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 ANSLAG / BEVIS 
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Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 83 Dnr 2021-00010  

Förändring av ärendelista 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förändring av ärendelista. 

Sammanfattning av ärendet 

Ärende nummer 9 på ärendelistan: Information - Vad berättar vi om platsen 

Kungsbacka kommun, utgår från dagens sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 

godkänna förändring av ärendelistan, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 84 Dnr 2020-01178  

Utdelning ur Arvid och Hildur Anderssons donationsfond 2020 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner utdelning om 18 500 kronor från Arvid och Hildur 

Anderssons fond enligt förslag från nämnden för Individ & Familjeomsorg, daterat 

2020-10-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Individ och Familjeomsorg ska ge förslag åt kommunstyrelsen att 

besluta om utdelning ur Arvid och Hildur Anderssons fond. Tillgängligt belopp för 

utdelning 2020 är 18 500 kronor. 

Kriterierna för utdelning ur fonden är följande: 

Årlig avkastning av denna fond skall användas till utbildning av ungdom och vård av 

behövande, ålderstigna, sjuka och invalidiserade personer från Släps församling i den 

mån deras behov icke kan tillgodoses av allmänna medel eller andra bidrag. 

Hälften av fondens avkastning ska främja utbildning av ungdom och hälften ska 

användas till vård, denna del delas ut efter förslag från nämnderna Individ & 

Familjeomsorg samt Vård & Omsorg. 

Sju ansökningar har inkommit till förvaltningen för Individ & Familjeomsorg varav 

sex av de sökande uppfyller kriterierna för att få medel ur stiftelsen, se bilaga. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-25 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-12-10, § 179 

Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-31 

Sammanställning över inkomna ansökningar, 2020-10-31 

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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§ 85 Dnr 2021-00127  

Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt SoL, kvartal 4 2020 

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, 2021-01-20, § 6 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-12-22 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad, sammanställning av ej verkställda 

beslut fjärde kvartalet 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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§ 86 Dnr 2020-01150  

Remittering av motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska 
måltider 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Förskola & 

Grundskola för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Johan Tolinsson (S) har inkommit med en motion om att erbjuda personalen inom 

förskola, fritidshem och grundskola fria pedagogiska måltider. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige, 2021-02-02, § 16 

Motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska måltider, 2020-12-14 

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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§ 87 Dnr 2020-01159  

Remittering av motion från Kent Stenhammar (S) om att bygga 
passiv/plusenergihus i större omfattning 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till byggnadsnämnden och 

Eksta Bostads AB för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Kent Stenhammar (S) har inkommit med en motion om att bygga 

passiv/plusenergihus i större omfattning. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige, 2021-02-02, § 17 

Motion från Kent Stenhammar (S) om att bygga passiv/plusenergihus i större 

omfattning, 2020-12-14 

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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§ 88 Dnr 2021-00091  

Svar på remiss över bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-02-01, och översänder det som sitt 

svar till Varbergs kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Varbergs kommun har upprättat ett förslag till Bostadsförsörjningsstrategi. Varje 

kommun ska enligt bostadsförsörjningslagen (BFL 2000:1383) skapa förutsättningar 

för alla i kommunen att leva i goda bostäder. För att kunna uppfylla lagens mål krävs 

det att kommuner har en bra planering för bostadsförsörjningen. Strategins syfte är 

att strategiskt och långsiktigt ange hur Varbergs kommun arbetar för att skapa 

förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Detta som en del i en 

översiktlig planering i kommunen.  

Varbergs kommun utgår från tre huvudstrategier för bostadsförsörjning. 

Huvudstrategierna är: 

Skapa förutsättningar för utveckling i hela kommunen  

Bidra till ett hållbart samhälle för alla 

Samverka, engagera och förenkla för samhällets aktörer  

Varje strategi är nedbruten i ett antal planeringsprinciper som stödjer en hållbar 

samhällsutveckling, och ingår i en handlingsplan. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-01 

Yttrande, 2021-02-01 

Förslag till Bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun 

Underlag till Bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun 

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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§ 89 Dnr 2021-00141  

Information om kontorsutredning för Kungsbacka stad 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om hur arbetet med 

kontrosutredningen för Kungsbacka kommun fortskrider. Bland annat redovisas hur 

kontorsarbetsplaster kan koncentreras i kluster och vad som driver att ett 

kontorskluster fungerar.  

