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§ 213 Dnr 2021-00010 

Förändring av ärendelista 

Beslut 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 

godkänna förändring av ärendelistan, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Lisa Andersson (M) anmäler ett nytt ärende Ändring av 

sammanträdesdag 2021 för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 214 Dnr 2021-00582 

Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 1 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, 2021-04-21, § 38 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-04-13 

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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§ 215 Dnr 2021-00581 

Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt SoL, kvartal 1 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 & Arbetsmarknad, 2021-04-14, § 50 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-03-22 

Sammanställning av ej verkställda beslut, 2021-03-22 

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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§ 216 Dnr 2021-00427 

Ansökan om planbesked Varla 7:4 väster 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda 

åtgärden genom vidare planförfarande. 

Beslutsmotivering 

Fastigheten Varla 7:4 i Kungsbacka stad ligger enligt den fördjupade översiktsplanen 

för Kungsbacka stad (FÖP 09) inom grönområde för Varlaskogen. Det pågår ett 

arbete med ny fördjupad översiktsplan för staden där det bland annat utreds vilka 

natur- och friluftsvärden som finns inom området samt hur skogen ska användas 

långsiktigt. Därför är det inte lämpligt att planlägga för idrottsverksamhet på platsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ägaren till Varla 7:4 i Kungsbacka stad har genom ombud den 31 mars ansökt om 

planbesked för idrottsverksamhet så som gym, padel, rehab och kompletterande 

verksamheter och kontor. Byggnadens innehåll ska ansluta till omgivningens 

ändamål så som friluftsliv och även möjlighet till mountainbike och liknande. 

Fastigheten är delad av ett vägreservat och ansökan avser den västra delen av 

fastigheten som gränsar mot E6 i väster. Tillfarten är tänkt att gå från Stora 

Bäckleden i norr via kommunens fastighet till Varla 7:4. Fastighetsägaren anser att 

den föreslagna exploateringen dels skyddar Varlaskogen, dels skapar en attraktion 

för förbipasserade trafik på E6. Förslaget på byggnad innehåller en högre 

arkitektonisk utformning som skapar nyfikenhet.   

Fastigheten Varla 7:4 ligger i Varlaskogen utmed E6. Fastigheten berörs delvis av 

T18 från 1975 som är en vägsträckning som binder samman Stora Bäcksleden i norr 

och Varlabergsvägen i söder. Denna väg är inte utbyggd och detaljplanen för 

vägsträckning avses, enligt fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, att 

upphävas.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-12 

Ansökan om planbesked, 2021-03-31 

Karta, Varla 7:4, 2021-05-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Monica Neptun (L) yrkar bifall till samhällsbyggnadskontorets förslag. 
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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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§ 217 Dnr 2021-00548 

Ansökan om planbesked för Varla 7:4 öster 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda 

åtgärden genom vidare planförfarande. 

Beslutsmotivering 

Fastigheten Varla 7:4 i Kungsbacka stad ligger enligt den fördjupade översiktsplanen 

för Kungsbacka stad (FÖP 09) inom grönområde för Varlaskogen. Det pågår ett 

arbete med ny fördjupad översiktsplan för staden där det bland annat utreds vilka 

natur- och friluftsvärden som finns inom området samt hur skogen ska användas 

långsiktigt. Därför är det inte lämpligt att planlägga för bostäder på platsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ägaren till Varla 7:4 i Kungsbacka stad har den 30 april 2021 ansökt om planbesked 

för 288 bostäder i flerbostadshus. Fastigheten är delad av ett vägreservat och ansökan 

avser den östra delen av fastigheten som gränsar mot bostadsområdet i Varla samt 

Varlaskogen. Tillfarten är tänkt att gå från Stora Bäckleden i norr via kommunens 

fastighet till Varla 7:4. Fastighetsägaren vill skapa en byggnad med en högre 

arkitektonisk utformning och visuell attraktion som skapar nyfikenhet. Bostäderna 

kommer att ligga minst 150 meter från motorvägen. Fastighetsägaren anser att 

föreslagen utbyggnad av bostäder även ska främja tillträde till Varlaskogens 

rekreationsområde och göra det än mer tillgängligt.  

Fastigheten Varla 7:4 ligger i Varlaskogen utmed E6. Fastigheten berörs delvis av 

T18 från 1975 som är en vägsträckning som binder samman Stora Bäcksleden i norr 

och Varlabergsvägen i söder. Denna väg är inte utbyggd och detaljplanen för 

vägsträckning avses, enligt fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, att 

upphävas.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse, 2021-05-12 

Ansökan om planbesked, 2021-04-30 

Karta, östra delen av Varla 7:4, 2021-05-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Monica Neptun (L) yrkar bifall till samhällsbyggnadskontorets förslag. 

