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§ 432 Dnr 2021-01154 
Remittering av motion från Johan Tolinsson (S) m.fl. om att öppna 
restaurangerna på våra äldreboenden 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Service och 
nämnden för Vård & Omsorg för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) har inkommit med en motion 
om att kommunen ska återinföra möjligheten för pensionärer att kunna äta på 
kommunens äldreboenden till självkostnadspris samt att köken på äldreboendena ska 
utvecklas till tillagningskök. 

Beslutsunderlag 
Johan Tolinsson (S) m.fl. om att öppna restaurangerna på våra äldreboenden,  
2021-11-24 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunledningskontorets förslag, och att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Service, nämnden för Vård & Omsorg 
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§ 433 Dnr 2021-01155 
Remittering av motion från Johan Tolinsson (S) m.fl. om närvarorätt 
och ersättningar för personalföreträdare i politiska nämnder 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen kommunledningskontoret HR-
avdelningen för besvarande. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) och Maj-Britt Rane-Andersson (S) har inkommit med en motion 
om att ta fram ett reglemente eller en policy där det framgår att personalföreträdare 
behåller sin lön under den tid de närvarar vid nämndernas sammanträden. Vidare ska 
det av styrdokumentet framgå att personalföreträdare som deltar under icke arbetstid 
erhåller ersättning samt att nämnderna ersätter de arbetsställen som får en kostnad, 
till exempel för vikarie, med anledning av personalföreträdares närvaro vid ett 
nämndsammanträde. 

Beslutsunderlag 
Motion från Johan Tolinsson (S) m.fl. om närvarorätt och ersättningar för 
personalföreträdare i politiska nämnder, 2021-11-24  

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunledningskontorets förslag, och att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret: HR 
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§ 434 Dnr 2021-01156 
Remittering av motion från Johan Tolinsson (S) om att utreda 
förutsättningarna för en Ledardag 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen kommunledningskontoret HR-
avdelningen för besvarande. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) har inkommit med en motion om att utreda hur en ledardag ska 
kunna skapas. Motionären vill att ledarträffarna inom kommunen utvecklas med 
målsättningen om ett utvecklande ledarskap. 

Beslutsunderlag 
Motion från Johan Tolinsson (S) om att utreda förutsättningarna för en Ledardag, 
2021-11-22 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunledningskontorets förslag, och att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret: HR 
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§ 435 Dnr 2021-01157 
Remittering av motion från Eva Borg (S) om att ta fram en 
träbyggnadsstrategi 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till byggnadsnämnden och 
nämnden för Service för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S) har inkommit med en motion om att ta fram en träbyggnadsstrategi 
som ser över hur Kungsbacka som kommun kan främja trä som byggnadsmaterial. 

Beslutsunderlag 
Motion från Eva Borg (S) om att ta fram en träbyggnadsstrategi, 2021-11-22 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunledningskontorets förslag, och att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden, nämnden för Service 
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§ 436 Dnr 2021-01193 
Remittering av motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om att införa 
kommunala ordningsvakter som patrullerar på särskilt otrygga platser i 
Kungsbacka 

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

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) och Hampus Jägnert (SD) har inkommit med en motion om att 
utreda möjligheten att införa kommunala ordningsvakter som patrullerar på särskilt 
otrygga platser i Kungsbacka stad under de dagar och tider som otryggheten upplevs 
som störst. 

Beslutsunderlag 
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om att införa kommunala ordningsvakter som 
patrullerar på särskilt otrygga platser i Kungsbacka, 2021-12-01 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunledningskontorets förslag, och att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Kultur & Fritid 
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§ 437 Dnr 2021-00028 
Information och uppföljning av lokalplanen (från årshjul) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information från lokalstyrgruppen rörande 
uppföljning av lokalplanen. Lokalplanen är en del av och ingår i kommunens budget. 
Lokalplanen ska följas upp och den kontinuerliga dialogen med kommunstyrelsens 
arbetsutskott är en del av den uppföljningen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 438 Dnr 2021-00154 
Avstämning om samhällsbyggnadsplan (från årshjul) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om projekt som planeras att starta 
under 2022 samt övriga pågående projekt. Vidare lämnas information om kommande 
avstämningar. 

Informationen är en del av kommunstyrelsens arbetsutskotts så kallade årshjul med 
fasta informationer och avstämningar på kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Kommunens arbete med samhällsbyggnadsplanering redovisas tre gånger per år och 
har lite olika fokusområden. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 439 Dnr 2018-00045 
Avstämning om hållbart boende (från årshjul) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar etablering och 
bostäder till nyanlända. Informationen rör kommunens mottagning av nyanlända, hur 
personerna i etableringen bor och hur planeringen av boende ser ut framöver samt 
situationen för TAK (Tak-över-huvudet). 

Informationen är en del av kommunstyrelsens arbetsutskotts så kallade årshjul med 
fasta informationer och avstämningar på kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Kommunens arbete med hållbart boende redovisas fyra gånger per år med lite olika 
fokus vid varje tillfälle. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 440 Dnr 2021-00164 
Avstämning om kommunens arbete med hållbarhet (från årshjul) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar kommunens 
arbete med social hållbarhet. Bland annat informeras om socioekonomiska och 
demografiska mätvärden och Kungsbacka resultat i jämförelse med regionsnittet 
(GR, Region Halland, Region Väst). 

Informationen är en del av kommunstyrelsens arbetsutskotts så kallade årshjul med 
fasta informationer och avstämningar på kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Kommunens arbete med hållbarhet redovisas fyra gånger per år med lite olika fokus 
vid varje tillfälle. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 441 Dnr 2021-00014 
Information från ledamöter och förvaltning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Malin Aronsson lämnar information om: 

 Ledardagen 2022 som genomförs den 29 september. 

 Ledningsdialog med Polisen där information lämnades om Polisens 
resursstärkning i julhandeln och resursförstärkningen som sker i Stockholm, 
Polisens riktade alkoholtester samt deras lägesrapport om kriminaliteten i 
regionen. 

 IT-attacken mot Kalix kommun och Kungsbackas rutiner och beredskap för 
att motverka liknande situationer 

 Situationen med covid-19 

 Visselblåsarlagen som trädde i kraft den 17 december 2021 och arbetet med 
att införa visselblåsarfunktionen i kommunen. 

Samhällsbyggnadschef Emma Kjernald informerar om: 

 Mötet med Gåsevadholms Fideikommiss AB och Forsgårdens golfklubb. 

Ordförande Lisa Andersson (M) informerar om: 

 Kommande föredragning vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 januari 
2022 om brottsligheten bland unga i Kungsbacka. 

Ledamoten Eva Borg (S) rapporterar från förbundsfullmäktige i 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg och förbundsfullmäktige för 
Göteborgsregionen. 

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