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 

notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 90 Dnr 2020-00547  

Avstämning Kungsbacka Arena 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar upplägget för 

projektet Kungsbacka Arena. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 

notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 91 Dnr 2017-00482  

Avstämning om invånardialog och prioinitiativ medskapande 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om hur kommunen planerar att 

arbeta med invånardialog och prioinitiativet medskapande. Prioinitiativ är 

kommunens arbetssätt för att bryta ner och arbeta med kommunfullmäktiges mål. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 

notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 92 Dnr 2021-00204  

Information - Vad berättar vi om platsen Kungsbacka kommun? 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet utgår från dagens sammanträde 
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§ 93 Dnr 2018-00686  

Information om yttre översvämningsskydd 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om en rapport om yttre 

översvämningsskydd som tagits fram i kommunens arbete med att ta fram en strategi 

för att säkra Kungsbacka stad och översvämningshotade områden kring 

Kungsbackaåns nedre delar, mot översvämningar. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 

notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 94 Dnr 2018-00045  

Information om hållbart boende (från årshjul) 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får information och uppföljning av arbetet med 

hållbart boende i kommunen föregående år samt prioriterat arbete framåt. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 

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

Information från ledamöter och förvaltning 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Lisa Andersson (M) tackar för en väl genomförd budgetdag. 

Kommundirektör Malin Aronsson lämnar följande information: 

- Kommunstyrelsens förvaltning påbörjar utlåning av kontorsstolar till 

medarbetare som arbetar hemifrån. 

- En enkät kommer gå ut till medarbetare i syfte att ta reda på önskemål 

rörande hur situationen med hemarbete upplevs och vilka önskemål som finns 

framöver. 

- Avgiftsbefrielse för olika typer av tjänster som kommunen erbjuder har 

efterfrågats med anledning av pandemin. Om kommunfullmäktige har antagit 

en taxa med tillhörande avgift är det också kommunfullmäktige som behöver 

ta ställning till eventuella förändringar av avgifterna eller avgiftsbefrielser. 

- Tjänsten som integrationschef har dragits in och ansvaret för frågorna har 

inarbetats in i andra tjänster. Den medarbetare som har innehaft tjänsten har 

slutat i kommunen. 

- Socialstyrelsen har beviljat kommunen 15 miljoner kronor i kompensation för 

kostnadsposter som kommunen har fått på grund av coronapandemin. 

Kompensationen gäller samtliga de poster som kommunen ansökt om. En 

redovisning av vad kommunen har använt medlen till ska göras till 

Socialstyrelsen senast den 15 mars. 

- Det finns ett utbrott av fågelinfluensa i Kungsbacka. Samtliga djur på 

anläggningen kommer att avlivas. 

- Sveriges kommuner och regioners (SKR) VD har inlett ett samarbete med 

kommundirektörerna runt om i landet genom ett nätverk. Nätverket ska arbeta 

tillsammans inom ett flertal olika områden. Varje region har en representant i 

nätverket och för Hallands del deltar Varbergs kommundirektör och för 

Västra Götalandsregionens kommuner, deltar Göteborgs stadsdirektör. 

Kungsbackas kommundirektör deltar också, men genom sin roll i 

kommundirektörernas nätverks styrelse. Exempel på områden som SKRs 

nätverk ska arbeta med är: stadsbidragens utformning, styrning och ledning, 

digitalisering, hållbar kommunal planering, god och nära vård samt attraktiv 

arbetsgivare. Arbetet ska pågå under två år. 

Samhällsbyggnadschef Emma Kjernald lämnar följande information: 

- Försäljningen av Deromes projekt i Må är utsålt och sålde slut på två dagar. 
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- Första byggnationen i Duvehed är nu påbörjad. 

- Kommunen har fått erbjudande om att förhandla om att köpa fastigheten 

Kläppa 1:4. 

Biträdande kommundirektör Anders Johansson berättar att det har skett en felaktig 

ombudgetering i kommunstyrelsens budget som kommer att rättas till genom politisk 

behandling inom kort. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 

notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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