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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-01-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträde tisdagen den 26 januari 2021 kl. 08:30 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Fredrik Hansson 

1.  Antagande av policy och 
riktlinjer för 
inköpsverksamheten i 
Kungsbacka kommun 

2020-00379  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. 
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2.  Uppstart av projekt i lokalplan 
Anneberg förskola 

2020-01141  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt 
Anneberg förskola. 

3.  Uppstart av projekt i lokalplan 
Boende med särskild service 
Anneberg 

2020-01142  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt 
Boende med särskild service Anneberg. 

4.  Uppstart av projekt i lokalplan 
Anneberg vård och 
omsorgsboende 

2020-01143  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt 
Anneberg vård- och omsorgsboende.  

5.  Uppstart av projekt i lokalplan 
Klovstens omlastningscentral 
med lokalisering inom 
Duveheds verksamhetsområde 

2020-01144  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av 
lokalplanens projekt Klovstens omlastningscentral 

6.  Omfördelning av budget i 
lokalplan Björkris 
utbildningslokaler etapp 1 

2020-01190  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för 
Björkris utbildningslokaler etapp 1 med 75 miljoner 
kronor. 

7.  Svar på remiss över Mölndals 
stads 
bostadsförsörjningsprogram 

2020-01100  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2020-12-
22, och översänder det som sitt svar till Mölndals 
stad. 

8.  Information om 
kärnenergiberedskap 
 
Klockan 08:50-09:20 
 
Lotta Blomqvist, Albin Noreen, 
Gabriella Andersson 

2020-01161  - 

9.  Information om arbetet med att 
ta fram en ny webbplats 
 
Klockan 09:25-09:55 
 
Elisabeth Lundin 

2021-00041  - 
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10.  Avstämning om planering av 
kommunikationen kring arbetet 
med ny översiktsplan 
 
Klockan 10:15-10:45 
 
Andrea Ericsson, Marie 
Cullberg 

2017-00565  - 

11.  Avstämning om planprogram 
för Kyvik 1:119 m.fl - 
Ekekullsområdet efter 
genomfört samråd 
 
Klockan 10:50-11:20 
 
Stina Wikström, Anders Lund, 
Björn Vikström och Susanne 
Calming, Byggnadsnämndens 
arbetsutskott 

2017-00450  - 

12.  Information från ledamöter och 
förvaltning 

2021-00014  - 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Andrea Egerlundh 
kommunsekreterare 
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