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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträde tisdagen den 7 december 2021 kl. 08:30 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Monica Neptun 

1.  Svar på initiativ från Lisa 
Andersson (M) mfl. om 
kompetens- och självförsörjning 
genom anpassade eller vanliga 
anställningar i våra kommunala 
verksamheter 
 

2020-01164  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. 

2.  Svar på Socialdepartementets 
remiss över En sjukförsäkring 
med prevention, rehabilitering 
och trygghet (SOU 2021:69) 
 

2021-00968  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-11-17 
och översänder det som sitt svar till 
Socialdepartementet. 
 

3.  Svar på 
Infrastrukturdepartementets 
remiss över betänkandet Regler 
för statliga elvägar (SOU 
2021:73) 
 

2021-00951  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-10-
11, och översänder det som sitt svar till 
Infrastrukturdepartementet. 
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4.  Svar på 
Infrastrukturdepartementets 
remiss över utredningen Behov 
av förenklade regler för eldrivna 
enpersonsfordon 
 

2021-00992  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-10-
18, och översänder det som sitt svar till 
Infrastrukturdepartementet. 
 

5.  Finansiering av förberedande 
åtgärder för Klovsten etapp 2 
 

2013-00135  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. 
 

6.  Försäljning av fastigheten 
Duvehed 2:56, inom Duveheds 
verksamhetsområde 
 
Underskrivet avtal delas ut 
senare 

2021-00682  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner 
köpeavtal mellan kommunen och Kivi-Tex 
Properties Sweden AB, genom vilket kommunen 
överlåter fastigheten Duvehed 2:56, mot en 
köpeskilling på 8 645 000 kronor, undertecknat av 
bolaget 2021-xx-xx. 
 
Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, 
utses att för kommunens räkning underteckna avtalet 
och övriga i ärendet nödvändiga handlingar. 

7.  Information om uppdragslistan 
 

2021-00631  - 
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8.  Avstämning om 
inriktningsbeslut yttre 
översvämningsskydd 
 
Klockan 09:00-09:20 
 
Christian Carlsson, 
Viktoria Fagerlund 

2018-00686  - 

9.  Information om slutredovisning 
P-huset Linden 
 
Klockan 09:25-09:45 
 
Maria Rosenberg, Henric Alike 

2021-00449  - 

10.  Avstämning om förstudie för 
Forsbergen och Forsgården 
 
Klockan 10:00-10:40 
 
Raquel Sandblad, Anders Lund, 
Viktoria Fagerlund 

2016-00714  - 

11.  Avstämning löneöversyn 2022 
(från årshjul) 
 
Klockan 10:45-11:45 
 
Ulrica Furby, Jesper Edlind 

2021-01119  - 

12.  Information från ledamöter och 
förvaltning 
 

2021-00014  - 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Andrea Egerlundh 
kommunsekreterare 
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