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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde tisdagen den 13 april 2021 kl. 08.30
Kungsbackarummet, Storgatan 37

Ärende

Beteckning

Val av justerare
1.

Konsekvensbedömning för
tjänsten Mitt Arkiv
Klockan 08.40–08.55
Johanna Forsberg

Förslag

Eva Borg (S)
2021-00275

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner
konsekvensbedömningen gällande
personuppgiftsbehandling i samband med tjänsten
Mitt Arkiv i E-arkivet, daterad 2021-02-25.
Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören
att ta beslut med anledning av
konsekvensbedömning, enligt
dataskyddsförordningen artikel 35 vid
personuppgiftsbehandling.
Delegationen införs i kommunstyrelsens
delegeringsförteckning.

Patrik Johansson
Kommunledningskontoret
Direkt 0300–83 42 33
patrik.johansson2@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
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2.

Ärende

Beteckning

Förslag

Delegering till
kommunstyrelsen att fatta
beslut med anledning av
pandemilagen och dess
följdförordningar

2021-00353

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige bestämmer att
kommunstyrelsen ansvarar för uppgifter som
ankommer på kommunen enligt den tillfälliga lagen
(2021:4) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av covid-19 eller förordningar
och föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i
den mån uppgiften inte redan anförtrotts annan
nämnd.
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen
att med stöd av 13 § lagen om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 (pandemilagen) samt 8 kap. 1 §
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
(begränsningsförordningen) meddela föreskrifter om
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller
på någon annan liknande särskilt angiven plats, om
det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Kommunstyrelsens beslut om föreskrifter begränsas
till förbud som gäller under perioder upp till fyra
veckor. Med möjlighet att förlänga maximalt fyra
veckor per gång.
Delegationen omfattar även en eventuell förlängning
av lagen.

3.

Svar på
2021-00218
Utbildningsdepartementets
remiss över Förskola för alla
barn, för bättre språkutveckling
i svenska (2020:67)

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-0401, och översänder det som sitt svar till
Utbildningsdepartementet.

Kompletta handlingar utdelas
senare
4.

Svar på Miljödepartementets
remiss över Tillgängliga
stränder – ett mer differentierat
strandskydd (2020:47)

2021-00179

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-0324, och översänder det som sitt svar till
Miljödepartementet.
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5.

Ärende

Beteckning

Förslag

Ansökan om planbesked för
Bukärr 1:30, Särögården

2021-00104

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen
avser att pröva den begärda åtgärden genom en ny
detaljplan inom Bukärr 1:30.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att ta fram en projektbeställning för upprättande av
detaljplan för Bukärr 1:30, Särögården.

6.

Förlängning av
markanvisningsavtal avseende
fastigheten Kolla 5:149

2019-00398

Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott

7.

Antagande av taxa för sotning
och rengöring samt frister för
sotning och rengöring

2020-00937

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner begäran
från Maxemal Fastigheter Kolla 2 AB, innebärande
att markanvisningsavtalet avseende fastigheten Kolla
5:149 förlängs med 12 månader till den 18 juli 2022,
på i övrigt oförändrade avtalsvillkor.
1. Kommunfullmäktige antar taxa för sotning och
rengöring, i enlighet med bilaga 1, med stöd av 3
kapitlet, 6 § lag om skydd mot olyckor.
2. Kommunfullmäktige antar frister sotning och
rengöring inom Räddningstjänstförbundet
Storgöteborg, i enlighet med bilaga 2, med stöd av 3
kapitlet 1 § förordning om skydd mot olyckor.
3. Taxan enligt beslutspunkt 1 gäller från och med
den 1 januari 2022, med den justering som sker
enligt beslutspunkt 6.
4. Fristerna enligt beslutspunkt 2 gäller från och med
den 1 januari 2022.
5. Taxans basår är 2019.
6. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska för
varje avgiftsår justera taxan i beslutspunkt 1 enligt
följande. Taxan revideras årligen från och med år
2020 i enlighet med aktuellt sotningsindex, som
överenskommits mellan Sveriges
Skorstensfejarmästares Riksförbund och Sveriges
Kommuner och Regioner. Räddningstjänstförbundet
Storgöteborg ska från och med ikraftträdandet år
2022 årligen justera taxan i enlighet med det
nationella Sotningsindex (Cirkulär 2002:83) som
meddelas av Sveriges Kommuner och Regioner.
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8.

Ärende

Beteckning

Förslag

Revidering av taxa för
brandskyddskontroll

2020-00938

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att taxan för
brandskyddskontroll p. 1.4 Avgift för ombokning
ska ha följande formulering:
− Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren
ombokat senare än 48 helgfria timmar före
aviserat besök, uttas en grundavgift.
Formuleringen träder i kraft då alla
medlemskommuner beslutat därom, dock tidigast
den 1 januari 2021.

9.

Avstämning om
samhällsbyggnadsplan
(från årshjul)

2021-00154

Klockan 09.00–09.45
Emma Kjernald,
Ida Lennartsson
10. Information om prioinitiativ –
lägesrapport och dialog
(från årshjul)

2021-00155

Klockan 10.00–11:00
Christina Hermansson, Anneli
Skoglund, Lisa Håkansson,
Anna Bergsten, Clara
Engstrand, Anna Hjelm-Woll,
Frida Fogelmark, Helene
Ljungqvist, Henrietta Arnesson,
Maria Frykstedt, Sofia
Rådström, Tanja Tajic
Björkman
11. Avstämning om uppdrag givna i 2020-00164
kommunstyrelsens budget för
2021
Klockan 11.05–11.55
Emma Kjernald, Anders
Johansson, Johan Gerremo,
Elinor Filipsson
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Ärende

12. Information från ledamöter och
förvaltning

Lisa Andersson
ordförande

Beteckning

Förslag

2021-00014

Patrik Johansson
kommunsekreterare

