Beslut
Kommunfullmäktige antar Kemikalieplan för Kungsbacka kommun,
daterad 2020-10-21, med den ändringen att stycke tre i förordet skrivs om så att det
lyder:
− Kemikalieplanen är ett fantastiskt verktyg, eftersom målsättningarna är så
tydliga. Det är enkelt för anställda, kommuninvånare och leverantörer att veta
vad kommunen vill.
Kommunfullmäktige antar En kemikaliesmart förskola, Riktlinjer för hur vi håller
förskolan fri från ohälsosamma kemikalier, daterade 2020-09-22.
Kemikalieplan för Kungsbacka kommun 2017 antagen av kommunfullmäktige
2017-03-07, § 32 upphör därmed att gälla.
Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar av En
kemikaliesmart förskola, Riktlinjer för hur vi håller förskolan fri från ohälsosamma
kemikalier, till kommunstyrelsen, under förutsättning av att ändringen inte är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunstyrelsen ska skriftligen
återrapportera ändringarna till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ansvara för kemikalieplanens
och riktlinjernas aktualitet och vid behov ta initiativ till förändringar.
Sammanfattning av ärendet
Kemikalieplan för Kungsbacka kommun är ett styrande dokument för alla
förvaltningar och kommunala bolag i Kungsbacka som antogs av
kommunfullmäktige 2017 och ska revideras vart tredje år. Kemikalieplanen drar upp
riktlinjer för hur Kungsbacka kommuns verksamheter ska arbeta med substitution av
farliga kemikalier och definierar vilka typer av ämnen som ska undvikas i
kommunens verksamheter. Planen innehåller åtgärder som syftar till att kommunen
ska komma närmare miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I kemikalieplanen som antogs
2017 var barns miljöer och kemiska, hygieniska och kosmetiska produkter
prioriterade områden.
Utgångspunkterna i 2017 års kemikalieplan står sig väl, men är kompletterade med
det cirkulära perspektivet, eftersom material fria från farliga ämnen är en
förutsättning för en cirkulär ekonomi. De utpekade ämnesgrupperna att fasa ut är
kompletterade med högfluorerade ämnen. De prioriterade områdena: barns miljöer
samt kemiska och hygieniska produkter, finns kvar. De är dock kompletterade med
två nya prioriterade områden: gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder, för att
skydda barnen ännu bättre, samt produkter av plast, för att på ett ännu tydligare sätt
kunna hantera plastens miljöpåverkan.
Utöver det har åtgärderna setts över. De som är fullt ut genomförda har tagits bort,
och nya har tillkommit.
Justerare
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Datum

2021-02-02

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-12-15, § 303
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17, § 334
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-27
Kemikalieplan för Kungsbacka kommun, daterad 2020-10-21
En kemikaliesmart förskola, Riktlinjer för hur vi håller förskolan fri från
ohälsosamma kemikalier, daterade 2020-09-22
Handledning och kommungemensamma rutiner för kemikaliehantering, daterade
2020-09-22
Kemikalieplan För Kungsbacka kommun 2017, uppföljning av åtgärder, daterad
2020-10-19
Remissammanställning, daterad 2020-10-23
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Hansson (C), Stephan Philipson (M), Kristina Karlsson (C), Henrik Arnesson
(C) 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 och bolag

Justerare
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Datum

2021-02-02

§5
Dnr 2020-01086
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS, kvartal 2 2020
Beslut
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Vård & Omsorg enligt 16 kap
6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen som inte har verkställts tre
månader efter beslut.
Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.
Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda
revisorerna informeras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-01-19, § 24
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-05, § 2
Nämnden för Vård & Omsorg 2020-09-16, § 77
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Vård & Omsorg

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

13 (39)

Datum

2021-02-02

§6
Dnr 2020-01116
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS, kvartal 3 2020
Beslut
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Vård & Omsorg enligt 16 kap
6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen som inte har verkställts tre
månader efter beslut.
Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.
Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda
revisorerna informeras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-01-19, § 25
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-05, § 3
Nämnden för Vård & Omsorg 2020-11-27, § 106
Nämnden för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Vård & Omsorg

