KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2022-04-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde tisdagen den 19 april 2022 kl. 08:30
Kungsbackarummet, Storgatan 37

Ärende

Beteckning

Val av justerare

Förslag

Thure Sandén

1.

Redovisning av icke
färdigberedda motioner
(1, 2022)

2022-00048

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

2.

Svar på Socialdepartementets
remiss över Från delar till
helhet - En reform för
samordnade, behovsanpassade
och personcentrerade insatser
till personer med samsjuklighet
(SOU 2021:93 )

2021-01222

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

3.

Svar på Justitiedepartementets
remiss - Förbättrade åtgärder
när barn misstänks för brott
(SOU 2022:1)

2022-00126

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

4.

Svar på motion från Roger
Larsson (KB) om forum för
samtal och samverkan i frågor
som berör funktionsnedsatta

2021-00657

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Andrea Egerlundh
Kommunledningskontoret
Direkt 0300-834272
andrea.egerlundh@kungsbacka.se

Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke
färdigberedda motioner till och med 2022-03-17 till
protokollet.
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-0328, och översänder det som sitt svar till
Socialdepartementet.

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-0324, och översänder det som sitt svar till
Justitiedepartementet.

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad
med hänvisning till att forum för samtal och
samverkan i frågor som rör funktionsnedsatta redan
finns och är under utveckling.
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Ärende

Beteckning

Förslag

5.

Svar på motion från Carita
Boulwén (SD) och Stefan
Jägnert (SD) om riktlinjer för
dagarvode

2021-00864

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

6.

Godkännande av
projektbeställning samt
överlämnande för att upprätta
detaljplan för skola inom Åsa
5:246

2022-00087

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

7.

Godkännande av
projektbeställning för
upprättande av detaljplan för
Kungsbackas sjukhus inom
Tölöberg 2 och Tölö 1:17

2021-00513

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

8.

Erinran beträffande innehåll i
2020-00386
samrådshandling gällande
detaljplan för Sydöstra centrum,
etapp 1

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

9.

Information om hållbarhet (från 2022-00080
årshjul) (45 min)

-

Klockan 08:45-09:30
Sven-Erik Bergström,
Julia Emqvist,
Viktoria Fagerlund,
Agneta Nordström

Kommunfullmäktige avslår motionen med
hänvisning till att ersättningarna enligt gällande
regelverk uppgår till ett skäligt belopp för en hel
dags sammanträden.
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för
detaljplan för skola inom Åsa 5:246 i Åsa, daterad
2022-03-17.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden
att upprätta förslag till detaljplan för skola inom Åsa
5:246 i Åsa.
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för
detaljplan för Kungsbackas sjukhus inom Tölöberg 2
och Tölö 1:17 i Kungsbacka, daterad 2022-03-17,
som ett tillägg till kommunstyrelsens beslut om att
upprätta detaljplan 2018-10-23, § 243.
Kommunstyrelsen förordar att byggnadsnämnden
genomför samråd för detaljplan sydöstra centrum,
etapp 1 enligt samrådshandling daterad 2022-01-03.
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Ärende

Beteckning
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2020-00049

-

11. Information om planering av
2022-00323
intern kontroll 2023 för
kommunstyrelsen (från årshjul)

-

10. Information om status för
återvinningscentral i Frillesås
Klockan 09:35- 09:55
Johan Gerremo,
Emma Kjernald

Klockan 10:10-10:40
Lotta Gradén
12. Information om arbetet med
prioinitiativ (från årshjul)

2022-00146

-

2022-00014

-

Klockan 10:45-11:45
Anneli Skoglund,
Haris Kadic,
Lisa Håkansson,
Sofia Rådström,
Henrietta Arnesson,
Anna Hjelm-Voll,
Simon Wallengren
13. Information från ledamöter och
förvaltning

Lisa Andersson
ordförande

Andrea Egerlundh
kommunsekreterare

