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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträde tisdagen den 11 maj 2021 kl. 08:30 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Monica Neptun 

1.  Kommunbudget 2022, Plan 
2023-2024 
 
Klockan 08:50-09:10 
 
Ing-Britt Blomberg, Christina 
Hermansson 
 
Handlingar utdelas senare 
 

2020-00928   Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
- 

2.  Årsredovisning 2020 för 
Samordningsförbundet i 
Halland 

2021-00447  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för 
Samordningsförbundet i Halland ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

3.  Svar på motion från Carita 
Boulwén (SD) om policy för 
erbjudande av 
modersmålsundervisning  

2020-00619  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att det inte behövs något 
kompletterande, normerande styrdokument eftersom 
det finns lagstiftning på området.  

4.  Remittering av motion från 
Roger Larsson (KB) om villkor 
för gravida kvinnor med 
Kungsbacka kommun som 
arbetsgivare 

2021-00457  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till kommunstyrelsens förvaltning för 
besvarande. 
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5.  Remittering av motion från 
Roger Larsson (KB) om 
Alléskolan 

2021-00421  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till kommunstyrelsens förvaltning för 
besvarande. 

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

2021-00402  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till nämnden för Vård & Omsorg för 
yttrande. 

7.  Remittering av motion från Eva 
Borg (S) m.fl. om 
demokratidagar 

2021-00430  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till kommunstyrelsens förvaltning för 
besvarande. 

8.  Remittering av motion från Eva 
Borg (S) m.fl. om 
kompetenslyft - för att främja 
kvalitét och trygghet 

2021-00407  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till kommunstyrelsens förvaltning för 
besvarande.  

9.  Svar på kommunrevisionens 
granskning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

2020-00941  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-04-
30, och översänder det som sitt svar till 
kommunrevisionen. 

10.  Svar på Hallandstrafikens 
remiss Kollektivtrafikplan 2022 

2021-00477  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-04-
23, och översänder det som sitt svar till 
Hallandstrafiken. 

11.  Svar på Länsstyrelsen i Västra 
Götalands läns remiss över 
Regional vattenförsörjningsplan 
för dricksvatten 

2021-00165  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-02-
18, och översänder som sitt svar till Länsstyrelsen i 
Västra Götaland.  

12.  Ansökan om planbesked för 
bostäder inom Torred 1:14 

2020-00919  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare 
planförfarande. 
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13.  Ansökan om planbesked för 
Kungsbacka 4:69 

2021-00499  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen 
avser att pröva den begärda åtgärden genom en 
detaljplan inom Kungsbacka 4:69. 
 
Kommunstyrelsen överlämnar åt byggnadsnämnden 
att inkludera Kungsbacka 4:69 i pågående detaljplan 
för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna 
Kungsbacka 4:52 och 4:66 i Kungsbacka stad med 
syftet att möjliggöra för handel och service inom 
fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66, enligt 
kommunstyrelsens beslut 2021-02-23 §47. 

14.  Omfördelning av budget i 
lokalplan Gällinge förskola 

2021-00495  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för 
Gällinge förskola med 5 miljoner kronor. 
Kommunstyrelsen godkänner att finansiering sker 
genom att investeringsmedel omfördelas från projekt 
1404 Parkeringshus kvarter Aranäs.  

15.  Omfördelning av budget i 
lokalplan Frillesås förskola 

2021-00496  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för 
Frillesås förskola med 8 miljoner kronor. 
Kommunstyrelsen godkänner att finansiering sker 
genom en omfördelning av investeringsmedel från 
projekt 1202 Tillfälliga lokaler.  
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16.  Godkännande av 
överenskommelser angående 
reglering för 
gemensamhetsanläggning och 
för servitut med Nystad 
Stadsutveckling AB med flera 
 
Kompletta handlingar utdelas 
senare 

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-xx-xx 
 
Kommunstyrelsen godkänner servitutsavtal 
avseende infart för fastigheterna Inlagsby 3 och 
Inlagsgärde 4, undertecknat av Nystad 
Skolfastigheter AB och Nystad Idrottsfastigheter 
2021-xx-xx. 
 
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. 

17.  Godkännande av förslag till 
principavtal med Kungsbacka 
Lastbilscentral Fastighets AB 
avseende detaljplan för 
verksamheter i södra Inlag inom 
fastigheterna Kungsbacka 4:52 
och 4:66 i Kungsbacka stad 

2021-00367  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till principavtal 
mellan kommunen och Kungsbacka Lastbilscentral 
Fastighets AB undertecknat av Kungsbacka 
Lastbilscentral Fastighets AB 2021-04-19. 
 
Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören eller deras respektive ersättare 
utses att för kommunens räkning underteckna 
avtalet. 

18.  Information om intern kontroll 
2022 för kommunstyrelsen 
 
Klockan 09:15-09:45 
 
Lotta Gradén  

2020-01070  - 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 5(5) 
 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

19.  Information om arbetet med den 
digitala transformationen (från 
årshjul) 
 
Klockan 10:00-10:45 
 
Iwona Carlsson, Teresia Lagus, 
Fillitsa Grönberg, Carin Sundin 

2021-00160  - 

20.  Information om uppdrag givna i 
kommunstyrelsens budget för 
2021 
 
Klockan 10:50-11:20 
 
Emma Kjernald, Elinor 
Filipsson 

2020-00164  - 

21.  Information från ledamöter och 
förvaltning 

2021-00014  - 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Andrea Egerlundh 
kommunsekreterare 
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