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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträde tisdagen den 8 februari 2022 kl. 08:30 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Eva Borg 

1.  Årsredovisning 2021 för 
kommunstyrelsen 
 
Klockan 08:30-08:50 
 
Malin Larsson, 
Anders Johansson, 
Emma Kjernald 

2021-00462  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens 
årsredovisning för 2021. 

2.  Kommunstyrelsens underlag till 
kommunbudget 2023, plan 
2024-2025 
 
Klockan 08:55-09:10 
 
Malin Larsson, 
Anders Johansson, 
Emma Kjernald 

2021-01059  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner underlag till 
kommunbudget 2023. 

3.  Kommunstyrelsens 
ombudgetering av driftsprojekt 
2021  

2022-00073  Förslag till beslut kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till 
ombudgetering 2021 med 6 809 000 kronor 

4.  Svar på initiativ från Carita 
Boulwén (SD) om 
ställningstagande mot terrorism 

2021-00913  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen avslår initiativets andra förslag 
med hänvisning till att förslaget strider mot gällande 
lagstiftning.  
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5.  Svar på motion från Magdalena 
Sundqvist (S) om framtagande 
av oppositionsbudget på 
demokratiska grunder i 
Kungsbacka 

2021-00842  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar inget förslag 
till beslut. 

6.  Svar på motion från Carita 
Boulwén (SD) mfl. om utökad 
budgetberedning/verksamhetsbe
redning 

2021-00865  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar inget förslag 
till beslut. 

7.  Svar på kommunrevisionens 
uppföljning av 2019 års 
granskning av 
informationssäkerhet 

2021-00724  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat 2022-01-
14, och översänder det till kommunrevisionen som 
sitt svar.  

8.  Svar på remiss från 
Näringsdepartementet över En 
säker tillgång till dricksvatten 
av god kvalitet (SOU 2021:81) 

2021-01165  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-01-28 
och översänder till Näringsdepartementet.  

9.  Svar på Trafikverkets remiss 
över Förslag till nationell plan 
för transportinfrastrukturen 
2022-2033 

2021-01183  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat 2022-01-
19, och översänder det som sitt svar till 
Infrastrukturdepartementet. 

10.  Ansökan om planbesked för 
Kyvik 5:380 

2021-01116  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen 
avser att pröva den begärda åtgärden genom en 
detaljplan för Kyvik 5:380 i Kullavik. 
 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ta fram en projektbeställning för upprättande av 
detaljplan för Kyvik 5:380 i Kullavik. 

11.  Ansökan om planbesked för 
Frillesås-Rya 2:3 och Lurendal 
1:3 

2021-01040  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen 
avser att pröva en detaljplan för bostadsändamål 
inom Frillesås-Rya 2:3 och Lurendal 1:3.   
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ta fram en projektbeställning för upprättande av 
detaljplan för bostadsändamål för Frillesås-Rya 2:3 
och Lurendal 1:3 i Frillesås. 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 3(4) 
 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

12.  Godkännande av 
exploateringsavtal samt tillägg 
till exploateringsavtal avseende 
kvarteret Banken i Kungsbacka 
Stad 

2019-00218  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till 
exploateringsavtal avseende detaljplan för kvarteret 
Banken i Kungsbacka Stad, mellan kommunen och 
Fastigheten Banca 11 AB, undertecknat av bolaget 
2021-12-22. 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till tillägg till 
exploateringsavtal avseende kvarteret Banken i 
Kungsbacka Stad, mellan kommunen och Kungshus 
Fastighetsförvaltning AB, undertecknat av bolaget 
2021-12-22. 
 
Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören eller deras respektive ersättare 
utses att för kommunens räkning underteckna 
avtalen samt övriga nödvändiga handlingar för 
avtalens genomförande. 

13.  Information om 
hållbarhetsarbetet (från årshjul) 
 
Klockan 09:15-10:00 
 
Sven-Erik Bergström, Agneta 
Nordström, Viktoria Fagerlund 

2022-00080  - 

14.  Information om status för 
arbetet med Lätt & Rätt i 
Kungsbacka 
 
Klockan 10:15-10:45 
 
Anneli Skoglund, 
Elinor Filipsson 

2018-00792  - 

15.  Information från ledamöter och 
förvaltning 

2022-00014  - 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Andrea Egerlundh 
kommunsekreterare 
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