
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 

2022-05-24 
 
 

 
  

 

   

Plats och tid för 
sammanträde 

Kungsbackarummet, Storgatan 37 Klockan 09:00-11:30 

Beslutande Ledamöter 
Lisa Andersson (M), Ordförande 
Fredrik Hansson (C), 1:e vice ordförande 
Thure Sandén (M) 
Monica Neptun (L) 
Eva Borg (S) 

 

Övriga närvarande Tjänstepersoner 
Andrea Egerlundh, kommunsekreterare  
Malin Aronsson, kommundirektör  
Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef  
Anders Johansson, biträdande kommundirektör 
Tina Hermansson, ekonomidirektör, § 197 
Erik Stenkil. Specialist ekonomi, § 197 
Elisabeth Lundin, Chef kommunikation, § 209 
Fredrik Simson, specialist kommunikation, § 209 

  

Plats och tid för justering Digital justering  
   

 Sekreterare Andrea Egerlundh Paragrafer §§ 197-211 

Underskrifter Ordförande Lisa Andersson 

Protokolljusterare Thure Sandén  
  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (22) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-05-24  
 

 
 

  

 

 

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2022-05-24 Paragrafer §§ 197-211 

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 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (22) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-05-24 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

 

 

Innehåll 

§ 197 Dnr 2022-00289 
Uppföljning och prognos april 2022 för Kungsbacka kommun .................. 5 

§ 198 Dnr 2022-00373 
Utdelning ur Arvid och Hildur Anderssons donationsfond 2022 
(Gymnasium & Arbetsmarknad) ................................................................ 6 

§ 199 Dnr 2022-00385 

Uppdrag om att förbereda mottagande av skyddsbehövande ...................... 7 

§ 200 Dnr 2021-00685 

Svar på kommunrevisionens grundläggande granskning 2021 ................... 9 

§ 201 Dnr 2022-00329 

Svar på Hallandstrafikens remiss över Kollektivtrafikplan 2023 med 
utblick 2024-2025 ................................................................................... 10 

§ 202 Dnr 2022-00225 
Svar på Energimarknadsinspektionens remiss av Ellevios ansökan om 
nätkoncession för luftledning från Ysby till Särö ..................................... 12 

§ 203 Dnr 2022-00232 

Ansökan om planbesked för Köpstaden 3:80 ........................................... 13 

§ 204 Dnr 2022-00340 

Remittering av motion från Agnetha Ernegård (-) om att ändra ordet 
brukare till kunder/boende inom vård och omsorg ................................... 15 

§ 205 Dnr 2022-00379 
Remittering av motion från Magdalena Sundqvist (S) om kommunal 
borgen för bidragsberättigade föreningar i Kungsbacka kommun............. 16 

§ 206 Dnr 2022-00403 

Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om att undersöka 
möjligheten att låta pensionärer äta skollunch på skolorna i Kungsbacka . 17 

§ 207 Dnr 2022-00408 
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om att tillsätta en 
arbetsgrupp för att utreda frågan om fyra spår för tåg genom centrala 
Kungsbacka ............................................................................................. 18 

§ 208 Dnr 2022-00409 
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om att ändra ordet brukare 
till kunder ................................................................................................ 19 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (22) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-05-24 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 209 Dnr 2022-00148 
Information om pågående arbete inom området kommunikation (från 
årshjul) .................................................................................................... 20 

§ 210 Dnr 2022-00029 

Information om uppdragslista .................................................................. 21 

§ 211 Dnr 2022-00014 

Information från ledamöter och förvaltning ............................................. 22 

 

  



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (22) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-05-24 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 197 Dnr 2022-00289 
Uppföljning och prognos april 2022 för Kungsbacka kommun 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner apriluppföljning 2022 för Kungsbacka kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Apriluppföljningen är Kungsbacka kommuns första samlade uppföljning och 
prognos för året. Från och med 2022 redovisas uppföljningen till 
kommunfullmäktige. Tidigare år skedde rapportering till kommunstyrelsen som vid 
behov kunde lyfta ärendet vidare till kommunfullmäktige inom ramen för 
uppsiktsplikten.  

