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§ 359 Dnr 2021-00010 
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förändring av ärendelista. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Lisa Andersson (M) anmäler ett extra ärende till dagens sammanträde: 

- Initiativ om tågstation i Frillesås från Monica Neptun (L) 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
godkänna förändring av ärendelistan, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 360 Dnr 2021-00952 
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 2 2021 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Vård & Omsorg enligt 16 kap 
6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har 
verkställts tre månader efter beslut. 

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras. 

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 Vård & Omsorg, § 82, 2021-09-15 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-09-03 

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



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (16) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-10-12 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 361 Dnr 2021-00963 
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 2021 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg 
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte 
har verkställts tre månader efter beslut. 

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras. 

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 Individ & Familjeomsorg, § 134, 2021-09-16 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse 2021-09-02 
Förvaltningen för Vård & Omsorg, sammanställning av ej verkställda beslut 
inrapporterade till IVO kvartal 2 
Förvaltningen för Vård & Omsorg, sammanställning av ej verkställda gynnande 
beslut inrapporterade till IVO kvartal 1-4 2020 och 1-2 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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§ 362 Dnr 2021-00790 
Svar på Miljödepartementets remiss - En rättssäker vindkraftsprövning 
(SOU 2021:53) 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-09-06 och översänder som sitt svar till 
Miljödepartementet med följande ändring: under rubriken "Sammanfattning" i sista 
meningen läggs stycket "men vill betona vikten av det kommunala planmonopolet 
som självklart ska gälla. " till, så att meningen lyder: Kommunen instämmer därför i 
utredningens förslag, men vill betona vikten av det kommunala planmonopolet som 
självklart ska gälla." 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen tillsatte i oktober 2020 en särskild utredare med uppdrag att undersöka 
förutsättningarna för att upphäva bestämmelsen i 16 kap. 4 § miljöbalken om 
kommunal tillstyrkan av vindkraftsanläggningar och att undersöka alternativa förslag 
för det fall bestämmelsen inte kan tas bort. Syftet med utredningen är att undersöka 
möjligheterna för om det går att göra miljöprövningen av vindkraftsanläggningar mer 
rättssäker och förutsägbar. 

Kommuner måste i dag tillstyrka för att tillstånd ska kunna ges till en 
vindkraftsanläggning. Med anledning av den kritik som riktats mot såväl den 
kommunala tillstyrkan som mot tidigare förslag om att avskaffa systemet helt och 
hållet, fick utredningen i uppdrag att ta fram förslag som stärker rättssäkerheten när 
nyetableringar av vindkraftverk bedöms. 

Utredningens förslag innebär att kommunerna fortsatt har en rätt att säga nej till 
vindkraft. Till skillnad från i dag kommer kommunen ge besked tidigt i processen 
och omfattningen av kommunens beslut begränsas till att enbart avse mark- och 
vattenanvändning. En tydlig skillnad föreslås alltså mellan kommunala bedömningar 
och tillståndsmyndighetens prövning. Kommunen avgör var i kommunen det är 
lämpligt med vindkraft och ett positivt besked från kommunen är en förutsättning för 
att kunna lämna in en ansökan om tillstånd.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-06 
Yttrande, 2021-09-06 
En rättssäker vindkraftsprövning, SOU 2021:53 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisa Andersson (M) yrkar att följande ändring görs i yttrandet: 

Under rubriken ”Sammanfattning” läggs följande stycke till sista meningen "men vill 
betona vikten av det kommunala planmonopolet som självklart ska gälla. " så att 
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meningen lyder: Kommunen instämmer därför i utredningens förslag, men vill 
betona vikten av det kommunala planmonopolet som självklart ska gälla." 

Monica Neptun (L), Thure Sandén (M) och Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till Lisa 
Anderssons (M) yrkande. 

Eva Borg (S) yrkar bifall till samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets med bifall av Eva Borg (S) och eget ändringsyrkande 
med bifall av Monica Neptun (L), Thure Sandén (M) och Fredrik Hansson (C). 

