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§ 116 Dnr 2022-00010 
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förändring av ärendelista. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Lisa Andersson (M) anmäler ett nytt ärende: 

- Avsteg från flaggning enligt riktlinjer för flaggning. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om arbetsutskottet kan godkänna 
förändringen av ärendelistan och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 117 Dnr 2022-00206 
Remittering av motion från Maria Losman (MP) m.fl. om att utöka 
vattenskyddsområdet för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Teknik och 
nämnden för Miljö & Hälsoskydd för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) och Clas Rosander (MP) har inkommit med en motion om att 
kommunen, i samarbete med Hallands och Västra Götalands länsstyrelser och 
berörda kommuner i Lygnerns avrinningsområde, ska verka för att komplettera 
föreskrifterna för Lygnern-Fjärås-Bräcka vattentäkt genom att utöka 
vattenskyddsområdet till att omfatta hela avrinningsområdet för Lygnern. 

Vidare vill motionärerna att kommunen, i samarbete med berörda kommuner, 
identifierar potentiella föroreningskällor inom tillrinningsområdet till Lygnern samt 
genomför de inskränkningar rörande kemiska bekämpningsmedel som behövs för att 
uppnå syftet med områdesskyddet med hänsyn till flergenerationsperspektivet. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2022-03-08, § 37 
Motion från Maria Losman (MP) m.fl. om att utöka vattenskyddsområdet för 
Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt, 2022-02-23 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik, nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
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§ 118 Dnr 2022-00177 
Remittering av motion från Agnetha Ernegård (-) om att utarbeta en 
policy för ordningsfrågor samt uppförande i kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunstyrelsens 
förvaltning för besvarande. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att utarbeta en policy för 
ordningsfrågor samt uppförande i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2022-03-08, § 38 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om att utarbeta en policy för ordningsfrågor samt 
uppförande i kommunfullmäktige, 2022-02-16 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning; kansliet 
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§ 119 Dnr 2022-00222 
Remittering av motion från Agnetha Ernegård (-) om byggnation av 
bandyhall i Frillesås 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Kultur & 
Fritid för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att utreda möjligheten för 
byggnation av en bandyhall i Frillesås så att bland annat Frillesås BK får bättre 
förutsättningar att bli ännu bättre och även kan bredda sin verksamhet. Motionären 
menar att bandyhallen också skulle kunna användas för allmänhetens åkning i större 
utsträckning samt som en arena för andra aktiviteter, till exempel: teater- och 
musikframträdande, gymnastikuppvisningar med mera vilket skulle bidra till att göra 
Frillesås mer attraktivt för den utveckling som påbörjats där. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2022-03-08, § 39 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om byggnation av bandyhall i Frillesås 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Kultur & Fritid 
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§ 120 Dnr 2022-00224 
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2021 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg 
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte 
har verkställts tre månader efter beslut.  

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.  

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband 
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda 
revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2022-02-17, § 16 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-03 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2021 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1-4 2021 

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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§ 121 Dnr 2022-00050 
Val av ombud till Inera ägarråd och årsstämma 2022 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen utser biträdande kommundirektör Anders Johansson till 
ägarrepresentant för Kungsbacka kommun vid Inera AB:s ägarråd den 2 maj 2022. 

Kommunstyrelsen ger biträdande kommundirektör Anders Johansson, rätt att utse 
SKRs representant som ombud för Kungsbacka kommun vid Inera AB:s årsstämma 
den 16 juni 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun är efter beslut i kommunfullmäktige den 15 juni 2017, 
delägare i bolaget Inera AB. Inera AB koordinerar och utvecklar digitala tjänster i 
samverkan med landsting, regioner och kommuner. Inera AB ägs till största delen av 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Som delägare i Inera AB är Kungsbacka kommun inbjuden till ägarråd den 2 maj. 
Ägarrådet är Ineras högsta beslutade organ genom vilket ägarna gemensamt beslutar 
om bolagets strategiska inriktning framåt. Ägarrådet fastställer även ägardirektiv, 
ägaröverenskommelse samt utser styrelseledamöter inför bolagsstämman i Inera AB. 

Ägarrådet kommer att ske digitalt. För att deltagaren ska vara en giltig representant 
för kommunen behöver denne formellt utses till ägarrepresentant på ägarrådet. 

