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§ 157 Dnr 2022-00191 
Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Tjolöholm 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2021 och revisionsberättelse för 
Stiftelsen Tjolöholm till protokollet.  

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för stiftelsen Tjolöholm ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Tjolöholm har överlämnat årsredovisning för verksamhetsåret 2021. 
Revisionen bedömer att stiftelsens verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.  

Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning ska prövas av kommunfullmäktige som 
huvudman för stiftelsen enligt stiftelsens stadgar § 10. 

Stiftelsen redovisar ett överskott om 238 000 kronor. Pandemin har i likhet med 
föregående år påverkat stiftelsens ekonomi, om än i mindre omfattning. Stiftelsen 
redovisar en omsättning för 2021 som är i nivå med innan pandemin, trots att 
verksamheten bedrivits inom ramen för diverse restriktioner under året. Stiftelsens 
eget kapital uppgick vid utgången av 2021 till 11,1 miljoner kronor.    

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-04 
Årsredovisning för Stiftelsen Tjolöholm 2021 inklusive revisionsberättelse EY, 
daterad 2022-03-15 
Revisionsberättelse för Stiftelsen Tjolöholm 2021, kommunala revisionen, 2022-04-
04 
Granskningsredogörelse 2021 för Stiftelsen Tjolöholm, daterad 2022-03-22 

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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§ 158 Dnr 2022-00190 
Årsredovisning 2021 för Eksta Bostads AB och Tempohus Kungsbacka 
AB 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2021 inklusive revisionsberättelser och 
lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Eksta Bostads AB samt Tempohus 
Kungsbacka AB till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Eksta Bostads AB har överlämnat årsredovisning för koncernen samt 
revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 
verksamhetsåret 2021. Årsredovisning för Tempohus Kungsbacka AB inklusive 
revisionsberättelse ingår också i ärendet.   

I revisionens granskningsrapporter görs bedömningen att verksamheten skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den 
interna kontrollen varit tillräcklig. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-21  
Eksta Bostads AB:s årsredovisning 2021 samt revisionsberättelse, 2022-04-13 
Tempohus Kungsbacka AB:s årsredovisning 2021 samt revisionsberättelse, 2022-04-
13  
Granskningsrapport 2021 Eksta Bostads AB, 2022-03-22  
Granskningsrapport 2021 Tempohus Kungsbacka AB, 2022-03-22  
Granskningsredogörelse 2022 Eksta Bostads AB och Tempohus AB daterad 2022-
03-22 

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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§ 159 Dnr 2022-00228 
Budget 2023 för Överförmyndare i samverkan 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kungsbacka kommun har inget att erinra mot samrådsunderlag till budget 2023 för 
Överförmyndare i samverkan. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt avtal med Överförmyndare i samverkan ska värdkommunen bereda 
medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag om budgeten för 
nästkommande år. För Kungsbacka kommun innebär det en avgift på 3 836 803 
kronor under 2023.  

Budgeten för 2022 ligger på 3 888 404 kronor vilket betyder att budgetförslaget för 
2023 har minskat med drygt 50 000 kronor.  

Avgiften ryms inom nuvarande budgetram. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-30 
Samrådsunderlag för budget 2023, 2022-03-01 

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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§ 160 Dnr 2018-00365 
Utvärdering av sammanslagning av byggnadsförvaltningen och 
förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige konstaterar uppdraget som gavs 2019-12-10, § 181, som 
slutfört och vidtar inte några ytterligare åtgärder beträffande 
organisationsförändringen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2019 att slå samman 
byggnadsförvaltningen och förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd till en förvaltning 
från och med den 1 januari 2020. 

Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att sammanslagningen skulle utvärderas 
och redovisas senast vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde i juni 2022. En 
extern part har genomfört en utvärdering av sammanslagningen utifrån de tänkbara 
synergieffekter som utredningen inför sammanslagningen visade och konstaterar att 
sammanslagningen av de två förvaltningarna har varit lyckosam. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-01 
Utvärdering från Prové, 2022-03-04 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2022-04-07, § 49 
Byggnadsnämnden 2022-03-17, § 83 
Kommunfullmäktige 2019-12-10, § 181 
Kommunstyrelsen 2018-06-19, § 171 

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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§ 161 Dnr 2022-00331 
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om Kungsbacka Torg 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Teknik för 
yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om Kungsbacka Torg. Motionären 
vill att kommunfullmäktige omedelbart upphäver nämnden för Tekniks beslut om att 
förändra torgets södra del som bland annat innebär samtliga parkeringsplatser 
förutom handikapplatserna ska tas bort. Vidare vill motionären att nämnden för 
Teknik tillsammans med förvaltningen ska arbeta fram förslag på alternativa 
lösningar för torget som kommuninnevånarna kan få tycka till om, och att nämnden 
därefter överlämnar frågan till kommunfullmäktige för behandling. 

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 
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§ 162 Dnr 2022-00145 
Information om från HR om systematiskt arbetsmiljöarbete (från 
årshjul) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar kommunens 
arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete. Informationen rör både arbetet framåt och 
resultatet av arbetet under föregående år. 

Informationen är en del av kommunstyrelsens arbetsutskotts så kallade årshjul med 
fasta informationer och avstämningar på kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.  
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§ 163 Dnr 2020-00906 
Information om detaljplan för kvarteret Gjutaren och Liljan 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om hur arbetet med att ta fram en 
detaljplan för kvarteret Gjutaren och Liljan  

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.  
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§ 164 Dnr 2022-00149 
Information om etableringar (från årshjul) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om arbetet med att etablera nya 
företag i kommunen. Informationen rör hur etableringsprocessen ser ut, inplanerade 
etableringar i kommunen och aktuella förfrågningar. 

Informationen är en del av kommunstyrelsens arbetsutskotts så kallade årshjul med 
fasta informationer och avstämningar på kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.  
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§ 165 Dnr 2022-00036 
Rekrytering av förvaltningschef till förvaltningen för Individ & 
Familjeomsorg 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott anställer Ivan Stipic som förvaltningschef för 
förvaltningen för Individ & Familjemsorg med tillträde 1 september 2022. 

Upplysning 
Beslut fattat med stöd av delegering. Kommunstyrelsens delegeringsförteckning: 
punkt 2.3.8, 2022-01-24, § 7. 

Sammanfattning av ärendet 
I december 2021 meddelade tidigare förvaltningschef för Individ & Familjeomsorg 
sin avgång med slutdatum den sista februari. 

Kommunledningskontoret har genomfört en rekryteringsprocess för en ny 
förvaltningschef. Under rekryteringsprocessen har annonsering och sökprocess 
genomförts av externt rekryteringsföretag. Totalt intervjuades sju kandidater varav 
fyra har intervjuats av kommundirektör och HR-chef. 

Därefter valdes två slutkandidater ut varav en drog sig ur processen i ett sent skede. 
Slutkandidaten har genomfört erforderliga tester och intervjuats av ett antal 
grupperingar från Kungsbacka kommun: 

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts presidium 
- Ordförande för nämnden för Individ & Familjeomsorg 
- Fackliga organisationer 
- Arbetsgivargrupp ledd av kommundirektören 

Rekryteringsprocessen för förvaltningschef är nu avslutad. Det rådde enighet om 
slutkandidaten mellan grupperna. Ärendet är samverkat med de fackliga 
organisationerna. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-02 

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 Individ & Familjeomsorg, Ivan Stipic 
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§ 166 Dnr 2019-00837 
Information om detaljplan för Hedeleden 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott från information om hur arbetet med detaljplanen 
för Hedeleden fortskrider. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.  
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§ 167 Dnr 2022-00014 
Information från ledamöter och förvaltning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschef Emma Kjernald lämnar information om: 

- Ekonomin i projektet kvarteret Valand 

- Mottagande av flyktingar från Ukraina 

- Arbetet med ansökan till Årets Stadskärna 

- Arrendet för grundvattentäkt i Lygnern där diskussion har påbörjats med 
markägaren. 

Biträdande kommundirektör Anders Johansson information om: 

- Tillgänglighet på nya kungsbacka.se 

- Rekrytering av förvaltningschef till förvaltningen för Gymnasium & 
Arbetsmarknad kommer påbörjas inom kort efter att nuvarande förvaltningschef 
lämnar sitt uppdrag för att bli kommundirektör i Tyresö kommun. 

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