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§ 147 Dnr 2021-00275 

Konsekvensbedömning för tjänsten Mitt Arkiv 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommun har ett e-arkiv där digitala handlingar bevaras och även kan 

lämnas ut till allmänheten. Tjänsten Mitt Arkiv är en del i kommunens 

digitaliseringssatsning och en service till invånarna som på ett enkelt sätt kan ta del 

av information som berör dem själva.  

I kommunens e-arkiv finns, via den nya tjänsten Mitt Arkiv, möjlighet att 

tillgängliggöra handlingar som hör till en person. Mitt Arkiv innebär en behandling 

av personuppgifter och därför genomförs en konsekvensbedömning, detta för att 

belysa risker och för att lyfta fram åtgärder som kan genomföras för att dämpa dessa 

risker. 

Enligt artikel 35 i dataskyddsförordningen ska en konsekvensbedömning göras om 

en behandling av personuppgifter sannolikt leder till hög risk för de registrerades fri- 

och rättigheter. Konsekvensbedömningen ger förståelse för 

personuppgiftsbehandlingens påverkan och är till hjälp när säkerhetsåtgärder ska 

vidtas eller nya tekniska lösningar ska införas. Konsekvensbedömningen är ett 

nödvändigt led i arbetet för att göra handlingar tillgängliga digitalt.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-08 

Konsekvensbedömning Mitt Arkiv, 2021-02-25 

Samråd med DSO, 2021-02-22 

Konsekvensbedömning Mitt Arkiv, 2021-02-10 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 

kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 148 Dnr 2021-00353 

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

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.  

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 med stöd av den så kallade pandemilagen att 

ge kommuner möjlighet att från och med den 11 mars 2021 förbjuda allmänheten 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.  

För att få en snabb beslutsprocess behöver kommunfullmäktige ge en nämnd 

befogenhet att besluta om föreskrifterna. Gör inte fullmäktige det, är det fullmäktige 

som ska meddela föreskrifterna. I detta ärende föreslås att kommunfullmäktige, för 

de fall inte hinder mot detta föreligger enligt lag, delegera till kommunstyrelsen att 

fatta sådana beslut. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-16 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 

kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 149 Dnr 2021-00218 

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

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar nämnden för Förskola & Grundskola arbetsutskotts förslag 

till yttrande, daterat 2021-04-07, och översänder det som sitt svar till 

Utbildningsdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommun har beretts tillfälle att yttra sig över utredningen Förskola för 

alla barn – för bättre språkutveckling i Svenska (SOU 2020:67). 

Utredningens förslag syftar till att öka deltagandet i förskolan bland barn i 3 – 5 års 

ålder, dels att stärka förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska, bl.a. 

när det gäller nyanlända barn och barn, barn med annat modersmål än svenska och 

barn med socioekonomiskt svag bakgrund. 

De flesta barn i Sverige deltar i förskolan. Hösten 2019 fanns det emellertid cirka 22 

000 folkbokförda barn i åldrarna 3 - 5 år som inte var inskrivna i förskolan. Cirka 6 

200 av dessa barn var i stället inskrivna i pedagogisk omsorg, men omkring 15 800 

barn var inte inskrivna vare sig i förskola eller pedagogisk omsorg. Det motsvarar 

cirka 4 procent av alla barn i åldersgruppen. 

Utredningen landar i förslag som direkt riktar sig till vissa grupper av barn och 

förslag som omfattar samtliga barn. Kommunerna föreslås ha uppsökande 

verksamhet för att öka deltagandet i förskolan, vissa grupper av barn ska få 

erbjudande om direktinskrivning från tre års ålder och obligatorisk förskola införs 

från fem års ålder med skolplikt. Det finns även förslag för att öka tillgången på 

förskollärare och barnskötare med särskilt fokus på förskolor med svåra 

förutsättningar, införa en särskild barnskötarutbildning samt insatser för att stärka 

personalens kompetens i att arbeta med språkutveckling i svenska. 

Eftersom utredningen föreslår nya uppgifter för kommunen ska staten finansiera de 

ökade kostnaderna. Den totala kompensationen till kommunerna beräknas till 41 

miljoner kronor 2023 (halvårseffekt) och med 80 miljoner kronor år 2024. 

