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Kommunfullmäktige 

Sammanträde tisdagen den 13 april 2021 kl. 18.00 
Kungsbacka Teater, Gymnasiegatan 42  
 
Ledamöter och ersättare deltar på distans via Teams. Uppkoppling till 
sammanträdet sker senast kl. 17.45.  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Ordinarie: 
Maria Losman (MP) 
Peder Kirsten (L) 
 
Ersättare: 
Magdalena Sundqvist (S) 
Tommy Bech (SD) 
 
Digital justering 21 april 2021 

 
Information 

  

1.  Information om redovisning 
av kommunalt partistöd för 
år 2020 

2021-00027   

 
Allmänhetens 
frågestund 
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 Ärende Beteckning Förslag 

2.  Allmänhetens frågestund 
 

2021-00403  Allmänheten har möjlighet att ställa frågor om 
kommunens olika verksamheter i samband med 
behandlingen av årsredovisningen. Frågorna skickas in i 
förväg genom e-post till info@kungsbacka.se, eller 
lämnas skriftligen till Kungsbacka direkt, stadshuset. 
Frågorna ska vara märkta ”allmänhetens frågestund” 
och inlämnade senast den 12 april. 
Allmänhetens frågestund pågår maximalt 60 minuter. 

 
Information 

  

3.  Information om 
kommunrevisionens 
granskning av 
årsredovisning 2020 för 
Kungsbacka kommun 

2021-00013    

 
Beslutsärenden 

  

4.  Årsredovisning 2020 för 
Kungsbacka kommun 
 

2020-01016  KS 2021-03-23, § 71 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020 för 
Kungsbacka kommun. 
Kommunfullmäktige noterar Hållbarhetsbokslut 2020 
till protokollet. 

5.  Revisionsberättelse 2020 för 
Kungsbacka kommun och 
fråga om ansvarsfrihet 

2021-00404      

 
Interpellationer – 
besvarade 

 Interpellationsdebatt pågår som längst till klockan 
20.00. Därefter avslutas debatten och återupptas 
eventuellt senare om tid finns. 

6.  Svar på interpellation från 
Maria Losman (MP) till 
nämnden för Service 
ordförande Fredrik Hansson 
(C) om ekologisk mat i 
Kungsbacka 

2021-00281   
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7.  Kungsbacka Arena – 
genomförande samt 
inriktningsbeslut för 
uppförande och drift 
 

2020-00547  KS 2021-03-23, § 72 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget på inriktning 
av koncept för Kungsbacka Arena samt lämnar uppdrag 
för genomförande, uppförande och drift genom besluten 
nedan. 
Kommunfullmäktige beslutar att projekt Kungsbacka 
Arena ska inarbetas i budget och lokalplan, enligt 
förslag i projektbeskrivning 2021-03-02 med 
utredningsunderlag, där lokalplanen bland annat ska 
innehålla: 
− Arena med A-hall samt med separat B-hall, för 

elitidrott, skolidrott och evenemang med 
läktarkapacitet i A-hall för 2 500 personer 
respektive 3 500 personer, om totalt 6 000-8 000 
BTA. 

− Fotbollsarena utomhus med 1 000 läktarplatser, 
med framtida möjlighet till utökning till 3 000 
läktarplatser 

− Kommersiella ytor inklusive kontorsarbetsplatser 
och andra administrativa ytor som till exempel 
utbildning, konferens med mera, motsvarande  
ca 7 000-10 000 kvm 

− Skyddsrum för cirka 360 personer 
− Mottagningscentral för kärnkraftsolycka 

Kommunfullmäktige godkänner genom detta att projekt 
Kungsbacka Arena inleds samt uppdrar åt 
kommunstyrelsen att meddela så kallat startbesked 
enligt kommunens ekonomistyrprinciper för 
lokalinvesteringar för byggprojekt i lokalplanen. Innan 
startbesked ges skall driftoperatör vara upphandlad. 
Kommunfullmäktige lägger, som ett övergripande 
direktiv för detaljplanens utformning, stor vikt vid dels 
att området kopplas till angränsande funktioner som 
badhus, idrottsområde med mera, dels att möjligheten 
till flexibilitet i både höjdled och utbredning nyttjas på 
ett lämpligt och ändamålsenligt sätt. 
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen till: 
− huvudansvarig samt att leda, samordna och 

genomföra projekt Kungsbacka Arena enligt 
projektbeskrivning 2021-03-02 med 
utredningsunderlag, med rätt för kommunstyrelsen 
att genomföra nödvändiga anpassningar av 
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projektet som inte är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt, 

− projektägare med huvudansvar för projektbudget 
för Kungsbacka Arena enligt kommunens 
ekonomistyrprinciper för investeringar 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder som ansvarar 
för verksamheter som berörs av projekt Kungsbacka 
Arena att: 
− samordna åtgärder inom sina verksamhetsområden 

med projekt Kungsbacka Arena,  
− tillse att erforderliga resurser för projektet 

tillhandahålls för genomförandet. 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i 
samråd med berörda verksamheter: 
− genomföra projekttävling för Kungsbacka Arena, 
− upphandla drift genom tjänstekoncession eller 

driftentreprenad av de kommersiella delarna av 
Kungsbacka Arena 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service att 
enligt kommunstyrelsens behovsframställan och 
godkännande inför upphandling samt i samråd med 
Kultur & Fritid och övriga berörda verksamheter: 
− utarbeta underlag i form av förstudier och andra 

utredningar för de funktioner i Kungsbacka Arena 
som krävs 

− genomföra upphandling och genomförande av 
byggentreprenad och därvid träffa erforderliga 
avtal  

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Kultur & 
Fritid att efter färdigställande av projekt Kungsbacka 
Arena ansvara för idrotts- och 
evenemangsverksamheten. 
Kommunfullmäktige överlämnar fastighetsförvaltningen 
och fastighetsunderhållet av den uppförda arenan samt 
förvaltningen av upphandlad drift av de kommersiella 
delarna till nämnden för Service. 

