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§ 109 Dnr 2021-00010 

Förändring av ärendelista 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förändring av ärendelista. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Lisa Andersson (M) anmäler två extra ärenden till dagens sammanträde: 

- Flaggning i kommunen på Nordens dag den 23 mars 2021 

- Initiativ om trygg och säker upphandling. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 

godkänna förändring av ärendelistan, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 110 Dnr 2021-00271 

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

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, 2021-02-17, § 16 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2021-01-19 

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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§ 111 Dnr 2021-00285 

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

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, 2021-02-18, § 13 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-03 

Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 4, 2020 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 1-

4 2020 

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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§ 112 Dnr 2021-00306 

Fördelning av statsbidrag från Skolverket 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fördelar Kungsbacka kommuns andel av skolmiljarden med 50 

procent till nämnden för Förskola & Grundskola och 50 procent till nämnden för 

Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Sammanfattning av ärendet 

Med bakgrund i pågående pandemi har regeringen beslutat att förstärka det statliga 

stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor år 2021. Syftet med tillskottet är att 

bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och 

elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Tillskottet är tillfälligt och 

går under benämningen ”skolmiljarden”. 

Statsbidraget fördelas till kommunerna proportionellt utifrån antalet barn och unga i 

åldrarna 6-19 år. Skolorna behöver inte ansöka om pengarna. De betalas ut till alla 

kommuner. Hälften av stödet betalas ut under februari månad och hälften under juni 

månad. Det är upp till varje kommun att bestämma hur medlen ska användas, men 

bidragen till de enskilda huvudmännen i kommunen ska ges utifrån samma grunder. 

Kungsbacka kommuns del av det tillfälliga statsbidraget uppgår till 9 915 397 kr, 

varav hälften har betalats ut under februari. Statsbidraget berör nämnden för Förskola 

Grundskola samt nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad.  

Som stöd för kommunerna att hantera erhållet bidrag i den ekonomiska 

redovisningen har Rådet för kommunal redovisning (RKR) lämnat ett yttrande. 

Slutsatsen är att bidraget ska klassificeras som ett generellt statsbidrag i den externa 

redovisningen. I Kungsbacka kommun hanteras de generella statsbidragen centralt på 

finans och utgör därefter grund för ramtilldelning till nämnderna. Denna hantering 

följer av kommunens beslutade ekonomistyrningsprinciper. Följden av beslutet är att 

intäkterna år 2021 i form av generella statsbidrag höjs, samt att berörda nämnder 

erhåller motsvarande ramökning. Årets budgeterade resultat påverkas således inte av 

beslutet. Det är sedan upp till respektive nämnd att fördela medel till de fristående 

huvudmännen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-08 

Beslut Skolverket Dnr 2021:283 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till 

skolväsendet 2021 ”skolmiljarden” inklusive beslutsbilaga med fördelning per 

kommun. 

Fördelning av bidrag utifrån ålderskategorier i Kungsbacka kommun 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Monica Neptun (L) yrkar att pengarna fördelas med 50 procent till nämnden för 

Gymnasium & Arbetsmarknad och 50 procent till nämnden för Förskola & 

Grundskola. 

Beslutsgång 

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

kommunledningskontorets respektive Monica Neptuns (L). Ordföranden (M) prövar 

förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Monica Neptuns (L) 

förslag. 
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§ 113 Dnr 2020-00963 

Ansvar för reservkraft vid vård- och omsorgsboenden 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Vård & Omsorg har gjort en framställan till kommunstyrelsen där 

nämnden för Vård & Omsorg har beslutat att föreslå att kommunstyrelsen beslutar att 

uppdra åt kommunledningskontoret att utreda var i kommunen huvudansvar för 

frågan om reservkraft till vård- och omsorgsboenden ska ligga, samt planera för 

framtida budgetmedel för investering, service och drift av en stationär reservkraft 

med tillräcklig kapacitet för att klara verksamhetens behov. 

Krishanteringssystemet i Sverige bygger på tregrundläggande principer: ansvar, 

närhet och likhet. 