Prognosen per helår för Kungsbacka kommun uppgår till plus 600 miljoner vilket är 
399 miljoner högre än budgeterat. I kommunbudgeten ingår inte tillskottet av 
exploateringsverksamheten i beräkningen av årets resultat. Anledningen är att 
tillskotten är av engångskaraktär och varierar stort mellan åren och utgör därmed inte 
finansiering för den löpande verksamheten. 

Budgeten innehåller dock en upplysning om förväntat utfall om 165 miljoner. 
Inkluderas denna uppgår förväntad budgetavvikelse till 234 miljoner för 2022 vilket 
huvudsakligen utgörs av högre skatteintäkter, lägre pensions- och räntekostnader 
samt att medel för tillkommande avskrivningar och hyror ej bedöms nyttjas fullt ut.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-20 
Uppföljning och prognos april 2022 för Kungsbacka kommun.  

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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§ 198 Dnr 2022-00373 
Utdelning ur Arvid och Hildur Anderssons donationsfond 2022 
(Gymnasium & Arbetsmarknad) 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ska lämna förslag till kommunstyrelsen 
om fördelning av hälften av de utdelningsbara medlen ur Arvid och Hildur 
Anderssons fond. Tillgängligt belopp för utdelning under 2022 avseende denna del är 
36 966 kronor. Nämnden för Individ & Familjeomsorg ska lämna förslag till 
kommunstyrelsen om att fördela resterande utdelningsbara medel. 

Den årliga avkastningen av fondens medel ska enligt stiftelsen stadgar användas till  

utbildning av ungdom och vård av behövande ålderstigna, sjuka och invalidiserade 
personer från Släps församling i den mån deras behov icke kan tillgodoses av 
allmänna medel eller andra bidrag. 

Fyra ansökningar har inkommit till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-29 
Gymnasium & Arbetsmarknads ordförandebeslut, 2022-04-14 
Förteckning över inkomna ansökningar 

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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§ 199 Dnr 2022-00385 
Uppdrag om att förbereda mottagande av skyddsbehövande 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Rysslands invasion av Ukraina har lett till att flera miljoner människor är på flykt i 
Europa. Vid möte med EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor den 4 mars 
2022 fattades beslut om att aktivera massflyktsdirektivet. 

Massflyktsdirektivet kom till 2001 och syftar till att det ska finnas ett regelverk att 
aktivera vid en massiv tillströmning av fördrivna personer från tredje land. 
Massflyktsdirektivet innebär bland annat att skyddsbehövande från Ukraina kommer 
att ges ett tillfälligt uppehållstillstånd i EU i ett år med möjlighet till förlängning i 
ytterligare två år. 

Mot den bakgrunden har Justitiedepartementet upprättat ett utkast till lagrådsremiss. I 
lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. för att åstadkomma en jämnare fördelning över landet av 
boendeplatser för skyddsbehövande som kommer till Sverige med stöd av EU:s 
massflyktsdirektiv. 

Förslagen ger Sveriges kommuner större möjligheter, men framför allt skyldigheter 
att bistå Migrationsverket i arbetet med att ordna boende för de som beviljats 
uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. 

Mot bakgrund av att Kungsbacka kommun den 1 juli kan förväntas få ett utökat 
uppdrag att anordna 

mottagande för asylsökande enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande 
m.fl., behöver 

berörda nämnder förbereda sig så att mottagandet blir så bra som möjligt. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-29 
Lagrådsremiss Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa 
skyddsbehövande, 2022-04-14 
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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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§ 200 Dnr 2021-00685 
Svar på kommunrevisionens grundläggande granskning 2021 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har genomfört en grundläggande granskning av 
kommunstyrelsens och samtliga nämnders verksamhet under 2021. Syftet är att i 
enlighet med kommunallagen och god revisionssed översiktligt granska all 
verksamhet för att ge revisorerna underlag för revisionsberättelsen och 
kommunfullmäktige underlag inför ansvarsprövningen. 