Justerare
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Datum

2021-02-02

§7
Dnr 2020-01024
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej
verkställda beslut enligt SoL, kvartal 3 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 2021-01-19, § 26
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-08, § 364
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2020-11-04, § 99
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-10-05
Sammanställning av icke 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.
Beslutet skickas till
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Justerare
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Datum

2021-02-02

§8
Dnr 2020-01029
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 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 som inte har
verkställts tre månader efter beslut.
Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.
Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda
revisorerna informeras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-01-19, § 27
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-08, § 365
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-11-12, § 163
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2020-11-04
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3 2020
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2019, kvartal 1-3 2020
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
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§9
Dnr 2018-00716
Godkännande av exploateringsavtal och överenskommelse om
fastighetsreglering med Trollängen Vargagården AB och GTV
Exploatering AB avseende detaljplan för bostäder, skola m.m., Björkris
2a, inom del av Skårby 6:19 m.fl., i Kungsbacka
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till exploateringsavtal avseende detaljplan
för bostäder, skola m.m, Björkris 2a, inom del av Skårby 6:19 m.fl. i Kungsbacka,
mellan kommunen och Trollängen Vargagården AB samt GTV Exploatering AB,
undertecknat av bolagen 2020-12-04.
Kommunfullmäktige godkänner förslag till överenskommelse om fastighetsreglering
mellan kommunen och Trollängen Vargagården AB samt GTV Exploatering AB,
genom vilken kommunen och bolagen byter mark utan mellanlikvider, undertecknat
av bolagen 2020-12-04.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive
ersättare utses att för kommunens räkning underteckna avtalen samt övriga
nödvändiga handlingar för avtalens genomförande.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Björkris
etapp 2, fastigheterna Skårby 6:19 m.fl. i Kungsbacka stad. Förslaget har varit utställt
på samråd mellan den 16 januari 2019 och 24 februari 2019. Granskning
genomfördes mellan den 18 augusti 2020 och den 16 september 2020.
Inför antagande har detaljplanen delats upp i två detaljplaner, etapp 2a som avser den
västra sidan av Göteborgsvägen och etapp 2b som avser den östra sidan.
Anledningen till att detaljplanen delas är att det krävs tillstånd för vattenverksamhet
för att utföra erforderliga stabilitetsåtgärder med mera i parken vid Kungsbackaån.
Tillståndsprocessen är tidskrävande och behöver vara avklarad innan detaljplanen
kan antas. Den västra delen av detaljplanen är inte beroende av tillståndsprocessen
och kan därför antas, medan den östra delen måste invänta processen. De olika
detaljplanerna är för sitt genomförande inte beroende av varandra.
Detaljplanen för Björkris 2a syftar till att skapa förutsättningar för uppförande av
cirka 650 bostäder, förskola/skola med tillhörande fullstor idrottshall, lokal för kultur
och fritid, parkeringshubbar, gator, gång- och cykelvägar samt parker. Trollängen
Vargagården AB och GTV Exploatering AB är tillsammans exploatör och äger
merparten av marken. Kommunen äger endast en mindre del. Kommunen är
huvudman för allmän platsmark inom planområdet.
Innan kommunfullmäktige kan anta detaljplanen krävs ett exploateringsavtal där
genomförandet av detaljplanen säkerställs. Det krävs även en överenskommelse om
fastighetsreglering som bland annat ger kommunen tillgång till skoltomten. Båda
avtalen krävs för att kunna genomföra detaljplanen.