Ansvarsprincipen innebär att den som har ett ansvar för en verksamhet under 

normala förhållanden har motsvarande ansvar även under krissituationer. Ansvaret 

inkluderar att vidta de åtgärder som krävs för att både skapa robusthet och 

krishanteringsförmåga. Reservkraft är ett sätt att trygga elförsörjningen i händelse av 

elavbrott. 

Inom vård och omsorgsområdet är det i vissa fall helt nödvändigt för människors liv 

och hälsa att verksamhetsutövarna har tillgång till elektrisk kraft även vid 

strömavbrott. Av patientsäkerhetslagen följer att vårdgivaren ska planera, leda och 

kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) upprätthålls. 

Det kan alltså konstateras att det finns vissa krav som indirekt innefattar tillgång till 

reservkraft kan anses nödvändigt och att sakna tillgång till reservkraft kan innebära 

att verksamheten inte når upp till de kvalitetskrav som kan ställas på den enligt 

gällande författningsbestämmelser. 

För att tydliggöra vad som behövs för att upprätthålla den samhällsviktiga 

verksamhet som bedrivs bör kontinuitetsplanering/-hantering genomföras. 

Kontinuitetshantering fokuserar på planering, så att organisationen ska kunna 

upprätthålla verksamheter och processer oavsett händelse. Genom att planera 

organisationens hantering av inträffad händelse – från en enklare incident till full kris 

– skapas förutsättningar för att möta oförberedda händelser på ett effektivt sätt och på 

så sätt upprätthålla samhällsviktiga verksamheter. 

I kontinuitetshantering och vid hantering av olika händelser är alltså reservkraft en 

del av säkerhetsarbetet som går ut på att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter. 

Att ta fram och analysera var och vilken kapacitet som krävs för att upprätthålla 
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verksamheten åligger respektive nämnd som bedriver samhällsviktig verksamhet att 

genomföra. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02- 24 

Nämnden för Vård & Omsorg, 2020-10-26, § 85 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-09-28 

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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§ 114 Dnr 2021-00030 

Val av ägarrepresentant till Inera ägarråd och årsstämma 2021 

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 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 15 juni 2017 att förvärva fem aktier i Inera AB och 

därmed också bli delägare i bolaget. Bolaget koordinerar och utvecklar digitala 

tjänster i samverkan med landsting, regioner och kommuner. Inera AB ägs till största 

delen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Som delägare i Inera AB är Kungsbacka kommun inbjuden till ägarråd den 12 maj. 

Ägarrådet kommer att ske digitalt. 

För att deltagaren ska vara en giltig representant för kommunen behöver denne 

formellt utses till ägarrepresentant vid ägarrådet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01 

Inbjudan till ägarråd, 2021-02-10 

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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§ 115 Dnr 2020-01169 

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

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-03-01 och översänder det som sitt 

svar till Göteborgsregionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Göteborgsregionens (GR) förbundsstyrelse har till medlemskommunerna översänt en 

utredning om ett eventuellt samordningsuppdrag till GR i kulturfrågor. I avsaknad av 

ett formellt beslut om att GR har ett samordningsuppdrag inom kulturområdet, finns 

det istället sedan ett tiotal år ett informellt nätverk bestående av kultur- och 

fritidscheferna i GR-kommunerna. 

Göteborgs stad deltar inte finansiellt i nätverksarbetet, men medverkar genom en 

representant. Kungsbacka kommun deltar i nätverket, men tar inte del av de medel 

som Västra Götalandsregionen (VGR) tillskjuter för kultursatsningar i länet. Nu 

föreslås att nätverket införlivas i GR och att GR får ett uppdrag att samordna 

kulturfrågor. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2021-03-01 

Yttrande, 2021-03-01 

Nämnden för Kultur & Fritid 2021-02-18, § 4 

Förvaltningen för Kultur & Fritid, tjänsteskrivelse 2021-01-31 

Göteborgsregionens utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande 

kulturfrågor 2020-03-03 

Göteborgsregionens förbundsstyrelses remissbrev 2020-12-10 

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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§ 116 Dnr 2021-00075 

