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§ 24
Dnr 2021-00143
Svar på fråga från Carita Boulwén (SD) till kommunstyrelsens
ordförande Lisa Andersson (M) om munskydd
Beslut
Kommunfullmäktige förklarar frågedebatten för avslutad.
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
Anförande
Lisa Andersson (M)
Carita Boulwén (SD)
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan förklara
frågedebatten för avslutad, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Justerare
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§ 25
Dnr 2020-00695
Höjning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
Beslut
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.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun är sedan 1994 medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening.
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund
företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. Kommuninvests
kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna. För
medlemskap i föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en
obligatorisk medlemsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda
nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar.
Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja
mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.
Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de
kommande fyra åren. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för
kommuner vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av år 2024.
För Kungsbacka kommuns räkning innebär det att kapitalinsatsen i Kommuninvest
ska öka med 31 657 600 kronor så att insatsnivån uppgår till 102 887 200 kronor år
2024.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-02-23, § 32
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 61
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-15
Justerare
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Datum
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Information om Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening med bilaga 1
och 2, 2020-09-03
Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Söderberg (M) yrkar att ordet "motsvarande" ska strykas i beslutsatserna.
Karin Green (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 Peter Söderbergs (M) yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Peter Söderbergs (M) yrkande
mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Kommuninvest Ekonomisk förening, Kommunledningskontoret: ekonomi
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§ 26
Dnr 2019-00032
Överenskommelse om fastighetsreglering för Åsa 4:144 m.fl. samt
förfrågan om möjlighet till alternativ upplåtelseform i samband med
planläggning Åsa 4:144
Beslut
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.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för bostäder i norra
delen av Åsa centrum, etapp 1, i enlighet med planprogrammet för Åsa som
godkändes av kommunstyrelsen 29 september 2015. Detaljplanens syfte är att
möjliggöra för bostäder i flerbostadshus som upplåts med hyresrätt och som
bostadsrätt. För att kunna genomföra detaljplanen har en överenskommelse om
fastighetsreglering tagits fram mellan parterna. Överenskommelsen om
fastighetsreglering behandlar marköverlåtelsen från kommunens fastighet till
exploatörens fastighet samt ansvar om att söka och bekosta lantmäteriförrättningen.
Eksta Bostads AB även inkommit med en förfrågan om att få möjlighet att nyttja
undantaget i ägardirektivet som gör det möjligt för bolaget att bygga bostadsrätter.
Avsikten är vid en allt för kostsam sanering av banvallen ha möjligheten att sälja Åsa
4:144 till annan aktör som får bygga bostadsrätter, inom ramen för detaljplan för
bostäder samt gång- och cykelväg inom Åsa 4:144 m.fl.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-02-23, § 58
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-02, § 50
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-13
Överenskommelse om fastighetsreglering, undertecknad 2021-01-21
Karta över detaljplaneområdet samt översiktskarta
Förbindelse, undertecknad av Eksta Bostads AB 2021-01-21
Förfrågan om möjlighet till alternativ upplåtelseform i samband med planläggning
Åsa 4:144
Justerare
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Ägardirektiv för Eksta Bostads AB KF § 113/11
Kommunstyrelsen 2015-09-29, § 202
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
Eksta Bostads AB, Samhällsbyggnadskontoret
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§ 27
Dnr 2019-00214
Antagande av detaljplan för Åsa 4:144 m.fl.
Beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder samt gång- och cykelväg inom Åsa
4:144 m.fl. i Åsa, Kungsbacka kommun, daterad 2019-02-18.
Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämnden gav den 14 januari 2016 Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att
upprätta förslag till detaljplan för bostäder samt gång- och cykelväg inom Åsa 4:144
med flera i enlighet med godkänt planprogram för Åsa centrum, 2015. Syftet med
detaljplanen är att skapa ett attraktivt och tryggt stråk genom att anlägga gång- och
cykelbana på banvallen, att förtäta i Åsa centrum genom att komplettera med
flerbostadshus samt att lyfta karaktären på Åsa Stationsväg genom att skapa rätt
användning inom den kulturhistoriska delen.
Planförslaget har varit ute på granskning under tiden 27 november 2018 till 2 januari
2019. Under granskningstiden inkom 14 skrivelser. Inkomna synpunkter berörde i
huvudsak trafikföring, markmiljö och byggnadernas höjd i den östra delen av
planområdet. Mindre ändringar har gjorts i planförslaget inför antagande. Ett
antagande av detaljplanen har blivit fördröjt på exploatörens begäran då de har
behövt hantera kostnadsfrågor kring banvallen samt förhandlat med vägföreningen
avseende den allmänna platsmark som exploatören ska bygga ut och överlåta till
vägföreningen.