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Exploateringsavtalet reglerar bland annat fördelning av ansvar för utförande och
kostnader, samordningsfrågor, kostnadsersättningar och säkerhet. Kommunen
ansvarar genom nämnden för Teknik för iordningställande av allmän platsmark och
exploatören ersätter kommunen för den faktiska kostnaden för utförandet. Nämnden
för Teknik bygger även ut bredband och allmänna VA-anläggningar inom området,
vilket finansieras genom anslutningsavgifter.
Exploateringsavtalet reglerar även att exploatören ska bekosta hela utbyggnaden av
allmän plats inom kommande etapp 2b, med undantag av gång-och cykeltunnel och
bro, där kommunen ska stå för 15 procent av kostnaderna. Detta eftersom
kommunala verksamheter som skola, förskola samt vård- och omsorgsboende
bedöms ha en viss nytta av anläggningarna.
Överenskommelsen reglerar överföring av allmän platsmark och mark för
skoländamål till kommunen samt överföring av viss mark för bostad,
centrumverksamhet, skola och parkering till exploatören. Fastighetsregleringen
genomförs som ett markbyte utan mellanlikvider.
Exploatören kommer uppföra bostäder i flerbostadshus och småhus/radhus som ska
att upplåtas med olika upplåtelseformer såsom bostadsrätt, hyresrätt och äganderätt.
Andelen hyresrätter ska vara minst en tredjedel. Exploatören ansvarar även för att
anlägga parkering för bostädernas och verksamheternas behov, vilket kommer att ske
i underjordiska garage och parkeringshubbar. Ingen boendeparkering tillåts inom
allmän plats.
Området kommer att byggas ut i etapper med planerad start 2021och uppskattat
sluttid runt 2027. Därefter är avsikten att utbyggnaden av den östra sidan, etapp 2b,
ska påbörjas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-01-19, § 28
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-05, § 13
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-07
Exploateringsavtal, undertecknat av bolagen 2020-12-04
Överenskommelse om fastighetsreglering, undertecknat av bolagen 2020-12-04
Översiktskarta
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Eriksson (S), Maria Losman (MP), Rickard Wäst (S), Johan Tolinsson (S), Kent
Stenhammar (S), Magdalena Sundqvist (S) och Gert Svensson (S) yrkar att
exploateringsavtalet ändras så att det byggs 50 procent hyresrätter.
Fredrik Hansson (C), Thure Sandén (M), Franklin Eck (M), Lisa Andersson (M), Per
Stenberg (M), Peter Wesley (KD) och Monica Neptun (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag och Lars Erikssons (S) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Lars Erikssons (S) m.fl. yrkande
mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Trollängen Vargagården AB, GTV Exploatering AB
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§ 10
Dnr 2019-00042
Antagande av detaljplan för Skårby 6:19, Björkris etapp 2
Beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder och skola på del av Skårby 6:19
m.fl., Björkris 2a i Kungsbacka, daterad 2020-11-16.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen överlämnande den 24 maj 2016 till byggnadsnämnden att upprätta
förslag till detaljplan för Björkris etapp 2 i Kungsbacka stad.
Kommunstyrelsen har efter detta den 27 augusti 2019 beslutat om nya direktiv för
detaljplanen, som bland annat innebär att området ska innehålla förskola, skola och
idrottshall, men inte vård- och omsorgsboende. Planområdet utökades även norrut in
på kommunens fastighet Skårby 12:1.
Under granskningen av detaljplanen kom flera synpunkter från myndigheter om att
det behövs tillstånd för vattenverksamhet för att kunna anlägga parken vid ån. Denna
tillståndsprocess behöver vara avklarad innan detaljplanen kan antas. Förslaget är
därför att detaljplanen delas upp i två delar inför antagande, där den västra delen av
detaljplanen antas, medan den del av detaljplanen som kräver en tillståndsprocess för
åtgärder vid Kungsbackaån, den östra delen av detaljplanen, inväntar
tillståndsprocessen.
De olika detaljplanerna som kallas för Björkris 2a och Björkris 2b är för sitt
genomförande inte beroende av varandra. De kommer att ha olika planhandlingar
