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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträde tisdagen den 24 maj 2022 kl. OBS! 09:00 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Thure Sandén 

1.  Uppföljning och prognos april 
2022 för Kungsbacka kommun 
 
Klockan 09:00-09:15 
 
Erik Stenkil, 
Christina Hermansson 

2022-00289  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Handlingar utdelas senare. 

2.  Utdelning ur Arvid och Hildur 
Anderssons donationsfond 2022 
(Gymnasium & Arbetsmarknad) 

2022-00373  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar om utdelning av 25 000 
kronor ur Arvid och Hildur Anderssons fond för 
2022, enligt förslag från nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad. 

3.  Uppdrag om att förbereda 
mottagande av 
skyddsbehövande 

2022-00385  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad att förbereda för 
kommunens utökade mottagande av asylsökande 
enligt lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. med de i lagrådsremiss föreslagna 
och eventuella kommande ändringar i samma lag. 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för 
Service, nämnden för Förskola & Grundskola att 
samordna åtgärder inom sina verksamhetsområden 
och bistå nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad i dess förberedelser i den mån det 
krävs för att nämnden ska kunna fullfölja sitt 
uppdrag. 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 2(3) 
 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

4.  Svar på kommunrevisionens 
grundläggande granskning 2021 

2021-00685  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-05-
04, och översänder det som sitt svar till 
kommunrevisionen. 

5.  Svar på Hallandstrafikens 
remiss av Kollektivtrafikplan 
2023 med utblick 2024-2025 

2022-00329 Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat 2022-05-
09, och sänder det som sitt svar till Hallandstrafiken. 

6.  Svar på 
Energimarknadsinspektionens 
remiss av Ellevios ansökan om 
nätkoncession för luftledning 
från Ysby till Särö 

2022-00225 Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat  
2022-05-16, och översänder det som sitt svar till 
Energimarknadsinspektionen. 

7.  Ansökan om planbesked för 
Köpstaden 3:80 

2022-00232  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare 
planförfarande. 

8.  Remittering av motion från 
Agnetha Ernegård (-) om att 
ändra ordet brukare till 
kunder/boende inom vård och 
omsorg 

2022-00340  Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till nämnden för Vård & Omsorg och 
nämnden för Individ & Familjeomsorg för yttrande. 
 
Kompletta handlingar utdelas senare. 

9.  Remittering av motion från 
Magdalena Sundqvist (S) om 
kommunal borgen för 
bidragsberättigade föreningar i 
Kungsbacka kommun 

2022-00379  Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till kommunstyrelsens förvaltning för 
beredning. 
 
Kompletta handlingar utdelas senare. 

10.  Remittering av motion från 
Roger Larsson (KB) om att 
undersöka möjligheten att låta 
pensionärer äta skollunch på 
skolorna i Kungsbacka 

2022-00403  Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till nämnden för Förskola & Grundskola, 
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad och 
nämnden för Service för yttrande. 
 
Kompletta handlingar utdelas senare. 
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11.  Remittering av motion från 
Roger Larsson (KB) om att 
tillsätta en arbetsgrupp för att 
utreda frågan om fyra spår för 
tåg genom centrala Kungsbacka 

2022-00408  Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till kommunstyrelsens förvaltning för 
beredning. 
 
Kompletta handlingar utdelas senare. 

12.  Remittering av motion från 
Roger Larsson (KB) om att 
ändra ordet brukare till kunder 

2022-00409  Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till nämnden för Vård & Omsorg och 
nämnden för Individ & Familjeomsorg för yttrande. 
 
Kompletta handlingar utdelas senare. 

13.  Information om pågående 
arbete inom området 
kommunikation (från årshjul)  
 
Klockan 09:20-10:05 
 
Elisabeth Lundin, 
Fredrik Simson 

2022-00148  -  

14.  Information om uppdragslista (5 
min) 
 
Klockan 10:20-10:25 
 
Emma Kjernald, 
Anders Johansson 

2022-00029  -  

15.  Information från ledamöter och 
förvaltning 

2022-00014  - 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Andrea Egerlundh 
kommunsekreterare 
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