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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträde tisdagen den 16 mars 2021 kl. 08:30 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Monica Neptun 

1.  Rapport från nämnden för Vård 
& Omsorg om ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, 
kvartal 4 2020 

2021-00271  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. 

2.  Rapport från nämnden för 
Individ & Familjeomsorg enligt 
socialtjänstlagen och lagen om 
stöd och service till vissa 
funktionshindrade kvartal 4 
2020 

2021-00285  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. 

3.  Fördelning av stadsbidrag från 
Skolverket 

2021-00306 Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fördelar Kungsbacka kommuns 
andel av skolmiljarden med 7 169 477 kronor till 
nämnden för Förskola & Grundskola och 2 745 920 
kronor till nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad. 
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4.  Ansvar för reservkraft vid vård- 
och omsorgsboenden 

2020-00963  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till nämnden 
för Vård & Omsorg för vidare hantering och 
konstaterar att ansvaret åligger nämnden för Vård & 
Omsorg att utreda vad som behövs för att 
upprätthålla den samhällsviktiga verksamhet som 
bedrivs inom nämndens ansvarsområde och därefter 
kravställa till fastighetsägare. 

5.  Val av ägarrepresentant till 
Inera ägarråd och årsstämma 
2021 

2021-00030  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen utser Anders Johansson till 
ägarrepresentant för Kungsbacka kommun vid Inera 
AB:s ägarråd och årsstämma den 12 maj 2021 

6.  Svar på Göteborgsregionens 
remiss om ett eventuellt 
samordningsuppdrag i 
kulturfrågor för 
Göteborgsregionen 

2020-01169  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-03-01 
och översänder det som sitt svar till 
Göteborgsregionen. 

7.  Svar på 
Utbildningsdepartementets 
remiss över promemorian Ökad 
kvalitet i lärarutbildningen och 
fler lärare i skolan 

2021-00075  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-03-01 
och översänder det som sitt svar till 
Utbildningsdepartementet. 

8.  Svar på 
Utbildningsdepartementets 
remiss Samverkande krafter - 
för stärkt kvalitet och 
likvärdighet inom komvux för 
elever med svenska som 
andraspråk (SOU 2020:66) 

2020-01193  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-03-01 
och översänder det som sitt svar till 
Utbildningsdepartementet. 

9.  Svar på Justitiedepartementets 
remiss, Krav på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap 
för svenskt medborgarskap 

2021-00073  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-03-
05, och översänder det som sitt svar till 
Justitiedepartementet. 
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10.  Information om Säröhus 
 
Klockan 08:50-09:10 
 
Emma Kjernald, Ida 
Lennartsson, Anna-Karin 
Ljungman, Anna Rehnberg, 
Katarina Öryd, Hanna Ståhl,  

2017-00096  - 

11.  Information om gemensam 
profil för Kungsbacka kommun 
 
Klockan 09:15-09:45 
 
Elisabeth Lundin, Fredrik 
Simson, Viktoria Forsberg 

2020-00413  - 

12.  Avstämning om remissvar över 
hemställan från Region Halland 
och Hallands läns kommuner 
gällande ansvar för regional 
fysisk planering 
 
Klockan 10:00-10:30 
 
Andrea Ericsson 

2021-00172  - 

13.  Information från Vård & 
Omsorg med anledning av 
coronapandemin 
 
Klockan 10:35-11:20 
 
Lillemor Berglund, Linda 
Tilander, Maria Hallberg, 
Katarina Apelkvist, ordförande 
Vård & Omsorg Hravn Forsne  

2020-00421  - 

14.  Information och dialog om HR-
frågor (från årshjull) 
 
Klockan 11:25-11:55 
 
Jesper Edlind 

2021-00153  - 
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15.  Information från ledamöter och 
förvaltning 

2021-00014  - 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Andrea Egerlundh 
kommunsekreterare 
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