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Information 

  

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

2021-00015   

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

2021-00016   

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

2021-00017   

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

2020-00725   
Handlingar kommer senare 

 
Beslutsärenden 
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 Ärende Beteckning Förslag 

5.  Ansvar för reservkraft vid vård- 
och omsorgsboenden 
 

2020-00963  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till nämnden 
för Vård & Omsorg för vidare hantering och 
konstaterar att ansvaret åligger nämnden för Vård & 
Omsorg att utreda vad som behövs för att 
upprätthålla den samhällsviktiga verksamhet som 
bedrivs inom nämndens ansvarsområde och därefter 
kravställa till fastighetsägare. 

6.  Utdelning ur Arvid och Hildur 
Anderssons donationsfond 2020 
 

2020-01183  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att inte fördela årets 
utdelningsbara medel om 18 500 kronor ur Arvid 
och Hildur Anderssons donation, utan låta medlen 
kvarstå till nästa år.  
Kommunstyrelsen konstaterar att det är ett 
omfattande arbete att ändra i en stiftelses stadgar och 
överlämnar till nämnden för Vård & Omsorg att 
utöka annonseringen inför ansökningsperioden 2021. 

7.  Finansiering för 
Nyföretagarcentrum Halland 
2021–2022 
 

2021-00290  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beviljar ett utökat bidrag för 2021 
till Nyföretagarcentrum Halland med 10 procent, 
vilket innebär ett bidrag om 126 500 kronor. 
Utökningen finansieras inom ram. 
Kommunstyrelsen beviljar för 2022 ett utökat bidrag 
till Nyföretagarcentrum Halland med ytterligare 10 
procent, vilket innebär ett bidrag om 139 150 
kronor. Bidraget ska inarbetas i kommunstyrelsens 
budget för 2022.   
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att 
årligen besluta om bidrag till Nyföretagarcentrum 
Halland, upp till ett belopp om fyra prisbasbelopp 
per år. Uppdraget ska föras in i kommunstyrelsens 
delegeringsförteckning. 

8.  Initiativ från Lisa Andersson 
(M) m.fl. om trygg och säker 
upphandling 

2021-00351   
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9.  Godkännande av 
projektbeställning samt 
överlämnande för att upprätta 
detaljplan för skolverksamhet 
och bostäder inom Kyvik 5:333 
m.fl. 

2020-00174  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställningen 
för upprättande av detaljplan för skolverksamhet och 
bostäder inom Kyvik 5:333 m.fl. i Kullavik, daterad 
2021-03-10. 
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden 
att ta fram förslag till detaljplan för skolverksamhet 
och bostäder inom Kyvik 5:333 m.fl. i Kullavik. 

10.  Godkännande av 
projektbeställning samt 
överlämnande för att upprätta 
detaljplan för bostäder och 
utbildningslokaler inom del av 
Tölö 6:4 m.fl. 
 

2020-01060  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för 
detaljplan för bostäder och utbildningslokaler på del 
av Tölö 6:4 m.fl. inom Kungsbacka stad i 
Kungsbacka, daterad 2021-03-10. 
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden 
att ta fram förslag till detaljplan för bostäder och 
utbildningslokaler på del av Tölö 6:4 m.fl. inom 
Kungsbacka stad i Kungsbacka. 

11.  Godkännande av avtal om 
lägenhetsarrende för 
parkeringsplats på fastigheten 
Skårby 12:1 
 

2019-00803  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner avtal om 
lägenhetsarrende på fastigheten Skårby 12:1, 
undertecknat av Eksta Bostads AB 2021-02-24. 
Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören eller deras respektive ersättare 
utses att för kommunens räkning underteckna avtalet 
samt i ärendet nödvändiga handlingar. 
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12.  Svar på Finansdepartementets 
remiss över utredningen Ökat 
skydd och stärkt reglering på 
den omreglerade spelmarknaden 
 

2021-00122  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat  
2021-03-10, med den ändringen att följande stycke 
läggs till i sammanfattande inställning: 

− För att minimera risken för skuldsättning till 
följd av för stort spelande borde det inte vara 
tillåtet med spel på faktura eller på olika 
krediter. Om man dessutom reglerar 
lånemarknaden genom att försvåra eller 
omöjliggöra snabba lån ger det stor effekt för 
personer i riskgruppen. Dessa snabblån har 
ofta skyhög ränta och ges även till personer 
med betalningsanmärkningar. Har personen 
ett spelproblem är risken oerhört stor att 
personen spelar ännu mer för att kunna betala 
igen lånen. 

Kommunstyrelsen översänder yttrandet som sitt svar 
till Finansdepartementet. 

