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§ 387 Dnr 2021-01023 
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt SoL, kvartal 3 2021 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen, till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 
som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en 
insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen 
sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även 
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Nämnden för Gymnasium & Arbetrsmarknad, 2021-10-13, § 118 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-09-28 
Sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 3 2021 

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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§ 388 Dnr 2020-00901 
Införande av taxa för prövning av ansökan om godkännande av enskild 
huvudman för förskolor och fritidshem 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som enskild 
huvudman för fristående förskola eller fristående fritidshem, daterad 2021-11-02.  

Taxan träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 att införa nya krav i skollagen (2010:800), för 
tillstånd om att få bedriva enskild verksamhet inom bland annat skolverksamhet. 
Lagändringarna började gälla den 1 januari 2019. Förändringarna i skollagen innebär 
bland annat att statens skolinspektion eller den kommun som handlägger ärenden om 
godkännande av en enskild som huvudman får ta ut en avgift för ansökningar om 
godkännande enligt 2 kap. 5 §. 

I och med ändringarna i skollagen har kommunen möjlighet att ta ut en avgift för 
handläggningen av ärenden rörande ansökningar om godkännande av en enskild som 
huvudman och/eller vid kontroll av ändrade lednings- eller ägarförhållanden. 
Avgiften får enligt kommunallagen inte överstiga självkostnadsprincipen, det vill 
säga utgå ifrån den arbetstid och de resurser som ärendeberedningen kräver. 

Nämnden för Förskola & Grundskola tagit fram förslag till taxa med avgifter för 
nyetablering av fristående förskola och nyetablering av fristående fritidshem. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-02 
Kommunstyrelsens förvaltning, Förslag Taxa för avgift vid ansökan om 
godkännande som enskild huvudman för fristående förskola eller fristående 
fritidshem, 2021-11-02 
Kommunstyrelsens förvaltning, Jämförande dokument - Taxa för avgift vid ansökan 
om godkännande som enskild huvudman för fristående förskola eller fristående 
fritidshem, 2021-11-02 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2021-09-15, § 112 
Förvaltningen för Förskola & Grundskola tjänsteskrivelse, 2021-08-16 
Förskola & Grundskola, Taxa för avgift vid ansökan om godkännande som enskild 
huvudman för fristående förskola eller fristående fritidshem, 2021-08-16 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2020-08-26, § 78 
Förvaltningen för Förskola & Grundskola – Sammanställning 2020-07-14 av avgifter 
i kommuner för ansökan om att starta fristående förskola och anmälan om ändring av 
verksamheten 
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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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§ 389 Dnr 2021-00751 
Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i 
Göteborgsregionen 2022-2025 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen fastställer Samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg 
i Göteborgsregionen 2020–2025.  

Sammanfattning av ärendet 
Inom Göteborgsregionen (GR) finns ett samverkansavtal gällande mottagande och 
placering i förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnomsorg) som reglerar 
förhållandet mellan kommunerna när barn bor i en kommun men är placerad i en 
annan. Samverkansavtalet reglerar avtal och överenskommelser samt ersättning.  

Samverkansavtalet har funnits i cirka tio år och har nu genomgått en mer fördjupad 
översyn. Det nya avtalet gäller perioden 2022-01-01 till 2025-12-31. 

GR beslutade den 15 juni 2021 att rekommendera medlemskommunerna att fastställa 
samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen. GR:s 
beslut har föregåtts av beslut i Utbildningschefsnätverket och beslut i 
Utbildningsgruppen.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse, 2021-10-11 
Nämnden för Förskola & Grundskola ordförandebeslut 2021-10-11 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-10-11 
Göteborgsregionens tjänsteskrivelse, inklusive avtal, 2021-06-24 
Göteborgsregionens skrivelse, 2021-06-24  
Göteborgsregionen protokollsutdrag 2021-06-15, § 289 

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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§ 390 Dnr 2021-00296 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om uppställningsplats för 
husbilar och husvagnar 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionens intention och ger nämnden för Kultur & 
Fritid i uppdrag att tillsammans med nämnden för Teknik och kommunstyrelsen 
utreda möjligheten att skapa fler uppställningsplatser för främst husbilar men även 
husvagnar i Kungsbacka stad. 

