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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträde tisdagen den 9 februari 2021 kl. 08:30 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Thure Sandén 

1.  Godkännande av årsredovisning 
2020 för kommunstyrelsen 
 
Klockan 08:35-08:55 
 
Anders Johansson, Emma 
Kjernald, Jakob Strand 

2020-00167  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens 
årsredovisning för 2020. 

2.  Kommunstyrelsens 
ombudgetering av drifts- och 
investeringsprojekt 2020 

2021-00082  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner begäran om 
ombudgetering för driften med 4 581 000 kronor 
 
Kommunstyrelsen godkänner begäran om 
ombudgetering för investeringar med 380 000 
kronor 

3.  Avstämning om 
kommunstyrelsens underlag till 
kommunbudget 2022 
 
Klockan 09:00-09:20 
 
Anders Johansson, Emma 
Kjernald, Jakob Strand 

2021-00084  - 
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4.  Kapitalisering av 
Kommuninvest 

2020-00695  
Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att till Kommuninvest 
Ekonomisk förening ("Föreningen") betala in 
kapitalinsats under år 2021 motsvarande 7 914 400 
kr. 
Kommunfullmäktige beslutar att betala in ytterligare 
kapitalinsats under år 2022 motsvarande 7 914 400 
kr, år 2023 motsvarande 7 914 400 kr och år 2024 
motsvarande 7 914 400 kr utifrån krav på ökad 
kapitalinsats i Föreningen. 
Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder 
som krävs med anledning inbetalningarna. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan 
Kommunstyrelsen utser ekonomichef att för 
Kungsbacka kommuns räkning vidta de åtgärder 
som krävs med anledning av beslutade inbetalningar 
till Kommuninvest Ekonomisk förening. 

5.  Fördelning av medel till 
extraordinära insatser med 
anledning av covid-19 

2020-01061  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommundirektörens förslag att från de generella 
statsbidragen 2021 fördela 7 500 000 kronor till 
nämnden för Kultur & Fritid, 1 000 000 kronor till 
nämnden för Individ & Familjeomsorg, 500 000 
kronor till nämnden för Service, 500 000 kronor till 
nämnden för Vård & Omsorg samt 500 000 kronor 
till Kommunstyrelsen. De extra pengarna ska 
användas i enlighet med kommundirektörens förslag 
och insatserna ska inte vara ramhöjande.  
Kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att 
återrapportera hur insatserna genomförts inom 
ramen för ordinarie rapportering vid delår- och 
årsbokslut. 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att verkställa fördelningen av de generella 
statsbidragen till nämnderna. 
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6.  Begäran om garanti på 7 
miljoner kronor till Stiftelsen 
Tjolöholm 

2020-01176  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att, vid behov utöver driftbidrag, utbetala ett 
bidrag på maximalt 7 miljoner kronor till Stiftelsen 
Tjolöholm under 2021 för att stiftelsen inte ska 
komma på obestånd. Medlen avsätts från 
kommunfullmäktiges anslag för oförutsett med 7 
miljoner kronor.  

Förslag till beslut i kommunstyrelsen under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att verkställa utbetalningarna till Stiftelsen 
Tjolöholm. 

7.  Godkännande av 
överenskommelse om 
hemsjukvården i Halland 2021-
2028 

2020-01174  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Överenskommelse 
om hemsjukvården i Halland 2021 - 2028, daterad 
2021-01-20 att gälla från och med 2021-04-01. 
Tidigare överenskommelser om hemsjukvården i 
Halland upphör därmed att gälla. 

8.  Antagande av Taxa för avskrift 
eller kopia av allmän handling 

2021-00069  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för avskrift eller 
kopia av allmän handling med 
tillämpningsanvisningar, daterad januari 2021 att 
gälla från och med den 1 maj 2021. Taxa för avskrift 
eller kopia av allmän handling som begärs med stöd 
av offentlighetsprincipen, kommunfullmäktiges 
protokoll 2017-12-12, § 198, samtidigt upphör att 
gälla. 
Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut 
om ändringar i tillämpningsanvisningarna till 
kommunstyrelsen, om ändringarna inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
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9.  Antagande av Taxa för 
administrativ service i samband 
med vigsel 

2021-00068  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för administrativ 
service i samband med vigsel, daterad i januari 2021 
och beslutar därmed, med ändring av sitt beslut 
2017-06-15, § 96, att avgiften för den administrativa 
servicen istället är 850 kronor inklusive 
mervärdesskatt. Taxan ska gälla från och med den 1 
maj 2021.  