Kommunrevisionen har efter sin grundläggande granskning 2021 utfärdat två 
rekommendationer till kommunstyrelsen: 

- Förtydliga vad som ingår i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, genom att 
exempelvis sammanställa hur styrelsens uppsikt över nämnder och bolag utövas 

- Tydliggöra hur kommunstyrelsens och nämndernas uppföljning av de 
kommunövergripande målen och nämndmålen ska ske. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-04 
Yttrande, 2022-05-04 
Kommunrevisionens grundläggande granskning 2021 
Kommunrevisionens följebrev till kommunstyrelsen 

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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§ 201 Dnr 2022-00329 
Svar på Hallandstrafikens remiss över Kollektivtrafikplan 2023 med 
utblick 2024-2025 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-05-09, och sänder det som sitt svar till 
Hallandstrafiken med följande tillägg sist i andra stycket: 

Kungsbacka kommun vill även återigen påtala behovet av ny busslinje i det västra 
pendlingstråket, Onsala, Vallda till västra Göteborg. Detta är ett stråk med hög andel 
biltrafik och få som väljer kollektivtrafik då resetidskvoten är orimligt hög. En ny 
busslinje här hade gett både miljövinster och minskat antalet bilar på den hårt 
belastade 158:an, vilket i sin tur möjliggör kollektivtrafikens framkomlighet. 

Vi ser att fler och fler väljer att resa kollektivt efter att pandemins restriktioner 
dragits tillbaka, vilket är mycket glädjande. För att möta ett ökat antal resande är det 
viktigt att ta höjd för en ökad kapacitet varför vi återigen vill påtala vikten av fler 
tågstopp på Åsa Station.  

Sammanfattning av ärendet 
Varje år utformar Hallandstrafiken en Kollektivtrafikplan som beskriver hur 
Hallandstrafiken ska omsätta målen i trafikförsörjningsprogrammet. I planen 
beskrivs det operativa genomförandet exempelvis linjeförändringar och turutbud för 
det kommande året med utblick ytterligare två år framåt. 

Hallandstrafiken har översänt Kollektivtrafikplanen till samtliga Halländska 
kommuner för att ge kommunerna tillfälle att yttra sig över innehållet.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-09 
Yttrande, 2022-05-09 
Hallandstrafikens Kollektivtrafikplan 2023 med utblick 2024-2025, 2022-03-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar på att följande tillägg görs sist i andra stycket i 
förslaget till yttrande: 

Kungsbacka kommun vill även återigen påtala behovet av ny busslinje i det västra 
pendlingstråket, Onsala, Vallda till västra Göteborg. Detta är ett stråk med hög andel 
biltrafik och få som väljer kollektivtrafik då resetidskvoten är orimligt hög. En ny 
busslinje här hade gett både miljövinster och minskat antalet bilar på den hårt 
belastade 158:an, vilket i sin tur möjliggör kollektivtrafikens framkomlighet. 

Fredrik Hansson (C), Thure Sandén (M), Monica Neptun (L) och Eva Borg (S) yrkar 
bifall till ordförandens (M) yrkande. 
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Fredrik Hansson (C) yrkar på att följande tillägg görs sist i andra stycket: 

Vi ser att fler och fler väljer att resa kollektivt efter att pandemins restriktioner 
dragits tillbaka, vilket är mycket glädjande. För att möta ett ökat antal resande är det 
viktigt att ta höjd för en ökad kapacitet varför vi återigen vill påtala vikten av fler 
tågstopp på Åsa Station. 

Ordförande Lisa Andersson (M), Thure Sandén (M), Monica Neptun (L) och Eva 
Borg (S) yrkar bifall till Fredrik Hanssons (C) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns tre förslag till beslut. 
Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande, eget tilläggsyrkande samt Fredrik 
Hanssons (C) tilläggsyrkande.  

Ordförande (M) prövar samhällsbyggnadskontorets förslag och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 

Ordförande (M) prövar sitt eget tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet bifaller 
det. 

Ordförande (M) prövar Fredrik Hanssons (C) förslag och finner att arbetsutskottet 
bifaller det. 
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§ 202 Dnr 2022-00225 
Svar på Energimarknadsinspektionens remiss av Ellevios ansökan om 
nätkoncession för luftledning från Ysby till Särö 

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

Upplysning 
Beslut fattat med stöd av delegering. Kommunstyrelsens delegeringsförteckning: 
punkt 2.4.9, 2022-01-24, § 7.  

Sammanfattning av ärendet 
Ellevio AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd att fortsätta 
använda en befintlig kraftledning. Ansökan avser en luftledning från Ysby till Särö i 
Kungsbacka kommun i Hallands län. Energimarknadsinspektionen, som avgör om 
ledningen ska få fortsatt tillstånd, har begärt ett yttrande från Kungsbacka kommun i 
ärendet.  

