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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträde tisdagen den 31 augusti 2021 kl. 08:30 
Kungsbackarummet, Storgatan 37   
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Fredrik Hansson 

1.  Överenskommelse om regional 
EU-medfinansiering 2021-2027  
 

2021-00579  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner Överenskommelse om 
regional medfinansiering 2021-2027. 
Kungsbacka kommun medfinansierar den 
gemensamma potten med 2 500 000 kronor/år, under 
förutsättning att överenskommelsen godkänns av 
samtliga parter. 

2.  Avslut av uppdrag avseende det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 
 

2017-00432  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget med åtgärder 
för det systematiska arbetsmiljöarbetet som 
lämnades 2018-03-27, § 75, för avslutat. 

3.  Avslut av uppdrag om översyn 
av principer för 
huvudmannaskap i 
verksamhetsområden 
 

2013-00051  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar uppdraget 
om att se över principerna för huvudmannaskap i 
verksamhetsområden som lämnades 2013-01-15, § 
4, för avslutat.  

4.  Avslut av uppdrag om planering 
Inlags idrottsområde 
 

2017-00469  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget om att 
planera Inlags idrottsområde givet 2017-09-26, § 
212, som avslutat med bakgrund till de 
detaljplanearbeten som pågår inom området.  
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5.  Avslut av uppdrag att lokalisera 
omlastningscentral till 
Duveheds verksamhetsområde 
 

2018-00007  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget om att ta fram 
förslag på lokalisering av omlastningscentral inom 
Duveheds verksamhetsområde givet 2019-11-26, § 
279, som avslutat. 

6.  Avslut av uppdrag om förskolor 
och skolor inom Björkris etapp 
2 
 

2019-00042  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen förklarar uppdrag att se över 
behovet av förskolor och skolor i Björkris givet 
2019-02-19, § 47 som avslutat. 

7.  Svar på motion från Agnetha 
Ernegård (-) m.fl. om 
bostadsförmedling till 
ungdomar 

2020-00329  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med 
hänvisning till befintliga arbetssätt exempelvis 
genom kommunens bostadsförmedling, genom Eksta 
AB:s ungdomslägenheter samt med hjälp av det 
statliga stödet från 2021 för hyresrätter.  

8.  Svar på motion från Maria 
Losman (MP) om 
samhällsplanering bergtäkter 
och schaktmassor 

2019-00779  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att en materialförsörjningsplan bör 
utarbetas på regional nivå.  

9.  Ansökan om planbesked för 
Forsbergen 

2021-00599  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare 
planförfarande. 

10.  Information om hållbart boende 
(från årshjul) 
 
Klockan 08:50-09:30 
 
Emma Kjernald, 
Cynthia Runefjärd, 
Karin Martinsson, 
Johan Burman 

2018-00045  - 
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11.  Information om ny 
kommunomfattande 
översiktsplan inför antagande 
 
Klockan 09:35-10:00 
 
Raquel Sandblad, 
Viktoria Fagerlund 

2021-00274  - 
    

12.  Information om fördjupad 
översiktsplan för Kungsbacka 
stad 
 
Klockan 10:15-10:35 
 
Andrea Eriksson, 
Viktoria Fagerlund, 
Sandra Lindahl 

2020-00313  - 
    

13.  Information om kollektivtrafik- 
och infrastrukturfrågor (från 
årshjul) 
 
Klockan 10:40-11:20 
 
Agneta Nordström, 
Sandra Lindahl, 
Sven-Erik Bergström, 
Christian Carlsson 
Emma Kjernald 

2021-00156  - 
    

14.  Godkännande av 
projektbeställning samt 
överlämnande för att upprätta 
detaljplan för bostäder inom 
Norra Kyvik- och 
Ekekullsområdet 
 
Klockan 11:25-11:45 
 
Emma Kjernald, 
Ida Lennartsson, 
Stina Wikström, 
Hanna Ståhl 

2021-00652  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för 
detaljplan för bostäder inom Norra Kyvik- och 
Ekekullsområdet i Kullavik, daterad 2021-08-11.  
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden 
att upprätta förslag till detaljplan för bostäder inom 
Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik. 
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15.  Information från ledamöter och 
förvaltning 

2021-00014  - 

 
 
 
Lisa Andersson 
ordförande 

 
 
Andrea Egerlundh 
kommunsekreterare 
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