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller 
samhällsbyggnadskontorets förslag med ordförandens (M) ändring. 
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§ 363 Dnr 2021-00735 
Rekrytering av förvaltningschef - Vård & Omsorg 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott anställer Arian Faily som förvaltningschef för 
förvaltningen för Vård & Omsorg med tillträde enligt överenskommelse. 

Upplysning 
Beslut fattat med stöd av delegering. Kommunstyrelsens delegeringsförteckning: 
punkt 3.3.7, 2020-12-15, § 294. 

Sammanfattning av ärendet 
I juni 2021 meddelade nuvarande förvaltningschef för Vård & Omsorg sin avgång 
med slutdatum den sista september. 

Kommunledningskontoret har genomfört en rekryteringsprocess för en ny 
förvaltningschef. Under rekryteringsprocessen har annonsering och sökprocess 
genomförts av externt rekryteringsföretag. Totalt intervjuades nio kandidater varav 
fyra har intervjuats av kommundirektör och HR-chef. 

Därefter valdes två slutkandidater ut. Slutkandidaterna har genomfört erforderliga 
tester och intervjuats av ett antal grupperingar från Kungsbacka kommun: 

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts presidium 

- Ordförande för nämnden för Vård & Omsorg 

- Fackliga organisationer 

- Arbetsgivargrupp ledd av kommundirektören 

Rekryteringsprocessen för förvaltningschef är nu avslutad. Det rådde enighet om 
slutkandidaten mellan grupperna. Ärendet är samverkat med de fackliga 
organisationerna. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-11 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg, Arian Faily 
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§ 364 Dnr 2021-00460 
Avstämning om uppdrag att sälja del av fastigheten Kungsbacka 2:2 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar den utredning 
som samhällsbyggnadskontoret har gjort med anledning av den återremittering av 
ärendet som skedde på kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 september 2021.  

Ärendet rör att arrendatorn Pizzeria Rossi som arrenderar delar av fastigheten 
Kungsbacka 2:2, i april 2021 inkom med en förfrågan om att få köpa det arrenderade 
markområdet av kommunen. Markområdet är i dag utarrenderat för ändamålet 
kioskrörelse. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 365 Dnr 2021-00154 
 Avstämning om samhällsbyggnadsplan (från årshjul) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar status för arbetet 
med pågående detaljplanearbete i kommunens olika delar. 

Informationen är en del av kommunstyrelsens arbetsutskotts så kallade årshjul med 
fasta informationer och avstämningar på kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Kommunens arbete med samhällsbyggnadsplanen redovisas tre 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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§ 366 Dnr 2021-00158 
Information och dialog om de prioriterade 
kommunikationssatsningarna för förändring - uppföljning 
platsvarumärket (från årshjul) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om hur arbetet med platsvarumärket 
Kungsbacka fortskrider. 

Informationen är en del av kommunstyrelsens arbetsutskotts så kallade årshjul med 
fasta informationer och avstämningar på kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Kommunens arbete med kommunikation för förändring redovisas tre 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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§ 367 Dnr 2021-00662 
Information om Trafikstrategi - utredningar FÖP Kungsbacka stad 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om hur arbetet med utredningarna 
kopplade till trafikstrategin för fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad 
fortlöper. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 368 Dnr 2021-00957 
Avstämning om revidering av åtgärdsplan för Kungsbacka kommuns 
klimatstrategi 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar upplägget för en 
ny åtgärdsplan för Kungsbacka kommuns klimatstrategi. 

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

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Malin Aronsson lämnar information om att det planerade 
julavslutningen kommer att bli av om inget oförutsett inträffar. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 370 Dnr 2021-01004 
Initiativ från Monica Neptun (L) om en tågstation i Frillesås 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar initiativet till kommunstyrelsen för 
ställningstagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamoten Monica Neptun (L) lämnar in ett initiativ om en tågstation i Frillesås om 
ska väckas i kommunstyrelsen på nästkommande sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
överlämna initiativet till kommunstyrelsen för ställningstagande och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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