Kvarstående erinringar finns från fastighetsägare till Åsa 4:14, Åsa 4:148, Åsa 4:158,
Åsa 4:111, Åsa 4:160 och Ölmevalla hembygdsgille som yttrade sig under
planprocessen.
Planområdet ligger i norra delen av centrala Åsa. Planförslaget innebär att cirka 44
bostäder kan byggas, att kulturmiljön inom planområdet får rätt användning och får
en möjlighet till att utvecklas samt att banvallen kan användas som gång- och
cykelväg.
Planområdet omfattas av gällande detaljplaner Ö22 och Ö58 vilka anger område för
bland annat järnvägs- och småindustriändamål samt väg- och parkmark.
Genomförandetiden har gått ut.
Kontoret har gjort en undersökning (behovsbedömning) för aktuell detaljplan enligt
plan- och bygglagens 4 kap. 34 § och miljöbalkens 6 kap. 11 §. Vid undersökningen
konstaterades att ett genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan,
varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-02-23, § 59
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-02, § 51
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-13
Justerare
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Byggnadsnämnden 2019-03-13, § 73
Planförslag med plankarta, planbeskrivning, illustrationskarta upprättad 2019-02-18
Granskningsutlåtande, 2019-02-18 med Länsstyrelsen granskningsutlåtande 201812-28
Grundkarta, 2018-11-07
Samrådsredogörelse, 2018-09-18 med Länsstyrelsens samrådsyttrande 2018-05-18
Byggnadsnämnden 2016-01-14, § 8
Planprogram för Åsa centrum, 2015-07-17
Förslag till beslut på sammanträdet
Christian Johansson (M) 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
Fastighetsägare, byggnadsnämnden
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§ 28
Dnr 2020-01176
Begäran om garanti på 7 miljoner kronor till Stiftelsen Tjolöholm
Beslut
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.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen i Stiftelsen Tjolöholm har inkommit med en begäran om garanti på 7
miljoner kronor under 2021, som delvis eller i sin helhet betalas ut med anledning av
befarat intäktsbortfall orsakat av coronapandemin och att volymevenemang sannolikt
får ställas in även under delar av 2021.
Underlag för utbetalning ska vara ett vidimerat underlag som visar kassaflödet vid
vald tidpunkt samt kommande utbetalningar med kommentarer.
Garantin på motsvarande belopp som begärdes under 2020, och beslutades om i
kommunfullmäktige i juni 2020 har inte behövt nyttjas i och med
kostnadsbesparande åtgärder, en bra sommarsäsong och att det varit möjligt att ha
öppet under hela året. Trots ett befarat underskott på 3 miljoner kronor under 2020
har det inte uppstått någon likviditetsbrist. Ett normalår får Stiftelsen stora intäkter i
slutet av året och med tanke på att julevenemangen inte kunnat genomföras finns risk
att likviditetskris uppstår 2021.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-02-23, § 60
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 63
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-27
Handlingsplan med anledning av Covid-19 och dess påverkan på Stiftelsen
Tjolöholms verksamhet, 2021-01-20
Rapport med anledning av effekter och åtgärder på Stiftelsen Tjolöholm orsakade av
covid-19, 2020-12-14
Begäran om garanti, 2020-12-14
Stiftelsen Tjolöholm, 2020-12-11, § 34
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Förslag till beslut på sammanträdet
Christian Johansson (M), Britt Tönnberg (S), Thure Sandén (M), Carita Boulwén
(SD), Fredrik Hansson (C), Maria Losman (MP), Monica Neptun (L) och Berit
Bergström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Niklas Mattsson (KD) yrkar att kommunen ska avslå förfrågan från Tjolöholm och
att Stiftelsens styrelse får återkomma efter uppföljningsrapport 2 om behov finns.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag och Niklas Mattssons (KD) yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Niklas Mattssons (KD) yrkande
mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Stiftelsen Tjolöholm, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi
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2021-03-09

§ 29
Dnr 2020-01174
Godkännande av överenskommelse om hemsjukvården i Halland
2021–2028
Beslut
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.