Kommunen har tidigare lämnat ett samrådsyttrande i ärendet. Kommunen 
efterfrågade då en utredning av möjligheterna till markförläggning av ledningen samt 
en utredning av negativ påverkan på fågellivet i samband med avverkning av träd 
som riskerar att falla över ledningen. Sökanden har utrett frågan om markförläggning 
och anser att det är orimligt med hänsyn till de stora kostnaderna (30 miljoner 
kronor), nya intrång på fastigheter och nya skador på naturmiljön. När det gäller 
påverkan på fågellivet påpekar sökanden att ett så kallat 12:6-samråd med 
länsstyrelsen alltid genomförs vid risk för negativ påverkan. I och med detta ser 
samhällsbyggnadskontoret ingen anledning att ha ytterligare synpunkter på ansökan. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-16 
Yttrande, 2022-05-16 
Ellevios samrådsredogörelse – Luftledning från Ysby till Särö 
Ellevios miljökonsekvensbeskrivning – Luftledning från Ysby till Särö 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 
Energimarknadsinspektionen 
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§ 203 Dnr 2022-00232 
Ansökan om planbesked för Köpstaden 3:80 

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

Beslutsmotivering 
En ändring av detaljplan från allmän plats för öppen yta till kvartersmark innebär en 
avvägning mellan de allmänna och de enskilda intressena av platsen. Kommunen 
bedömer att det allmänna intresset, att bevara platsen som allmän, väger tyngre än 
det enskilda intresset att tillskapa en byggrätt inom området.  

Enligt kommunens översiktsplan ligger den aktuella fastigheten inom ett område där 
kommunen inte aktivt planerar för utveckling av fler bostäder och samhällsservice. 
Fastigheten omfattas också av riksintresse för högexploaterad kust samt riksintresse 
för det rörliga friluftslivet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Köpstaden 3:80 har den 2 mars 2022 ansökt om planbesked 
för att genom en ny detaljplan möjliggöra för uppförandet av ett enbostadshus.  

Fastigheten är belägen inom detaljplan O53 som fick laga kraft den 5 december 
1947. Den aktuella fastigheten är i plankartan redovisad som allmän plats, öppen 
plats. Fastigheten är kuperad och består till stor del av berg i dagen. En exploatering 
kräver stor påverkan på naturmiljön. 

Enligt kommunens översiktsplan ligger den aktuella fastigheten i ett område där 
kommunen inte aktivt planerar för utveckling av fler bostäder och samhällsservice. 
Översiktsplanen pekar ut utvecklingsorterna i kommunen som de platser som är 
lämpliga för utveckling. Enligt kommunens översiktsplan ligger fastigheten inte 
inom ett sådant område utan inom område med restriktiv hållning för tillkommande 
bebyggelse och inom ett område där kommunen inte aktivt planerar för utveckling av 
fler bostäder och samhällsservice.   

Fastigheten omfattas av riksintresse för högexploaterad kust. Inom det området 
gäller, förutom att natur- och kulturvärden inte påtagligt får skadas, också särskilda 
regler för fritidsbebyggelse och vissa typer av industrianläggningar. 

Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv (Kustområdet i Halland). 
Här ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt 
beaktas vid bedömning av vad som kan tillåtas vad gäller exploatering eller andra 
ingrepp i miljön inom området.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-04 
Ansökan om planbesked, 2022-03-02 
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Karta över Köpstaden 3:80, 2022-05-04  

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 204 Dnr 2022-00340 
Remittering av motion från Agnetha Ernegård (-) om att ändra ordet 
brukare till kunder/boende inom vård och omsorg 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Vård & 
Omsorg och nämnden för Individ & Familjeomsorg för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att ändra ordet brukare till 
kunder/boende inom vård och omsorg. Motionären vill kommunen omgående ska 
upphöra med att benämnde de som köper tjänster inom vård och omsorg som brukare 
och i stället övergå till att benämna och tilltala dessa som kunder/boende. 

