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Plats och tid för 
sammanträde 

Kungsbackarummet, Storgatan 37 Klockan 08:30-12:10 

Beslutande Ledamöter 
Lisa Andersson (M), Ordförande 
Fredrik Hansson (C), 1:e vice ordförande 
Thure Sandén (M) 
Monica Neptun (L) 
Eva Borg (S) 

 

Övriga närvarande Tjänstepersoner 
Andrea Egerlundh, kommunsekreterare 
Malin Aronsson, kommundirektör 
Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef 
Ida Lennartsson, enhetschef, § 32 
Maria Malone, planarkitekt, § 32 
Susanne Calming, specialist mark- och exploatering, § 32 
Maria Rosenberg, enhetschef förvaltningen för Service, § 32 
Karin Martinsson, förvaltningschef Individ & Familjeomsorg, § 33 
Jenny Knutsson, enhetschef Individ & Familjeomsorg, § 33 
Anders Kardborn, projektledare, § 34 
Anneli Skoglund, utvecklingschef, § 34 
Iwona Carlsson, digitaliseringschef, § 34 
Kenny Rubinsson, verksamhetschef, förvaltningen för Service, § 34 
Lovisa Eld, förvaltningschef förvaltningen för Service, § 34 
Viktoria Fagerlund, enhetschef, § 36 
Johan Gerremo, enhetschef, § 36 
Sven-Erik Bergström, specialist hållbarhet, § 36 

 Övriga 
Johan Magnusson, Göteborgs universitet 
Tomas Lindroth, Göteborgs universitet 
Jacob Troell, Göteborgs universitet 

  

Plats och tid för justering Digital justering,  
   

 Sekreterare Andrea Egerlundh Paragrafer §§ 28-37 

Underskrifter Ordförande Lisa Andersson 

Protokolljusterare Thure Sandén  
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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2022-01-18 Paragrafer §§ 28-37 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

 

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.  

Datum då tillkännagivandet 
upphör 

 

 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning 

Underskrift  
  
Andrea Egerlundh 
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§ 28 Dnr 2022-00010 
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förändring av ärendelista.  

Sammanfattning av ärendet 
Ärende 2, Ansökan från Sveriges Dragspelares Riksförbund om sponsring av 
kongress och ärende 7, Information om projekt Styrel utgår från sammanträdet. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
godkänna förändring av ärendelistan, och finner att arbetsutskottet bifaller det.  
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§ 29 Dnr 2021-00665 
Svar på kommunrevisionens granskning av interna kontroller kopplade 
till risken för kvalificerade välfärdsbrott 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-11-29, och översänder det som sitt 
svar till kommunrevisionen.  

Sammanfattning av ärendet 
EY har på kommunrevisionens uppdrag genomfört en granskning av interna 
kontroller kopplade till risken för kvalificerade välfärdsbrott. Granskningen har 
omfattat nämnderna för Individ & Familjeomsorg samt Gymnasium & 
Arbetsmarknad. Nämnden för Kultur & Fritid som enligt reglementet har ansvaret 
för samordning av brottsförebyggande arbete har inte ingått i granskningen. 
Rapporten lämnar rekommendationer om åtgärder till de två granskade nämnderna 
och till kommunstyrelsen.  

I sitt följebrev begär revisionen att nämnderna svarar med anledning av lämnade 
rekommendationer; vilka åtgärder som planeras, när de förväntas vara genomförda 
samt vilken verksamhet/funktion som ansvarar för att genomföra beslutade åtgärder. 
Nämnderna samråder men svarar var för sig.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-29 
Yttrande, 2021-11-29 
Följebrev från kommunrevisionen med begäran om svar, 2021-11-23 
Kommunrevisionens rapport Granskning av interna kontroller kopplade till risken för 
kvalificerade välfärdsbrott, 2021-11-23 
Kommunrevisionens kortrapport, 2021-11-23 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Svar på justitiedepartementets remiss 
Kommuner mot brott, 2021-09-13 

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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§ 30 Dnr 2022-00035 
Ansökan från Sveriges Dragspelares Riksförbund om sponsring av 
kongress 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet utgår från sammanträdet. 
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§ 31 Dnr 2021-01198 
Uppstart av projekt i lokalplan - Ekhaga vård- och omsorgsboende 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Ekhaga vård- och omsorgsboende. 