13.  Svar på HaVs remiss över 
Förslag till uppdaterat 
åtgärdsprogram för havsmiljön i 
Nordsjön och Östersjön  
2022–2027 och tillhörande 
miljökonsekvensutredning 

2020-00966  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat  
2021-02-28, men den ändringen att sista stycket i 
yttrandet stryks. 
Kommunstyrelsen översänder yttrandet som sitt svar 
till Havs- och vattenmyndigheten. 

14.  Svar på Vattenmyndigheten i 
Västerhavets enkät om 
förvaltningsplan för Västerhavet 

2020-01084  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar enkätsvar, daterat  
2021-03-09, och översänder det som sitt svar till 
Vattenmyndigheten i Västerhavet vattendistrikt. 

15.  Svar på 
Utbildningsdepartementets 
remiss över Förskola för alla 
barn, för bättre språkutveckling 
i svenska (2020:67) 

2021-00218  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar nämnden för Förskola & 
Grundskola arbetsutskotts förslag till yttrande, 
daterat 2021-04-07, och översänder det som sitt svar 
till Utbildningsdepartementet. 

16.  Svar på Miljödepartementets 
remiss över Tillgängliga 
stränder – ett mer differentierat 
strandskydd (2020:47) 

2021-00179  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat  
2021-04-13, och översänder det som sitt svar till 
Miljödepartementet. 
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17.  Svar på Finansdepartementets 
remiss av Skatteverkets 
promemorior: Skattefri 
ersättning vid tillfälliga 
anställningar och uppdrag på 
annan ort i högst en månad och 
Tjänsteställe för tillfälligt 
anställd personal i offentlig 
verksamhet under 
samhällskriser 

2021-00242  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat  
2021-04-09, och översänder det som sitt svar till 
Finansdepartementet.  
 

18.  Delegering till 
kommunstyrelsens ordförande 
att svara på Länsstyrelsen i 
Hallands läns remiss om 
regional vattenförsörjningsplan 
för Hallands län 

2021-00136  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens 
ordförande att svara på Länsstyrelsen i Hallands läns 
remiss om regional vattenförsörjningsplan för 
Hallands län.  

19.  Anmälan av delegeringsbeslut 
 

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

20.  Anmälan av ordförandebeslut 
 

2021-00007  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 
delegeringsbeslut från kommunstyrelsens ordförande 
på grund av brådskande ärenden. 

21.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 
 

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

22.  Svar på Finansdepartementets 
remiss över hemställan från 
Region Halland och Hallands 
läns kommuner gällande ansvar 
för regional fysisk planering 

2021-00172  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar yttrande över hemställan 
från Region Halland och Hallands läns kommuner 
gällande ansvar för regional fysisk planering, 
Fi2019/01983, daterat 2021-03-18, och översänder 
det som sitt svar till Finansdepartementet. 
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23.  Ombudgetering och 
resultatfonder bokslut 2020 
 

2021-00083  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige förändrar resultatfonderna med 
en total summa av 84 494 000 kronor. 
Resultatfonderna uppgår efter förändring till 
459 120 000 kronor. 
Kommunfullmäktige ombudgeterar 5 325 000 
kronor till nämnderna. Finansiering sker från 
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda medel 
med 3 000 000 kronor samt med 2 325 000 kronor 
från kommunstyrelsens oförutsedda medel.  
Kommunfullmäktige godkänner en total 
investeringsvolym på 1 363 417 000 kronor för 
2021. 
Av investeringsvolymen består 1 011 069 000 
kronor av beslutad kommunbudget 2021 och 
resterande består av ombudgeteringar från 2020 med 
352 348 000 kronor.  
Kommunfullmäktige godkänner ombudget 
investeringar från 2020 till år 2022 med 39 919 000 
kronor.   
Investeringsvolymen finansieras inom ramen för 
kommunfullmäktiges beslut med begränsningen om 
att den totala låneskulden inte överstiger 
totalbeloppet om 2 665 000 000 kronor år 2021,  
(KF § 67). 

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

2021-00271  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
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. 

25.  Rapport från nämnden för 
Individ & Familjeomsorg om ej 
verkställda beslut enligt SoL 
och LSS, kvartal 4 2020 
 

2021-00285  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
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. 
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26.  Redovisning av icke 
färdigberedda motioner 
 

2021-00025  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke 
färdigberedda motioner till och med 2021-03-10 till 
protokollet. 