I utredningen ska det ingå att kontakt tas med fastighetsägare samt näringslivet för att 
efterhöra eventuellt intresse om att vara med att tillskapa uppställningsplatser. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 9 
mars 2021 att kommunen ska verka för att utbudet av övernattningsmöjligheter för 
besökare till kommunen ökar. 

Motionären vill att kommunen kontaktar Aranäs AB för att diskutera frågan om att 
anlägga en uppställningsplats för husbilar och husvagnar på 
Kungsgärde/Apotekarängen samt att kommunen, oavsett svaret från Aranäs AB, 
undersöker möjligheten att anlägga uppställningsplats för husbilar och husvagnar på 
annan lämplig plats i centralorten.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-20 
Nämnden för Teknik 2021-06-16, § 75 
Nämnden för Teknik, yttrande 2021-05-24 
Nämnden för Kultur & Fritid 2021-06-17, § 28 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30, § 133 
Kommunfullmäktige 2021-03-09, § 36 
Motion från Roger Larsson (KB), 2021-03-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att följande tillägg görs till beslutet: I 
utredningen ska det ingå att kontakt tas med fastighetsägare samt näringslivet för att 
efterhöra eventuellt intresse om att vara med att tillskapa uppställningsplatser 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets respektive eget tilläggsyrkande. Ordföranden (M) prövar 
förslagen var för sig och finner att arbetsutskottet bifaller samhällsbyggnadskontorets 
förslag med ordförandens (M) yrkande. 
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§ 391 Dnr 2021-00855 
Svar på Justitiedepartementets remiss över Skärpta straff för brott i 
kriminella nätverk (SOU 2021:68) 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-11-01, och översänder det som sitt 
svar till Justitiedepartementet med följande ändringar i yttrandet: 

Första stycket under rubriken ”Kommunens inställning i detalj” styrks och första 

meningen andra stycket ändras så att det lyder: En strängare straffskala kan ha en 
mer direkt betydelse för benägenheten att begå brott vid mer planerade och 
kalkylerade brottsliga handlingar. 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen beslutade den 11 juni 2020 att utse en särskild utredare för att överväga 
en rad straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk. I uppdraget ingick att 
överväga och lämna förslag till lagändringar som innebär en skärpt och mer effektiv 
straffrättslig reglering mot brott i kriminella nätverk, särskilt brott med kopplingar 
till kriminella uppgörelser. Uppdraget omfattade också att lämna förslag om en 
skärpt straffrättslig reaktion mot narkotikaförsäljning respektive mot dem som 
involverar unga i kriminalitet.  

Vidare omfattade uppdraget att överväga och vid behov lämna förslag som innebär 
att det finns en presumtion för häktning när allvarliga brott, såsom rån, grov 
misshandel och grov utpressning, begås inom ramen för kriminella nätverk. Enligt 
uppdraget hade utredarna möjlighet att ta upp även andra frågor som tar sikte på 
brottslighet med anknytning till kriminella nätverk. Syftet med uppdraget är att 
säkerställa att det straffrättsliga regelverket är effektivt och att det återspeglar allvaret 
i brottslighet med koppling till kriminella nätverk. 

Förslagen i betänkande innebär i korthet följande: 

 Straffen för grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, rån, utpressning 
respektive grov utpressning skärps. 

 Kvalifikationsgrunder införs för grov allmänfarlig ödeläggelse. 

 Vid bedömningen av ett brotts straffvärde ska det särskilt beaktas om ett 
numerärt överläge utnyttjats. 

 Det ska vid bedömningen av straffvärdet anses synnerligen försvårande om ett 
allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person har innefattat 
användning av skjutvapen eller sprängämnen och begåtts på allmän eller liknande 
plats. Detsamma ska gälla om angreppet haft bakgrund i en konflikt mellan 
grupper i vilken skjutvapen eller sprängämnen använts, eller varit ägnat att 
framkalla en konflikt av sådant slag. 

 Straffbestämmelsen avseende människoexploatering utvidgas till att omfatta 
utnyttjade av någon i brottslig verksamhet. 
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 En ny straffbestämmelse införs som kriminaliserar att involvera personer under 
18 år i brottslig verksamhet. 