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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§ 218 Dnr 2017-00334 

Godkännande av Planprogram för kvarteret Ejdern, Väster om ån, etapp 
2 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner Planprogram för kvarteret Ejdern – Väster om ån, 

etapp 2 upprättad i december 2020, reviderad i maj 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav den 15 december 2020 kommundirektören i uppdrag att 

samråda kring planprogrammet för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad. Förslag till 

planprogram har sänts till berörda myndigheter, nämnder, föreningar och sakägare 

för yttrande, under perioden 19 januari till 23 februari 2020. I bifogad 

samrådsredogörelse kommenterar samhällsbyggnadskontoret inkomna yttranden. 

Under samrådstiden inkom 130 skrivelser samt två namnlistor med uppmaningen att 

”Gamla Alléskolan får inte rivas” med sammanlagt 445 underskrifter. 30 yttranden är 

från myndigheter, nämnder, föreningar/organisationer och 100 är från privatpersoner. 

Inkomna synpunkter berör i huvudsak ett bevarande av Alléskolan och förslag på vad 

byggnaden kan innehålla samt vilken typ av bro som planeras vid Hamntorget. 

Övriga synpunkter finns på byggnadshöjden, storlek på förskola och trafikföring i 

området. 

Planprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för utbyggnad av kvarteret 

Ejdern och att länka samman området med Kungsmässan, Valand och Innerstaden. 

Programområdet består i dag främst av en utbredd markparkering med gles 

bebyggelse. Utvecklingen av området med bostäder, verksamheter, restauranger, 

kontor, utbildningslokaler och parkområden syftar till att skapa en levande 

centrumkärna med högre stadsmässighet.  

Efter samrådstiden har programförslaget reviderats. Revideringen innebär att 

programkartan har kompletterats med användningen hotell inom hela 

utvecklingsområdet mellan Kungsbackaån och den nya sträckningen av huvudgatan. 

Programbeskrivningen har även kompletterats med ett stycke om kommunens 

klimatstrategi under rubriken Tidigare ställningstaganden samt ett stycke om 

hållbarhetsaspekterna av förslaget. 

Programbeskrivningen har också kompletterats med en mer utvecklad bedömning av 

att Natura 2000 inte påverkas av ett genomförande av förslaget och handlingen 

innehåller nu även samlade medskick till det kommande planarbetet. I övrigt är 

innehållet detsamma som i samrådshandlingen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-12 

Planprogram för kvarteret Ejdern, upprättad i december 2020, reviderad i maj 2021 

Samrådsredogörelse, 2021-05-12 

Kommunstyrelsen 2020-12-15, § 296 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Borg (S) yrkar att planprogrammet ändras så att det framgår att andelen 

lägenheter som planeras utgörs av 50 procent hyresrätter. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 

samhällsbyggnadskontorets och Eva Borgs (S) yrkande. 

Ordföranden (M) prövar först samhällsbyggnadskontorets förslag och finner att 

arbetsutskottet bifaller det. 

Ordförande (M) prövar därefter Eva Borgs (S) ändringsyrkande och finner att 

arbetsutskottet avslår Eva Borgs (S) yrkande. 
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§ 219 Dnr 2020-00555 

Godkännande av utredning av förutsättningarna för detaljplan för 
Sydöstra Centrum etapp 2 inklusive utredningens ställningstaganden 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner utredningen PM Sydöstra Centrum etapp 2 

förutsättningar för detaljplan, daterad 2021-04-23 och ställer sig bakom utredningens 

ställningstaganden som grund för kommande detaljplan med den ändringen att texten 

i tredje stycket på sidan 4 under rubriken ”Rekommendation” ändras så att det lyder: 

”Detaljplanen för Sydöstra Centrum etapp 2 bör ha som inriktning att 

planlägga för kontor eller liknande verksamheter samt bostäder i den norra 

delen av området”. 

Kommunstyrelsen förklarar uppdraget som lämnades den 20 oktober 2020 om att 

utreda förutsättningarna för detaljplanen som avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav den 20 oktober 2020 kommundirektören i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för detaljplan för Sydöstra Centrum etapp 2. Innan detaljplanen 

påbörjas i enlighet med antaget planprogram fanns behov av att utreda ett antal 

nyckelfrågor som påverkar detaljplanens avgränsning, innehåll och ekonomi. 

En av de frågor som utretts och som påverkar detaljplanens genomförbarhet är flytt 

av Räddningstjänsten. Detaljplanen kan inte påbörjas innan ett beslut att påbörja ett 

projekt att flytta Räddningstjänsten till annan plats har fattats. Utöver det har frågor 

om ett nytt stadshus, Hålabäcksskolans behov och övrig kommunal service utretts. 

Alla dessa frågor påverkar planens innehåll vilket i sin tur påverkar 

exploateringsekonomin. Även frågan om markköp kopplad till planens avgränsning 

och frågor gällande markanvisning och samordning med etapp 1 har utretts. 

