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Kommunfullmäktige 

Sammanträde tisdagen den 2 februari 2021 kl. 18.00 
Kungsbacka Teater, Gymnasiegatan 42  
 
Ledamöter och ersättare deltar på distans via Teams. Uppkoppling till 
sammanträdet sker senast kl. 17.45. 
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Ordinarie: 
Roger Larsson (KB) 
Maria Rasmussen (V) 
 
Ersättare: 
Andreas Johansson (M) 
Christian Johansson (M) 
 
Digital justering 10 februari 2021 

 
Interpellationer och frågor 
– besvarade 

 
Interpellations- och frågedebatt pågår som längst 
till klockan 20.00. Därefter avslutas debatten och 
återupptas eventuellt senare om tid finns. 

1.  Svar på interpellation från 
Maria Losman (MP) till 
kommunstyrelsens ordförande 
Lisa Andersson (M) om 
Kungsbacka kvinnojour 

2020-01098   



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 2(5) 
 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

2.  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 

2020-01191      

 
Beslutsärenden 

  

3.  Revidering av kemikalieplan 
 

2020-00918  KS 2020-12-15, § 303 
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. 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 3(5) 
 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

4.  Rapport från nämnden för Vård 
& Omsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, 
kvartal 2 2020 
 

2020-01086  KS 2021-01-19, § 24 
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. 

5.  Rapport från nämnden för Vård 
& Omsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, 
kvartal 3 2020 
 

2020-01116  KS 2021-01-19, § 25 
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. 

6.  Rapport från nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad 
av ej verkställda beslut enligt 
SoL, kvartal 3 2020 

2020-01024  KS 2021-01-19, § 26 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden 
för Gymnasium & Arbetsmarknad, enligt 16 kap  
6 f § socialtjänstlagen, till protokollet. 

7.  Rapport från nämnden för 
Individ & Familjeomsorg av ej 
verkställda beslut enligt SoL 
och LSS, kvartal 3 2020 
 

2020-01029  KS 2021-01-19, § 27 
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. 

8.  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 
 

2018-00716  KS 2021-01-19, § 28 
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. 
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9.  Antagande av detaljplan för 
Skårby 6:19, Björkris etapp 2 
 

2019-00042  KS 2021-01-19, § 29 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder 
och skola på del av Skårby 6:19 m.fl., Björkris 2a i 
Kungsbacka, daterad 2020-11-16. 

10.  Antagande av detaljplan för 
utbildningslokaler inom 
fastigheten Heberg 2:4 m.fl. i 
Vallda 

2020-01118  KS 2021-01-19, § 30 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för 
utbildningslokaler med mera inom Heberg 2:4 m.fl. i 
Vallda, upprättad 2020-11-16. 

 Motioner – besvarande   

11.  Svar på motion från Maria 
Losman (MP) om att utreda 
miljö- och klimatstyrande 
reseriktlinjer för 
förtroendevalda 

2020-00336  KS 2020-11-24, § 280 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

12.  Svar på motion från Torbjörn 
Andersson (SD) m.fl. om att 
inrätta ett skönhetsråd 
 

2020-00196  KS 2020-11-24, § 281 
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. 

13.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om emballering 
av hushållsavfall 
 

2019-00808  KS 2020-11-24, § 282 
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. 

14.  Svar på motion från Maj-Britt 
Rane Andersson (S) m.fl. om att 
utreda förutsättningarna för en 
familjecentral i Kungsbacka 
kommun 

2019-00865  KS 2020-11-24, § 283 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med 
hänvisning till att kommunen redan har utrett 
förutsättningarna för att etablera en familjecentral i 
Kungsbacka. 

 
Övrigt 
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15.  Anmälan av motion från Johan 
Tolinsson (S) om fria 
pedagogiska måltider 

2020-01150   

16.  Anmälan av motion från Kent 
Stenhammar (S) om att bygga 
passiv/plusenergihus i större 
omfattning 

2020-01159   

17.  Anmälan av eventuellt nya 
motioner, interpellationer och 
frågor 

2021-00009   

18.  Begäran om sammanräkning för 
uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige samt 
fyllnadsval för uppdrag som 
ledamot i nämnden för Kultur & 
Fritid och uppdrag som 
nämndeman 

2021-00062   

19.  Entledigande och fyllnadsval 
för uppdrag som ledamot i 
nämnden för Teknik 

2021-00100   

20.  Eventuellt nya avsägelser och 
val till kommunala uppdrag 

2021-00008   

21.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 

2021-00005   

 
Anders Ekström 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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