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§ 36
Förändring av ärendelista

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-26

Dnr 2021-00010

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förändring av ärendelistan.
Sammanfattning av ärendet
Informationen om fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad har felaktigt blivit
anmäld på ärendenummer 2017-00565 för ny kommunomfattande översiktsplan.
Ärendet om kommunikation kring översiktsplanen utgår därför och ersätts av
kommunikation kring ny fördjupad översiktsplan för Kungsbacka med
ärendenummer: 2020-00313.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
godkänna förändring av ärendelistan, och finner att arbetsutskottet bifaller det.

Justerare
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Datum

2021-01-26

§ 37
Dnr 2020-00379
Antagande av policy och riktlinjer för inköpsverksamheten i
Kungsbacka kommun
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Policy för inköp, daterad 2020-12-21
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för inköp, daterad 2020-12-21
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för direktupphandling, daterad 2020-12-21
Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut i § 164/2009 om Policy för upphandling
med tillämpningsanvisningar samt förklarar att kommunstyrelsens beslut i §
185/2018 om riktlinjer för direktupphandling samtidigt upphör att gälla
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service att ansvara för dokumentens
aktualitet och vid behov ta initiativ till förändringar
Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar av Riktlinjer för
inköp samt av Riktlinjer för direktupphandling till kommunstyrelsen, om ändringarna
inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunstyrelsen ska
skriftligen återrapportera ändringarna till kommunfullmäktige.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen förklarar kommundirektörens uppdrag från 2018-08-28 KS § 185,
att i samarbete med nämnden för Service tydliggöra upphandlingsprocessen och se
över styrdokumenten, som slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommuns inköp omsätter årligen cirka tre miljarder kronor. Det kan
ställas i relation till kommunens totala omslutning om 6,1 miljarder kronor. Inköp är
en kommunövergripande och strategisk verksamhet. Nämnden för Service föreslår
nu att kommunfullmäktige antar nya styrdokument för inköpsverksamheten.
Kommunstyrelsen uppdrog i augusti 2018 åt kommundirektören att i samarbete med
nämnden för Service och dess förvaltning tydliggöra upphandlingsprocessen och se
över styrdokument inklusive utformning av nämndernas delegeringsförteckningar för
beslut under upphandlingsprocessen. Service Inköp har sedan 2018 arbetat med att
utveckla kommunens inköpsprocess, för att införa ett strategiskt förhållningsätt i
kommunens alla inköpsprocesser.
Den viktigaste nyheten i de föreslagna nya dokumenten är det strategiska
förhållningssättet till inköp, som syftar till att skapa förutsättningar att möta
framtidens utmaningar i att klara välfärdsuppdraget och hållbarhetsmålen. En annan
viktig förändring är att principen för Kungsbacka kommuns förändringsarbete, Ett
Kungsbacka, i policyn har definierats som en förhållningsprincip och ett
organisatoriskt värde i inköpsprocessen. Andra nyheter är vissa riktlinjer och
utgångspunkter för hållbara inköp och en värdegrund för inköpsprocessen.
Justerare
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Datum

2021-01-26

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2020-12-30
Policy för inköp, 2020-12-21
Riktlinjer för inköp, 2020-12-21
Riktlinjer för direktupphandling, 2020-12-21
Nämnden för Services protokoll 2020-12-21, § 116
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2020-12-11
Förvaltningen för Services beskrivning av ärendet, 2020-11-17
Kommunstyrelsen 2018-08-28, § 185
Riktlinjer för direktupphandling, antagna av kommunstyrelsen, 2018-08-28, § 185
Policy för upphandling, antagen av kommunfullmäktige i § 164/2009
Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy, antagna av kommunfullmäktige i §
164/2009
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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Datum

2021-01-26

§ 38
Dnr 2020-01141
Uppstart av projekt i lokalplan Anneberg förskola
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Anneberg förskola.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplan för kommunbudget 2021 finns medel avsatta för byggnation av förskola i
Anneberg. Projektet är inplanerat att vara färdigställt år 2025 i lokalplan för perioden
2021-2025, löpnummer 226.
Lokalbehovet omfattar lokaler för 120 barn inklusive kök, utemiljö och parkering.
Projektet ska samordnas med projekt Anneberg boende med särskild service och
Anneberg vård- och omsorgsboende som också ska lokaliseras inom samma
fastighet. Uppstart av projektet behöver ske under kvartal 1 år 2021.
Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i
beslutad Kommunbudget 2021, plan 2022–2025. ”Investeringsbudget och
hyresmedel för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen
kan justera mellan olika lokalprojekt under året. Projektet som överstiger 15 miljoner
kronor ska beslutas av kommunstyrelsen”.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22
Lokalplan för 2021-2025
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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Datum

