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Kommunstyrelsen
Sammanträde tisdagen den 23 november 2021 kl. 13.00
Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37

Ärende

Beteckning

Val av justerare

Förslag

Ordinarie: Eva Borg (S)
Ersättare: Fredrik Hansson (C)
Digital justering

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 2021-00017
och pågående viktigare/större
uppdrag, projekt och
händelser

4.

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

2020-00725

Handlingar kommer senare

Beslutsärenden

Patrik Johansson
Kommunledningskontoret
Kansliet
patrik.johansson2@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset
www.kungsbacka.se
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Ärende

Beteckning

Förslag

5.

Samverkansavtal för förskola 2021-00751
och pedagogisk omsorg i
Göteborgsregionen
2022–2025

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

6.

Initiativ från Monica Neptun
(L) om en tågstation i
Frillesås

2021-01004

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

7.

Ansökan om planbesked för
Kv Kronan 5

2021-00822

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fastställer Samverkansavtalet för
förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen
2020–2025.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar initiativet
till kommunstyrelsen för ställningstagande.
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser
att pröva den begärda åtgärden genom en detaljplan för
kvarteret Kronan 5 i Kungsbacka stad.
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en
projektbeställning för upprättande av detaljplan för
kvarteret Kronan 5 i Kungsbacka stad.

8.

9.

Godkännande av
2021-00729
projektbeställning samt
överlämnande för att upprätta
detaljplan för bostäder inom
Särö 1:440

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Godkännande av
2021-00915
projektbeställning samt
överlämnande för att upprätta
detaljplan för bostäder med
mera i Tölö ängar syd inom
del av Tölö 4:148 i
Kungsbacka stad

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för
detaljplan för bostäder inom Särö 1:440 i Särö, daterad
2021-09-22.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden
att upprätta förslag till detaljplan för bostäder inom
Särö 1:440 i Särö.
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för
detaljplan för bostäder med mera i Tölö ängar syd
inom del av Tölö 4:148 i Kungsbacka stad, med den
ändringen att det läggs till en mening i
projektbeställningen under rubriken
Hållbarhetsaspekter i tredje stycket som lyder:
− Vi ser gärna att en del av husen uppförs i trä.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden
att ta fram förslag till detaljplan för bostäder med mera
i Tölö ängar syd inom del av Tölö 4:148 i Kungsbacka
stad.

KUNGSBACKA KOMMUN
3(5)

Ärende

Beteckning

Förslag

10. Godkännande av
2021-00660
projektbeställning samt
överlämnande för att upprätta
detaljplan för bostäder och
verksamheter inom Bukärr
1:30 m.fl., Särögården

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

11. Svar på
2021-00855
Justitiedepartementets remiss
över Skärpta straff för brott i
kriminella nätverk (SOU
2021:68)

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

12. Svar på Hallandstrafikens
remiss över förslag till ny
zonstruktur för den allmänna
kollektivtrafiken i Halland

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

2021-00942

Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för
detaljplan för bostäder och verksamheter inom Bukärr
1:30 m fl i Särö, daterad 2021-10-20, med följande
ändringar:
− sista meningen i tredje stycket under rubriken
Inledning och bakgrund styrks
− meningen under rubriken Kommunala intäkter ändras
så att inledningen på meningen lyder: Kommunen får
intäkter genom markanvisning för…
− det angivna antalet; 40-80 i första meningen i tredje
stycket under rubriken Inledning och bakgrund
styrks.
− under rubriken Beslut och rapportering med
underrubrik Rapporteringsrutiner läggs till en
mening om att avstämning av detaljplanen ska ske
i kommunstyrelsens arbetsutskott innan beslut i
byggnadsnämnden om att detaljplanen ska ut på
samråd.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden
att ta fram förslag till detaljplan för bostäder och
verksamheter inom Bukärr 1:30 m fl i Särö.
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-11-01,
och översänder det som sitt svar till
Justitiedepartementet med följande ändringar:
− Första stycket under rubriken ”Kommunens
inställning i detalj” styrks och första meningen
andra stycket ändras så att det lyder: En strängare
straffskala kan ha en mer direkt betydelse för
benägenheten att begå brott vid mer planerade
och kalkylerade brottsliga handlingar.
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-10-19,
och sänder det som sitt svar till Hallandstrafiken.
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Ärende

13. Svar på Region Hallands
remiss över Regional
infrastrukturplan för Halland
2022–2033

Beteckning

Förslag

2021-00982

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat 2021-10-19,
och översänder det som sitt svar till Region Halland
med följande tillägg under rubriken ”En attraktiv
kollektivtrafik för en hållbar utveckling”:
− Ett stråk där det finns stor potential att få fler att
välja kollektivtrafik framför bilen är med en
attraktiv busslinje Onsala, Vallda, Särö, Göteborg.
När en sådan införs kan det finnas behov av
kollektivtrafikåtgärder på vissa ställen längs
stråket.

14. Anmälan av
delegeringsbeslut

2021-00006

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

15. Anmälan av ordförandebeslut 2021-00007

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

16. Redovisning av inkomna
skrivelser

2021-00004

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

17. Rapport från nämnden för
Vård & Omsorg av ej
verkställda beslut enligt SoL
och LSS, kvartal 2 2021

2021-00952

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

18. Rapport från nämnden för
Individ & Familjeomsorg av
ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS, kvartal 2 2021

2021-00963

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av
delegeringsbeslut.
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av
delegeringsbeslut från kommunstyrelsens ordförande
på grund av brådskande ärenden.
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna
skrivelser till protokollet.
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.
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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Ärende

Beteckning

19. Antagande av taxa för
2020-00395
uthyrning av lokaler och
anläggningar med tillhörande
tjänster till organisationer och
enskilda invånare

Förslag
Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar Taxa för uthyrning av
lokaler och anläggningar med tillhörande tjänster till
organisationer och enskilda invånare, daterad
2021-10-13, att gälla från den 1 januari 2022.
Tidigare beslutad taxa upphör samtidigt att gälla.
Kommunfullmäktige delegerar till nämnden för Kultur
& Fritid att besluta om under året tillkommande hyror
inom ramen för taxan.

20. Införande av taxa för
prövning av ansökan om
godkännande av enskild
huvudman för förskolor och
fritidshem

2020-00901

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar Taxa för avgift vid ansökan
om godkännande som enskild huvudman för fristående
förskola eller fristående fritidshem, daterad
2021-11-02.
Taxan träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till
och med den 31 december 2022.

21. Redovisning av icke
färdigberedda motioner
(2, 2021)

Lisa Andersson
ordförande

2021-00026

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke
färdigberedda motioner till och med 2021-10-27 till
protokollet.

Patrik Johansson
kommunsekreterare