men utredningarna som ligger till grund för detaljplanerna behandlar området som
helhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-01-19, § 29
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-05, § 14
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-09
Karta över Skårby 6:19 m.fl.
Byggnadsnämnden 2020-12-18 § 369
Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad 2020-11-16
Granskningsutlåtande 2020-11-16
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2020-09-18
Samrådsredogörelse 2020-06-01
Kommunstyrelsen 2019-08-27, § 205
Länsstyrelsens samrådsyttrande 2019-02-28
Kommunstyrelsen 2016-05-24, § 109
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Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Eriksson (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S), Maria Losman
(MP), Elisabeth Sahlsten (MP), Rickard Wäst (S), Maria Rasmussen (V), Gert
Svensson (S), Elisabeth Lyckevall (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) yrkar att
detaljplanen ändras så att det byggs 50 procent hyresrätter.
Fredrik Hansson (C), Lisa Andersson (M), Franklin Eck (M), Per Stenberg (M),
Peter Söderberg (M), Thure Sandén (M), Monica Neptun (L) och Bengt Alderin (C)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag och Lars Erikssons (S) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Lars Erikssons (S) m.fl. yrkande
mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Fastighetsägaren
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§ 11
Dnr 2020-01118
Antagande av detaljplan för utbildningslokaler inom fastigheten Heberg
2:4 m.fl. i Vallda
Beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för utbildningslokaler med mera inom Heberg
2:4 m.fl. i Vallda, upprättad 2020-11-16.
Sammanfattning av ärendet
Planområdet ligger i Heberg inom Vallda tätort. Detaljplanen syftar till att göra det
möjligt att uppföra utbildningslokaler som ska inrymma skol- och
förskoleverksamhet. En fullskalig sporthall för skola och föreningslivet ingår också i
planförslaget. Några mindre justeringar gällande byggrätten kommer att göras för de
angränsande bostadstomterna norr om skoltomten.
Planförslaget har varit utställt för granskning under perioden 18 augusti 2020 till 8
september 2020. Under granskningstiden inkom 12 skrivelser. Inkomna synpunkter
berör i huvudsak dagvattenhantering och utformningen av planbestämmelse för
buller.
Kvarstående erinringar finns från fastighetsägarna till Heberg 1:9, 2:54, 1:53 samt
Hebergs samfällighetsförening som yttrade sig under planprocessen. Synpunkterna
berör ett önskemål om en cirkulationsplats vid korsningspunkten Valldavägen–
Hebergsvägen samt synpunkter på att befintlig återvinningscentral inom planområdet
inte ska flyttas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-01-19, § 30
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-05, § 15
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-09
Byggnadsnämnden, 2020-12-18, § 371
Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad 2020-11-16
Granskningsutlåtande 2020-11-16
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2020-09-11
Samrådsredogörelse 2020-05-20
Länsstyrelsens samrådsyttrande 2019-12-02
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Hansson (C), Johan Tolinsson (S), Lisa Andersson (M), Peter Söderberg (M),
Franklin Eck (M), Christian Johansson (M), Niklas Mattsson (KD), Maj-Britt Rane
Andersson (S), Per Stenberg (M), Jan-Eric Knutas (L) och Carita Boulwén (SD)
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
Fastighetsägarna, nämnden för Service, nämnden för Förskola & Grundskola
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§ 12
Dnr 2020-00336
Svar på motion från Maria Losman (MP) om att utreda miljö- och
klimatstyrande reseriktlinjer för förtroendevalda
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning av ärendet
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 5 maj 2020 om att komplettera de riktlinjer för resor som
gäller för tjänstepersoner med en tydlig skrivning att även politiker omfattas samt att
de uppdaterade riktlinjerna för resor antas i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-11-24, § 280
