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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträde tisdagen den 16 november 2021 kl. 08.30 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Fredrik Hansson 

1.  Rapport från nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad 
av ej verkställda beslut enligt 
SoL, kvartal 3 2021 

2021-01023  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden 
för Gymnasium & Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f 
§ socialtjänstlagen, till protokollet. 

2.  Införande av taxa för prövning 
av ansökan om godkännande av 
enskild huvudman för förskolor 
och fritidshem 

2020-00901  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. 

3.  Samverkansavtal för förskola 
och pedagogisk omsorg i 
Göteborgsregionen 2022–2025 
 

2021-00751  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen fastställer samverkansavtalet för 
förskola och pedagogisk omsorg i 
Göteborgsregionen 2020–2025.  

4.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om 
uppställningsplats för husbilar 
och husvagnar 
 

2021-00296  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.  
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5.  Svar på Justitiedepartementets 
remiss över Skärpta straff för 
brott i kriminella nätverk (SOU 
2021:68) 

2021-00855  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat  
2021-11-01, och översänder det som sitt svar till 
Justitiedepartementet. 

6.  Svar på Hallandstrafikens 
remiss över förslag till ny 
zonstruktur för den allmänna 
kollektivtrafiken i Halland 

2021-00942  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat  
2021-10-19, och sänder det som sitt svar till 
Hallandstrafiken    

7.  Svar på Region Hallands remiss 
över Regional infrastrukturplan 
för Halland 2022–2033 

2021-00982  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat  
2021-10-19, och översänder det som sitt svar till 
Region Halland. 

8.  Uppdrag att riva byggnad på 
fastigheten Åsa 4:118 
 

2020-00844  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. 

9.  Ansökan om planbesked 
Rågelund 2:1 
 

2021-00874  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare 
planförfarande. 

10.  Information om arbetet med 
digital transformation 
 
Klockan 08.40–09.25 
Iwona Carlsson, Elisabeth 
Zsiga, Dennis Ahlborg 

2021-00160   

11.  Avstämning om markanvisning 
från Eksta och Jemmet 
 
Klockan 09.30-09.50 
Johan Gerremo 

2021-00985   
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12.  Information om 
kontorsutredning i Kungsbacka 
stad 
 
Klockan 10.00–10.20 
Emma Johansson, Andrea 
Ericsson, Ida Lennartsson 

2020-00382   

13.  Workshop om fördjupad 
översiktsplan för Kungsbacka 
stad - Vilken stad vill vi vara? 
 
Klockan 10.25–11.10 
Andrea Ericsson, Jessica 
Blume, Viktoria Fagerlund, 
Sandra Lindahl 

2020-00313   

14.  Avstämning Hållbarhetspris i 
Kungsbacka 
 
Klockan 11.15–11.45 
Sven-Erik Bergström, Viktoria 
Fagerlund 

2021-00578   

15.  Information från ledamöter och 
förvaltning 

2021-00014   

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Andrea Egerlundh 
kommunsekreterare 
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