Sammanfattning av ärendet
Region Halland har överlämnat överenskommelse om hemsjukvården i Halland
2021–2028 till Kungsbacka kommun för godkännande. Överenskommelsen ersätter
tidigare överenskommelser om hemsjukvård.
Kommunfullmäktige i Kungsbacka beslutade den 11 september 2018 att godkänna
en reviderad överenskommelse om hemsjukvården i Halland. I samband med detta
godkändes också tillfälliga övergångsbestämmelser rörande betalningsansvar,
gällande till och med 31 december 2019 vilka 2019 förlängdes till 30 juni 2020. I
detta ärende antecknades att själva Hemsjukvårdsöverenskommelsen i Halland gällde
till och med december 2023.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-02-23, § 61
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 64
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-21
Nämnden för Vård och Omsorg, delegeringsbeslut 2021-01-20
Nämnden för Vård & Omsorgs yttrande, 2021-01-20
Överenskommelse om hemsjukvård i Halland 2021–2028, 2021-01-20
Förslag till beslut på sammanträdet
Christian Johansson (M), Niklas Mattsson (KD), Peter Söderberg (M), Axel
Storckenfeldt (M), Lisa Andersson (M), Eva Borg (S), Franklin Eck (M), Monica
Neptun (L), Maria Losman (MP), Ulrika Högstrand (KD), Fredrik Hansson (C),
Roger Larsson (KB) och Carita Boulwén (SD) 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
Region Halland, nämnden för Vård & Omsorg
Justerare
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§ 30
Dnr 2020-00379
Antagande av policy och riktlinjer för inköpsverksamheten i
Kungsbacka kommun
Beslut
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.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommuns inköp omsätter årligen cirka tre miljarder kronor. Det kan
ställas i relation till kommunens totala omslutning om 6,1 miljarder kronor. Inköp är
en kommunövergripande och strategisk verksamhet. Nämnden för Service föreslår
nu att kommunfullmäktige antar nya styrdokument för inköpsverksamheten.
Kommunstyrelsen uppdrog i augusti 2018 åt kommundirektören att i samarbete med
nämnden för Service och dess förvaltning tydliggöra upphandlingsprocessen och se
över styrdokument inklusive utformning av nämndernas delegeringsförteckningar för
beslut under upphandlingsprocessen. Service Inköp har sedan 2018 arbetat med att
utveckla kommunens inköpsprocess, för att införa ett strategiskt förhållningsätt i
kommunens alla inköpsprocesser.
Den viktigaste nyheten i de föreslagna nya dokumenten är det strategiska
förhållningssättet till inköp, som syftar till att skapa förutsättningar att möta
framtidens utmaningar i att klara välfärdsuppdraget och hållbarhetsmålen. En annan
viktig förändring är att principen för Kungsbacka kommuns förändringsarbete, Ett
Kungsbacka, i policyn har definierats som en förhållningsprincip och ett
organisatoriskt värde i inköpsprocessen. Andra nyheter är vissa riktlinjer och
utgångspunkter för hållbara inköp och en värdegrund för inköpsprocessen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-02-23, § 64
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2020-12-30
Policy för inköp, 2020-12-21
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Riktlinjer för inköp, 2020-12-21
Riktlinjer för direktupphandling, 2020-12-21
Nämnden för Services protokoll 2020-12-21, § 116
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2020-12-11
Förvaltningen för Services beskrivning av ärendet, 2020-11-17
Kommunstyrelsen 2018-08-28, § 185
Riktlinjer för direktupphandling, antagna av kommunstyrelsen, 2018-08-28, § 185
Policy för upphandling, antagen av kommunfullmäktige i § 164/2009
Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy, antagna av kommunfullmäktige i
§ 164/2009
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Hansson (C) och Peter Söderberg (M) 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
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§ 31
Dnr 2020-00508
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om kvinnojouren i Kungsbacka
Beslut
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.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) och Agnetha Ernegård (-) föreslår i en motion som väcktes i
kommunfullmäktige den 16 juni 2020, att kommunen ska bevilja ett bidrag om 400
000 kronor till Kvinnojouren i Kungsbacka för år 2020. Bidraget skulle enligt
motionärernas förslag villkoras med att föreningen skulle återbetala samma belopp
till kommunen om föreningen fick statligt bidrag.
