KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2021-03-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde tisdagen den 30 mars 2021 kl. 08:30
Kungsbackarummet, Storgatan 37

Ärende

Beteckning

Val av justerare
1.

Ombudgetering och
resultatfonder bokslut 2020
Klockan 08:45- 09:05
Ing-Britt Blomberg, Erik Stenkil

Förslag

Thure Sandén
2021-00083

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige förändrar resultatfonderna med
en total summa av 84 494 000 kr Resultatfonderna
uppgår efter förändring till 459 120 000 kr
Kommunfullmäktige ombudgeterar 5 325 000 kr till
nämnderna. Finansiering sker från
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda medel
med 3 000 000 kr samt med 2 325 000 kr från
kommunstyrelsens oförutsedda medel.
Kommunfullmäktige godkänner en total
investeringsvolym på 1 363 417 000 kr för 2021.
Av investeringsvolymen består 1 011 069 000 kr av
beslutad kommunbudget 2021 och resterande består
av ombudgeteringar från 2020 med 352 348 000 kr.
Kommunfullmäktige godkänner ombudget
investeringar från 2020 till år 2022 med 39 919 000
kr.
Investeringsvolymen finansieras inom ramen för
kommunfullmäktiges beslut med begränsningen om
att den totala låneskulden inte överstiger
totalbeloppet om 2 665 000 000 kr år 2021, (KF
§67)
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2.

Ärende

Beteckning

Förslag

Finansiering för
Nyföretagarcentrum Halland
2021-2022

2021-00290

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Klockan 09:10-09:20
Elinor Filipsson,
Simon Vedlund

Kommunstyrelsen beviljar ett utökat bidrag för 2021
till Nyföretagarcentrum Halland med 10 procent,
vilket innebär ett bidrag om 126 500 kronor.
Utökningen finansieras inom ram.
Kommunstyrelsen beviljar för 2022 ett utökat bidrag
till Nyföretagarcentrum Halland med ytterligare 10
procent, vilket innebär ett bidrag om 139 150
kronor. Bidraget ska inarbetas i kommunstyrelsens
budget för 2022.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att
årligen besluta om bidrag till Nyföretagarcentrum
Halland, upp till ett belopp om fyra prisbasbelopp
per år. Uppdraget ska föras in i kommunstyrelsens
delegeringsförteckning.

3.

Antagande av reglemente för
kommunstyrelsen

2020-00093

Klockan 09:25 -09:45
Patrik Johansson

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige flyttar ansvaret för planbesked
som inte är av stor vikt eller principiell betydelse
från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen.
Byggnadsnämndens reglemente uppdateras i
enlighet med beslutet.
Kommunfullmäktige antar reglemente för
kommunstyrelsen, daterat 2021-03-01.
Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av
kommunfullmäktige 2018-03-06, § 39, upphör
samtidigt att gälla.

4.

Förslag till inrättande av pris
inom Individ & Familjeomsorg

2019-00903

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige inrättar ett nytt pris inom
nämnden för Individ & Familjeomsorgs verksamhet
med namnet Självständigt liv-priset.
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för
Självständigt liv-priset, daterade 2021-03-01.
Den årliga prissumman om 10 000 kronor
finansieras inom nämnden för Individ &
Familjeomsorgs befintliga budgetram.
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Ärende

5.

Beteckning

Utdelning ur Arvid och Hildur 2020-01183
Anderssons donationsfond 2020

Förslag
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att inte fördela årets
utdelningsbara medel om 18 500 kronor ur Arvid
och Hildur Anderssons donation, utan låta medlen
kvarstå till nästa år.
Kommunstyrelsen konstaterar att det är ett
omfattande arbete att ändra i en stiftelses stadgar och
överlämnar till nämnden för Vård & Omsorg att
utöka annonseringen inför ansökningsperioden 2021.

6.

Redovisning av icke
färdigberedda motioner

2021-00025

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

7.

Remittering av motion från
Roger Larsson (KB) om
uppställningsplats för husbilar
och husvagnar

2021-00296

Förslag till beslut

8.

Remittering av motion från
Carita Boulwén (SD)
handlingsplan för
suicidprevention

2021-00322

Förslag till beslut

9.