27.  Förslag till inrättande av pris 
inom Individ & Familjeomsorg 
 

2019-00903  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige inrättar ett nytt pris inom 
nämnden för Individ & Familjeomsorgs verksamhet 
med namnet Självständigt liv-priset. 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för 
Självständigt liv-priset, daterade 2021-03-01.  
Den årliga prissumman om 10 000 kronor 
finansieras inom nämnden för Individ & 
Familjeomsorgs befintliga budgetram. 

28.  Antagande av reglemente för 
kommunstyrelsen samt flytt av 
ansvar för planbesked 
 

2020-00093  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige flyttar ansvaret för planbesked 
som inte är av stor vikt eller principiell betydelse 
från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. 
Byggnadsnämndens reglemente uppdateras i 
enlighet med beslutet. 
Kommunfullmäktige antar reglemente för 
kommunstyrelsen, daterat 2021-03-01, med den 
ändringen att femte strecksatsen i andra stycket i 
reglementets § 1 ska ha följande lydelse: 

− Uppsikt över verksamhet som bedrivs i 
kommunala bolag, stiftelser och 
kommunalförbund. 

Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av 
kommunfullmäktige 2018-03-06, § 39, upphör 
samtidigt att gälla. 
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29.  Delegering till 
kommunstyrelsen att fatta 
beslut med anledning av 
pandemilagen och dess 
följdförordningar 

2021-00353  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bestämmer att 
kommunstyrelsen ansvarar för uppgifter som 
ankommer på kommunen enligt den tillfälliga lagen 
(2021:4) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av covid-19 eller förordningar 
och föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i 
den mån uppgiften inte redan anförtrotts annan 
nämnd.  
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen 
att med stöd av 13 § lagen om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 (pandemilagen) samt 8 kap. 1 § 
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
(begränsningsförordningen) meddela föreskrifter om 
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller 
på någon annan liknande särskilt angiven plats, om 
det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 
Kommunstyrelsens beslut om föreskrifter begränsas 
till förbud som gäller under perioder upp till fyra 
veckor. Med möjlighet att förlänga maximalt fyra 
veckor per gång. 
Delegationen omfattar även en eventuell förlängning 
av lagen.  
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30.  Antagande av taxa för sotning 
och rengöring samt frister för 
sotning och rengöring 
 

2020-00937  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige antar taxa för sotning och 
rengöring, i enlighet med bilaga 1, med stöd av 3 
kapitlet, 6 § lag om skydd mot olyckor. 
2. Kommunfullmäktige antar frister sotning och 
rengöring inom Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg, i enlighet med bilaga 2, med stöd av 3 
kapitlet 1 § förordning om skydd mot olyckor. 
3. Taxan enligt beslutspunkt 1 gäller från och med 
den 1 januari 2022, med den justering som sker 
enligt beslutspunkt 6. 
4. Fristerna enligt beslutspunkt 2 gäller från och med 
den 1 januari 2022. 
5. Taxans basår är 2019. 
6. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska för 
varje avgiftsår justera taxan i beslutspunkt 1 enligt 
följande. Taxan revideras årligen från och med år 
2020 i enlighet med aktuellt sotningsindex, som 
överenskommits mellan Sveriges 
Skorstensfejarmästares Riksförbund och Sveriges 
Kommuner och Regioner. Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg ska från och med ikraftträdandet år 
2022 årligen justera taxan i enlighet med det 
nationella Sotningsindex (Cirkulär 2002:83) som 
meddelas av Sveriges Kommuner och Regioner. 

31.  Revidering av taxa för 
brandskyddskontroll 
 

2020-00938  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att taxan för 
brandskyddskontroll p. 1.4 Avgift för ombokning 
ska ha följande formulering:  

− Då fastighetsägaren eller 
nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 
helgfria timmar före aviserat besök, uttas en 
grundavgift.  

Formuleringen träder i kraft då alla 
medlemskommuner beslutat därom, dock tidigast 
den 1 januari 2021. 
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32.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om personliga 
ombud 
 

2020-00841  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till dels att målgruppen för tjänsten 
personligt ombud ingår i nämnden för Individ och 
Familjeomsorgs ansvar för bistånd till personer med 
psykiska funktionshinder och dels att överskott från 
tidigare år inte kan användas som finansieringsform 
för driftverksamhet. 

33.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om Jyckens 
Hunddagis 
 

2020-00839  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning dels till att kommunen inte har rätt att ge 
enskilda näringsidkare/ekonomiska föreningar 
omfattande ekonomiskt bidrag, dels att ansvaret för 
sysselsättning/arbetsträning för personer i 
yrkesverksam ålder med psykiskt funktionshinder 
ligger hos nämnden för Individ & Familjeomsorg 
och dels att överskott från tidigare år inte kan 
användas som finansieringsform för driftverksamhet. 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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