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

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-03-01 och översänder det som sitt 

svar till Utbildningsdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsdepartementet har översänt en promemoria 2021-01-15 om Ökad kvalitet 

i lärarutbildningen och fler lärare i skolan för yttrande. Förslagen i promemorian 

syftar till att reformera lärarutbildningen. 45 000 lärare och förskollärare kan komma 

att saknas 2033. En betydande orsak till lärarbristen är att antalet barn och elever har 

ökat med över en halv miljon, eller 22 procent under den senaste tioårsperioden. 

Läraryrket har också fått minskad attraktionskraft. 13 procent av de med 

lärarutbildning, eller närmare 29 000 personer, arbetade 2018 utanför 

utbildningsbranschen. Fler vägar in i läraryrket behövs. Kraven på utbildningen ska 

skärpas och fler lärarledda timmar ska införas. Vidare ska kopplingen mellan teori 

och praktik stärkas och fokus på metodiken ska öka. Det ska bli lättare för 

akademiker att välja läraryrket. Studietakten ska höjas och längden på utbildning 

kortas ner. Möjligheterna att arbeta i skolan och samtidigt studera till lärare ska 

förbättras. Eftersom skolan enligt skollagen (2010:800) ska vila på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet är det viktigt med ett forskande arbetssätt i lärarnas 

yrkesliv. Det är därför viktigt att forskarutbildade lärare medverkar i 

lärarutbildningen. 

Förslagen genomförs i en ny förordning om utbildning till lärare med tydligt fokus på 

examensmålen och i en ny förordning om försöksverksamhet med kompletterande 

pedagogisk utbildning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-03-01 

Yttrande 2021-03-01 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads yttrande 2021-02-22 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads beslut (ordförandebeslut) 2021-02-

22 

Nämndens för Förskola & Grundskolas yttrande 2021-02-17, § 23 

Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse 2021-02-10 
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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 16 (25) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-03-16 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 117 Dnr 2020-01193 

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

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-03-01 och översänder det som sitt svar 

till Utbildningsdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommun har fått möjlighet att tycka till om Utbildningsdepartementets 

utredning Samverkande krafter - för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för 

elever med svenska som andraspråk (SOU 2020:66). 

Samtliga utredningens förslag syftar till att elever i SFI och SFI i kombination med 

andra kurser i komvux ska ta del av en utbildning med stärkt kvalitet. Ett av 

förslagen, införandet av det kommunala språkansvaret, KSA, syftar till att få fler att 

delta i SFI, minska avbrotten och underlätta återgång i studier efter nödvändiga 

uppehåll och avbrott. En ökning av obrutna utbildningskedjor har positiva effekter på 

sfi-elevernas lärande och de kan nå målen i sfi på kortare tid 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-01 

Yttrande, 2021-03-01 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2021-02-10, § 17 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads yttrande, 2021-02-02 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-02-03 

SOU 2020:66 - Samverkande krafter - för stärkt kvalitet och likvärdighet inom 

komvux för elever med svenska som andraspråk 

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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§ 118 Dnr 2021-00073 

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

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-03-05, och översänder det som sitt 

svar till Justitiedepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringskansliet har översänt den statliga utredningen (SOU 2021:2) Krav på 

kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap för yttrande. 

Syftet med krav på språkkunskaper och om det svenska samhället är att stärka 

medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle. Medborgarskapet står 

för samhörighet med Sverige utifrån objektiva, konkreta faktorer och förenar alla 

medborgare. Kraven ska omfatta den som har fyllt 16 år men inte 67 år, med vissa 

undantag. Det ska tas fram en ny bok för samhällskunskap och ett 

medborgarskapsprov. Provet ska genomföras digitalt och bestå av ett delprov i 

svenska och ett delprov i grundläggande samhällskunskap. 