Beslut i kommunstyrelsen under förutsättning 
av kommunfullmäktiges beslut ovan 
Kommunstyrelsen godkänner utredningen om 
genomförande av arenaprojektet. 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 5(9) 
 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att 
leda, samordna och genomföra projekt Kungsbacka 
Arena enligt projektbeskrivning 2021-03-02 med 
utredningsunderlag, samt utser kommundirektören till 
projektägare. 
Kommunstyrelsen beslutar att till jury för projekttävling 
för Kungsbacka Arena utse Lisa Andersson 
(kommunstyrelsens ordförande), Fredrik Hansson 
(nämnden för Service ordförande samt förste vice 
ordförande kommunstyrelsen), Eva Borg 
(kommunstyrelsens andre vice ordförande), Thure 
Sandén (byggnadsnämndens ordförande samt ledamot 
av kommunstyrelsen), Emma Kjernald 
(samhällsbyggnadschef, kommunstyrelsens förvaltning), 
Ulrika Granfors (förvaltningschef Kultur & Fritid), 
Lennart Dahlberg (arkitekt SAR-MSA), Charlotte 
Erdegard (arkitekt SAR-MSA, Erdegard arkitekter) och 
Maria Brink (arkitekt MSA, 
Samhällsbyggnadskontoret). 
Kommunstyrelsen avsätter medel för genomförande av 
projekttävling med 1 500 000 kronor, vilket finansieras 
ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter för 
2021. 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta 
fram förslag till genomförande av upphandling av drift 
av de kommersiella delarna av Kungsbacka Arena 
− med inriktning att café- och serveringsverksamhet 

och motsvarande i första hand ska utföras inom den 
kommersiella verksamheten 

− med övervägande av föreningslivets behov av egen 
verksamhet i samband med tävlingsverksamhet och 
evenemang alternativt ekonomisk kompensation 

− med utrymme för föreningslivets möjlighet till 
reklamintäkter i samband med matcher och 
evenemang 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att 
upprätta förslag till kommunstyrelsens godkännande 
inför upphandling av byggentreprenad. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

8.  Fördelning av statsbidrag 
från Skolverket till 
skolväsendet 2021 
"skolmiljarden" 
 

2021-00306  KS 2021-03-23, § 96 
Kommunfullmäktige fördelar Kungsbacka kommuns 
andel av skolmiljarden med 7 169 477 kronor till 
nämnden för Förskola & Grundskola och 2 745 920 
kronor till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. 

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

2021-00069  KS 2021-02-23, § 62 
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. 

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

2021-00068  KS 2021-02-23, § 63 
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. 

11.  Komplettering av 
reglemente för nämnden för 
Teknik –
sjösäkerhetsanordningar 
(SSA) och sjövägmärken 
 

2020-00488  KS 2021-02-23, § 65 
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. 

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

2020-01064  KS 2021-02-23, § 66 
Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan för folk- och 
skolbibliotek 2021–2024, daterad 2020-10-29. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

13.  Rapport från nämnden för 
Gymnasium & 
Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt 
SoL, kvartal 4 2020 

2021-00127  KS 2021-03-23, § 95 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen, till protokollet. 

 
Övrigt 

  

14.  Anmälan av interpellation 
från Magdalena Sundqvist 
(S) till nämnden för Service 
ordförande Fredrik Hansson 
(C) om städrutiner och 
hygien i våra skolor med 
anledning av covid-19 

2021-00400   

15.  Anmälan av interpellation 
från Magdalena Sundqvist 
(S) till nämnden för 
Förskola & Grundskolas 
ordförande Anders Ekström 
(M) om säkerhet och hygien 
i våra skolor med anledning 
av covid-19 

2021-00401   

16.  Anmälan av interpellation 
från Magdalena Sundqvist 
(S) till kommunstyrelsens 
ordförande Lisa Andersson 
(M) om Kungsbacka lever 
upp till barnkonventionen 
gällande boende, utbildning 
och socialt sammanhang för 
nyanlända barn 

2021-00431  

17.  Anmälan av interpellation 
från Johan Tolinsson (S) till 
nämnden för Förskola & 
Grundskolas ordförande 
Anders Ekström (M) om en 
förskoleverksamhet med rätt 
förutsättningar som möter 
behoven 

2021-00406   
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 Ärende Beteckning Förslag 

18.  Anmälan av motion från 
Maj-Britt Rane-Andersson 
(S) om att möjliggöra 
sjukvård på våra vård- och 
omsorgsboenden 

2021-00402   

19.  Anmälan av motion från 
Eva Borg (S) m.fl. om 
kompetenslyft – för att 
främja kvalitét och trygghet 

2021-00407   

20.  Anmälan av motion från 
Eva Borg (S) m.fl. om 
demokratidagar 

2021-00430  

21.  Anmälan av motion från 
Roger Larsson (KB) om 
Alléskolan 

2021-00421   

22.  Anmälan av eventuellt nya 
motioner, interpellationer 
och frågor 

2021-00009   

23.  Fyllnadsval för uppdrag 
som ledamot och vice 
ordförande i nämnden för 
Individ & Familjeomsorg 

2021-00312   

24.  Entledigande och 
fyllnadsval för uppdrag som 
ersättare i nämnden för 
Kultur & Fritid 

2021-00385   

25.  Eventuellt nya avsägelser 
och val till kommunala 
uppdrag 

2021-00008   

26.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 

2021-00005   
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Anders Ekström 
ordförande 

Patrik Johansson 
Kommunsekreterare 
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