Det som beslutas på ägarrådet ska sedan bekräftas på Ineras årsstämma som äger rum 
den 16 juni. Ägarna har i aktieägaravtalet förbundit sig att på bolagstämman rösta 
helt i enlighet med de beslut och val som sker vid ägarrådet. Det är därmed vid 
ägarrådet som ägarna i första hand utövar ägarstyrningen över bolaget. SKR 
rekommenderar med bakgrund till det, att deltagande vid årsstämman genomförs via 
ombud. Tidigare år har koncernkontroller vid SKR Företag företrätt de ägare som så 
önskar vid årsstämman. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-22 
Inbjudan ägarråd, 2022-02-21 

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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§ 122 Dnr 2021-00744 
 
Reviderad förbundsordning för Göteborgsregionen 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Förbundsordning, Göteborgsregionens 
kommunalförbund, godkänd av förbundsfullmäktige 2021-06-15. 

Sammanfattning av ärendet 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har, som en följd av ett förslag till 
reviderad organisation för GR, sett över förbundsordningen så att den ska stämma 
överens med de beslutade organisationsförändringarna.  

Den 15 juni 2021 godkände Göteborgsregionens förbundsfullmäktige den reviderade 
förbundsordningen och skickade ut den för fastställande till sina medlemskommuner. 

Kungsbacka kommun är medlem i GR och behöver likt övriga medlemskommuner ta 
ställning till att fastställa förslaget till reviderad förbundsordning för GR. 

Under hösten 2021 bad GR, medlemskommunerna att avvakta med att fatta beslut 
om reviderad förbundsordning på grund av ett pågående mål om överklagande i 
förvaltningsrätten som inkom i juli 2021. Eftersom förvaltningsrättens slutliga 
avgörande i ärendet dröjer vill GR nu att ärendet ändå ska behandlas i 
medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. Enligt GR:s planering ska ärendet 
behandlas av medlemskommunerna under våren 2022 och fastställas i 
förbundsfullmäktige den 14 juni 2022. 

Utöver ett antal redaktionella ändringar har förbundsordningen reviderats när det 
gäller antalet ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige. Likaså har skrivningen 
rörande förbundsstyrelsen och hur ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsens setts 
över. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-22 
Förvaltningsrätten i Göteborgs beslut om överklagade beslut vid GRs 
förbundsfullmäktigesammanträde, 2021-07-16 
Göteborgsregionen förbundsfullmäktige, 2021-06-15, § 100 
Göteborgsregionens tjänsteskrivelse, inklusive protokollsutdrag från 
förbundsstyrelsen och förslag till reviderad förbundsordning, 2021-05-19 

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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§ 123 Dnr 2022-00195 
Svar på Göteborgsregionens remiss över samrådsunderlag inför 
budget för Göteborgsregionen 2023 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot samrådsunderlag till budget 2023 för 
Göteborgsregionens kommunalförbund. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) förbundsordning ska 
förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett 
samrådsunderlag om budgeten för nästkommande år. Nivån på årsavgiften föreslås 
vara oförändrad till 2023 och uppgår då till 72,64 kronor per invånare. För 
Kungsbacka kommun innebär det en avgift på 6 193 000 kronor under 2023. 
Avgiften ryms inom nuvarande budgetram. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-25 
Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2022-02-11, § 340 
Samrådsunderlag inför budget för Göteborgsregionen 2023, 2022-01-04 

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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§ 124 Dnr 2021-00683 
Försäljning av Duvehed 2:55 - BG Fix 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner köpeavtal mellan kommunen och 
Kungtech Väst AB, genom vilket kommunen överlåter fastigheten Duvehed 2:55, 
mot en köpeskilling på 8 715 000 kronor, undertecknat av bolaget 2022-03-01.  

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive 
ersättare, utses att för kommunens räkning underteckna avtalet och övriga i ärendet 
nödvändiga handlingar. 

Upplysning 
Beslut fattat med stöd av delegering. Kommunstyrelsens delegeringsförteckning: 
punkt 2.4.13, 2022-01-24, § 7. 

Sammanfattning av ärendet 
BG Fix AB är ett företag inom byggsäkerhetsbranschen. Företaget expanderar och 
har behov av nya större lokaler i Göteborgsområdet och har därför för avsikt att 
bedriva sin verksamhet i en ny större byggnad inom Duveheds verksamhetsområde.  

BG Fix AB genomför projektet genom sitt moderbolag Kungsteknik AB, som 
kommer att uppföra den nya byggnaden och äga den genom fastighetsbolaget 
Kungtech Väst AB.  