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 316
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-02, § 167
Kommunfullmäktige 2020-05-05, § 55
Motion från Maria Losman (MP) om miljö- och klimatstyrande reseriktlinjer för
förtroendevalda, 2020-04-15
Regler för tjänsteresor, 2019-08-20
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Losman (MP) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag och Maria Losmans (MP) yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Maria Losmans (MP) yrkande
mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
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§ 13
Dnr 2020-00196
Svar på motion från Torbjörn Andersson (SD) m.fl. om att inrätta ett
skönhetsråd
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att berörda förvaltningar
inom Kungsbacka kommun redan idag har kompetens och rutiner att hantera estetik
och gestaltning i samhällsbyggandet samt att främja goda livsmiljöer.
Reservation
Carita Boulwén (SD), Stefan Jägnert (SD), Tommy Bech (SD), Susanne Andersson
(SD), Roger Krantz (SD), Kenth Wallin (SD), Tobias Eriksson (SD), Torbjörn
Andersson (SD) och Stefan Vilumsons (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Andersson (SD), Roger Krantz (SD) och Hampus Jägnert (SD) föreslår i en
motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 5 februari 2020 att kommunen ska
utreda möjligheten att inrätta ett skönhetsråd, efter modell från Stockholms stad,
samt att konstrådet avvecklas för att ingå i skönhetsrådet.
Motionärerna föreslår att ett skönhetsråd inrättas som ett diskussionsforum där dess
företrädare är estetiskt medvetna medborgare. Skönhetsrådet bör bestå av ledamöter
med stort intresse av arkitektur, kulturhistoria, stadsmiljö och andra frågor som rör
stadens skönhetsvärden. Rådet ska fungera som en remissinstans för vissa projekt
och då värna om stadens skönhet.
Plan- och bygglagen föreskriver att byggnader ska placeras och utformas på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och
kulturvärdena på platsen. Enligt plan- och bygglagens (2010:900) 12 kap. 2 § 1 st.
ska byggnadsnämnden verka för en god byggnadskultur samt en god och estetisk
tilltalande stads- och landskapsmiljö och enligt 7 § ha minst en person med
arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning
och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra
sina uppgifter på ett tillfredställande sätt. I Kungsbacka är det byggnadsnämnden
med stöd av sin personal som fullgör dessa uppgifter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-11-24, § 280
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 317
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-20
Byggnadsnämnden 2020-09-17, § 213
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-26
Nämnden för Kultur & Fritid 2020-09-17, § 45
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse 2020-08-03
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-12, § 131
Kommunfullmäktige 2020-04-14, § 33
Motion från Torbjörn Andersson (SD) m.fl., 2020-02-05
Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Andersson (SD), Stefan Vilumsons (SD), Susanne Andersson (SD),
Tommy Bech (SD), Kenth Wallin (SD) och Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till
motionen.
Thure Sandén (M), Lisa Andersson (M), Franklin Eck (M), Stephan Philipson (M),
Per Stenberg (M), Maria Rasmussen (V) och Magdalena Sundqvist (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag och Torbjörn Anderssons (SD) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Torbjörn Anderssons (SD) m.fl.
yrkande mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs och verkställs.
Ordförande redovisar följande propositionsordning som kommunfullmäktige
godkänner:
Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst innebär att bifall Torbjörn Anderssons (SD) m.fl. yrkande.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 51 ja-röster mot 9 nej-röster och 1
som avstår, 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
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Parti
(M)
(S)
(SD)
(C)
(M)
(L)
(M)
(S)
(SD)
(KD)
(C)
(M)
(MP)
(L)
(S)
(KB)
(SD)
(M)
(C)

