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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

 Val av justerare  Thure Sandén 

1.  Remittering av motion från 
Roger Larsson (KB) om 
marknad och torghandel på 
Kungsbacka Torg 

2021-00996  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till nämnden för Teknik för yttrande. 

2.  Remittering av motion från 
Roger Larsson (KB) om 
marknadsföring via 
storbildsskärm utmed E6:an 

2021-00997  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till nämnden för Teknik för yttrande. 

3.  Remittering av motion från 
Johan Tolinsson (S) m.fl. - Låt 
Kungsbackas skolelever få 
"Spring i benen" 

2021-01028  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till nämnden för Förskola & Grundskola 
för yttrande. 

4.  Remittering av motion från 
Agnetha Ernegård (-) om gratis 
broddar till invånare som fyllt 
70 år (-) 

2021-01086  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till nämnden för Vård & Omsorg för 
yttrande. 

5.  Remittering av motion från 
Agnetha Ernegård (-) om krav 
på utdrag ur Polisens 
belastningsregister för 
anställning inom vård och 
omsorg 

2021-01098  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till nämnden för Vård & Omsorg för 
yttrande. 
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6.  Remittering av motion från 
Carita Boulwén (SD) om utdrag 
ur belastningsregistret vid 
anställning inom Kungsbacka 
kommun 

2021-01101  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad samt nämnden för Vård & Omsorg 
för yttrande. 

7.  Antagande av arkivbeskrivning 
för kommunstyrelsen 

2021-00693  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar Arkivbeskrivning för 
kommunstyrelsen, daterad 2021-09-16. 
 
Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen, antagen av 
kommunstyrelsen 2001-09-19 § 186 upphör därmed 
att gälla. 

8.  Antagande av 
klassificeringsstruktur för 
kommunstyrelsens 
kärnverksamhet 

2021-01003  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar Klassificeringsstruktur för 
kommunstyrelsens kärnverksamhet, daterad 2021-
10-20. 

9.  Antagande av 
dokumenthanteringsplan för 
kommunstyrelsens 
kärnverksamhet 

2020-00069  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar Dokumenthanteringsplan 
för kommunstyrelsens kärnverksamhet, daterad 
2021-09-29. 
 
Dokumenthanteringsplan för kärnverksamheter i 
kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 
2018-01-23, §12 upphör därmed att gälla. 

10.  Antagande av 
dokumenthanteringsplan för 
kommungemensamma 
stödprocesser 

2020-00068  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar Dokumenthanteringsplan 
för kommungemensamma stödprocesser, daterad 
2021-11-03. 
 
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma 
stödprocesser, antagen av kommunstyrelsen 2021-
08-24, § 202, upphör därmed att gälla. 

11.  Ansökan om planbesked för 
Vallda 4:78, skifte 2 

2021-00944  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare 
planförfarande. 
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12.  Förlängning och tillägg till 
principavtal med KB Stejla 
Anneberg, detaljplan för 
utveckling av Annebergs 
centrum 

2019-00257  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner förlängning och tillägg 
till principavtal, undertecknat av Kommanditbolaget 
Stejla Anneberg, 2021-11-08. 
 
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens 
ordförande och kommundirektören,  
eller deras respektive ersättare, att för kommunens 
räkning underteckna förlängning och tillägg till 
principavtal samt övriga nödvändiga handlingar för 
ärendets genomförande. 

13.  Föreläsning om projekt MarkEn  
 
Klockan 08:50-09:50 
 
Victor Öberg, Anna Mårtensson 
(Region Halland) 
Elinor Filipsson, 
Simon Vedlund, 
Johan Gerremo, 
Andrea Ericsson 

2021-01121  - 

14.  Medlemsdialog med 
Samordningsförbundet i 
Halland inför verksamhetsåren 
2022-2023 (45 min)  
 
Klockan 10:00-10:45 
 
Samuel Grahn, 
förbundsordförande 
Samordningsförbundet Halland 
 
Linda Bertlin, teamkoordinator 
Individsamverkansteamet, 
(Gymnasium & Arbetsmarknad) 

2021-00887  - 
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15.  Dialog med Göteborg & Co 
 
Klockan 11:00-12:00 
 
Jonas Ransgård (M), 
Åsa Borwén, Peter Grönberg 
(Göteborg & Co)  
 
Elinor Filipsson, 
Elisabeth Lundin, 
Ulrika Granfors (Kultur & 
Fritid) 

2021-01120  - 

16.  Information från ledamöter och 
förvaltning 

2021-00014  - 

17.  Workshop om fördjupad 
översiktsplan för Kungsbacka 
stad 
 
Klockan 13:00-16:00 
 
Andrea Ericsson, 
Sandra Lindahl, 
Viktoria Fagerlund, 
Ledamöter nämnden för Teknik 
arbetsutskott 

2020-00313  - 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Andrea Egerlundh 
kommunsekreterare 
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