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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2022-02-01 Paragrafer §§ 38-50 

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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§ 38 Dnr 2022-00010 
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förändring av ärendelista. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärende 11, Avstämning om Klimatstrategins åtgärdsplan 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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§ 39 Dnr 2021-01215 
Avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, 
Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner att Öckerö kommun ingår i den gemensamma 
överförmyndarnämnd som upprättats mellan Härryda, Kungsbacka, Mölndal och 
Partille kommuner.  

Kommunfullmäktige godkänner Avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för 
Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner, daterat 2021-12-13. 

Kommunfullmäktige antar Reglemente för Nämnden för överförmyndare i 
Samverkan – Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö, daterat 2021-12-
13.  

Nytt avtal och reglemente träder i kraft den 1 januari 2023. Tidigare avtal och 
reglemente för nämnden upphör samtidigt att gälla. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive 
ersättare, utses att för kommunens räkning underteckna avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 
Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner kom under 2015 överens om 
att samverka i en gemensam överförmyndarorganisation Överförmyndare i 
Samverkan – Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille (ÖFS). 
Verksamhetsövergången ägde rum den 1 oktober 2015. Samverkanskommunerna 
inrättade en gemensam överförmyndarnämnd som trädde i kraft 1 januari 2019.  

Öckerö kommun har ingått i tjänstemannaorganisationen från och med 1 februari 
2019, men har inte ingått i den gemensamma nämnden. Nu vill Öckerö kommun ingå 
även i nämndsamarbetet. I samråd med samverkanskommunerna, finns nu ett förslag 
på nytt avtal samt nytt reglemente, där samtliga fem kommuner är inkluderade. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-23 
Förslag till nytt avtal, 2021-12-13 
Förslag till nytt reglemente, 2021-12-13 
Nämnden för överförmyndare, 2021-12-07 § 104 
Kostnadsfördelning från 2023, 2021-12-13 
Gällande avtal, KF 2018-02-06 

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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§ 40 Dnr 2021-00946 
Antagande av kommunrevisionens reglemente 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunrevisionen, daterat 2021-11-30. 

Reglemente för kommunrevisionen, antaget av kommunfullmäktige 2012-12-11, § 
252, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 har aktualiserat behovet av en 
översyn av kommunrevisionens reglemente. Reglementet uppdaterades senast 2012 
och syftet med revideringen är att säkerställa att reglementet följer kommunallagens 
krav och kommunalrättslig praxis samtidigt som det tydliggör vedertagen praxis som 
finns i Kungsbacka kommun. Avsikten är också att ge reglementet en mer logisk 
struktur och ett modernare språk. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-30 
Reglemente för kommunrevisionen, 2021-11-30 
Ändringsregister, 2021-11-30 
Kommunrevisionens förslag till reviderat reglemente, 2021-11-18  
Reglemente för kommunrevisionen, antaget av kommunfullmäktige 2012-12-11, § 
252 

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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§ 41 Dnr 2020-00618 
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid anställning 
inom skolan samt vård och omsorg i Kungsbacka kommun 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen med följande tillägg; 

- Kommunfullmäktige utökar omfattningen av språkkrav till att även gälla personal 
från övriga förvaltningar som arbetar i eller i direkt anknytning till 
verksamheterna inom förvaltningarna för Gymnasium & Arbetsmarknad, 
Förskola & Grundskola, Vård & Omsorg samt Individ & Familjeomsorg 

- Att språkkrav införs under en försöksperiod om 18 månader. Senast tre månader 
innan periodens avslut ska en utvärdering av språkkravets påverkan på 
verksamheten presenteras.  

- Att försöket gäller all personal som anställs för längre period än en vecka. 

- Att personer med svensk högskoleexamen alternativt svensk yrkeslegitimation 
undantas. 

- Att de nya rutinerna ska gälla från och med 2023-01-01. Eventuella kostnader ska 
inarbetas i nämndernas budget för 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om språkkrav vid anställning 
inom skola samt vård och omsorg i Kungsbacka kommun som anmäldes vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 8 september 2020. 

Motionären framhåller att det svenska språket är nyckeln till att bli en del av 
samhället, och en förutsättning för en fungerande kommunikation människor emellan 
samt avgörande för en välfärd av hög kvalitet. Vidare framhålls att det är 
grundläggande i alla arbeten att kunna förstå varandra, särskilt viktigt är det 
exempelvis inom vård och omsorg av äldre och sjuka och i arbete med barn i 
förskola, skola och fritidshem. Motionären vill därför att införa språkkrav enligt 
Socialstyrelsen rekommendationer för användning vid nyanställningar inom Vård & 
Omsorg, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola och Gymnasium & 
Arbetsmarknad samt att redan anställda inom berörda förvaltningar i Kungsbacka 
kommun som inte har fullgoda kunskaper i svenska språket ska ges möjlighet till 
språklyft.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-19 
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2021-02-17, § 24 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-01-09 
Nämnden för Individ &Familjeomsorg 2021-02-18, § 8 
Förvaltningen för Individ &Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-01-21 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2021-02-17, § 13 
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Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-02-10, § 18 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06, § 217 
Kommunfullmäktige 2020-09-08, § 105 
Motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid anställning inom skolan samt 
vård och omsorg, 2020-06-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att:  

Kommunfullmäktige bifaller motionen med följande tillägg; 

- Kommunfullmäktige utökar omfattningen av språkkrav till att även gälla personal 
från övriga förvaltningar som arbetar i eller i direkt anknytning till 
verksamheterna inom förvaltningarna för Gymnasium & Arbetsmarknad, 
Förskola & Grundskola, Vård & Omsorg samt Individ & Familjeomsorg 

- Att språkkrav införs under en försöksperiod om 18 månader. Senast tre månader 
innan periodens avslut ska en utvärdering av språkkravets påverkan på 
verksamheten presenteras.  

