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§ 419 Dnr 2021-00010 
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förändring av ärendelista. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärende 6 - Försäljning av fastigheten Duvehed 2:56, inom Duveheds 
verksamhetsområde, utgår från sammanträdet. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
godkänna förändring av ärendelistan, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 420 Dnr 2020-01164 
Svar på initiativ från Ulrika Landergren (L) m.fl. om kompetens- och 
självförsörjning genom anpassade eller vanliga anställningar i våra 
kommunala verksamheter 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar Handlingsplan för ett större och aktivare ansvar för att 
människor som står långt från arbetsmarknaden bättre tas tillvara av kommunen, 
daterad 2021-11-16. 

Kommunstyrelsen förklarar uppdraget att ta fram en handlingsplan som lämnades 
2020-12-15, § 304, för avslutat. 

Kommundirektören får i uppdrag att följa upp handlingsplanen och återrapportera 
arbetet till kommunstyrelsen under 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Ulrika Landergren (L), Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C) och Niklas 
Mattsson (KD) väckte vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2020 
ett initiativ om kompetens- och självförsörjning genom anpassade eller vanliga 
anställningar i våra kommunala verksamheter. Kommunstyrelsen biföll initiativet vid 
sammanträdet och gav kommundirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för 
hur Kungsbacka kommun ska ta ett större och aktivare ansvar för att människor som 
står långt från arbetsmarknaden bättre tas tillvara av kommunen. Uppdraget ska 
återrapporteras under 2021.  

I handlingsplanen föreslås att verksamheterna ska ta emot fler personer som står 
utanför arbetsmarknaden på praktik som därefter kan övergå till en 
arbetsmarknadsanställning. För att åstadkomma att fler arbetslösa ges möjlighet att få 
prova på kommunal verksamhet föreslås att målsättningen ska var ”en arbetslös per 

chef”. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-16 
Handlingsplan för ett större och aktivare ansvar för att människor som står långt från 
arbetsmarknaden bättre tas tillvara av kommunen, 2021-11-16 
Kommunstyrelsen 2020-12-15, § 304 
Initiativ från Ulrika Landergren (L), Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C) och 
Niklas Mattsson (KD) om kompetens- och självförsörjning genom anpassade eller 
vanliga anställningar i våra kommunala verksamheter, 2020-12-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) yrkar att kommundirektören ska få i uppdrag att följa upp 
handlingsplanen och återrapportera arbetet till kommunstyrelsen under 2022. 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, det 
vill säga kommunledningskontorets förslag och Eva Borgs (S) tilläggsyrkande. 

Ordföranden prövar först kommunledningskontorets förslag, och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan Eva Borgs (S) tilläggsyrkande mot avslag, och finner att 
arbetsutskottet bifaller tilläggsyrkandet. 
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§ 421 Dnr 2021-00968 
Svar på Socialdepartementets remiss över En sjukförsäkring med 
prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-11-17, och översänder det som sitt 
svar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på 
Socialdepartementets betänkande En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering 
och trygghet SOU 2021:69 samt promemorian Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt 
arbetsförmåga (S2021/05920).  

Betänkandet innehåller tre delar; att se över regelverket för rätten till sjukersättning 
respektive aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga, att underlätta arbete, 
studier, uppdrag med mera under tid med sjukersättning och aktivitetsersättning samt 
att se över regelverket för förebyggande sjukpenning och rehabiliteringsersättning. 

Promemorian i sin tur tydliggör förutsättningarna för att genomföra förslagen i 
betänkandet i ett tidigare skede än vad som föreslås i betänkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-11-17 
Yttrande, 2017-11-17 
En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet volym 1 (SOU 
2021:69) 
En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet volym 2 (SOU 
2021:69) 
Promemorian: Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga (S2021/07176) 

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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§ 422 Dnr 2021-00951 
Svar på Infrastrukturdepartementets remiss över betänkandet Regler 
för statliga elvägar (SOU 2021:73) 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-10-11, och översänder det som sitt 
svar till Infrastrukturdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på 
Infrastrukturdepartementets remiss av Elvägsutredningens betänkande om Regler för 
statliga elvägar (SOU 2021:73). 