Kommunens ansvar för stöd till våldsutsatta och att det uppdraget fullföljs ligger
enligt reglementet hos nämnden för Individ & Familjeomsorg. Nämnden för Individ
& Familjeomsorg har ett samarbete med Kungsbacka kvinnojour och beslutar om
föreningsbidrag inom ramen för det uppdrag nämnden har.
De senaste två åren har nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutat om
föreningsbidrag till Kungsbacka kvinnojour om närmare 200 000 kronor årligen och
därtill köpt skyddat boende hos Kungsbacka kvinnojour för större belopp både 2019
(omkring 200 000 kronor) och hittills under 2020 (omkring 300 000 kronor).
Upphandling av tjänsten skyddat boende pågår med möjlighet för Kungsbacka
kvinnojour att lägga anbud.
Ytterligare två motioner i frågan har behandlats under året (2020-00840,
2020-00699)
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-02-23, § 67
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-12, § 22
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-08-18, § 219
Kommunfullmäktige, 2020-06-16, KF § 77
Motion från Roger Larsson (KB) m.fl., 2020-06-19
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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§ 32
Dnr 2020-00840
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om bidrag till Kungsbacka
kvinnojour 2021
Beslut
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.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som väcktes vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 6 oktober 2020 att Kungsbacka kvinnojour ska få ett bidrag på 1,2
miljoner för verksamhetsåret 2021 finansierat av kommunstyrelsens förväntade
överskott, samt att bidraget ska villkoras med att om föreningen får annat bidrag/stöd
ska bidraget betalas tillbaka till kommunen.
Kommunens ansvar för stöd till våldsutsatta och att det uppdraget fullföljs ligger
enligt reglementet hos nämnden för Individ och familjeomsorg. Nämnden för Individ
& Familjeomsorg har ett samarbete med Kungsbacka Kvinnojour och beslutar om
föreningsbidrag inom ramen för det uppdrag nämnden har.
De senaste två åren har nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutat om
föreningsbidrag till Kungsbacka kvinnojour om närmare 200 000 kronor per år och
därtill köpt skyddat boende hos Kungsbacka kvinnojour för större belopp både 2019
(omkring 200 000 kronor) och hittills under 2020 (omkring 300 000 kronor).
Upphandling av tjänsten skyddat boende pågår med möjlighet för Kungsbacka
kvinnojour att lägga anbud.
Ytterligare två motioner i frågan har behandlats under året (2020-00508,
2020-00699).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-02-23, § 68
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-12, § 23
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-11-06, § 306
Kommunfullmäktige, 2020-10-06, § 129
Motion från Roger Larsson (KB), 2020-10-04
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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§ 33
Dnr 2020-00699
Svar på motion från Maria Losman (MP) om långsiktigt samarbete
mellan Kungsbacka kommun och kvinnojouren i Kungsbacka
Beslut
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.
Sammanfattning av ärendet
Maria Losman (MP) föreslår i motion som väcktes i kommunfullmäktige den 8
september 2020 att kommunen skyndsamt ska arbeta för ett långsiktigt och
tillräckligt finansierat samarbete mellan Kungsbacka kommun och Kungsbacka
Kvinnojour. Kommunens ansvar för stöd till våldsutsatta och att det uppdraget
fullföljs ligger enligt reglementet hos nämnden för Individ & Familjeomsorg.
Nämnden för Individ och Familjeomsorg har ett samarbete med Kungsbacka
Kvinnojour och beslutar om föreningsbidrag till Kungsbacka kvinnojour inom ramen
för det uppdrag nämnden har.
De senaste två åren har nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutat om
föreningsbidrag till Kungsbacka kvinnojour om närmare 200 000 kronor per år och
därtill köpt skyddat boende hos Kungsbacka kvinnojour för större belopp både 2019
(omkring 200 000 kronor) och hittills under 2020 (omkring 300 000 kronor). Totalt
har Kungsbacka Kvinnojour erhållit bidrag och ersättning under 2019 och hittills
2020 i storleksordningen 400 000 kronor per år. Upphandling av tjänsten skyddat
boende pågår med möjlighet för Kungsbacka Kvinnojour att lägga anbud.
Ytterligare två motioner i frågan har behandlats under året (2020-00508,
2020-00840).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-02-23, § 69
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-12, § 24
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-08
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2020-11-12, § 161
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 20120-10-06, § 273
Kommunfullmäktige, 2020-09-08, § 107
Motion från Maria Losman (MP), 2020-09-06
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Losman (MP), Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S)
och Maria Rasmussen (V) yrkar bifall till motionen.
