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Information 

  

1.  Information om årsredovisning 
2020 för Kungsbacka kommun 
 

2020-01016   
Klockan 13.00–13.30 
Erik Stenkil 
Christina Hermansson 

 
Beslutsärenden 

  



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 2(10) 
 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

2.  Höjning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk 
förening 
 

2020-00695  Förslag till beslut i kommunfullmäktige  
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. 

Förslag till 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. 
 
Klockan 13.30–13.40 
Christina Hermansson 

3.  Godkännande av årsredovisning 
2020 för kommunstyrelsen 
 

2020-00167  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens 
årsredovisning för 2020. 
 
Klockan 13.40–13.55 
Anders Johansson 
Emma Kjernald 
Jakob Strand 
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4.  Godkännande av 
samrådsredogörelse samt 
granskning av förslag till 
översiktsplan, Vårt framtida 
Kungsbacka 
 

2017-00565  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelse 
för översiktsplan - Vårt framtida Kungsbacka, 
daterad 2021-01-20. 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ställa ut förslag till översiktsplan - Vårt framtida 
Kungsbacka för granskning. 
Klockan 14.00–14.20 
Emma Kjernald 
Viktoria Fagerlund 
Raquel Sandblad 
Anders Lund 

 
Information 

  

5.  Information om samråd och 
viktigare pågående ärenden från 
arbetsutskottets sammanträden 

2021-00015      

6.  Information om aktuella 
händelser från nämnder, bolag, 
intresseorganisationer (SKR, 
GR med flera) 

2021-00016   

7.  Information om förvaltningen 
och pågående viktigare/större 
uppdrag, projekt och händelser 

2021-00017   

 
Beslutsärenden 

  

8.  Uppföljning av nämnden för 
Individ & Familjeomsorgs 
arbete med budget i balans 

2020-00725   
Handlingar kommer senare 

9.  Kommunstyrelsens 
ombudgetering av drifts- och 
investeringsprojekt 2020 
 

2021-00082  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner begäran om 
ombudgetering för driften med 4 581 000 kronor. 
Kommunstyrelsen godkänner begäran om 
ombudgetering för investeringar med 380 000 
kronor. 
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10.  Fördelning av medel till 
extraordinära insatser med 
anledning av covid-19 
 

2020-01061  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommundirektörens förslag att från de generella 
statsbidragen 2021 fördela 7 500 000 kronor till 
nämnden för Kultur & Fritid, 1 000 000 kronor till 
nämnden för Individ & Familjeomsorg, 500 000 
kronor till nämnden för Service, 500 000 kronor till 
nämnden för Vård & Omsorg samt 500 000 kronor 
till Kommunstyrelsen. De extra pengarna ska 
användas i enlighet med kommundirektörens förslag 
och insatserna ska inte vara ramhöjande.  
Kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att 
återrapportera hur insatserna genomförts inom 
ramen för ordinarie rapportering vid delår- och 
årsbokslut. 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att verkställa fördelningen av de generella 
statsbidragen till nämnderna. 

11.  Omfördelning av budget i 
lokalplan Björkris 
utbildningslokaler etapp 1 

2020-01190  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för 
Björkris utbildningslokaler etapp 1 med 75 miljoner 
kronor. 

12.  Uppstart av projekt i lokalplan 
Anneberg förskola 

2020-01141  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt 
Anneberg förskola. 

13.  Uppstart av projekt i lokalplan 
Boende med särskild service 
Anneberg 

2020-01142  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt 
Boende med särskild service Anneberg. 

14.  Uppstart av projekt i lokalplan 
Anneberg vård och 
omsorgsboende 

2020-01143  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt 
Anneberg vård- och omsorgsboende. 

15.  Uppstart av projekt i lokalplan 
Klovstens omlastningscentral 
med lokalisering inom 
Duveheds verksamhetsområde 

2020-01144  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av 
lokalplanens projekt Klovstens omlastningscentral. 
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16.  Avslut av uppdrag att starta 
projekt för att sälja Kolla 5:7 
samt Vallda 9:38 

2017-00689  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget att sälja Kolla 
5:7 samt Vallda 9:38 som avslutat. 

17.  Uppdrag att ta fram detaljplan 
för Kungsbacka 4:52 och 4:66 
 

2020-01131  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för 
upprättande av detaljplan för verksamheter i södra 
Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:53 och 4:66 i 
Kungsbacka stad, daterad 2021-01-13. 
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden 
att ta fram förslag till detaljplan för verksamheter i 
södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:53 och 
4:66 i Kungsbacka stad. 

18.  Godkännande av planprogram 
för Kyvik 1:119 m.fl. - 
Ekekullsområdet 

2017-00450  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner Planprogram för Norra 
Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik, upprättat i 
augusti 2020, reviderat i januari 2021. 

19.  Godkännande av arrendeavtal 
för padeltennisbana på 
fastigheten Fors 1:3 
 

2020-00720  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner avtal om 
lägenhetsarrende för padeltennis på fastigheten Fors 
1:3, undertecknat av Hede Padelcenter AB  
2021-01-29. 
Kommunstyrelsen godkänner ändring av 
arrendeavtal för golfbana på fastigheten Fors 1:3 
med flera, undertecknat av Forsgårdens Golfklubb 
2021-01-29. 
Kommunstyrelsens ordförande samt 
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, 
utses att för kommunens räkning underteckna 
avtalet. 

