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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträde tisdagen den 15 juni 2021 kl. 08:30 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Monica Neptun 

1.  Utdelning ur Arvid och Hildur 
Anderssons fond 2021 

2021-00558  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen delar ut 5 000 kronor ur Arvid 
och Hildur Anderssons fond enligt förslag från 
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-
04-30. 

2.  Utdelning ur Erik Hjälmlövs 
stiftelse 2021 

2021-00557  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen delar ut 9 833 kronor ur Erik 
Hjälmlövs stiftelse till Aktivitetshuset Regnbågen. 

3.  Revidering av Regler och 
förutsättningar för 
sammanträden på distans när 
särskilda skäl föreligger 

2020-00907  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar regler för 
sammanträden på distans när särskilda skäl 
föreligger, daterade 2021-05-05 och därmed upphör 
tidigare regler daterade 2021-01-04 att gälla. 
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4.  Justering av priser och 
stipendium samt inrättande av 
priser inom nämnden för 
Kultur- och Fritids 
ansvarsområde 

2021-00279  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige inrättar följande priser inom 
nämnden för Kultur & Fritids verksamhetsområde: 
Årets förening, Årets eldsjäl, Årets förnyare samt 
Idrottstipendiet. 
 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för Årets 
förening, daterade 2021-05-11. 
 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för Årets 
eldsjäl, daterade 2021-05-11. 
 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för, Årets 
förnyare daterade 2021-05-11. 
 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för 
Idrottsstipendium, daterade 2021-05-11 
 
Kommunfullmäktige ändrar namn på priset 
Kungsbackas tenntallrik till Kungsbackas mästare 
och antar riktlinjer för Kungsbackas mästare, 
daterade 2021-05-26. 
 
Kommunfullmäktige ändrar Ledarstipendiet enligt 
riktlinjer för Ledarstipendium, daterade 2021-05-26. 
 
Tidigare beslut rörande Kungsbackas tenntallrik och 
Ledarstipendiet upphör därmed att gälla. 
 
Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut 
om ändringar av riktlinjer för Årets förening, Årets 
eldsjäl, Årets förnyare, Idrottsstipendium, 
Kungsbackas mästare och Ledarstipendium, till 
nämnden för Kultur & Fritid, om ändringarna inte är 
av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt. Nämnden för Kultur & Fritid ska skriftligen 
återrapportera ändringarna till kommunfullmäktige. 
 
De årliga pris- och stipendiesummorna finansieras 
inom nämnden för Kultur & Fritids befintliga 
budgetram 
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5.  Svar på Finansdepartementets 
remiss En väl fungerande 
ordning för val och 
beslutsfattande i kommuner och 
regioner (SOU 2021:16) 

2021-00547  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-05-21 
och översänder det som sitt svar till 
Finansdepartementet. 

6.  Svar på Finansdepartementets 
remiss om utökat 
bemyndigande för Boverket att 
meddela föreskrifter för friytor 
för lek och utevistelse vid 
skolor, förskolor, fritidshem och 
annan jämförlig verksamhet" 
(Fi2021/01561) 

2021-00458  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-05-
26, och översänder det som sitt svar till 
Finansdepartementet. 

7.  Svar på Länsstyrelsen i 
Hallands läns remiss över 
Riskhanteringsplan för 
Kungsbacka tätort 2022-2027 
enligt Översvämningsdirektivet 

2021-00585  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-05-
19, och översänder det som sitt svar till 
Länsstyrelsen Hallands län. 

8.  Godkännande av 
överenskommelser angående 
reglering för 
gemensamhetsanläggning och 
för servitut med Nystad 
Stadsutveckling AB med flera 
 
Klockan 08:50-09:05 
 
Lena Melvinsdotter, 
Anna. Rehnberg, 
Johan Gerremo, 
Sven-Erik Bergström 

2018-00646  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om 
reglering av gemensamhetsanläggning med Nystad 
Stadsutveckling AB med dotterbolag, undertecknat 
av bolagen den 2021-06-03. 
 
Kommunstyrelsen godkänner servitutsavtal 
avseende infart för fastigheterna Inlagsby 3 och 
Inlagsgärde 4, undertecknat av Nystad 
Skolfastigheter AB och Nystad Idrottsfastigheter 
2021-06-03. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ersättningen med 
1 100 000 kronor enligt överenskommelsen om 
gemensamhetsanläggning ska finansieras ur 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 
 
Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören eller deras respektive ersättare 
utses att för kommunens räkning underteckna avtalet 
och för avtalets genomförande nödvändiga 
handlingar. 
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9.  Information om Aranäs 3, avtal 
om genomförande och 
överlåtelse av mark 
 
Klockan 09:10-09:25 
 
Lena Melvinsdotter, 
Johan Gerremo, 
Emma Kjernald 

2015-00354  - 

10.  Information om uppdragslistan  
 
Klockan 09:30-09:40 
 
Emma Kjernald och 
Anders Johansson 

2021-00631  - 

11.  Information om tillväxtstrategi 
för Region Halland 
 
Klockan 09:55-10:25 
 
Andrea Ericsson, 
Sven-Erik Bergström, 
Viktoria Fagerlund 

2021-00493 - 

12.  Information om resultatet av 
Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken (LUPP) 
 
Klockan 10:30-11:00 
 
Ulrika Granfors och Astrid 
Bayard (Kultur & Fritid) 

2021-00641  - 

13.  Information om ny 
kommunomfattande 
översiktsplan efter granskning  
 
Klockan 11:05-11:50 
 
Raquel Sandblad och 
Viktoria Fagerlund 

2021-00274  - 
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14.  Information om 
budgetprocessen i 
kommunstyrelsen 
 
Klockan 13:00-13:45 
 
Malin Larsson, 
Anders Johansson, 
Emma Kjernald 

2021-00461  - 

15.  Information från ledamöter och 
förvaltning 

2021-00014  - 

16.  Möte med regionstyrelsens 
arbetsutskott i Region Halland  
 
Klockan 14:00-15:30 
 
Regionstyrelsens arbetsutskott i 
Region Halland 

2021-00643  - 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Andrea Egerlundh 
kommunsekreterare 
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