2021-01-26

§ 39
Dnr 2020-01142
Uppstart av projekt i lokalplan Boende med särskild service Anneberg
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Boende med särskild service
Anneberg.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2021 finns medel avsatta för byggnation av boende
med särskild service i Anneberg. Projektet är inplanerat att vara färdigställt år 2024 i
lokalplan för perioden 2021–2025, löpnummer 414.
Lokalbehovet omfattar lokaler med 12 boenderum och gemensamhetsutrymmen.
Projektet ska samordnas med projektet Anneberg förskola och Anneberg vård- och
omsorgsboende som också ska lokaliseras inom samma fastighet. Uppstart av
projektet behöver ske under kvartal 1 år 2021.
Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i
beslutad Kommunbudget 2021, plan 2022–2025.”Investeringsbudget och hyresmedel
för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan justera
mellan olika lokalprojekt under året. Projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska
beslutas av kommunstyrelsen”.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22
Lokalplan 2021–2025
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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Datum
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§ 40
Dnr 2020-01143
Uppstart av projekt i lokalplan Anneberg vård och omsorgsboende
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Anneberg vård- och
omsorgsboende.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2021 finns medel avsatta för byggnation av
Anneberg vård- och omsorgsboende. Projektet är inplanerat att vara färdigställt år
2024 i lokalplan för perioden 2021–2025, löpnummer 807.
Lokalbehovet omfattar lokaler med 80 platser. Projektet ska samordnas med
projektet Anneberg boende med särskild service och Anneberg förskola som också
ska lokaliseras inom samma fastighet. Uppstart av projektet behöver ske under
kvartal 1 år 2021.
Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i
beslutad Kommunbudget 2021, plan 2022–2025. ”Investeringsbudget och
hyresmedel för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen
kan justera mellan olika lokalprojekt under året. Projekt som överstiger 15 miljoner
kronor ska beslutas av kommunstyrelsen”.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22.
Lokalplan 2021–2025
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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Datum
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§ 41
Dnr 2020-01144
Uppstart av projekt i lokalplan Klovstens omlastningscentral med
lokalisering inom Duveheds verksamhetsområde
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av lokalplanens projekt Klovstens
omlastningscentral.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2021 finns medel avsatta för byggnation av
omlastningscentral i Klovsten. Den 26 november 2019 beslutade dock
kommunstyrelsen att omlastningscentralen ska etableras i Duveheds
verksamhetsområde i Fjärås.
Enligt kommunstyrelsens beslut föll valet på Duvehed bland annat med bakgrund till
att etableringen behöver ske inom ett område där det finns förutsättningar på plats för
att hantera omlastning av hushållsnära avfall. Naturvårdsverket har bestämt att
hushållsnära insamling av förpackningar ska fasas in med start 2021 för att få full
effekt några år senare. Omlastningsstationen ska kunna möta behovet från den
ökande befolkningsmängden i kommunen och möjliggöra att mellanlastning av olika
fraktioner av avfall.
Uppstart av projektet behöver ske under kvartal 1 år 2021. Projekt
omlastningscentral är inplanerat att vara färdigställt år 2022 i lokalplan för perioden
2021–2025 och har löpnummer 1406.
Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i
beslutad Kommunbudget 2021, plan 2022–2025. ”Investeringsbudget och
hyresmedel för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen
kan justera mellan olika lokalprojekt under året. Projekt som överstiger 15 miljoner
kronor ska beslutas av kommunstyrelsen”
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22.
Lokalplan 2021–2025
Kommunstyrelsen 2019-11-26, § 279
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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Datum