Den totala samhällsekonomiska kostnaden för förslagen beräknas till cirka 35 

miljoner kronor. Kommunernas kostnader för att anordna svenska för invandrare 

bedöms öka med anledning av förslaget om krav på kunskaper i svenska och 

samhällskunskap för medborgarskap. Kostnaderna föreslås finansieras genom anslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-03-05 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad (ordförandebeslut) 2021-02-26 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads yttrande 2021-02-25 

Nämnden för Förskola & Grundskola, 2021-02-17, § 22 

Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse 2021-01-27 

Utredningen Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt 

medborgarskap (SOU 2021:2) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Borg (S) yrkar avslag till kommunledningskontorets förslag till yttrande. 

Beslutsgång 

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

kommunledningskontorets respektive Eva Borgs (S) avslagsyrkande. Ordföranden 

(M) prövar förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller 

kommunledningskontorets förslag. 
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§ 119 Dnr 2017-00096 

Information om Säröhus 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar arbetet med att ta 

fram en detaljplan för Säröhus. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 

notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 120 Dnr 2020-00413 

Information om gemensam profil för Kungsbacka kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om hur arbetet fortlöper med att ta 

fram en gemensam profil för Kungsbacka kommun. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 

notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 121 Dnr 2021-00172 

Avstämning om remissvar över hemställan från Region Halland och 
Hallands läns kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får information om och diskuterar kommunens remissvar rörande 

ansökan om att Region Hallands ansökan till Finansdepartementet om att bli 

tilldelade det utökade uppdraget för regional fysisk planering. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 

notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 122 Dnr 2020-00421 

Information från Vård & Omsorg med anledning av coronapandemin 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får information från företrädare för nämnden, 

respektive förvaltningen för Vård & Omsorg om kvaliteten inom nämnden för Vård 

& Omsorgs verksamhet med anledning av coronapandemin. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 

notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 123 Dnr 2021-00153 

Information och dialog om HR-frågor (från årshjull) 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om nyckeltal från HR-

uppföljningen 2020 och hur planen för arbetet framöver ser ut. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 

notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 124 Dnr 2021-00014 

Information från ledamöter och förvaltning 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Eva Borg (S) lämnar information från senaste sammanträdet med förbundsstyrelsen i 

Räddningstjänsten Storgöteborg. 

Ordförande Lisa Andersson (M) lämnar information senast sammanträdet med 

Kommun- och Regionledningsforum (KRF) där man bland annat diskuterade den 

tillväxtstrategi som Region Halland håller på och tar fram. 

Kommundirektör Malin Aronsson lämnar information om lönesättning för 

förvaltningschefer. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 

notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 125 Dnr 2021-00339 

Flaggning i kommunen på Nordens dag 23 mars 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunen på lämpligt sätt ska flagga 

på kommunens officiella flaggstänger vid stadshuset den 23 mars för att 

uppmärksamma Nordens dag. 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommun har fått en förfrågan från föreningen Norden som uppmanar 

kommunen att uppmärksamma Nordens dag den 23 mars genom att flagga på 

kommunens officiella flaggstänger, förslagsvis nordiskt eller annat sätt. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Föreningen Norden, 2021-03-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att arbetsutskott beslutar att kommunen på 

lämpligt sätt ska flagga på kommunens officiella flaggstänger vid stadshuset den 23 

mars för att uppmärksamma Nordens dag. 

Beslutsgång 

Ordförande (M) prövar sitt yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Teknik, nämnden för Service, Föreningen Norden Fjärås-Löftadalens 

avdelning 
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§ 126 Dnr 2021-00351 

Initiativ från Lisa Andersson (M) m.fl. om trygg och säker upphandling 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar initiativet till kommunstyrelsen för 

ställningstagande. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Lisa Andersson (M) lämnar in ett initiativ om trygg och säker 

upphandling, undertecknat Lisa Andersson (M) Fredrik Hansson (C) Monica Neptun 

(L) Niklas Mattson (KD som ska väckas i kommunstyrelsen på nästkommande 

sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Initiativ från Lisa Andersson (M) mfl., 2021-03-16 
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