När frågan om lokalisering av räddningstjänstens lokaler inom Klovstens 

verksamhetsområde utretts enligt kommunstyrelsens beslut från den 23 mars 2021, 

finns möjligheter att påbörja detaljplanearbetet och då kan ett beslut avseende 

planuppdrag samt projektbeställning för Sydöstra Centrum etapp 2 fattas.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-12 

PM Sydöstra Centrum etapp 2 förutsättningar för detaljplan, 2021-04-23 

Kommunstyrelsen 2021-03-23, § 81 

Kommunstyrelsen 2020-10-20, § 236 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Hansson (C) yrkar att texten i tredje stycket på sidan 4 under rubriken 

Rekommendation ändras så att det lyder: 
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”Detaljplanen för Sydöstra Centrum etapp 2 bör ha som inriktning att planlägga för 

kontor eller liknande verksamheter samt bostäder i den norra delen av området”.  

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 

samhällsbyggnadskontorets samt Fredrik Hanssons (C) yrkande om ändring. 

Ordföranden (M) prövar först samhällsbyggnadskontorets förslag och finner att 

arbetsutskottet bifaller det. 

Ordförande (M) prövar därefter Fredrik Hanssons (C) ändringsyrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller det. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (20) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-06-01 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 220 Dnr 2021-00591 

Uppdrag att riva bostadsmoduler på Smörhålevägen 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att tillse att två bostadsmoduler 

på Smörhålevägen rivs. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Service har återlämnat två bostadsmoduler belägna på fastigheten 

Kungsbacka 6:1 med adress Smörhålevägen 16A, 16B samt 22, till 

kommunstyrelsen. Bostadsmodulerna är i dåligt skick och i behov av renovering. 

Avdelningen för fastighet inom förvaltningen för Service har gjort bedömningen att 

det krävs investeringar om cirka 1 200 000 kronor för att nå lägsta godtagbara 

standard på byggnaderna. 

Byggnaderna ligger beläget på den kommunägda fastigheten Kungsbacka 6:1, söder 

om Inlagsvägen. Det handlar totalt om två byggnader som rymmer två respektive 

fyra lägenheter i sig. Service Fastighet har tidigare upplåtit lägenheterna med 

hyreskontrakt till personer som haft svårigheter med att få vanliga hyreskontrakt. 

Samhällsbyggnadskontorets har inget förslag på alternativt nyttjande av 

byggnaderna. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-12 

Nämnden för Service, 2020-11-26, § 110 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2020-10-25 

Skrivelse från polismyndigheten, 2020-10-19 

Kartbilaga, 2021-05-06 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 

samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller det. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (20) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-06-01 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 221 Dnr 2021-00164 

Information om hållbarhetsarbetet (från årshjul) 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om vattnets status i kommunen och 

hur kommunen arbetar med dagvatten och med målet att samtliga vatten i kommunen 

ska uppnå kvalitetsnivån god status. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 

notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-06-01 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 222 Dnr 2016-00714 

Information om förstudie för Forsbergen och Forsgården 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar den förstudie 

som pågår i Forsbergen och Forsgården för planering av bostäder. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 

notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-06-01 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 223 Dnr 2020-00313 

Information om genomförd workshop för fördjupad översiktsplan för 
Kungsbacka stad 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar resultatet av de 

workshops som har genomförts inom ramen för arbetet med att ta fram en ny 

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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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-06-01 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 224 Dnr 2020-00547 

Avstämning Kungsbacka Arena 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar hur arbetet med 

Kungsbacka Arena ska bedrivas framöver. Informationen berör också de dialoger 

som hittills har förts med näringslivet rörande drift av Kungsbacka Arena samt 

etablering i arenas lokaler. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 

notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-06-01 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 225 Dnr 2021-00014 

Information från ledamöter och förvaltning 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommundirektör Malin Aronsson lämnar följande information: 

- Arbetsutskottets sammanträde den 15 juni kommer att pågå även på 

eftermiddagen 

- Senaste uppdateringarna rörande Covid-19 och avvecklingen av 

restriktionerna. 

- Semesterplanering rörande tillförordnad kommundirektör under 

kommundirektörens sommarsemester. 

- Återkoppling rörande dialog med arrangörerna av Scandinavian Mixed. 

Biträdande kommundirektör Anders Johansson lämnar information om 

visselblåsardirektivet och hur kommunen planerar för det arbetet som kommer då 

lagstiftningen börjar gälla. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 

notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-06-01 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 226 Dnr 2020-00443 

Ändring av sammanträdesdag 2021 för kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ändrar sin sammanträdesdag från den 24 augusti 

med start kl. 08:30 till den 31 augusti med start kl. 08:30 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 

fastställer varje år, kommande års sammanträdesdagar. 

Såväl kommunfullmäktige som kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 

arbetsutskott har fastställt sina sammanträdesdagar 2021. 

Då kommunstyrelsen behöver tidigarelägga sitt sammanträde i augusti och förlägga 

sitt sammanträde den 24 augusti, behöver kommunstyrelsens arbetsutskott flytta sitt 

sammanträde från den 24 augusti till den 31 augusti. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ändrar sin 

sammanträdesdag från den 24 augusti med start kl. 08:30 till den 31 augusti med start 

kl. 08:30 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, eget 

yrkande. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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