Sammanfattning av ärendet 
I lokalplanen för kommunbudget 2022 finns medel avsatta för Ekhaga vård- och 
omsorgsboende, löpnummer 805. 

Enligt lokalplan 2015–2019 har nämnden för Vård & Omsorg behov av att få 
befintliga lokaler i Ekhaga äldreboende moderniserade med god komfort för de 
boende och god arbetsmiljö för anställda. Skälet enligt nämnden är att lokalerna inte 
uppfyller gällande myndighetskrav.  

Under 2015 utredde förvaltningen för Service i samarbete med förvaltningen för 
Vård & Omsorg hur lokalbehovet kunde lösas för att uppfylla då gällande 
myndighetskrav. Utredningen resulterade i förslag på ombyggnation av lokaler, men 
även rivning av byggnader för att ge möjlighet för nybyggnation inom befintlig 
fastighet. Lösningen innebar också ett nettotillskott av fjorton platser och 
modernisering av delar av befintliga utrymmen. Skissförslag togs fram av 
hyresvärden Eksta Bostads AB som baserat på underlaget presenterade en grov 
hyreskostnad för kommunen. Hyresvärden ansökte också om ändring av detaljplanen 
vilket är en förutsättning för att genomföra lokallösningen. Planändringen fick laga 
kraft den 20 december 2019. Lokalbehovet har funnits med i efterföljande 
lokalplaner. 

Uppstart av projektet behöver ske i början av kvartal 1 år 2022. Projektet är 
inplanerat att vara färdigställt under år 2025 i lokalplan för perioden 2022–2026. I 
samband med uppstarten behöver myndighetskraven och andra krav ses över igen 
eftersom det har skett förändringar inom området och att det numera finns 
koncepthandlingar för vård- och omsorgsboenden.  

Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i 
beslutad Kommunbudget 2022, plan 2023–2024. Projekt som överstiger 15 miljoner 
kronor ska beslutas av kommunstyrelsen. Igångsättningsbeslut krävs även för de 
hyresobjekt som ligger i lokalplanen. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-12-29 
Kommunbudget 2022 och plan 2023-2024, lokaler och boende sidor 46-52 
Karta 
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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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§ 32 Dnr 2021-00701 
Information om lokaliseringsutredning för ny förskola i Kollaområdet 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om resultatet av den utredning som 
har gjorts med att hitta en lokalisering för en ny förskola i Kollaområdet. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.  
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§ 33 Dnr 2022-00032 
Information om boende för målgrupper inom Individ & Familjeomsorgs 
ansvarsområde 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om Individ & Familjeomsorgs 
arbete med boende för de målgrupper som nämnden har inom sitt ansvarsområde. 
Informationen rör bland annat den boendekedja med olika typer av boende som 
förvaltningen har arbetat fram för att kunna möta olika individers behov av boende 
och stöd. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 34 Dnr 2021-01236 
Information om forskningsprojekt - Styrning och ledning för 
ändamålsenlig digitalisering i Kungsbacka kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om resultatet av en 
forskningsrapport om styrning och ledning för ändamålsenlig digitalisering  

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.  
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§ 35 Dnr 2019-00907 
Information om projekt Styrel 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet utgår från sammanträdet. 
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§ 36 Dnr 2021-00957 
Avstämning om Klimatstrategins åtgärdsplan 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar arbetet med att ta 
fram en ny åtgärdsplan inom ramen för Klimatstrategin. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 37 Dnr 2022-00014 
Information från ledamöter och förvaltning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Malin Aronsson lämnar följande information: 

- Lägesrapport rörande vilken påverkan smittspridningen av covid-19 har på 
kommunen. Läget är ansträngt och följs upp kontinuerligt. 

- Planeringen för avtackningen av förvaltningschef för förvaltningschef på Individ 
& Familjeomsorg 

- Planeringen för och antagande av nytt avtal mellan Region Halland och de 
halländska kommunerna vad gäller Trygg- och effektiv utskrivning. 

- Planering för utvärdering av arbetssättet Lätt & Rätt. 

- Planeringen för arbetet med kommunstyrelsens budget för 2023. 

Ordförande Lisa Andersson (M) lämnar information inför möte med Kommun- och 
Regionledningsforum där bland annat Nationell plan för infrastruktur, 
Förtroendevaldas omställningsstöd OPF-KL samt målbildsarbete och färdplan för 
God och nära vård ska diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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