 Straffet skärps för försäljning av narkotika och för befattning med narkotika som 
är avsedd att säljas. 

 Beställning av narkotika för eget bruk kriminaliseras såsom försöksbrott. 

 En presumtion för häktning ska gälla vid misstanke om brott med ett minimistraff 
om fängelse i ett år och sex månader i stället för som i dag två års fängelse. 

 Återfall i brott ska i ökad utsträckning leda till strängare straff. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-01 
Yttrande, 2021-11-01 
Nämnden för Kultur & Fritid 2021-10-21, § 58 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-10-04 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2021-09-21 (ordförandebeslut) 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-20 
Skärpta straff för brott i kriminella nätverk (SOU 2021:68) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar på följande ändringar i yttrandet: Första stycket under 
rubriken ”Kommunens inställning i detalj” styrks och första meningen andra stycket 

ändras så att det lyder: En strängare straffskala kan ha en mer direkt betydelse för 
benägenheten att begå brott vid mer planerade och kalkylerade brottsliga handlingar. 

Monica Neptun (L) yrkar bifall till Thure Sandéns (M) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets respektive Thure Sandéns (M). Ordföranden (M) prövar 
förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller Thure Sandéns (M) förslag. 
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§ 392 Dnr 2021-00942 
Svar på Hallandstrafikens remiss över förslag till ny zonstruktur för den 
allmänna kollektivtrafiken i Halland 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-10-19, och sänder det som sitt svar till 
Hallandstrafiken. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter till ny zonstruktur som 
Hallandstrafiken har tagit fram. Förslaget innebär att Hallandstrafikens område går 
från 27 till åtta zoner i den allmänna kollektivtrafiken. Laholm respektive Hylte 
kommun utgörs vardera av en zon. Städerna Varberg, Falkenberg och Halmstad med 
ytterområden utgör vardera en stadszon. 

Resterade tre zoner utgörs av återstoden av respektive Varbergs, Falkenbergs och 
Halmstads kommun. Kungsbacka kommun ingår ej i zonförslaget, vilket är i linje 
med Samverkansavtal mellan Hallandstrafiken och Västtrafik (2012). 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-19 
Yttrande, 2021-10-19 
Ny remissutgåva – 8 zoner, 2021-09-01 

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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§ 393 Dnr 2021-00982 
Svar på Region Hallands remiss över Regional infrastrukturplan för 
Halland 2022-2033 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat 2021-10-19 och översänder det som sitt 
svar till Region Halland med följande tillägg i yttrandet under rubriken ” En attraktiv 
kollektivtrafik för en hållbar utveckling”: Ett stråk där det finns stor potential att få 
fler att välja kollektivtrafik framför bilen är med en attraktiv busslinje Onsala, 
Vallda, Särö, Göteborg. När en sådan införs kan det finnas behov av 
kollektivtrafikåtgärder på vissa ställen längs stråket. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på Region Hallands 
förslag till ny regional infrastrukturplan som omfattar perioden 2022–2033 vilket 
innebär i stort en uppdatering av tidigare plan, då merparten av medlen i planen 
redan är intecknade till pågående åtgärder. Den preliminära ramen för Regional 
infrastrukturplan Halland är på 1 370 miljoner kronor inklusive de medel som inte 
har förbrukats under åren 2018–2021.  Den regionala infrastrukturplanen utgår ifrån 
de tre hållbarhetsdimensionerna och ifrån regeringens direktiv och är uppbyggd 
utifrån sex prioriteringar. Prioriteringarna är: Fler bostäder och 
arbetsmarknadsförstoring genom utvecklad tågtrafik med avsatta medel på 164 
miljoner kronor vilket är 12 procent av planen.  En attraktiv kollektivtrafik för en 
hållbar regional utveckling med avsatta medel på 128 miljoner kronor vilket är 9 
procent av planen.  Cykel för ökad tillgänglighet och ett hållbart resande med avsatta 
medel på 162 miljoner kronor vilket är 12 procent av planen.  Ett robust 
transportsystem för näringslivets transporter med avsatta medel på 172 miljoner 
kronor vilket är 13 procent av planen.  Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer med 
avsatta medel på 714 miljoner kronor vilket är 52 procent av planen.  Goda 
förbindelser med Stockholm med avsatta medel på 30 miljoner kronor vilket är 2 
procent av planen. Utveckling av infrastrukturen har en stor betydelse för fortsatt 
tillväxt och regional utveckling. Investeringar, vilka hanteras både i den nationella- 
och regionala infrastrukturplanen, behövs för att kunna utveckla Halland och hela 
Sydvästsverige. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-19 
Yttrande, 2021-10-19 
Remissversionen av Regional infrastrukturplan Halland 2022–2033, 2021-09-21 
Miljökonsekvensbeskrivning för Regional infrastrukturplan Halland 2022–2033, 
2021-09-21 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar på följande stycke läggs till i yttrande under 
rubriken ”En attraktiv kollektivtrafik för en hållbar utveckling”: Ett stråk där det 
finns stor potential att få fler att välja kollektivtrafik framför bilen är med en attraktiv 
busslinje Onsala, Vallda, Särö, Göteborg. När en sådan införs kan det finnas behov 
av kollektivtrafikåtgärder på vissa ställen längs stråket. 