Utredningen förslår ändringar i skollagen (2010:800) och skolförordningen 

(2011:185) som ska träda i kraft vid halvårsskiftena 2022 och 2023. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-04-13 

Nämnden för Förskola & Grundskola arbetsutskotts yttrande, 2021-04-07 

Nämnden för Förskola & Grundskola arbetsutskott, 2021-04-07, § 54 

Yttrande, 2021-04-01 

Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-03-22 
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Utredning, Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 

2020:67) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 

kommunstyrelsen att anta nämnden för Förskola & Grundskola arbetsutskotts förslag 

till yttrande. 

Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till ordförandens (M) yrkande. 

Eva Borg (S) yrkar bifall till samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, eget 

yrkande om bifall till nämnden för Förskola & Grundskola arbetsutskotts förslag till 

yttrande samt Eva Borgs (S) yrkande om bifall till samhällsbyggnadskontorets 

förslag till yttrande. 

Ordföranden (M) prövar förslagen var för sig och finner att arbetsutskottet bifaller 

ordförandens (M) yrkande. 
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§ 150 Dnr 2021-00179 

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

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-04-13, och översänder det som sitt 

svar till Miljödepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommun har fått möjlighet att tycka till om Miljödepartementets remiss 

över Strandskyddsutredningens slutbetänkande ” Tillgängliga stränder – ett mer 

differentierat strandskydd” (SOU 2020:78). 

Utredningens uppdrag har varit att se över strandskyddslagstiftningen och föreslå 

författningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet i miljöbalken 

görs om i grunden. Det ska ske genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att 

tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och 

exploateringstryck. Det ska bli enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. 

Förslagen ska på det sättet syfta till att förbättra förutsättningar för bostäder och 

näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i 

områden med lågt exploateringstryck. Förslagen ska också syfta till att bibehålla eller 

förstärka strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga 

tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden. 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-03-24 

Yttrande från Lisa Andersson (M), 2021-04-13 

Yttrande, 2021-03-24 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, 2021-03-22, § 46 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydds yttrande, 2021-03-19 

Byggnads- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-10 

Byggnadsnämnden, 2021-03-18, § 65 

Byggnadsnämndens yttrande, 2021-03-13 

Byggnads- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-10 

Rapport, Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd, 2021-02-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lisa Andersson (M) presenterar ett eget förslag till yttrande daterat 2021-

0413 och yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta 

det. 

Eva Borg (S) yrkar bifall till samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande. 

Fredrik Hansson (C) och Thure Sandén (M) yrkar bifall till ordförandens (M) 

yrkande. 
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Monica Neptun (L) yrkar bifall till ordförandens (M) yrkande samt yrkar att följande 

mening tillfogas yttrandet: 

Det bör utredas vilka konsekvenser som förslaget har på de globala och nationella 

miljömålen. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns tre förslag till beslut, eget 

yrkande om att kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-04-13, Eva Borgs (S) 

bifallsyrkande till samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande, samt Monica 

Neptuns tilläggsyrkande till ordförandens förslag till yttrande. 

Ordföranden (M) prövar först sitt yrkande mot Eva Borgs (S) yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller ordförandens yrkande. 

Ordförande (M) prövar därefter Monica Neptuns (L) tilläggsyrkande mot avslag och 

finner att arbetsutskottet avslår Monica Neptuns (L) tilläggsyrkande. 
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§ 151 Dnr 2021-00104 

Ansökan om planbesked för Bukärr 1:30, Särögården 

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.  

Beslutsmotivering 

Förfrågan innebär en exploatering med bostäder och lokaler för verksamheter i Särö 

centrum. Ansökan överensstämmer med kommunens översiktsplan, ÖP06, och 

kommunen ställer sig därför positiv till förfrågan. 

Fastigheten och förfrågan uppfyller översiktsplanens och visionens målsättningar om 

närhet till kollektivtrafik och service. 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommun äger fastigheten Bukärr 1:30 samt angränsande fastighet 

Nötegång 1:91. Förvaltningen för Service har den 25 januari 2021 ansökt om 

planbesked för att, genom en ny detaljplan, bland annat möjliggöra för uppförandet 

av ett boende med särskild service (BmSS) inom fastigheten Bukärr 1:30. Genom en 

ny detaljplan kan också nuvarande användning av Särögården ses över för att 

stämma med detaljplanens syfte. 

Fastigheten är belägen inom detaljplan Sp118 som vann laga kraft 1988. Den 

aktuella fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för Allmänt ändamål, 

med specificering Samlingslokal.  

Särögården invigdes 1950 och fungerade då som samlingslokal. När nuvarande 

detaljplan antogs fastställdes användningen Samlingslokal och byggrätten 

begränsades till att utgöra cirka en femtedel av kvartersmarkens yta. Övrig yta får 

enligt nu gällande detaljplan inte bebyggas och används i dag till parkering och 

planteringar, mest i form av gräsmatta. Kommunen köpte fastigheten på 1990-talet.  

Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i 

utvecklingsområdet för Särö. Platsen är en del av Särö centrum med direkt närhet till 

bland annat livsmedelsbutik, vårdcentral, skola, det nya busstorget och annan 

kommersiell service. 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-03-24 

Karta, Bukärr 1:30, 2021-03-24 

Ansökan, 2021-01-25 

Ansökan, kartbilaga, 2021-01-25 
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Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 

samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 152 Dnr 2019-00398 

Förlängning av markanvisningsavtal avseende fastigheten Kolla 5:149 

Beslut 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen äger handels- och kontorsfastigheten Kolla 5:149 i Kolla Parkstad. 

Maxemal Fastigheter Kolla 2 AB har fått en markanvisning i syfte att uppföra en 

kontorsbyggnad inom fastigheten. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände förslag 

till markanvisningsavtal den 4 juni 2019.  

Markanvisningsavtalet upphör att gälla den 18 juli 2021 om det inte har tecknats ett 

överlåtelseavtal eller fattats ett beslut om förlängning av avtalet innan dess. 

Maxemal har lämnat in en begäran om förlängning av markanvisningsavtalet med 12 

månader, till den 18 juli 2022. Som skäl anger bolaget bland annat att det har varit 

svårt att knyta till sig hyresgäster under den pågående pandemin då många tvingats 

till ett ändrat beteende och hemarbete. Kontorsmarknaden är osäker just nu eftersom 

det är svårt att bedöma hur stor efterfrågan kommer att vara i framtiden, då många 

sannolikt kommer att fortsätta arbeta hemifrån till viss del. Maxemal vill ha mer tid 

för att utveckla kontorsprojektet. 

Förlängningen av markanvisningsavtalet innebär ingen ändring av övriga 

avtalsvillkor och det medger ingen ändring av kontorsprojektets inriktning.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-17 

Förfrågan om förlängning av marköverlåtelseavtal (markanvisningsavtal), Maxemal 

Fastigheter Kolla 2 AB, 2021-03-15 

Markanvisningsavtal, undertecknat av samtliga parter 2019-07-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-06-04, § 206 

Översiktskarta 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 

samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Maxemal Fastigheter Kolla 2 AB 
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§ 153 Dnr 2020-00937 

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

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

Då föreskriftsrätt inte kan delegeras från kommun till kommunalförbund behöver 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs (RSG) medlemskommuner fatta beslut om 

de taxor och frister som RSG ska tillämpa i sin verksamhet. För att på ett likställt sätt 

kunna tillämpa frister för sotning och rengöring samt ta ut avgifter för hela RSG är 

det av yttersta vikt att samtliga medlemskommuner var för sig fattar likalydande 

beslut.  

RSG har med stöd av sin förbundsordning att fullfölja de skyldigheter som åvilar 

medlemskommunerna i enlighet med lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Detta 

innebär ett ansvar för att organisera och följa upp verksamhet för sotning och 

rengöring. RSG har överlämnat sotning och rengöring till fyra privata utförare, så 

kallade sotningsleverantörer. Befintliga avtal med nuvarande sotningsleverantörer 

löper ut den 31 december 2021 och en upphandling behöver genomföras innan nya 

kontrakt kan tilldelas. För att kunna genomföra en upphandling som inte baseras på 

lägsta pris måste en taxa för sotning och rengöring, vilken omfattar samtliga 

medlemskommuner, för nästkommande avtalsperiod vara fastställd. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-31 

Räddningstjänsten Storgöteborg förbundsstyrelse 2020-10-08, §64 
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Räddningstjänsten Storgöteborg tjänsteutlåtande, 2020-07-09 

Bilaga 1, Taxa sotning och rengöring, 2020-10-09 

Bilaga 2, Frister sotning och rengöring 2020-07-02 

Bilaga 3, Nuvarande Taxa sotning och rengöring 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 

kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 154 Dnr 2020-00938 

Revidering av taxa för brandskyddskontroll 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut avseende taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndiganden till en 

kommun i lag eller förordning kan inte delegeras från kommun till 

kommunalförbund. Beslut om de taxor som ska gälla i Räddningstjänstförbundet 

Storgöteborg (nedan RSG) måste därför fattas av förbundets medlemskommuner. För 

att på ett likställt sätt kunna ta ut avgifter för hela RSG är det av yttersta vikt att 

samtliga medlemskommuner var för sig fattar likalydande beslut. 