Kret
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
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X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Nej

X

X
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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
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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(V)
(M)
(S)
(SD)
(M)
(C)
(KD)
(L)
(M)
(S)
(SD)
(M)
(C)
(M)
(S)
(L)
(MP)
(M)
(SD)
(-)
(C)
(M)
(S)
(KD)
(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
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Alla
Alla
Alla
Alla
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Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Elisabeth Sahlsten
Torbjörn Andersson

Gert Svensson

Birgitta Gustafsson

Marianne Wallengren

Stefan Vilumsons
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Datum

2021-02-02

§ 14
Dnr 2019-00808
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om emballering av
hushållsavfall
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning att införande av utdelning av
påsar för restavfall skulle innebära kostnader för inköp av påsar, lagerhållning och
distribution vilket leder till en höjning av renhållningstaxan och samtidigt en ökad
användning av plast i samhället.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 5 november 2019 om att kommunen ska tillhandahålla
gratispåsar som är lämpliga för sådant avfall som den gröna avfallsbehållaren är
avsedd för. Motionären menar att den skatt som lagts på bärkassar innebär en
indirekt höjning av renhållningstaxan då många medborgare använder bärkassarna
som avfallspåsar. Tillhandahållandet av gratispåsar skulle därför innebära en mer
rättvis och miljömässigt mer likartad hantering av emballering av avfall.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-11-24, § 282
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 315
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-24
Nämnden för Teknik, 2020-03-18, § 26
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-02-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-03, § 402
Kommunfullmäktige 2019-11-05, § 169
Motion från Roger Larsson om emballering av hushållsavfall, 2019-11-05
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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§ 15
Dnr 2019-00865
Svar på motion från Maj-Britt Rane Andersson (S) m.fl. om att utreda
förutsättningarna för en familjecentral i Kungsbacka kommun
Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att kommunen
redan har utrett förutsättningarna för att etablera en familjecentral i Kungsbacka.
Reservation
Niklas Mattsson (KD), Marie Wadström (KD), Peter Wesley (KD), Ulrika Högstrand
(KD), Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S), Lars Eriksson
(S), Elisabeth Lyckevall (S), Kent Stenhammar (S), Rickard Wäst (S), Maj-Britt
Rane-Andersson (S), Gert Svensson (S), Maria Losman (MP), Elisabeth Sahlsten
(MP), Maria Rasmussen (V) och Kristina Rasmussen (V) reserverar sig mot beslutet
till förmån för egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Maj-Britt Rane-Andersson (S) och Johan Tolinsson (S) föreslår i en motion som
anmäldes i kommunfullmäktige den 10 december 2019 att utreda förutsättningarna
för en familjecentral i Kungsbacka kommun.
Familjecentral är ett koncept som är väl etablerat i Sverige sedan många år och
familjecentraler eller liknande verksamhet finns i dag i flera av landets kommuner.
För att vara en fullvärdig familjecentral ska den vara samlokaliserad och ett
samarbete mellan den kommunala socialtjänsten, kommunens öppna förskola samt
regionens mödra- och barnhälsovård. Så som verksamheterna är utformade i
Kungsbacka skulle en familjecentral här även kunna omfatta visst arbete inom Kultur
& Fritid, barn- och ungdomspsykiatrin samt barnhabiliteringen. En grundläggande
förutsättning för en familjecentral i Kungsbacka är således att regionens
verksamheter är beredda att samverka för att starta upp en sådan.
Samtliga berörda nämnder ser det som positivt att inom ramen för en familjecentral
samla all sådan verksamhet och kompetens som riktar sig till barn och familjer. Att
få till tidiga och samordnade insatser för barn och deras familjer är mycket viktigt
och familjecentralen skulle kunna vara en utmärkt verksamhet där personal med
olika professioner samverkar och erbjuder stöd utifrån barns och familjers behov.
Utifrån denna inställning har det i tjänstepersonsorganisationen sedan 2015 pågått
arbete för att utreda möjligheterna med och förutsättningarna för en eller flera
familjecentraler i Kungsbacka. Med tanke på detta förefaller det inte nödvändigt med
ytterligare utredningar utan Kungsbacka kommun är positiv till att starta ett sådant
arbete inom ordinarie budgetram. Nästa steg för berörda nämnder är att utveckla sin
dialog med berörda nämnder inom Region Halland i denna fråga.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-11-24, § 283
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 314
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-20
Nämnden för Förskola & Grundskola 2020-05-13, § 38
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2020-05-07
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-04-16, § 49
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2020-04-03
Nämnden för Kultur & Fritid, 2020-03-19, § 13
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2020-03-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-13, § 11
Kommunfullmäktige 2019-12-10, § 203
Motion från Maj-Britt Rane-Andersson (S) m.fl., 2019-11-25
Förslag till beslut på sammanträdet
Maj-Britt Rane-Andersson (S), Niklas Mattsson (KD), Maria Losman (MP), Kent
Stenhammar (S), Elisabeth Sahlsten (MP), Johan Tolinsson (S), Magdalena