2021-01-26

§ 42
Dnr 2020-01190
Omfördelning av budget i lokalplan Björkris utbildningslokaler etapp 1
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för Björkris utbildningslokaler etapp 1
med 75 miljoner kronor.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tog 26 maj 2020 beslut om att starta upp Björkris
utbildningslokaler etapp 1. Projektet omfattar nya utbildningslokaler för 400 barn
med en planerad driftstart höstterminen 2023. I lokalplan 2021–2025 finns
budgetmedel avsatta för etapp 2 som också omfattar lokaler för 400 elever och där
driftstarten är planerad till höstterminen 2025. Etapp 2 har ännu inte startats upp.
I förstudien för etapp 1 har förvaltningen för Förskola & Grundskola utifrån
befolkningsprognos (levererad av kommunledningskontoret maj 2020) bedömt att
lokalerna behöver ha kapacitet för cirka 600 elever vid tidpunkten för driftstart.
Bedömningen tar hänsyn till kapaciteterna vid tidpunkten för befintliga
utbildningslokaler i närområdet (Älvsåkerskolan, Hedeskolan och Björkrisskolan).
Ovanstående innebär att projektet Björkris utbildningslokaler etapp 1 behöver utökas
i omfattning, från 400 till ca 600 elever. Budgeten behöver därmed utökas i
motsvarande omfattning.
Björkris utbildningslokaler etapp 2 minskar då i omfattning, från 400 till ca 200
elever/barn. Budgeten minskar också i motsvarande omfattning vilket innebär att den
totala budgeten för båda etapperna blir oförändrad.
Finansiering sker inom befintlig investeringsbudget och genom omfördelning av
budgetmedel från projekt 231 Björkris utbildningslokaler etapp 2 i lokalplan 2021–
2025. Budgeten för Björkris utbildningslokaler etapp 2 minskar i motsvarande
omfattning vilket innebär att den totala budgeten för båda etapperna blir oförändrad.
Ingen utökad upplåning krävs med denna förändring.
Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i
beslutad Kommunbudget 2021, plan 2022–2025. ”Investeringsbudget och
hyresmedel för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen
kan justera mellan olika lokalprojekt under året. Projekt som överstiger 15 miljoner
kronor ska beslutas av kommunstyrelsen”
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-22
Lokalplan 2021–2025
Kommunstyrelsen 2020-05-26, § 117
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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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§ 43
Dnr 2020-01100
Svar på remiss över Mölndals stads bostadsförsörjningsprogram
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2020-12-22, och översänder det som sitt
svar till Mölndals stad.
Sammanfattning av ärendet
Mölndals stad har skickat ett förslag på uppdatering av kommunens
bostadsförsörjningsprogram på remiss till berörda myndigheter och grannkommuner.
Under varje mandatperiod ska bostadsförsörjningsprogrammet aktualiseras och
eventuellt uppdateras efter behov. Bostadsförsörjningsprogrammet är Mölndals stads
dokument som redovisar stadens ambitioner och riktlinjer för bostadsförsörjningen.
Programmet utgör tillsammans med stadens övriga styrdokument, som till exempel
översiktsplan, gemensamt grunden för den strategiska planeringen för att ge staden
förutsättningar att växa hållbart och utveckla kommunen långsiktigt.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22
Yttrande, 2020-12-22
Mölndals Stad Samrådsförslag bostadsförsörjningsprogram (odaterad), inkommen
2020-12-01
Mölndals Stad Bilaga 1 Bostadsmarknadsanalys (odaterad), inkommen 2020-12-01
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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§ 44
Dnr 2020-01161
Information om kärnenergiberedskap
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om hur kommunen arbetar med
kärnenergiberedskap. Inom kärnenergiberedskapsområdet kommer följande
aktiviteter att ske inom de närmsta åren:
- Den 1 juli 2022 införs nya beredskapszoner runt kärnkraftverket Ringhals.
- Beredskapsplanering både på regional och lokal nivå.
- Regionala övningar inom kärnenergiberedskap genomförs i Hallands län under
hösten 2021 och 2023.
Syftet med arbetet är att Utveckla beredskapsplaneringen och den samlande
förmågan att omhänderta konsekvenserna av en kärnkraftsolycka samt att arbeta på
ett smart, effektivt och på ett samordnat sätt.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.
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§ 45
Dnr 2021-00041
Information om arbetet med att ta fram en ny webbplats
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om hur arbetet med att ta fram en
ny webbplats- kungsbacka.se. Arbetet syftar till att kunna erbjuda en modern teknik
som möjliggör helt andra lösningar vad avser exempelvis kartjänster, är tillgänglig
för alla, uppfyller lagkrav och verksamhetsspecifika behov.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.
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Datum

2021-01-26

§ 46
Dnr 2020-00313
Avstämning om planering av kommunikationen kring arbetet med ny
fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Kungsbacka
stad.
Den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad (FÖP staden) ska medverka till
att uppfylla Kungsbacka Vision 2030 genom att utarbeta strategier för hur utveckling
av mark- och vattenområden ska ske inom staden och fullfölja översiktsplanens
intentioner. FÖP staden ska bidra till att skapa en förståelse och om möjligt samsyn,
såväl internt som externt, kring i vilken riktning staden ska utvecklas 20-25 år
framåt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar hur
kommunikationen kopplat till arbetet ska se ut.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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§ 47
Dnr 2017-00450
Avstämning om planprogram för Kyvik 1:119 m.fl - Ekekullsområdet
efter genomfört samråd
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar resultatet av
genomfört samråd av planprogrammet för Kyvik 1:119 m.fl..
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Datum

2021-01-26

§ 48
Dnr 2021-00014
Information från ledamöter och förvaltning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Malin Aronsson lämnar följande information:
-

senaste nytt rörande diskussionen kring munskydd inom kommunal
verksamhet, vaccinationssamordning där Kungsbacka kommer att bli en nod
för vaccineringen.

-

Ledardagen 2021

-

Domen från överprövningen av kommunfullmäktige i Luleå.

Ordförande Lisa Andersson (M) informerar om samtal som förs med de ansvariga för
golftävlingen Scandinavian Mixed som kommer att äga rum i sommar.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