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Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag och Maria Losmans (MP) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Maria Losmans (MP) m.fl.
yrkande mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
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§ 34
Dnr 2020-00973
Svar på motion från Clas Rosander (MP) om pensionsregler för politiker
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det inte finns
förutsättningar att införa de i motionen föreslagna förändringarna.
Reservation
Maria Losman (MP) och Jan Riise (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
egna yrkanden.
Sammanfattning av ärendet
Claes Rosander (MP) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den
3 november 2020 att kommunfullmäktige ska ge arvodesberedningen i uppdrag att se
över förtroendevaldas pensionsavtal och återkomma med förslag på ändring.
Motionären menar att Kungsbacka kommun har alltför generösa pensionsavtal som
kan ge pension även när en politiker begått brott som gör det omöjligt att vara
förtroendevald samt att det skulle vara bra om ett standardavtal via Sveriges
Kommuner och Regioner reglerar detta på ett rimligare sätt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-02-23, § 70
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 70
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01, § 349
Kommunfullmäktige 2020-11-03, § 153
Motion från Clas Rosander (MP) om pensionsregler för politiker, 2020-11-03
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Losman (MP) och Carita Boulwén (SD) 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) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Maria Losmans (MP) m.fl.
yrkande mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
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§ 35
Dnr 2021-00281
Anmälan av interpellation från Maria Losman (MP) till nämnden för
Service ordförande Fredrik Hansson (C) om ekologisk mat i
Kungsbacka
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
nästkommande sammanträde av nämnden för Service ordförande Fredrik Hansson
(C).
Sammanfattning av ärendet
Maria Losman (MP) har inkommit med en interpellation till nämnden för Service
ordförande Fredrik Hansson (C) om ekologisk mat i Kungsbacka.
Beslutsunderlag
Interpellation från Maria Losman (MP), 2021-03-01
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om interpellationen får ställas och besvaras
vid nästkommande sammanträde av nämnden för Service ordförande Fredrik
Hansson (C), och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Fredrik Hansson (C)
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§ 36
Dnr 2021-00296
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om uppställningsplats för
husbilar och husvagnar
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motion till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om uppställningsplats för husbilar
och husvagnar.
Beslutsunderlag
Motion från Roger Larsson (KB), 2021-03-02
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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§ 37
Dnr 2021-00322
Anmälan av motion från Carita Boulwén (SD) handlingsplan för
suicidprevention
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motion till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att kommunen ska ta fram en
handlingsplan för suicidprevention.
Beslutsunderlag
Motion från Carita Boulwén (SD), 2021-03-09
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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§ 38
Dnr 2021-00100
Fyllnadsval för uppdrag som ledamot i nämnden för Teknik
Beslut
Kommunfullmäktige utser Anders Billing (M) till uppdraget som ny ledamot i
nämnden för Teknik för tiden till och med 31 december 2022.
Kommunfullmäktige utser Niclas Nilsson (M) till uppdraget som ny ersättare i
nämnden för Teknik för tiden till och med 31 december 2022.
Sammanfattning av ärendet
Claes Hammer (M) entledigades från sitt uppdrag som ledamot i nämnden för Teknik
vid kommunfullmäktiges sammanträde 2 februari 2021. Kommunfullmäktige
bordlade samtidigt fyllnadsvalet till nästkommande sammanträde.
Eftersom nuvarande ersättaren i nämnden för Teknik Anders Billing (M) utses till
ledamot i nämnden för Teknik genomförs också fyllnadsval för uppdraget som
ersättare i nämnden för Teknik.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2021-02-02, § 20
Avsägelse från Claes Hammer (M), 2021-01-21
Kommunfullmäktiges valberednings förslag
Kommunfullmäktige utser Anders Billing (M) till uppdraget som ny ledamot i
nämnden för Teknik för tiden till och med 31 december 2022.
Kommunfullmäktige utser Niclas Nilsson (M) 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 utse
Anders Billing (M) till uppdraget som ny ledamot i nämnden för Teknik för tiden till
och med 31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Niclas Nilsson (M) 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
Anders Billing (M), Niclas Nilsson (M), nämnden för Teknik,
Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter
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§ 39
Dnr 2021-00117
Fyllnadsval för uppdrag som ledamot i nämnden för Teknik, ersättare i
nämnden för Miljö & Hälsoskydd och partirepresentant i Eksta Bostads
AB
Beslut
Kommunfullmäktige utser Tobias Eriksson (SD) till uppdraget som ny ledamot i
nämnden för Teknik för tiden till och med 31 december 2022.