Sundqvist (S) och Elisabeth Lyckevall (S) yrkar bifall till motionen.
Franklin Eck (M) och Kristina Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag och Maj-Britt Rane-Anderssons (S) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Maj-Britt Rane-Anderssons (S)
m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
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§ 16
Dnr 2020-01150
Anmälan av motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska
måltider
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Johan Tolinsson (S) har inkommit med en motion om att erbjuda personalen inom
förskola, fritidshem och grundskola fria pedagogiska måltider.
Beslutsunderlag
Motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska måltider, 2020-12-14
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 17
Dnr 2020-01159
Anmälan av motion från Kent Stenhammar (S) om att bygga
passiv/plusenergihus i större omfattning
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Kent Stenhammar (S) har inkommit med en motion om att bygga
passiv/plusenergihus i större omfattning.
Beslutsunderlag
Motion från Kent Stenhammar (S) om att bygga passiv/plusenergihus i större
omfattning, 2020-12-14
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 18
Dnr 2021-00143
Anmälan av fråga från Carita Boulwén (SD) till kommunstyrelsens
ordförande Lisa Andersson (M) om munskydd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och besvaras vid nästkommande
sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M).
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en fråga till kommunstyrelsens ordförande
Lisa Andersson (M) om munskydd.
Beslutsunderlag
Fråga från Carita Boulwén (SD), 2021-02-01
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om frågan 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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§ 19
Dnr 2021-00062
Begäran om sammanräkning för uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige samt fyllnadsval för uppdrag som ledamot i
nämnden för Kultur & Fritid och uppdrag som nämndeman vid Varbergs
Tingsrätt
Beslut
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att Tord du Hane (L) avlidit och att
valbarheten enligt 4 kap. 3 § kommunallagen och 4 kap. 6 § rättegångsbalken
därmed har upphört för uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i
nämnden för Kultur & Fritid och nämndeman vid Varbergs Tingsrätt.
Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Hallands län att ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Tord du Hane (L) utses genom ny sammanräkning.
Kommunfullmäktige utser Birgitta Gustafsson (L) till uppdraget som ny ledamot i
nämnden för Kultur & Fritid för tiden till och 31 december 2022.
Kommunfullmäktige utser Ingrid Hedström, Torredsvägen 286, 429 34 Kullavik, till
uppdraget som ny nämndeman vid Varbergs Tingsrätt för tiden till och 31 december
2023.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av Tord du Hanes (L) bortgång och att valbarheten enligt 4 kap. 3 §
kommunallagen och 4 kap. 6 § rättegångsbalken därmed har upphört behöver
kommunfullmäktige begära en ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Hallands län
avseende ny ersättare i kommunfullmäktige samt genomföra fyllnadsval för
uppdraget som ledamot i nämnden för Kultur & Fritid och uppdraget som
nämndeman vid Varbergs Tingsrätt.
Kommunfullmäktiges valberednings förslag
Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Hallands län att ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Tord du Hane (L) utses genom ny sammanräkning.
Kommunfullmäktige utser Birgitta Gustafsson (L) till uppdraget som ny ledamot i
nämnden för Kultur & Fritid för tiden till och 31 december 2022.
Kommunfullmäktige utser Ingrid Hedström, Torredsvägen 286, 429 34 Kullavik, till
uppdraget som ny nämndeman vid Varbergs Tingsrätt för tiden till och 31 december
2023.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan notera till
protokollet att Tord du Hane (L) avlidit och valbarheten enligt 4 kap. 3 §
kommunallagen och 4 kap. 6 § rättegångsbalken därmed har upphört för uppdragen
som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i nämnden för Kultur & Fritid och
nämndeman vid Varbergs Tingsrätt, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
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Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan tillskriva Länsstyrelsen i
Hallands län att ny ersättare i kommunfullmäktige efter Tord du Hane (L) utses
genom ny sammanräkning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Birgitta Gustafsson (L)
till uppdraget som ny ledamot i nämnden för Kultur & Fritid för tiden till och 31
december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Ingrid Hedström,
Torredsvägen 286, 429 34 Kullavik, till uppdraget som ny nämndeman vid Varbergs
Tingsrätt för tiden till och 31 december 2023, och finner att kommunfullmäktige
bifaller det.
Beslutet skickas till
Birgitta Gustafsson (L), Ingrid Hedström, Torredsvägen 286, 429 34 Kullavik,
Länsstyrelsen i Hallands län, nämnden för Kultur & Fritid, Varbergs Tingsrätt,
Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter
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§ 20
Dnr 2021-00100
Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ledamot i nämnden för
Teknik
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Claes Hammer (M) från uppdraget som ledamot i
nämnden för Teknik med omedelbar verkan.
Kommunfullmäktige bordlägger val av ny ledamot i nämnden för Teknik till
nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till kommunfullmäktiges
valberedning för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Claes Hammer (M) har inkommit med en begäran om att entledigas från sitt uppdrag