I utredningen beskrivs att transportsektorn står för nära en tredjedel av Sveriges 
utsläpp av växthusgaser i dag och att kraftfulla åtgärder behövs för att utsläppen från 
transporter ska minska i snabbare takt. Vidare framhålls att elektrifiering är en viktig 
del av lösningen och för att elektrifieringen ska lyckas krävs att såväl offentlig som 
privat sektor växlar upp samarbetet och gör sin del. Med anledningen av detta 
intensifierar regeringen nu arbetet med att elektrifiera transportsektorn. 

Utredningen analyserar och föreslår hur en reglering av elvägar kan utformas och hur 
drift och underhåll av elvägar kan finansieras. Utgångspunkten är att väghållaren 
ansvarar för uppförande, drift och underhåll av infrastrukturen för elvägar. Vidare 
föreslås att kostnaden för drift och underhåll av infrastrukturen helt eller delvis 
finansieras genom avgifter från de som använder el på elvägen. Utredningen föreslår 
också att en ny lag införs, lagen om villkor i elvägssystem. Lagen ska reglera avgifter 
och övriga villkor för tillträde till elväg som utgör allmän väg, och för vilken staten 
är väghållare.  

Utredningen utgår från att skapa flexibilitet utifrån tekniska och andra föränderliga 
förutsättningar, därför är regelverket utformat som en ramlagstiftning. Det ger 
myndigheter befogenhet att genom föreskrifter utforma det mer detaljerade 
regelverket. Utredningen menar att existerande väglag är tillämplig för byggande, 
drift och underhåll av elvägar, men föreslår ett förtydligande om att 
elvägsanläggningen är en väganordning. Vidare föreslår utredningen ett 
förtydligande i väglagen avseende samråden inför byggande av elväg, eftersom det 
delvis är andra frågeställningar och intressenter som är berörda vid byggande av en 
elväg. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-11 
Yttrande, 2021-10-11 
Elvägsutredningens betänkande – Regler för statliga elvägar (SOU 2021:73) 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 423 Dnr 2021-00992 
Svar på Infrastrukturdepartementets remiss över utredningen Behov av 
förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-10-18, och översänder det som sitt 
svar till Infrastrukturdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på 
Infrastrukturdepartementets remiss om Behov av förenklade regler för eldrivna 
enpersonsfordon (TSV 2019-5394). 

Remissförslaget och bedömningarna syftar till att möjliggöra en utveckling mot 
trafiksäkrare, hållbara och ändamålsenliga fordon, tydliggöra att förare av eldrivna 
enpersonsfordon utan tramp- eller vevanordning ska följa trafikreglerna för cykel och 
öka tryggheten för gångtrafikanter. De syftar också till att öka tydligheten gentemot 
användaren, sätta fokus på behovet av kunskap och behovet av att utveckla cykel- 
och gånginfrastruktur. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-18 
Yttrande 2021-11-18 
Nämnden för Teknik, 2021-11-17, § 118 
Nämnden för Teknik, yttrande, 2021-11-01 
Transportstyrelsen - utredning behov av förenklade regler för eldrivna 
enpersonsfordon 

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



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (19) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-12-07 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 424 Dnr 2013-00135 
Finansiering av förberedande åtgärder för Klovsten etapp 2 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunens utgifter om 9,7 miljoner kronor för 
förberedande åtgärder avseende Klovsten etapp 2, finansieras genom omfördelning 
från projekt 3111, genomförande av verksamhetsområden till projekt 4146, Klovsten 
etapp 2.  

Ytterligare kostnader för genomförandet av Klovsten etapp 2, ska inarbetas i 
exploateringsbudgeten för 2023 och framåt i projekt 4146 Klovsten etapp 2. 