Kommunfullmäktige utser Morgan Svensson (SD) till uppdraget som ny ersättare i
nämnden för Teknik för tiden till och med 31 december 2022.
Kommunfullmäktige utser Zebastian Johansson (SD) till uppdraget som ny ersättare i
nämnden för Miljö & Hälsoskydd för tiden till och med 31 december 2022.
Kommunfullmäktige utser Tommy Bech (SD) till uppdraget som ny partirepresentant
i Eksta Bostads AB för tiden till och med 31 december 2022.
Sammanfattning av ärendet
Bengt Fransson (SD) entledigades från sina uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot i nämnden för Teknik, ersättare i nämnden för Miljö &
Hälsoskydd och partirepresentant i Eksta Bostads AB vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2 februari 2021. Kommunfullmäktige bordlade samtidigt fyllnadsvalen
för uppdragen som ledamot i nämnden för Teknik, ersättare i nämnden för Miljö &
Hälsoskydd och partirepresentant i Eksta Bostads AB till nästkommande
sammanträde.
Eftersom nuvarande ersättaren i nämnden för Teknik Tobias Eriksson (SD) utses till
ledamot i nämnden för Teknik genomförs också fyllnadsval för uppdraget som
ersättare i nämnden för Teknik.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2021-02-02, § 21
Avsägelse från Bengt Fransson (SD), 2021-01-26
Kommunfullmäktiges valberednings förslag
Kommunfullmäktige utser Tobias Eriksson (SD) till uppdraget som ny ledamot i
nämnden för Teknik för tiden till och med 31 december 2022.
Kommunfullmäktige utser Morgan Svensson (SD) till uppdraget som ny ersättare i
nämnden för Teknik för tiden till och med 31 december 2022.
Kommunfullmäktige utser Zebastian Johansson (SD) till uppdraget som ny ersättare i
nämnden för Miljö & Hälsoskydd för tiden till och med 31 december 2022.
Kommunfullmäktige utser Tommy Bech (SD) till uppdraget som ny partirepresentant
i Eksta Bostads AB för tiden till och med 31 december 2022.
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Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan utse
Tobias Eriksson (SD) till uppdraget som ny ledamot i nämnden för Teknik för tiden
till och med 31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Morgan Svensson (SD)
till uppdraget som ny ersättare i nämnden för Teknik för tiden till och med 31
december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Zebastian Johansson
(SD) till uppdraget som ny ersättare i nämnden för Miljö & Hälsoskydd för tiden till
och med 31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Tommy Bech (SD) till
uppdraget som ny partirepresentant i Eksta Bostads AB för tiden till och med 31
december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Tobias Eriksson (SD), Morgan Svensson (SD), Zebastian Johansson (SD), Tommy
Bech (SD), nämnden för Teknik, nämnden för Miljö & Hälsoskydd, Eksta Bostads
AB, Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter
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§ 40
Dnr 2021-00267
Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ersättare i nämnden för
Individ & Familjeomsorg, partirepresentant i Eksta Bostads AB och
partirepresentant i Tempohus Kungsbacka AB
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Martin Björk (SD) från uppdragen som ersättare i
nämnden för Individ & Familjeomsorg, partirepresentant i Eksta Bostads AB och
partirepresentant i Tempohus Kungsbacka AB med omedelbar verkan.
Kommunfullmäktige utser Tina Hald (SD) till uppdraget som ny ersättare i nämnden
för Individ & Familjeomsorg för tiden till och med 31 december 2022.
Kommunfullmäktige utser Morgan Svensson (SD) till uppdraget som ny
partirepresentant i Eksta Bostads AB för tiden till och med 31 december 2022.
Kommunfullmäktige utser Zebastian Johansson (SD) till uppdraget som ny
partirepresentant i Tempohus Kungsbacka AB för tiden till och med 31 december
2022.
Sammanfattning av ärendet
Martin Björk (SD) har inkommit med en begäran om entledigande från sina uppdrag
som ersättare i nämnden för Individ & Familjeomsorg, partirepresentant i Eksta
Bostads AB och partirepresentant i Tempohus Kungsbacka AB.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Martin Björk (SD), 2021-02-21
Kommunfullmäktiges valberednings förslag
Kommunfullmäktige utser Tina Hald (SD) till uppdraget som ny ersättare i nämnden
för Individ & Familjeomsorg för tiden till och med 31 december 2022.
