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Kommunfullmäktige 

Sammanträde tisdagen den 9 mars 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: 
Johan Tolinsson (S) 
Stefan Jägnert (SD) 
 
Ersättare: 
Kristina Karlsson (C) 
Maria Gathendahl (M) 
 
Digital justering 17 mars 2021 

 
Frågor – besvarade 

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

1.  Svar på fråga från Carita 
Boulwén (SD) till 
kommunstyrelsens ordförande 
Lisa Andersson (M) om 
munskydd 
 

2021-00143   

 
Beslutsärenden 
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2.  Höjning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk 
förening 
 

2020-00695  KS 2021-02-23, § 32  
Kommunfullmäktige beslutar att till Kommuninvest 
Ekonomisk förening ("Föreningen") betala in 
kapitalinsats under år 2021 motsvarande 7 914 400 
kr. 
Kommunfullmäktige beslutar att betala in ytterligare 
kapitalinsats under år 2022 motsvarande 7 914 400 
kr, år 2023 motsvarande 7 914 400 kr och år 2024 
motsvarande 7 914 400 kr utifrån krav på ökad 
kapitalinsats i Föreningen.  
Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder 
som krävs med anledning inbetalningarna. 

Beslut i kommunstyrelsen under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut 
ovan 
Kommunstyrelsen utser ekonomichef att för 
Kungsbacka kommuns räkning vidta de åtgärder 
som krävs med anledning av beslutade inbetalningar 
till Kommuninvest Ekonomisk förening. 

3.  Överenskommelse om 
fastighetsreglering för Åsa 
4:144 m.fl. samt förfrågan om 
möjlighet till alternativ 
upplåtelseform i samband med 
planläggning Åsa 4:144 
 

2019-00032  KS 2021-02-23, § 58 
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse 
om fastighetsreglering för del av Åsa 5:246 och Åsa 
4:143 med Eksta Bostads AB för genomförande av 
detaljplan för bostäder samt gång- och cykelväg 
inom Åsa 4:144 m.fl., undertecknad av Eksta 
Bostads AB 2021-01-21. 
Kommunfullmäktige godkänner Eksta Bostads AB:s 
förfrågan om att vid en alltför kostsam sanering av 
banvallen få möjlighet att avyttra fastigheten till 
exploatör som har inriktningen att bygga 
bostadsrätter, under förutsättning att Eksta Bostads 
AB dessförinnan iakttar kommunfullmäktiges 
ägardirektiv, punkt 5 om ställningstagande, 
godkännande eller samråd. 
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens 
ordförande och kommundirektören eller deras 
respektive ersättare att för kommunens räkning 
underteckna avtalen samt övriga nödvändiga 
handlingar för fastighetsregleringens genomförande. 
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4.  Antagande av detaljplan för Åsa 
4:144 m.fl. 
 

2019-00214  KS 2021-02-23, § 59 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder 
samt gång- och cykelväg inom Åsa 4:144 m.fl. i 
Åsa, Kungsbacka kommun, daterad 2019-02-18. 

5.  Begäran om garanti på 7 
miljoner kronor till Stiftelsen 
Tjolöholm 
 

2020-01176  KS 2021-02-23, § 60 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att, vid behov utöver driftbidrag, utbetala ett 
bidrag på maximalt 7 miljoner kronor till Stiftelsen 
Tjolöholm under 2021 för att stiftelsen inte ska 
komma på obestånd. Medlen avsätts från 
kommunfullmäktiges anslag för oförutsett med 7 
miljoner kronor.  

Beslut i kommunstyrelsen under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut 
ovan 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att verkställa utbetalningarna till Stiftelsen 
Tjolöholm. 

6.  Godkännande av 
överenskommelse om 
hemsjukvården i Halland  
2021–2028 
 

2020-01174  KS 2021-02-23, § 61 
Kommunfullmäktige godkänner Överenskommelse 
om hemsjukvården i Halland 2021–2028, daterad 
2021-01-20 att gälla från och med 2021-04-01. 
Tidigare överenskommelser om hemsjukvården i 
Halland upphör därmed att gälla. 
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7.  Antagande av policy och 
riktlinjer för 
inköpsverksamheten i 
Kungsbacka kommun 
 

2020-00379  KS 2021-02-23, § 64 
Kommunfullmäktige antar Policy för inköp, daterad 
2020-12-21. 
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för inköp, 
daterad 2020-12-21. 
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för 
direktupphandling, daterad 2020-12-21. 
Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut i  
§ 164/2009 om Policy för upphandling med 
tillämpningsanvisningar samt förklarar att 
kommunstyrelsens beslut i § 185/2018 om riktlinjer 
för direktupphandling samtidigt upphör att gälla.  
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för 
Service att ansvara för dokumentens aktualitet och 
vid behov ta initiativ till förändringar.  
Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut 
om ändringar av Riktlinjer för inköp samt av 
Riktlinjer för direktupphandling till 
kommunstyrelsen, om ändringarna inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
Kommunstyrelsen ska skriftligen återrapportera 
ändringarna till kommunfullmäktige. 

 
Motioner – besvarande 

  

8.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om kvinnojouren 
i Kungsbacka 
 

2020-00508  KS 2021-02-23, § 67 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad 
med hänvisning till att nämnden för Individ & 
Familjeomsorg har uppdraget att ansvara för att 
våldsutsatta får det stöd de behöver. 

9.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om bidrag till 
Kungsbacka kvinnojour 2021 
 

2020-00840  KS 2021-02-23, § 68 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad 
med hänvisning till att nämnden för Individ & 
Familjeomsorg har uppdraget att ansvara för att 
våldsutsatta får det stöd de behöver. 
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10.  Svar på motion från Maria 
Losman (MP) om långsiktigt 
samarbete mellan Kungsbacka 
kommun och kvinnojouren i 
Kungsbacka 

2020-00699  KS 2021-02-23, § 69 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad 
med hänvisning till att nämnden för Individ & 
Familjeomsorg har uppdraget att ansvara för att 
våldsutsatta får det stöd de behöver. 

11.  Svar på motion från Clas 
Rosander (MP) om 
pensionsregler för politiker 

2020-00973  KS 2021-02-23, § 70 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att det inte finns förutsättningar att 
införa de i motionen föreslagna förändringarna. 

 
Övrigt 

  

12.  Anmälan av interpellation från 
Maria Losman (MP) till 
nämnden för Service ordförande 
Fredrik Hansson (C) om 
ekologisk mat i Kungsbacka 

2021-00281   

13.  Anmälan av eventuellt nya 
motioner, interpellationer och 
frågor 

2021-00009   

14.  Fyllnadsval för uppdrag som 
ledamot i nämnden för Teknik 

2021-00100   

15.  Fyllnadsval för uppdrag som 
ledamot i nämnden för Teknik, 
ersättare i nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd och 
partirepresentant i Eksta 
Bostads AB 

2021-00117   

16.  Entledigande och fyllnadsval 
för uppdrag som ersättare i 
nämnden för Individ & 
Familjeomsorg, 
partirepresentant i Eksta 
Bostads AB och 
partirepresentant i Tempohus 
Kungsbacka AB 

2021-00267   
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17.  Entledigande och begäran om 
ny sammanräkning för uppdrag 
som ersättare i 
kommunfullmäktige 

2021-00229   

18.  Eventuellt nya avsägelser och 
val till kommunala uppdrag 
 

2021-00008   

19.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 
 

2021-00005   

 
Anders Ekström 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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