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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträde onsdagen den 9 juni 2021 kl. 09:00 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Thure Sandén 

1.  Redovisning av kommunalt 
partistöd för år 2020 och 
utbetalning av partistöd för år 
2022 

2021-00027  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beviljar Moderaterna, 
Centerpartiet, Socialdemokraterna, 
Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, 
Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet 
och Kungsbackaborna partistöd för år 2022. 
 
Kommunfullmäktige fastställer att partistödets 
storlek år 2022 baseras på det antal mandat 
respektive parti besitter i kommunfullmäktige efter 
de allmänna valen 2018. Partistödet betalas ut i 
januari 2022. 

2.  Remittering av motion från 
Agnetha Ernegård (-) om digital 
"Fixare" för 65+ samt för dem 
med funktionsnedsättning 

2021-00501  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till nämnden för Vård & Omsorg, 
nämnden för Individ & Familjeomsorg samt 
nämnden för Kultur & Fritid för yttrande. 

3.  Överflyttning av ansvar och 
handläggning rörande Stiftelsen 
Kapten Menns fond till 
nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad 

2021-00260  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige flyttar ansvaret för 
handläggning och fördelning av medel för Stiftelsen 
kapten Menns fond från nämnden för Individ & 
Familjeomsorg till nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad från och med år 2022. 
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4.  Uppföljning och prognos april 
2021 för Kungsbacka kommun 
 
Klockan 09:10-09:30 
 
Erik Stenkil, Tina Hermansson 

2021-00483  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner apriluppföljning 2021 
för Kungsbacka kommun. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar inom ramen för sin 
uppsiktsplikt de nämnder som prognostiserar 
underskott att hantera dessa i enlighet med beslutade 
ekonomistyrprinciper. 

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 31 december 
2021. 

6.  Regional handlingsplan för 
suicidprevention 2021-2025 

2021-00323  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-05-11 
och översänder det som sitt svar till Region Halland.  

7.  Handlingsplan för 
företagsklimat / Stärka det 
strategiska och proaktiva 
arbetssättet för 
företagsetableringar och 
verksamhetsmark 

2021-00611  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar Handlingsplan för 
företagsklimat 2021-2022. 
 
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget att ta fram en 
handlingsplan för att sätta Kungsbackas 
företagsklimat på kartan och uppdraget att stärka 
Kungsbackas strategiska och proaktiva arbetssätt för 
fler företagsetableringar och verksamhetsmark, som 
avslutade. 

8.  Svar på Trafikverkets remiss 
över Åtgärdsvalsstudie för Dag 
Hammarskjölds boulevard 

2021-00438  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-04-
26, och översänder det som sitt svar till Göteborg 
stad. 

9.  Ansökan om planbesked för 
Bångsbo 1:37  

2021-00419  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare 
planförfarande. 
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10.  Ansökan om planbesked för 
Släps-Kullen 2:298, 2:296 och 
2:71 

2021-00288  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare 
planförfarande. 

11.  Godkännande av avtal med 
Kungsbacka tennisklubb 
avseende överlåtelse av del av 
Skårby 3:4 samt överlåtelse av 
hallar inom Varla 12:68 och 
Staren 11 

2021-00220  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner 
köpekontrakt, undertecknat av Kungsbacka 
tennisklubb, 2021-05-25, som avser överlåtelse av 
del av kommunens fastighet Skårby 3:4. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner 
köpeavtal, undertecknat av Kungsbacka tennisklubb, 
2021-05-25, som avser överlåtelse av Kungsbacka 
tennisklubbs hallar inom kommunens fastigheter 
Varla 12:68 och Staren 11. 
 
Kommunstyrelsens ordförande samt 
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, 
utses att för kommunens räkning underteckna 
avtalen. 

12.  Information om uppföljning av 
lokalplanen (från årshjul) 
 
Klockan 09:35-10:20 
 
Maria Rosenberg, 
Emma Kjernald, 
Ing-Britt Blomberg, Lovisa Eld, 
Yvonne Olsson, Johan Burman, 
Semir Robovic  

2021-00028  - 

13.  Information om Kungsbacka 
båtsällskap på Inlag 
 
Klockan 10:35-11:05 
 
Christian Carlsson, 
Lena Melvinsdotter 

2014-00343  - 
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14.  Information om Västra 
Götalandsregionen som 
regionplaneorgan 
 
Klockan 11:10-11:30 
 
Raquel Sandblad 

2021-00546  - 

15.  Information från ledamöter och 
förvaltning 

2021-00014  - 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Andrea Egerlundh 
kommunsekreterare 
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