Kommunfullmäktige utser Morgan Svensson (SD) till uppdraget som ny
partirepresentant i Eksta Bostads AB för tiden till och med 31 december 2022.
Kommunfullmäktige utser Zebastian Johansson (SD) till uppdraget som ny
partirepresentant i Tempohus Kungsbacka AB för tiden till och med 31 december
2022.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga
Martin Björk (SD) från uppdragen som ersättare i nämnden för Individ &
Familjeomsorg, partirepresentant i Eksta Bostads AB och partirepresentant i
Tempohus Kungsbacka AB med omedelbar verkan, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det.
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Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Tina Hald (SD) till
uppdraget som ny ersättare i nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och
med 31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Morgan Svensson (SD)
till uppdraget som ny partirepresentant i Eksta Bostads AB för tiden till och med 31
december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Zebastian Johansson
(SD) till uppdraget som ny partirepresentant i Tempohus Kungsbacka AB för tiden
till och med 31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Martin Björk (SD), Tina Hald (SD), Morgan Svensson (SD), Zebastian Johansson
(SD), nämnden för Individ & Familjeomsorg, Eksta Bostads AB, Tempohus
Kungsbacka AB, Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter
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§ 41
Dnr 2021-00229
Entledigande och begäran om ny sammanräkning för uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Bo Regnér (SD) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige med omedelbar verkan.
Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Hallands län att ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Bo Regnér (SD) utses genom ny sammanräkning.
Sammanfattning av ärendet
Bo Regnér (SD) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag
som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Bo Regnér (SD), 2021-02-15
Kommunfullmäktiges valberednings förslag
Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Hallands län att ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Bo Regnér (SD) utses genom ny sammanräkning.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga
Bo Regnér (SD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige med omedelbar
verkan, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan tillskriva Länsstyrelsen i
Hallands län att ny ersättare i kommunfullmäktige efter Bo Regnér (SD) utses genom
ny sammanräkning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Bo Regnér (SD), Länsstyrelsen i Hallands län, Kommunledningskontoret: Troman,
Ciceron; Service: lönecenter
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§ 42
Dnr 2021-00312
Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ledamot och vice
ordförande i nämnden för Individ & Familjeomsorg
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Daniel Kvist (KD) från uppdragen som ledamot och
vice ordförande i nämnden för Individ & Familjeomsorg med omedelbar verkan.
Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalen för uppdragen som ledamot och vice
ordförande i nämnden för Individ & Familjeomsorg till nästkommande sammanträde
och överlämnar ärendet till kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Daniel Kvist (KD) har inkommit med en begäran om entledigande från sina uppdrag
som ledamot och vice ordförande i nämnden för Individ & Familjeomsorg.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Daniel Kvist (KD), 2021-03-08
Kommunfullmäktiges valberednings förslag
Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalen för uppdragen som ledamot och vice
ordförande i nämnden för Individ & Familjeomsorg till nästkommande sammanträde
och överlämnar ärendet till kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga
Daniel Kvist (KD) från uppdragen som ledamot och vice ordförande i nämnden för
Individ & Familjeomsorg med omedelbar verkan, och finner att kommunfullmäktige
bifaller det.
Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan bordlägga fyllnadsvalen för
uppdragen som ledamot och vice ordförande i nämnden för Individ & Familjeomsorg
till nästkommande sammanträde och överlämna ärendet till kommunfullmäktiges
valberedning för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Daniel Kvist (KD), nämnden för Individ & Familjeomsorg, kommunfullmäktiges
valberedning, Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter
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§ 43
Dnr 2021-00005
Redovisning av inkomna skrivelser
Beslut
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 3 februari 2021 till 9 mars 2021 har följande skrivelser inkommit till
kommunfullmäktige:
− Länsstyrelsen i Hallands läns beslut att Torbjörn Andersson (SD) utsetts till
ny ledamot och att Bo Regnér (SD) utsetts till ny ersättare i
kommunfullmäktige från och med den 12 februari 2021 till och med den 14
oktober 2022.
− Länsstyrelsen i Hallands läns beslut att Marie-Louise Rolf utsetts till ny
ersättare i kommunfullmäktige från och med den 12 februari 2021 till och
med den 14 oktober 2022.
− Nämnden för Vård & Omsorgs beslut att inte dela ut Leva livet-priset för
2020.
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