som ledamot i nämnden för Teknik.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Claes Hammer (M), 2021-01-21
Kommunfullmäktiges valberednings förslag
Kommunfullmäktige bordlägger val av ny ledamot i nämnden för Teknik till
nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till kommunfullmäktiges
valberedning för vidare beredning.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan entlediga Claes
Hammer (M) från uppdraget som ledamot i nämnden för Teknik med omedelbar
verkan, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan bordlägga val av ny ledamot
i nämnden för Teknik till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till
kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Claes Hammer (M), nämnden för Teknik, Kommunfullmäktiges valberedning,
Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter
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§ 21
Dnr 2021-00117
Entledigande och begäran om ny sammanräkning för uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige samt entledigande och fyllnadsval för
uppdrag som ledamot i nämnden för Teknik, ersättare i nämnden för
Miljö & Hälsoskydd och partirepresentant i Eksta Bostads AB
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Bengt Fransson (SD) med omedelbar verkan från
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Hallands län att ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Bengt Fransson (SD) utses genom ny sammanräkning.
Kommunfullmäktige entledigar Bengt Fransson (SD) med omedelbar verkan från
uppdragen som ledamot i nämnden för Teknik, ersättare i nämnden för Miljö &
Hälsoskydd och partirepresentant i Eksta Bostads AB.
Kommunfullmäktige bordlägger val av ny ledamot i nämnden för Teknik, val av ny
ersättare i nämnden för Miljö & Hälsoskydd och och val av ny partirepresentant i
Eksta Bostads AB till nästkommande sammanträde, och överlämnar ärendet till
kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Bengt Fransson (SD) har inkommit med en begäran om att entledigas från sina
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i nämnden för Teknik, ersättare
i nämnden för Miljö & Hälsoskydd och partirepresentant i Eksta Bostads AB.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Bengt Fransson (SD), 2021-01-26
Kommunfullmäktiges valberednings förslag
Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Hallands län att ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Bengt Fransson (SD) utses genom ny sammanräkning.
Kommunfullmäktige bordlägger val av ny ledamot i nämnden för Teknik, val av ny
ersättare i nämnden för Miljö & Hälsoskydd och val av ny partirepresentant i Eksta
Bostads AB till nästkommande sammanträde, och överlämnar ärendet till
kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga
Bengt Fransson (SD) med omedelbar verkan från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
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Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan tillskriva Länsstyrelsen i
Hallands län att ny ledamot i kommunfullmäktige efter Bengt Fransson (SD) utses
genom ny sammanräkning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan entlediga Bengt Fransson
(SD) med omedelbar verkan från uppdragen som ledamot i nämnden för Teknik,
ersättare i nämnden för Miljö & Hälsoskydd och partirepresentant i Eksta Bostads
AB, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan bordlägga val av ny ledamot
i nämnden för Teknik, val av ny ersättare i nämnden för Miljö & Hälsoskydd och val
av ny partirepresentant i Eksta Bostads AB till nästkommande sammanträde, och
överlämna ärendet till kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning, och
finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Bengt Fransson (SD), Länsstyrelsen i Hallands län, nämnden för Teknik, nämnden
för Miljö & Hälsoskydd, Eksta Bostads AB, Kommunfullmäktiges valberedning,
Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter
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§ 22
Dnr 2021-00121
Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ersättare i nämnden för
Teknik
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Birgitta Gustafsson (L) med omedelbar verkan från
uppdraget som ersättare i nämnden för Teknik.
Kommunfullmäktige utser Ulf Ingemarsson (L) till uppdraget som ny ersättare i
nämnden för Teknik för tiden till och med 31 december 2022.
Sammanfattning av ärendet
Birgitta Gustafsson (L) har inkommit med en begäran om att entledigas från sitt
uppdrag som ersättare i nämnden för Teknik.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Birgitta Gustafsson (L), 2021-01-27
Kommunfullmäktiges valberednings förslag
Kommunfullmäktige utser Ulf Ingemarsson (L) till uppdraget som ny ersättare i
nämnden för Teknik för tiden till och med 31 december 2022.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga
Birgitta Gustafsson (L) med omedelbar verkan från uppdraget som ersättare i
nämnden för Teknik, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Ulf Ingemarsson (L) till
uppdraget som ny ersättare i nämnden för Teknik för tiden till och med 31 december
2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Birgitta Gustafsson (L), Ulf Ingemarsson (L), nämnden för Teknik,
Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter
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§ 23
Dnr 2021-00005
Redovisning av inkomna skrivelser
Beslut
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 9 december 2020 till 2 februari 2021 har följande skrivelser
inkommit till kommunfullmäktige:
− Skrivelse från Föreningen Svenskt landskapsskydd om upprop för det
svenska landskapet, 2021-01-15
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan notera
redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
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