Fredrik Hansson (C) och Monica Neptun (L) yrkar bifall till ordförandens (M) 
tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets respektive eget tilläggsyrkande. Ordföranden (M) prövar 
förslagen var för sig och finner att arbetsutskottet bifaller samhällsbyggnadskontorets 
förslag med ordförandens (M) yrkande. 
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§ 394 Dnr 2020-00844 
Uppdrag att riva byggnad på fastigheten Åsa 4:118 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att tillse att byggnad belägen på 
Åsa Stationsväg 20, inom fastigheten Åsa 4:118 rivs. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Service har återlämnat godsmagasinet beläget på fastigheten Åsa 4:118 
med adress Åsa Stationsväg 20, till kommunstyrelsen. Godsmagasinet är i dåligt 
skick och i behov av renovering. Service Fastighet har gjort bedömningen att det 
krävs investeringar för cirka 1,2 miljoner kronor för att nå lägsta godtagbara 
standard. 

Samhällsbyggnadskontoret har inget förslag på alternativt nyttjande av byggnaderna. 
Service Fastighet bedömer att rivning av byggnaden samt återställning av marken 
kommer att kosta cirka en miljon kronor. Rivningslov har vidare beviljats av 
byggnadsnämnden den 20 september 2021. Finansiering av rivningen sker inom 
samhällsbyggnadskontorets ram.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-25 
Byggnadsnämndens beslut om rivningslov, 2021-09-20, § 258 
Nämnden för Service, beslut, 2017-04-26 § 38 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2017-04-19 
Kartbilaga 

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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§ 395 Dnr 2021-00874 
Ansökan om planbesked Rågelund 2:1 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda 
åtgärden genom vidare planförfarande. 

Beslutsmotivering 
Området som ansökan avser ligger enligt kommunens översiktsplan utanför 
utvecklingsområde och därför inom ett område där kommunen inte planerar aktivt 
för utveckling av bostäder och samhällsservice. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Rågelund 2:1 har den 1 september 2021 via ombud ansökt om 
planbesked för att genom en ny detaljplan möjliggöra för uppförandet av fyra 
enbostadshus.  

Området omfattar cirka 5 000 kvadratmeter och är i dag obebyggt men ligger i 
anslutning till bostadsbebyggelse längs med Norra Rågelundsvägen. Området 
föreslås att angöras söder ifrån via väg över Rågelund 2:5. Där finns i dag ett servitut 
för väg i syfte att möjliggöra tillgänglighet till skogen.  

I den södra delen av området finns ledningsrätt för ledningar för vatten och 
spillvatten.  

Enligt kommunens översiktsplan (ÖP06) ligger den aktuella fastigheten i ett område 
där kommunen inte aktivt planerar för utveckling av fler bostäder och 
samhällsservice.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-26 
Karta, Rågelund 2:1, 2021-10-26 
Ansökan om planbesked, 2021-09-01 
Ansökan om planbesked, fullmakt, 2021-09-01 
Ansökan om planbesked, bilaga 1-5, 2021-09-01 

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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§ 396 Dnr 2021-00160 
Information om arbetet med digital transformation (från årshjul) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om hur arbetet med den digitala 
transformationen fortskrider. Informationen berör bland annat arbetet med de så 
kallade bevakningsområdena, digital samhällsbyggnadsprocess och effektivare 
arbetssätt. 

