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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträde tisdagen den 1 mars 2022 kl. 08.30 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Fredrik Hansson 

1.  Fördelning av skolmiljarden 
2022 
 

2022-00142  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fördelar Kungsbacka kommuns 
andel av skolmiljarden 2022 med 9 905 581 kronor 
till nämnden för Förskola & Grundskola och 3 879 
326 kronor till nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad.  
Kommunfullmäktige beslutar att eventuell utökning av 
bidraget under 2022 fördelas enligt samma 
fördelningsgrund.    

2.  Ansökan om kommunal borgen 
från IFK Fjärås 
 

2021-01002  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår ansökan om kommunal 
borgen för IFK Fjärås. 

3.  Utdelning ur Arvid och Hildur 
Anderssons donationsfond 2021 
(Vård & Omsorg) 
 

2021-01237  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att inte fördela årets 
utdelningsbara medel om 7 962 kronor ur Arvid och 
Hildur Anderssons donation, utan låta medlen kvarstå 
till nästa år och att låta utdelningen hanteras av 
nämnden för Individ & Familjeomsorg från och med år 
2022. 

4.  Utdelning ur Arvid och Hildur 
Anderssons donationsfond 2021 
(Individ & Familjeomsorg) 

2021-01255  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar om utdelning av 5 000 
kronor ur Arvid och Hildur Anderssons fond för 2021, 
enligt nämnden för Individ och Familjeomsorgs 
förslag.  
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5.  Utdelning av medel ur Stiftelsen 
Adolf och Hélene Hasselgrens 
Minnesfond 
 

2021-01127  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beviljar utdelning ur Stiftelsen 
Adolf Hasselgrens och hans maka Hélene Hasselgrens 
Minnesfond till en summa av 848 500 kronor för inköp 
och installation av skulpturen "Change of directions" 
av konstnären Maria Miesenberger i parkstråket vid 
badhuset. 

6.  Rapport från nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad av 
ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, fjärde 
kvartalet 2021 

2022-00120  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen, till protokollet. 

7.  Svar på motion från Agneta 
Ernegård (-) om digital "Fixare" 
för 65+ samt de med 
funktionsnedsättning 
 

2021-00501  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med 
hänvisning till att resurser och arbetssätt för att stödja 
de som står utanför det digitala samhället redan finns 
och är under fortsatt utveckling, bland annat genom det 
kommunövergripande arbetet benämnt Mera digital.  

8.  Remittering av motion från 
Torbjörn Andersson (SD) om 
klassisk arkitektur i centrala 
Kungsbacka 

2021-01200  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen 
till byggnadsnämnden och nämnden för Kultur & 
Fritid för yttrande. 

9.  Remittering av motion från Maria 
Losman (MP) om havet, skolmat 
och näringslivsutveckling i 
Kungsbacka 

2022-00065  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen 
till nämnden för Service, nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad och nämnden för Förskola & 
Grundskola för yttrande. 

10.  Remittering av motion från 
Roger Larsson (KB) om 
fullvaccinering inom Kungsbacka 
kommuns verksamheter 

2022-00083  Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen 
till Kommunstyrelsens förvaltning för beredning. 

11.  Remittering av motion från 
Agnetha Ernegård (-) om 
lägenheter till studenter och 
anställda i Vård & Omsorgs 
boenden 

2022-00096  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen 
till nämnden för Service, nämnden för Vård & Omsorg 
och Eksta Bostads AB för yttrande. 
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12.  Remittering av motion från 
Magdalena Sundqvist (S) m.fl. 
om att minska avgaser och buller 
med avgiftsfri och fossilfri 
busslinje 

2022-00140  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen 
till Kommunstyrelsens förvaltning för beredning. 

13.  Remittering av motion från 
Roger Larsson (KB) om flytt av 
Kungsbacka Sjukhus 

2022-00141  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen 
till Kommunstyrelsens förvaltning för beredning. 

14.  Ansökan om planbesked inom 
Frillesås-Rya 2:11  
 

2021-01225  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen 
avser att pröva den begärda åtgärden genom en 
detaljplan för bostads- och centrumändamål inom 
Frillesås-Rya 2:11.  
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att 
ta fram en projektbeställning för upprättande av 
detaljplan för bostads- och centrumändamål inom 
Frillesås-Rya 2:11 i Frillesås och inkluderas i det 
kommande detaljplanearbetet för Frillesås-Rya 2:35 
m.fl. 

15.  Godkännande av köpekontrakt 
för försäljning av fastigheten 
Algusered 1:134 
 

2020-00381  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt, 
undertecknat av köparen 27 januari 2022, 
innebärande att kommunens fastighet Algusered 
1:134 säljs till köparen för en köpeskilling om 
14 100 000 kronor. 
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande 
samt kommundirektören, eller deras respektive 
ersättare, att för kommunens räkning underteckna 
samtliga i ärendet nödvändiga handlingar. 

16.  Information om lokalisering av 
ny förskola i Gräskärr norra 
 
Klockan 08.50-09.10 
 
Maria Malone, 
Susanne Calming, 
Christina Wenander, 
Ida Lennartsson 

2021-00701  - 
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17.  Dialog om HR-frågor: Nyckeltal 
– så blev det 2021 samt planen 
framåt (från årshjul) 
 
Klockan 09.15-09.45 
 
Jesper Edlind 

2022-00145 - 

18.  Avstämning om Kungsbacka 
Arena 
 
Klockan 10.00-10.30 
 
Sven-Erik Bergström,  
Lena Melvinsdotter 

2020-00547 - 

19.  Information från ledamöter och 
förvaltning 

2022-00014  - 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Andrea Egerlundh 
kommunsekreterare 
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