Köpeavtalet reglerar överlåtelse av fastigheten Duvehed 2:55. Köparen förbinder sig 
att söka bygglov inom sex månader samt att påbörja byggnationen inom sex månader 
från det att bygglov meddelats. Äganderätten till fastigheten övergår när arbete med 
bottenplattan påbörjats och köpeskillingen betalts. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-24 
Köpeavtal inkl. bilagor 1-4, undertecknat av Kungtech Väst AB, 2022-03-01  
Översiktskarta 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kungtech Väst AB 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (20) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-03-29 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 125 Dnr 2018-00365 
Information om utvärdering av Bygg- och miljöförvaltningen 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar resultatet av den 
utvärdering som har genomförts av sammanslagningen av Byggnadsförvaltningen 
och förvaltningen för Miljö & Hälsa. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 126 Dnr 2021-00882 
Avstämning om uppdrag om översyn av sammanträdesplanering för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar den utredning 
som har genomförts med anledning av det av kommunfullmäktige givna uppdraget 
att se över sammanträdesdagarna för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Uppdraget omfattade att se över hur 
sammanträdesdagarna kan förläggas för att skapa ett bättre flöde av ärenden mellan 
de olika instansernas sammanträden. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2018-11-09, § 191 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 127 Dnr 2022-00252 
Information om införande av visselblåsarfunktion 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om uppdraget att införa av en 
visselblåsarfunktion i kommunen. 

Uppdraget har inneburit följande delar: 

- Föreslå utformning av visselblåsarfunktion 

- Upphandla extern mottagningsfunktion 

- Forma intern organisation, arbetssätt, rutiner, utbildning och support 

- Uppstart tillsammans med extern leverantör 
 
Arbetet ska vara klart då lagstiftningen fullt ut träder i kraft i juli. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (20) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-03-29 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 128 Dnr 2022-00284 
Information om verksamhetsmark i Borgås - Varla 2:442 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar verksamhetsmark 
i Borgås på Varla 2:442 och den laddplats för bussar som finns inom fastigheten. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (20) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-03-29 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 129 Dnr 2022-00014 
Information från ledamöter och förvaltning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamoten Eva Borg (S) lämnar information från Samordningsförbundet i Hallands 
styrelsemöte den 23 mars. Styrelsen diskuterade bland annat styrelsens 
sammansättning med anledning av information från nationella rådet om 
medlemsrepresentation. 

Kommundirektör Malin Aronsson lämnar följande information: 

- Uppdatering rörande flyktingmottagande. Kommunen har arbetat på 
Migrationsverkets uppdrag och öppnat Bukärrsgården som har tagit emot 
flyktingar från Ukraina i två omgångar. Boendet har nu avvecklats och 
flyktingarna har flyttat till Migrationsverkets egna boenden. 

- Migrationsverkets senaste lägesrapport med anledning av Rysslands angreppskrig 
mot Ukraina 

- Länsstyrelsens senaste lägesbild med anledning av Rysslands angreppskrig mot 
Ukraina 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 130 Dnr 2022-00239 
Avsteg från flaggning enligt riktlinjer för flaggning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Kungsbacka kommun gör ett avsteg från 
riktlinjerna för flaggning och med anledning av Rysslands angreppskrig mot Ukraina 
och tills vidare flaggar med Ukrainas flagga. 

Upplysning 
Beslut fattat med stöd av delegering. Kommunstyrelsens delegeringsförteckning: 

punkt 2.1.15, 2022-01-24 § 7. 

Sammanfattning av ärendet 
I Sverige och många andra länder har offentliga intuitioner valt att flagga med 
Ukrainas nationsflagga i syfte att visa sitt stöd till den ukrainska befolkningen under 
Rysslands angreppskrig.  

Den 8 mars beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att Kungsbacka kommun ska 
flagga med Ukrainas nationsflagga på kommunens officiella flaggstänger vid 
stadshuset. 

Enligt de antagna riktlinjerna ska flaggning vid de officiella flaggstängerna ske med 
svenska flaggan vid följande tillfällen: 

1. på allmänna flaggdagar 

2. då allmän flaggning rekommenderas av regeringen 

3. dag för val till riksdagen 

Kommunen ska även flagga vid Stadshuset vid följande tillfällen: 

1. på Europadagen 9 maj – med EU-flagga och svenska flaggan 

2. vid val till EU-parlamentet– med EU-flagga och svenska flaggan 

3. vid nationella minoriteters flaggdagar – med minoritetsflagga och svenska 
flaggan. 

I Kungsbacka kommun är det kommunstyrelsens arbetsutskott som fattar beslut om 
avsteg från riktlinjerna och flaggning på kommunens officiella flaggstänger vid 
tillfällen utöver de som nämns i kommunens antagna riktlinjer för flaggning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-08, § 102 
Riktlinjer för flaggning antagna av kommunstyrelsen 2020-09-22, § 207 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott gör ett 
avsteg från riktlinjerna för flaggning och med anledning av Rysslands angreppskrig 
mot Ukraina och tills vidare flaggar med Ukrainas flagga. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, eget 
yrkande. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik, nämnden för Service, Chef kommunikation för förändring 
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