Informationen är en del av kommunstyrelsens arbetsutskotts så kallade årshjul med 
fasta informationer och avstämningar på kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Kommunens arbete med digital transformation redovisas två 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 utskottet bifaller det. 
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§ 397 Dnr 2021-00985 
Avstämning om markanvisning från Eksta och Jemmet 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott från information om en gemensam ansökan från 
Eksta Bostads AB och Jemmet AB om direktanvisning av kommunal mark. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 398 Dnr 2020-00382 
Information om kontorsutredning i Kungsbacka stad 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om hur arbetet med 
kontrosutredningen för Kungsbacka kommun fortskrider. Bland annat redovisas 
planen framåt och att utredningen kommer ligga till grund i arbetet med att ta fram 
fördjupad översiktsplan för Kungsbacka Stad. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 399 Dnr 2020-00313 
Workshop om fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad - Vilken 
stad vill vi vara? 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar workshopen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen diskuterar vilken stad Kungsbacka ska vara inom ramen för en 
workshop. Workshopen är en del i arbetet med att ta fram en ny fördjupad 
översiktsplan för Kungsbacka Stad. Detta är den andra workshopen på just detta 
tema. Fler workshopar kommer att genomföras framöver. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera workshopen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 400 Dnr 2021-00578 
Avstämning Hållbarhetspris i Kungsbacka 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar de inkomna 
nomineringarna till Hållbarhetspris i Kungsbacka. 

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

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Malin Aronsson lämnar information om: 

- OPF- KL, pension för förtroendevalda inför avstämning i Kommun – och 
regionledningsforum. 

- Två uppsägningar av avtal med övriga halländska kommuner och Region Halland 
kommer ske inför omförhandling av avtalen. Avtalen rör trygg- och effektiv 
utskrivning samt hjälpmedel inom ramen för GNHHs ansvarsområde. 

- Att Upphandlingsmyndigheten kommer att komma till Kungsbacka kommun och 
genomföra en workshop med ett antal tjänstepersoner om ändamålsenlig 
organisering för inköp. 

- Att en finsk kommun vill göra studiebesök i Kungsbacka kommun med fokus på 
digitalisering. Besöket kommer anordnas i anknytning till kvalitetsmässan.  

- Kommundirektören är inbjuden och kommer att delta i ett samtal med Ekerö 
kommun om tillitsbaserad styrning och ledning. 

- Sjöbo kommun hälsar och tackar för sitt studiebesök och upplägget vid detsamma 
och är jättenöjda. 

- Möte med stadskontoret kommer att äga rum med fokus på långsiktiga 
planeringsförutsättningar (riktade stadsbidrag) för kommuner. 

 

Samhällsbyggnadschef Emma Kjernald lämnar följande information: 

- att Kungsbacka kommun har blivit nominerade till Årets kommun stadsbyggnad, 
Åtta kommuner är nominerade i kategorin. 

- Kommuntalet för Kungsbacka kommun är nu bestämt och är 120 personer. 

 

Biträdande kommundirektör Anders Johansson lämnar följande information: 

- utvärdering av kommunens arbete med covid-19 kommer att genomföras. En 
extern konsult ska genomföra utvärderingen. Första steget blir därmed 
upphandling. Fokus för utvärderingen kommer att vara på det centrala krisarbetet 
under pandemin. 

Ledamoten Eva Borg (S) undersöker intresse för frågan om studiebesök i 
Helsingborgs stad för ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott.  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (23) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-11-16 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Ledamoten Fredrik Hansson (C) informerar om att ungdomar i Onsala skulle vilja 
träffa den politiska kommunledningen för att diskutera en aktuell fråga som har 
uppkommit i samband med de ungdomsdialoger som just nu genomförs inom ramen 
för Kultur & Fritids ansvarsområde. 

Ordförande Lisa Andersson (M) informerar om ärenden som ska tas upp på 
Delregionala kollektivtrafikrådets sammanträde den 19 november. Där ska man 
bland annat diskutera seniorbiljetternas omfattning. 

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