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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträde tisdagen den 28 september 2021 kl. 08:30 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Eva Borg 

1.  Rapport från nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad 
av ej verkställda beslut enligt 
SoL, kvartal 2 2021 

2021-00875  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden 
för Gymnasium & Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f 
§ socialtjänstlagen, till protokollet. 

2.  Remittering av motion från 
Carita Boulwén (SD) m.fl. om 
ändring av riktlinjer för 
dagarvode 

2021-00864  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till arvodesberedningen för yttrande. 

3.  Remittering av motion från 
Carita Boulwén (SD) m.fl. om 
utökad budgetberedning 

2021-00865  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till kommunledningskontoret för 
besvarande. 

4.  Remittering av motion från 
Magdalena Sundqvist (S) om 
framtagande av 
oppositionsbudget på 
demokratiska grunder i 
Kungsbacka 

2021-00842  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till kommunledningskontoret för 
besvarande. 

5.  Svar på motion från Eva Borg 
(S) m.fl. om demokratidagar 

2021-00430  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionens intention 
och ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur 
motionens intentioner kan genomföras så att fokus 
blir på att förankra och försvara demokratin. 
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6.  Internationell policy för 
Kungsbacka kommun 
 
Klockan 08:45-08:55 
 
Rebecca Cunevski, 
Anneli Skoglund 

2020-01167  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar internationell policy, 
daterad 2021-06-23. 
 
Internationell policy, antagen av 
kommunfullmäktige 2015-02-03, § 15, upphör 
samtidigt att gälla.  

7.  Information om EU-projekt 
under programperioden 2014-
2020 
 
Klockan 09:00-09:20 
 
Rebecca Cunevski, 
Anneli Skoglund 

2021-00908  - 

8.  Avslut av uppdrag att ta fram 
riktlinjer för profilering och 
särprofilering 

2020-00413  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget att ta fram 
kommungemensamma riktlinjer för profilering och 
särprofilering, som lämnades 2020-06-23 §138, för 
avslutat.  

9.  Godkännande av 
projektbeställning samt 
överlämnande för att upprätta 
detaljplan för verksamheter 
inom Kungsbacka 6:27 och 
Hammargård 1:7 

2021-00213  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för 
detaljplan för verksamheter inom Kungsbacka 6:27 
och Hammargård 1:7 i Kungsbacka, daterad 2021-
09-06. 
 
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden 
att upprätta förslag till detaljplan för verksamheter 
inom Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7 i 
Kungsbacka.  

10.  Information om 
lokaliseringsutredning förskola i 
Kolla 
 
Klockan 09:25-09:45 
 
Maria Malone, 
Susanne Calming, 
Yvonne Ohlsson 

2021-00701  - 
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11.  Information om 
samhällsbyggnadskontorets 
arbete med planbesked 
 
Klockan 10:00-10:20 
 
Stina Wikström, 
Viktoria Fagerlund 

2021-00849  - 

12.  Ansökan om planbesked för 
Släps-Kullen 2:298, 2:296 och 
2:71 

2021-00288  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare 
planförfarande. 

13.  Ansökan om planbesked för 
Vallda 4:78, skifte 3 

2021-00696  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare 
planförfarande. 

14.  Information om uppföljning av 
lokalplanen (från årshjul)  
 
Klockan 10:25-11:10 
 
Emma Kjernald, 
Maria Rosenberg (Service), 
Johan Burman (Service), 
Lovisa Eld (Service), 
Yvonne Olsson (Service), 
Ing-Britt Blomberg 

2021-00028  - 

15.  Avstämning om initiativärende 
- Uppdrag om att ta fram 
handlingsplan mot 
hedersrelaterat våld (40 min) 
 
Klockan 11:15-11:55 
 
Sven-Erik Bergström, 
Viktoria Fagerlund, 
Mevludina Abazovic (Kultur & 
Fritid), 
Astrid Bayard (Kultur & Fritid) 

2019-00883  - 
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16.  Information från ledamöter och 
förvaltning 

2021-00014  - 

 
 
 
Lisa Andersson 
ordförande 

 
 
 
Andrea Egerlundh 
kommunsekreterare 
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