RSG ansvarar enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) för sotning, 

rengöring och brandskyddskontroll. Kommunen får föreskriva att avgift tas ut för 

denna sotning och brandskyddskontroll, vilket görs genom en sotningstaxa 

respektive en taxa för brandskyddskontroll. 

I ärendet Taxor för räddningstjänstförbundet Storgöteborg som behandlar fem taxor 

för förbundet ingår ärendet Taxa för brandskyddskontroll, dnr 0210/20. Detta ärende 

har behandlats av RSG:s förbundsstyrelse den 7 maj 2020 och därefter skickats till 

förbundets sex medlemskommuner för beslut av kommunfullmäktige under hösten 

2020. Taxorna trädde i kraft den 1 januari 2021.  

En revidering av nuvarande sotningstaxa pågår och förbundsstyrelsen behandlade 

ärendet om en ny sotningstaxa vid sammanträdet den 8 oktober 2020. Ärendet har 

skickats till förbundets medlemskommuner för beslut.  

Vid framtagandet av sotningstaxan uppmärksammades att avgiften för ombokning 

skiljer sig åt på så sätt att en avgift alltid ska tas ut för ombokning till en annan dag 

vid brandskyddskontroll medan förslaget till kommande sotningstaxa innebär att 

avgift ska tas ut endast då ombokning skett senare än 48 helgfria timmar före aviserat 

besök. Det är rimligt att avgiften för ombokning är samma i sin lydelse i båda 

taxorna varför ett förslag om revidering av brandskyddskontrolltaxan avseende denna 

bestämmelse nu har tagits fram enligt nedan. 

Nuvarande lydelse 

Föreslagen lydelse 

1.4 Avgift för ombokning  
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Då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och fastighetsägaren eller 

nyttjanderättshavaren ombokat till annan dag än den aviserade 

1.4 Avgift för ombokning  

Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 helgfria 

timmar före aviserat besök, uttas en grundavgift. 

Den ändrade formuleringen innebär att avgift inte tas ut i de fall ombokningen sker 

tidigare än 48 timmar före aviserat besök. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-31 

Räddningstjänsten Storgöteborgs förbundsstyrelse 2020-10-08, § 65 

Räddningstjänsten Storgöteborg tjänsteutlåtande, 2020-09-23  

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 

kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 155 Dnr 2021-00154 

Avstämning om samhällsbyggnadsplan (från årshjul) 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar kommunens 

samhällsbyggnadsplan. Samhällsbyggnadsplanen innehåller alla pågående 

planprogram och detaljplaner som kommunen just nu arbetar med. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 

notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 156 Dnr 2021-00155 

Information om prioinitiativ, lägesrapport och dialog (från årshjul) 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar förvaltningarnas 

arbete med prioinitiativ. Arbetet med prioinitiativ är en av förvaltningarnas metoder 

för att nå kommunfullmäktiges uppsatta mål. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 

notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 157 Dnr 2020-00164 

Avstämning om uppdrag givna i kommunstyrelsens budget för 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om hur arbetet med två uppdrag 

givna i kommunstyrelsens budget för 2021, fortlöper och hur arbetet planeras 

framöver. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 

notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (20) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-04-13 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 158 Dnr 2021-00014 

Information från ledamöter och förvaltning 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommundirektör Malin Aronsson lämnar följande information: 

- Återkoppling från SKRs kommundirektörsgrupp och hur arbetet med riktade 

stadsbidrag fortlöper 

- Resultatet från en utvärdering som kommunen har gjort av hur medarbetarna 

upplever att det är att arbeta hemma. 

Samhällsbyggnadschef Emma Kjernald lämnar följande information: 

- Kommunen kommer att lämna ett yttrande över ett aktuellt ärende som 

handlar om kommunens vattenförsörjning 

- Uppdatering om ett kommande ärende på kommunstyrelsens arbetsutskott 

Fredrik Hansson (C) informerar om att han i fredags deltog för Kungsbacka kommun 

som ägarrepresentant på samordningsförbundet i Hallands ägarsamråd. På samrådet 

togs det bland annat beslut om att medlemsavgiften kommer att lämnas oförändrad 

och vara samma som föregående år. 

Thure Sandén (M) informerar om att ansökningarna om bygglov har ökat med 25 

procent under det senaste året. Byggnads- och miljöförvaltningen arbetar aktivt med 

att anställa nya medarbetare för att möta det ökande behovet och klara 

handläggningstiderna. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 

notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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