Jäv 
Fredrik Hansson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har sedan 2007 haft en avtalsrelation med Kungsbacka Lastbilcentral 
Fastighets AB, Transportcentrum i Kungsbacka och Viavest AB, vilka alla är 
dotterbolag till Kungsbacka Lastbilcentral AB, avseende utveckling av ett nytt 
verksamhetsområde i Kungsbacka, Klovstens verksamhetsområde. Området planeras 
att utvecklas i två etapper där verksamhetsmark i den första etappen är förberedd 
genom utfyllnad och detaljplanen står inför antagande.  

I etapp två ska marken i första steget också fyllas ut genom deponi av inert avfall och 
återvinning av icke farligt avfall för att därefter kunna planläggas för 
verksamhetsmark. Kommunen äger 71 procent av marken inom området och enligt 
tidigare tecknade avtal ska kommunen också ta motsvarande procentuella del av 
kostnaderna för de åtgärder som krävs för att förbereda området för att kunna påbörja 
deponiverksamheten. Det sker genom bland annat anläggning av en ny utjämnings- 
och sedimentationsdamm, en kompenserande ersättningsvåtmark, ytliga och 
avskärande diken med mera. Dessa åtgärder planeras att utföras under 2021 och 
2022. 

Kostnaden för de förberedande åtgärderna uppskattas till totalt 13,6 miljoner kronor, 
varav kommunens del är cirka 9,7 miljoner kronor. Medel för ovan åtgärder finns 
inte särskilt budgeterade för utveckling av Klovsten etapp 2 under 2021 och 2022. I 
det generella projektet för Åtgärder i verksamhetsområden, 3111, finns utrymme 
under 2021 och 2022 som kan tas i anspråk för Klovsten etapp 2. Eventuella 
ytterligare kostnader för genomförandet av Klovsten etapp 2, kommer att inarbetas i 
exploateringsbudgeten för 2023 och framåt i projekt 4146 Klovsten etapp 2. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-15 
Samarbetsavtal för Klovsten, etapp 2, godkänt av kommunstyrelsen 2015-09-29, § 
214 
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Avsiktsförklaring, godkänd av kommunstyrelsen 2018-06-19, § 163 
Tillägg till avsiktsförklaring, godkänt av kommunstyrelsen 2018-09-25, § 226 
Karta förberedande åtgärder  
Kostnadskalkyl förberedande åtgärder 
Översiktskarta över Klovsten 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 425 Dnr 2021-00682 
Försäljning av fastigheten Duvehed 2:56, inom Duveheds 
verksamhetsområde 

Sammanfattning av ärendet 
Till följd av köparen ännu inte undertecknat köpeavtalet utgår ärendet från 
sammanträdet. 
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§ 426 Dnr 2021-00631 
Information om uppdragslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar hur arbetet med 
de uppdrag som kommunstyrelsens förvaltning har fått fortlöper. 

Statusen för arbetet med uppdragen rapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott 
två gånger per år. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 427 Dnr 2018-00686 
Avstämning om inriktningsbeslut för yttre översvämningsskydd 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar inriktningsbeslut 
för yttre översvämningsskydd. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 428 Dnr 2021-00449 
Information om slutredovisning för P-huset Linden 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får en slutredovisning av byggprojektet för 
parkeringshuset Linden. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 429 Dnr 2016-00714 
Avstämning om förstudie för Forsbergen och Forsgården 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om hur arbetet fortskrider med den 
förstudie av området Forsbergen och Forsgården som samhällsbyggnadskontoret just 
nu genomför. Syftet med förstudien är att ta reda på förutsättningarna för att bebygga 
området med bostäder och verksamheter. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 430 Dnr 2021-01119 
Avstämning löneöversyn 2022 (från årshjul) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar löneöversynen 
för 2022. 

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

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Malin Aronsson lämnar följande information: 

 Rapport om smittläget för covid-19 samt att inriktningen fortsatt är att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

 Lotta Nord föreslås som tillförordnad förvaltningschef på förvaltningen för 
Individ & Familjeomsorg från och med den 1 februari 2022. 

Samhällsbyggnadschef Emma Kjernald lämnar följande information: 

 I arbetet med detaljplanen för Skårby 2:3 kommer det krävas ytterligare 
geotekniska undersökningar för området. 

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