10.  Komplettering av reglemente 
för nämnden för Teknik - 
sjösäkerhetsanordningar (SSA) 
och sjövägmärken 

2020-00488  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden 
för Teknik, daterat 2021-01-20. 
Reglemente för nämnden för Teknik, antaget av 
kommunfullmäktige 2020-05-05, § 49, upphör 
samtidigt att gälla. 

11.  Biblioteksplan för folk- och 
skolbibliotek 2021-2024 

2020-01064  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan för folk- 
och skolbibliotek 2021-2024, daterad 2020-10-29. 

12.  Svar på initiativ från Carita 
Boulwén (SD) om avtal för 
förtroendevalda enligt PBF 
samt OPF-KL 

2020-00790  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen avslår initiativet med hänvisning 
till att det inte finns förutsättningar för att införa de i 
initiativet föreslagna förändringarna. 

13.  Svar på motion från Clas 
Rosander (MP) om 
pensionsregler för politiker 

2020-00973  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att det inte finns förutsättningar att 
införa de i motionen föreslagna förändringarna. 

14.  Svar på 
infrastrukturdepartementets 
remiss om befordringskravet i 
postförordningen 

2020-01083 Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-02-
01, och översänder det som sitt svar till 
Infrastrukturdepartementet. 

15.  Svar på Trafikverkets remiss: 
Riksintresseprecisering 
Landvetter flygplats 

2020-01177  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-01-
12, och översänder det som sitt svar till Trafikverket. 
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16.  Svar på Länsstyrelsens remiss 
om förslag på åtgärdsprogram 
för ljunghed 

2020-01107  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-01-
14, och översänder det som sitt svar till 
Länsstyrelsen i Hallands län. 

17.  Godkännande av 
samrådsredogörelse samt 
granskning av förslag till 
översiktsplan - Vårt framtida 
Kungsbacka 
 
Klockan 09:25-09:35 
 
Raquel Sandblad 

2017-00565  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelse 
för översiktsplan - Vårt framtida Kungsbacka, 
daterad 2021-01-20. 
 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ställa ut förslag till översiktsplan - Vårt framtida 
Kungsbacka för granskning. 

18.  Godkännande av planprogram - 
Kyvik 1:119 m.fl - 
Ekekullsområdet 

2017-00450  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner Planprogram för Norra 
Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik, upprättat i 
augusti 2020, reviderat i januari 2021.  

19.  Avslut av uppdrag att starta 
projekt för att sälja Kolla 5:7 
samt Vallda 9:38 

2017-00689  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget att sälja Kolla 
5:7 samt Vallda 9:38 som avslutat. 

20.  Överlåtelse av köpeavtal 
avseende Duvehed 2:50 
(tidigare del av Duvehed 2:14) 
inom Duvehed 
verksamhetsområde 

2019-00820  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att 
Bluebird Medical AB inträder som part i stället för 
Wico AB i köpeavtal avseende del av Duvehed 2:14 
i Duvehed verksamhetsområde tecknat med 
kommunen 2019-12-02/2020-02-18 och därmed 
övertar samtliga de villkor och åtaganden som Wico 
AB innehar. 
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21.  Godkännande av arrendeavtal 
för padeltennisbana på 
fastigheten Fors 1:3 

2020-00720  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner avtal om 
lägenhetsarrende för padeltennis på fastigheten Fors 
1:3, undertecknat av Hede Padelcenter AB 2021-01-
29. 
Kommunstyrelsen godkänner ändring av 
arrendeavtal för golfbana på fastigheten Fors 1:3 
med flera, undertecknat av Forsgårdens Golfklubb 
2021-01-29. 
Kommunstyrelsens ordförande samt 
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, 
utses att för kommunens räkning underteckna 
avtalen. 

22.  Information inför samråd - 
Detaljplan för bostäder och 
förskola vid Bostället, Frillesås-
Rya 2:1 
 
Klockan 09:40-09-55 
 
Susanne Calming, Emma 
Johansson 

2020-00554  - 

23.  Avstämning om Kungsbacka 
Arena 
 
Klockan 10:15-11:00 
 
Sven-Erik Bergström, Anna 
Rehnberg, Ing-Britt Blomberg 
 

2020-00547  - 

24.  Avstämning om ny tennishall 
med utebanor och parkering 
 
Klockan 11:05-11:45 
 
Emma Kjernald, Johan 
Gerremo 

 - 
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25.  Information från ledamöter och 
förvaltning 
 

2021-00014  - 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Andrea Egerlundh 
kommunsekreterare 
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