Svar på motion från Roger
Larsson (KB) om personliga
ombud

2020-00841

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke
färdigberedda motioner till och med 2021-03-10 till
protokollet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motion
till nämnden för Kultur & Fritid respektive nämnden
för Teknik för yttrande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar
motionen till nämnden för Kultur & Fritid, nämnden
för Individ & Familjeomsorg, nämnden för Förskola
& Grundskola samt nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad för yttrande.
Kommunfullmäktige avslår motionen med
hänvisning till dels att målgruppen för tjänsten
personligt ombud ingår i nämnden för Individ och
Familjeomsorgs ansvar för bistånd till personer med
psykiska funktionshinder, dels att åtgärden bedöms
som ineffektiv och att klienterna får sina behov
tillgodosedda genom andra insatser och dels att
överskott från tidigare år inte kan användas som
finansieringsform för driftverksamhet.
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Ärende

10. Svar på motion från Roger
Larsson (KB) om Jyckens
Hunddagis

Beteckning

Förslag

2020-00839

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen med
hänvisning dels till att kommunen inte har rätt att ge
enskilda näringsidkare/ekonomiska föreningar
omfattande ekonomiskt bidrag, dels att ansvaret för
sysselsättning/arbetsträning för personer i
yrkesverksam ålder med psykiskt funktionshinder
ligger hos nämnden för Individ & Familjeomsorg
och dels att överskott från tidigare år inte kan
användas som finansieringsform för driftverksamhet.

11. Svar på Finansdepartementets
2021-00122
remiss över utredningen Ökat
skydd och stärkt reglering på
den omreglerade spelmarknaden

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

12. Svar på HaVs remiss över
2020-00966
Förslag till uppdaterat
åtgärdsprogram för havsmiljön i
Nordsjön och Östersjön 20222027 och tillhörande
miljökonsekvensutredning

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

13. Svar på Vattenmyndigheten i
2020-01084
Västerhavets enkät om
förvaltningsplan för Västerhavet

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

14. Svar på Finansdepartementets
2021-00172
remiss över hemställan från
Region Halland och Hallands
läns kommuner gällande ansvar
för regional fysisk planering

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-0310, och översänder det som sitt svar till
Finansdepartementet.
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-0228, och översänder det som sitt svar till Havs- och
vattenmyndigheten.

Kommunstyrelsen antar enkätsvar daterat 2021-0309 och översänder det som sitt svar till
Vattenmyndigheten i Västerhavet vattendistrikt.
Kommunfullmäktige antar yttrande över Hemställan
från Region Halland och Hallands läns kommuner
gällande ansvar för regional fysisk planering,
Fi2019/01983, daterat 2021-03-18 och översänder
det som sitt svar till Finansdepartementet.
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Ärende

Beteckning

Förslag

15. Godkännande av
2020-00174
projektbeställning samt
överlämnande för att upprätta
detaljplan för skolverksamhet
och bostäder inom Kyvik 5:333
m.fl.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

16. Godkännande av
projektbeställning samt
överlämnande för att upprätta
detaljplan för bostäder och
utbildningslokaler inom del av
Tölö 6:4 m.fl.

2020-01060

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

17. Godkännande av avtal om
lägenhetsarrende för
parkeringsplats på fastigheten
Skårby 12:1

2019-00803

Kommunstyrelsen godkänner projektbeställningen
för upprättande av detaljplan för skolverksamhet och
bostäder inom Kyvik 5:333 m.fl. i Kullavik, daterad
2021-03-10.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden
att ta fram förslag till detaljplan för skolverksamhet
och bostäder inom Kyvik 5:333 m.fl. i Kullavik.
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för
detaljplan för bostäder och utbildningslokaler på del
av Tölö 6:4 m.fl. inom Kungsbacka stad i
Kungsbacka.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden
att ta fram förslag till detaljplan för bostäder och
utbildningslokaler på del av Tölö 6:4 m.fl. inom
Kungsbacka stad i Kungsbacka.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner avtal om
lägenhetsarrende på fastigheten Skårby 12:1,
undertecknat av Eksta Bostads AB 2021-02-24.
Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive ersättare
utses att för kommunens räkning underteckna avtalet
samt i ärendet nödvändiga handlingar.

18. Avstämning kring erhållna
statsbidrag
Klockan 10:00-10:15
Christina Hermansson

2021-00380

-

KUNGSBACKA KOMMUN
6(6)

Ärende

19. Information om
utvecklingsprojektet Vi är
Kungsbacka

Beteckning

Förslag

2021-00204

-

2021-00014

-

Klockan 10:20-10:50
Elisabeth Lundin. Hanna
Littorin, Jessica Blume
20. Information från ledamöter och
förvaltning

Lisa Andersson
ordförande

Andrea Egerlundh
kommunsekreterare

