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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträde tisdagen den 4 maj 2021 kl. 08:30 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Thure Sandén 

1.  Budget 2022 för 
Överförmyndare i samverkan 

2021-00422  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kungsbacka kommun har inget att erinra mot 
samrådsunderlag till budget 2022 för 
Överförmyndare i samverkan. 
 
Den ökade kostnaden inarbetas i kommunbudgeten 
2022 då finansiering inte finns inom ram. 

2.  Årsredovisning 2020 för Eksta 
Bostads AB och Tempohus AB 

2021-00277  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2020, 
revisionsberättelse och lekmannarevisorernas 
granskningsrapport för Eksta Bostads AB samt 
Tempohus Kungsbacka AB till protokollet 

3.  Årsredovisning 2020 för 
Stiftelsen Tjolöholm 

2021-00333  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2020 
och revisionsberättelse för Stiftelsen Tjolöholm till 
protokollet. 
 
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för stiftelsen 
Tjolöholm ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

4.  Svar på Region Hallands remiss 
över förändrad 
valkretsindelning inom Region 
Halland inför kommande 
mandatperiod 2023-2026 

2021-00450  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-04-16 
och översänder det som sitt svar till Region Halland. 
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5.  VA-verksamhetsområde 2020 2021-00302  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar förslag på nya VA-
verksamhetsområden 2020 enligt förvaltningen för 
Tekniks tjänsteskrivelse med bilagor 1-10, daterade 
2021-01-20. 
 

6.  Verksamhetsområde för 
dagvatten 2020 

2021-00397  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde 
för dagvatten 2020 enligt nämnden för Tekniks 
förslag daterat 2021-03-17 med bilaga 
Fastighetsförteckning - Verksamhetsområde för 
dagvatten, daterad 2021-02-17. 

7.  Godkännande av principavtal 
med Riksbyggen för detaljplan 
för stadsutveckling inom 
kvarteret Gjutaren och Liljan 
samt markanvisning avseende 
del av Gjutaren 1 

2020-00909  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner principavtal inklusive 
markanvisning som undertecknats av Kungsbacka 
Gjutaren 2 AB C/O Riksbyggen Ekonomisk 
Förening och Riksbyggen Ekonomisk förening, 6 
april 2021.  
Kommunstyrelsens ordförande samt 
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, 
utses att för kommunens räkning underteckna 
avtalet. 

8.  Uppdrag att beställa värdering 
för småbåtshamn inom 
Skällared 4:1 

2019-00058  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att beställa en värdering av småbåtshamnen inom 
kommunens fastighet Skällared 4:1, Gottskärs hamn. 

9.  Uppdrag att ta fram 
projektbeställning för en 
utvidgning av parkeringsplatsen 
Klaraplan i Gottskär 

2021-00486  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ta fram projektbeställning för en utvidgning av 
parkeringsplatsen Klaraplan i Gottskär. 
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10.  Uppdrag om 
projektbeställningar för nya 
detaljplaner för utveckling av 
Säröhus inom Särö 1:441 och 
för bostäder inom Särö 1:440 

2017-00096  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ändrar sitt beslut från den 27 mars 
2018, § 67, på så sätt att byggnadsnämnden ska 
avvakta att enligt ovan beslut utarbeta förslag till 
detaljplan till dess kommunstyrelsen återkommer 
med nytt beslut. 
 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ta fram projektbeställningar för nya detaljplaner 
dels för utveckling av Säröhus inom Särö 1:441, dels 
för bostäder inom Särö 1:440. 

11.  Godkännande av 
projektbeställning samt 
överlämnande för att upprätta 
detaljplaner inom Onsala-
Kullen 1:98, Vallda 9:5, 
Frillesås-Rya 1:216 och Fisken 
4, 5 och 7 enligt beslutade 
planbesked 
 
Klockan 08:40-08:55 
 
Stina Wikström, Björn Vikström 

2021-00386  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för 
Projekt småplaner - Onsala-Kullen 1:98, Vallda 9:5, 
Frillesås-Rya 1:216 och Fisken 4, 5 och 7, daterad 
2021-04-01. 
 
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden 
att upprätta förslag till detaljplaner enligt 
projektbeställning samt beslutade planbesked. 

12.  Information om systematiskt 
arbetsmiljöarbete (från årshjul) 
 
Klockan 09:00-09:30 
 
Jesper Edlind, Leif Söderhagen 

2021-00159  - 

13.  Information om kvarteret 
Ejdern 
 
Klockan 09:35-10:00 
 
Maria Malone, Anna Wibling 

2017-00334  - 
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14.  Avstämning om yttre 
översvämningsskydd 
 
Klockan 10:15-11:00 
 
Christian Carlsson, Viktoria 
Fagerlund 

2018-00686  - 

15.  Information om hållbart boende 
(från årshjul) 
 
Klockan 11:05-11:45 
 
Emma Kjernald, Cyntia 
Runefjärd, Karin Martinsson, 
Johan Burman 

2018-00045  - 

16.  Information från ledamöter och 
förvaltning 

2021-00014  - 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Andrea Egerlundh 
kommunsekreterare 
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