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Information 

  

1.  Information om 
kommunstyrelsens 
förvaltningsbudget 2022 
 
13.00–13.20 
Anders Johansson 
Emma Kjernald 
Malin Larsson 

2021-00461   

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

2021-00015   

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

2021-00016   
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4.  Information om förvaltningen 
och pågående viktigare/större 
uppdrag, projekt och 
händelser 

2021-00017   

 
Beslutsärenden 

  

5.  Förlängning av särskilt skäl 
för politiska möten på distans 

2020-00907 Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att rådande situation med 
covid-19 ska ses som ett särskilt skäl då 
kommunstyrelse och nämnder får sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Beslutet att särskilt 
skäl råder gäller som längst till den 30 juni 2022. 

6.  Antagande av 
arkivbeskrivning för 
kommunstyrelsen 

2021-00693  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar Arkivbeskrivning för 
kommunstyrelsen, daterad 2021-09-16. 
Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen, antagen av 
kommunstyrelsen 2001-09-19, § 186, upphör därmed 
att gälla. 

7.  Antagande av 
klassificeringsstruktur för 
kommunstyrelsens 
kärnverksamhet 

2021-01003  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar Klassificeringsstruktur för 
kommunstyrelsens kärnverksamhet, daterad  
2021-10-20. 

8.  Antagande av 
dokumenthanteringsplan för 
kommunstyrelsens 
kärnverksamhet 

2020-00069  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar Dokumenthanteringsplan för 
kommunstyrelsens kärnverksamhet, daterad  
2021-09-29. 
Dokumenthanteringsplan för kärnverksamheter i 
kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen  
2018-01-23, § 12, upphör därmed att gälla. 

9.  Antagande av 
dokumenthanteringsplan för 
kommungemensamma 
stödprocesser 

2020-00068  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar Dokumenthanteringsplan för 
kommungemensamma stödprocesser, daterad  
2021-11-03.  
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma 
stödprocesser, antagen av kommunstyrelsen  
2021-08-24, § 202, upphör därmed att gälla. 
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10.  Uppdrag att riva byggnad på 
fastigheten Åsa 4:118 

2020-00844  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att 
tillse att byggnad belägen på Åsa Stationsväg 20, inom 
fastigheten Åsa 4:118 rivs. 

11.  Ansökan om planbesked 
Rågelund 2:1 

2021-00874  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare 
planförfarande. 

12.  Ansökan om planbesked för 
Vallda 4:78, skifte 2 

2021-00944  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare 
planförfarande. 

13.  Förlängning och tillägg till 
principavtal med KB Stejla 
Anneberg, detaljplan för 
utveckling av Annebergs 
centrum 

2019-00257  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner förlängning och tillägg 
till principavtal, undertecknat av Kommanditbolaget 
Stejla Anneberg, 2021-11-08. 
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande 
och kommundirektören, eller deras respektive 
ersättare, att för kommunens räkning underteckna 
förlängning och tillägg till principavtal samt övriga 
nödvändiga handlingar för ärendets genomförande. 

14.  Svar på Socialdepartementets 
remiss över En sjukförsäkring 
med prevention, 
rehabilitering och trygghet 
(SOU 2021:69) 

2021-00968  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-11-17, 
och översänder det som sitt svar till 
Socialdepartementet. 

15.  Svar på 
Infrastrukturdepartementets 
remiss över betänkandet 
Regler för statliga elvägar 
(SOU 2021:73) 

2021-00951  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-10-11, 
och översänder det som sitt svar till 
Infrastrukturdepartementet. 

16.  Svar på 
Infrastrukturdepartementets 
remiss över utredningen 
Behov av förenklade regler 
för eldrivna enpersonsfordon 
(TSV 2019-5394) 

2021-00992  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-10-18, 
och översänder det som sitt svar till 
Infrastrukturdepartementet. 
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17.  Anmälan av 
delegeringsbeslut 

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

18.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 

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

19.  Rapport från nämnden för 
Gymnasium & 
Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt SoL, 
kvartal 3 2021 

2021-01023  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen, till protokollet. 

20.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om 
uppställningsplats för 
husbilar och husvagnar 

2021-00296  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionens intention och 
ger nämnden för Kultur & Fritid i uppdrag att 
tillsammans med nämnden för Teknik och 
kommunstyrelsen utreda möjligheten att skapa fler 
uppställningsplatser för främst husbilar men även 
husvagnar i Kungsbacka stad. 
I utredningen ska det ingå att kontakt tas med 
fastighetsägare samt näringslivet för att efterhöra 
eventuellt intresse om att vara med att tillskapa 
uppställningsplatser. 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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