- Att försöket gäller all personal som anställs för längre period än en vecka. 

- Att personer med svensk högskoleexamen alternativt svensk yrkeslegitimation 
undantas. 

- Att de nya rutinerna ska gälla från och med 2023-01-01. Eventuella kostnader ska 
inarbetas i nämndernas budget för 2023 

Fredrik Hansson (C) och Eva Borg (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets respektive ordförandens (M) yrkande. 

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens 
(M) förslag.  
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§ 42 Dnr 2021-01204 
Information om sifferbokslut för 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om det preliminära sifferbokslutet 
för 2021. Informationen rör även en kortare analys över det preliminära resultatet 
som präglas av den pågående pandemin. Budgeten för 2021 beslutades bland annat 
på en prognos över skatteintäkter som togs fram strax innan pandemin bröt ut varför 
prognosen har slagit fel.  

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 43 Dnr 2022-00039 
Information om utveckling av styrning och kvalitetsarbete 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om ett förslag till utveckling av 
styrning- och kvalitetsarbetet i kommunen. 

Syftet med förändringarna är att: 

- skapa en långsiktighet i styrningsarbetet 

- se över det gemensamma kvalitetsarbetet 

- aktualisera och tydligare visualisera hela systemledningen 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.  
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§ 44 Dnr 2022-00036 
Information om processen för rekrytering av förvaltningschef för Individ 
& Familjeomsorg 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om planeringen inför rekrytering av 
ny förvaltningschef till förvaltningen för Individ & Familjeomsorg. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.  
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§ 45 Dnr 2021-01056 
Information om etablering på Duvehed 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar 
etableringsförfrågningar från företag. Informationen rör dels nuläget vad gäller 
förfrågningar i stort, dels en aktuell förfrågning i Duvehed. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.  
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§ 46 Dnr 2022-00060 
Information om ny dagvattenplan 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om arbetet med att ta fram en ny 
dagvattenplan för Kungsbacka kommun och vilka utmaningar som finns både i det 
arbetet och vad gäller hanteringen av dagvatten i kommunen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.  
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§ 47 Dnr 2022-00082 
Information om KSAUs årshjul för planering av informationer och 
avstämningar 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar det årshjul för 
informationer och avstämningar som är återkommande på arbetsutskottets 
sammanträden under året.  

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

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om projekt Styrel. Styrel är en 
planeringsprocess under vilken statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, 
privata aktörer och elnätsföretag samarbetar för att ta fram underlag för att kunna 
prioritera samhällsviktiga elanvändare då elförsörjningen störs i samband med 
exempelvis stormar, åldrande material eller påverkan från utomstående. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.  
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§ 49 Dnr 2021-00957 
Avstämning om Klimatstrategins åtgärdsplan 
 

 

Ärendet utgår från sammanträdet. 
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§ 50 Dnr 2022-00014 
Information från ledamöter och förvaltning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggandschef Emma Kjernald lämnar följande information: 

- Detaljplanen för Bolsheden som antogs av byggnadsnämnden den 24 februari 
2021, har upphävts av mark- och miljödomstolen. Samhällsbyggnadskontoret 
bedömer att det är en snabbare process mot en färdig detaljplan att ta fram ett 
reviderat förslag till detaljplan, än att överklaga domen till högre instans. 
Byggnadsnämnden kommer inom kort att behandla detaljplaneförslaget som då 
ska ut på samråd. 

- Återkoppling från dialog mellan representanter från Forsgården och 
Gåsevadholm. 

Kommundirektör Malin Aronsson lämnar följande information: 

- Byggnadsnämnden är nu ikapp kön vad gäller bygglov och hinner nu med att 
behandla bygglov inom den lagstadgade tiden. Detta trots det stora antalet 
ansökningar som har kommit in under de senaste två åren. 

- Planering för budgetberedning och ledardagen 

- Lagrådsremiss gällande regional fysisk planering är utskickad och kommer att 
diskuteras på kommande möte med Kommun- och Regionledningsforum. 

- Lägesrapport gällande covid-19 

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

 



 

Undertecknat av följande personer

LISA ANDERSSON
E-Legitimation:

Datum: 2022-02-02 09:48:05

Transaktionsidentitet: 1C34A1F2250BCE396151BF67CE4162FD2050D9B5F6

MONICA NEPTUN
E-Legitimation:

Datum: 2022-02-02 11:13:51

Transaktionsidentitet: 698B2868024ED1D3611FD7E9E89FCA70F648B34212

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst

© Visma

 



 

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Kungsbacka kommun

Organisationsnr: 212000-1256

E-post: kommun@kungsbacka.se

Hemsida: www.kungsbacka.se

© Visma Consulting

 


	Förändring av ärendelista
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsgång

	Avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner
	Förslag till beslut i kommunfullmäktige
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	Antagande av kommunrevisionens reglemente
	Förslag till beslut i kommunfullmäktige
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid anställning inom skolan samt vård och omsorg i Kungsbacka kommun
	Förslag till beslut i kommunfullmäktige
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång

	Information om sifferbokslut för 2021
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsgång

	Information om utveckling av styrning och kvalitetsarbete
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsgång

	Information om processen för rekrytering av förvaltningschef för Individ & Familjeomsorg
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsgång

	Information om etablering på Duvehed
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsgång

	Information om ny dagvattenplan
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsgång

	Information om KSAUs årshjul för planering av informationer och avstämningar
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsgång

	Information om projekt Styrel
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsgång

	Avstämning om Klimatstrategins åtgärdsplan
	Information från ledamöter och förvaltning
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsgång


		2022-02-02T11:14:31+0100
	Ciceron DoÄ




