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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

 Val av justerare  Monica Neptun 

1.  Årsredovisning 2021 för 
Kungsbacka kommun 
 
Klockan 08:30-09:30 
 
Erik Stenkil, 
Sven-Erik Bergström, 
Christina Hermansson 

2021-01204  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2021 
för Kungsbacka kommun. 
 
Kommunfullmäktige noterar Hållbarhetsbokslut 
2021 till protokollet. 

2.  Intern kontroll 2021 för 
Kungsbacka kommun 
 
Klockan 09:45-10:15 
 
Lotta Gradén, 
Christina Hermansson 

2021-01205  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 
2021 för Kungsbacka kommun, daterad 
2022-02-08. 

3.  Intern kontroll 2021 för 
kommunstyrelsen 

2020-00594  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 
2021 för kommunstyrelsens förvaltning, daterad 
2022-02-10 

4.  Uppdrag att ta fram 
styrdokument för innovation 
och förnyelse  

2022-00122  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ta fram ändamålsenliga styrande dokument för att 
ytterligare stärka organisationens fokus på och 
förmåga till innovation och förnyelse. 
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5.  Svar på kommunrevisionens 
förstudie om arbetet med 
Agenda 2030 avseende 
samhällsplanering 

2021-00777  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-02-
14, och översänder det som sitt svar till 
kommunrevisionen 

6.  Begäran om inlösen av del av 
mark inom fastigheten Åsa 1:27 

2022-00079  Förslag till beslut kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen avslår begäran om inlösen av del 
av mark inom fastigheten Åsa 1:27, Kungsbacka 
kommun. 

7.  Godkännande av 
överenskommelse om 
fastighetsreglering med Aranäs 
KB och Aranäs 17 AB avseende 
detaljplan för bostäder vid 
Tingberget 

2010-00094  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om 
fastighetsreglering, undertecknad av Aranäs KB 
2022-02-01, gällande överlåtelser av del av 
kommunens fastigheter Kungsbacka 2:2 och 
Kungsbacka 2:9, mot en ersättning om 1 100 000 
kronor. 
 
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om 
fastighetsreglering, undertecknad av Aranäs i 
Kungsbacka 17 AB 2022-02-01, gällande överlåtelse 
av del av kommunens fastigheter Kungsbacka 2:2 
och Kungsbacka 2:9, mot en ersättning om 20 186 
000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens 
ordförande och kommundirektören, eller deras 
respektive ersättare, att för kommunens räkning 
underteckna överenskommelsen om 
fastighetsreglering samt övriga nödvändiga 
handlingar för ärendets genomförande. 

8.  Godkännande av 
projektbeställning samt 
överlämnande för att upprätta 
detaljplan för hotellverksamhet 
inom Särö 1:441 m.fl., Säröhus 

2021-00728  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för 
detaljplan för hotellverksamhet inom Särö 1:441 
m.fl., Säröhus, daterad 2022-02-16. 
 
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden 
att upprätta förslag till detaljplan för 
hotellverksamhet inom Särö 1:441 m fl, Säröhus. 
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9.  Godkännande av 
exploateringsavtal med 
Fastigheten Rya 4:17 AB 
avseende detaljplan för 
verksamheter inom Frillesås-
Rya 3:77 m.fl. i Frillesås 

2020-00049  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till 
exploateringsavtal avseende detaljplan för 
verksamheter inom Frillesås-Rya 3:77 m.fl. i 
Frillesås, mellan kommunen och Fastigheten Rya 
4:17 AB, undertecknat av bolaget 2022-03-XX. 
 
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens 
ordförande och kommundirektören eller deras 
respektive ersättare att för kommunens räkning 
underteckna överenskommelsen om 
fastighetsreglering samt övriga nödvändiga 
handlingar för ärendets genomförande. 

10.  Antagande av detaljplan för 
verksamheter inom del av 
Frillesås-Rya 3:77 m.fl. i 
Frillesås 

2020-00131  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för 
verksamheter inom del av Frillesås-Rya 3:77 m.fl. i 
Frillesås, upprättad 2021-12-23. 

11.  Ansökan om planbesked för 
Kråkekärr 1:8 

2021-01186  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare 
planförfarande.  

12.  Ansökan om planbesked för Må 
2:210 

2021-01264  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen 
avser att pröva den begärda åtgärden genom en ny 
detaljplan för bostäder och centrum inom Må 2:210, 
i Fjärås. 
 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ta fram en projektbeställning för upprättande av 
detaljplan för bostads- och centrumändamål inom 
Må 2:210, i Fjärås.  

13.  Uppdrag att riva 
omklädningsmodul Bukärrs IP 

2020-01080  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att tillse att en omklädningsmodul på Bukärrs IP 
rivs. 
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14.  Uppdrag att riva 
bostadsmoduler på 
Smörhålevägen 

2021-00591  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att tillse att två bostadsmoduler på Smörhålevägen 
rivs. 

15.  Avstämning om Klimatstrategi 
för Kungsbacka kommun 
 
Klockan 10:20-10:50 
 
Sven-Erik Bergström, 
Viktoria Fagerlund 

2021-00957  - 

16.  Information om lokalisering av 
ny förskola i Gräskärr norra 
 
Klockan 10:55-11:25 
 
Maria Malone, 
Susanne Calming, 
Christina Wenander, 
Ida Lennartsson, 
Emma Kjernald 

2021-00701  - 

17.  Information från ledamöter och 
förvaltning 

2022-00014  - 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Andrea Egerlundh 
kommunsekreterare 
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