20.  Svar på remiss över Mölndals 
stads 
bostadsförsörjningsprogram 
 

2020-01100  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat  
2020-12-22, och översänder det som sitt svar till 
Mölndals stad. 

21.  Svar på Länsstyrelsen i 
Hallands läns remiss om 
åtgärdsprogram för ljunghed 
 

2020-01107  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat  
2021-01-14, och översänder det som sitt svar till 
Länsstyrelsen i Hallands län. 
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22.  Svar på 
Infrastrukturdepartementets 
remiss om befordringskravet i 
postförordningen 

2020-01083  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat  
2021-02-01, och översänder det som sitt svar till 
Infrastrukturdepartementet. 

23.  Svar på Trafikverkets remiss 
om riksintresseprecisering för 
Landvetter flygplats 

2020-01177  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-01-
12, och översänder det som sitt svar till Trafikverket. 

24.  Svar på initiativ från Carita 
Boulwén (SD) om avtal för 
förtroendevalda enligt PBF 
samt OPF-KL 

2020-00790  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen avslår initiativet med hänvisning 
till att det inte finns förutsättningar för att införa de i 
initiativet föreslagna förändringarna. 

25.  Arvode för deltagande vid 
budgetdag 2021 

2021-00228 Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att dagarvode 
(sammanträdesarvode) ska utgå till de ledamöter och 
ersättare i kommunstyrelsen som inte är hel- eller 
deltidsarvoderade för deltagande på budgetdagen 
2021.  

26.  Anmälan av delegeringsbeslut 
 

2021-00006  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 
delegeringsbeslut. 

27.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 
 

2021-00004  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av 
inkomna skrivelser till protokollet. 
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28.  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  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
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. 

29.  Antagande av detaljplan för Åsa 
4:144 m.fl. 
 

2019-00214  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder 
samt gång- och cykelväg inom Åsa 4:144 m.fl. i 
Åsa, Kungsbacka kommun, daterad 2019-02-18. 

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

2020-01176  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
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.  

Förslag till beslut i kommunstyrelsen under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut 
ovan 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att verkställa utbetalningarna till Stiftelsen 
Tjolöholm. 
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31.  Godkännande av 
överenskommelse om 
hemsjukvården i Halland  
2021–2028 
 

2020-01174  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
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. 

32.  Antagande av Taxa för avskrift 
eller kopia av allmän handling 
 

2021-00069  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för avskrift eller 
kopia av allmän handling med 
tillämpningsanvisningar, daterad januari 2021 att 
gälla från och med den 1 maj 2021. Taxa för avskrift 
eller kopia av allmän handling som begärs med stöd 
av offentlighetsprincipen, kommunfullmäktiges 
protokoll 2017-12-12, § 198, samtidigt upphör att 
gälla. 
Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut 
om ändringar i tillämpningsanvisningarna till 
kommunstyrelsen, om ändringarna inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

33.  Antagande av Taxa för 
administrativ service i samband 
med vigsel 
 

2021-00068  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för administrativ 
service i samband med vigsel, daterad i januari 2021 
och beslutar därmed, med ändring av sitt beslut 
2017-06-15, § 96, att avgiften för den administrativa 
servicen istället är 850 kronor inklusive 
mervärdesskatt. Taxan ska gälla från och med den 1 
maj 2021. 
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34.  Antagande av policy och 
riktlinjer för 
inköpsverksamheten i 
Kungsbacka kommun 
 

2020-00379  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
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. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen förklarar kommundirektörens 
uppdrag från 2018-08-28 KS § 185, att i samarbete 
med nämnden för Service tydliggöra 
upphandlingsprocessen och se över styrdokumenten, 
som slutfört. 

35.  Komplettering av reglemente 
för nämnden för Teknik - 
sjösäkerhetsanordningar (SSA) 
och sjövägmärken 
 

2020-00488  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden 
för Teknik, daterat 2021-01-20. 
Reglemente för nämnden för Teknik, antaget av 
kommunfullmäktige 2020-05-05, § 49, upphör 
samtidigt att gälla. 

36.  Antagande av biblioteksplan för 
folk- och skolbibliotek  
2021–2024 

2020-01064  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan för folk- 
och skolbibliotek 2021–2024, daterad 2020-10-29. 
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37.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om kvinnojouren 
i Kungsbacka 
 

2020-00508  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
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. 

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

2020-00840  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
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. 

39.  Svar på motion från Maria 
Losman (MP) om långsiktigt 
samarbete mellan Kungsbacka 
kommun och kvinnojouren i 
Kungsbacka 
 

2020-00699  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
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. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen uttalar att kvinnojouren är ett av 
de prioriterade områden som det ska utvecklas 
samverkan kring för att nå KF:s prioriterade mål om 
ett medskapande samhälle. 

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

2020-00973  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att det inte finns förutsättningar att 
införa de i motionen föreslagna förändringarna. 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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