Beslutsunderlag 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om att ändra ordet brukare till kunder/boende 
inom vård och omsorg, 2022-04-13 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Individ & Familjeomsorg 
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§ 205 Dnr 2022-00379 
Remittering av motion från Magdalena Sundqvist (S) om kommunal 
borgen för bidragsberättigade föreningar i Kungsbacka kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunstyrelsens 
förvaltning för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en motion om kommunal borgen för 
bidragsberättigade föreningar i Kungsbacka kommun. Motionären vill att kommunen 
ska ta fram underlag till ny policy för kommunal borgen som i högre utsträckning än 
nuvarande policy möjliggör beviljande av kommunal borgen för bidragsberättigade 
och välskötta föreningar. 

Beslutsunderlag 
Motion från Magdalena Sundqvist (S) om kommunal borgen för bidragsberättigade 
föreningar i Kungsbacka kommun, 2022-04-26 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning, ekonomiavdelningen 
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§ 206 Dnr 2022-00403 
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om att undersöka 
möjligheten att låta pensionärer äta skollunch på skolorna i 
Kungsbacka 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Förskola & 
Grundskola, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad och nämnden för Service 
för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att undersöka möjligheten att 
låta pensionärer äta skollunch på skolorna i Kungsbacka. Motionären vill att en 
utredning ska genomföras som visar på vilka skolor detta kan införas och på vilka 
villkor. Vidare vill motionären att utredningen ska redovisas till kommunfullmäktige 
och att fullmäktige vid sin behandling av ärendet ska avgöra om möjligheten ska 
införas. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om att undersöka möjligheten att låta pensionärer 
äta skollunch på skolorna i Kungsbacka, 2022-05-09 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 
Nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
och nämnden för Service 
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§ 207 Dnr 2022-00408 
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om att tillsätta en 
arbetsgrupp för att utreda frågan om fyra spår för tåg genom centrala 
Kungsbacka 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunstyrelsens 
förvaltning för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att tillsätta en arbetsgrupp för 
att utreda frågan om fyra spår för tåg genom centrala Kungsbacka. Motionären vill 
att arbetsgruppen ska bestå av representanter från de etablerade partierna i 
kommunfullmäktige och att gruppens uppdrag ska vara att följa utvecklingen av 
frågan samt vid behov informera och föra dialog med kommuninvånarna. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda frågan 
om fyra spår för tåg genom centrala Kungsbacka, 2022-05-10 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret 
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§ 208 Dnr 2022-00409 
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om att ändra ordet 
brukare till kunder 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Vård & 
Omsorg och nämnden för Individ & Familjeomsorg för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att ändra ordet brukare till 
kunder. Motionären vill kommunen omgående ska upphöra med att benämnde de 
som köper tjänster inom vård och omsorg som brukare och i stället övergå till att 
benämna och tilltala dessa som kunder/boende. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om att ändra ordet brukare till kunder, 2022-05-10 

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

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Individ & Familjeomsorg 
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§ 209 Dnr 2022-00148 
Information om pågående arbete inom området kommunikation (från 
årshjul) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om pågående arbete som genomförs 
inom området kommunikation. Informationen berör bland annat arbetet med att ta 
fram en ny webbplats, med skyltar, samt med profilering särprofilering. 
Arbetsutskottet får också information om kommande arbete inom området. Bland 
annat nämns strategi för mobilappar som kommunikationskanal, en översyn av 
insidan samt en generell genomgång av den interna kommunikationen. 

Informationen är en del av kommunstyrelsens arbetsutskotts så kallade årshjul med 
fasta informationer och avstämningar på kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Kommunens arbete med kommunikationsfrågor redovisas två till tre gånger per år 
med lite olika fokus vid varje tillfälle.  

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.  
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§ 210 Dnr 2022-00029 
Information om uppdragslista 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information och diskuterar status för de olika 
uppdrag som kommunstyrelsens förvaltning har fått av kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det. 
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§ 211 Dnr 2022-00014 
Information från ledamöter och förvaltning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Malin Aronsson lämnar följande information: 

- Förvaltningschef för Teknik, Kalle Lundgren kommer att lämna Kungsbacka 
kommun för en ny tjänst som biträdande stadsdirektör i Mölndals stad. 

Biträdande kommundirektör Anders Johansson lämnar följande information: 

- Diskussioner pågår med Aranäs om en yta på Kungsmässan där kommunen kan 
informera om och marknadsföra olika kommunala projekt och utvecklingsplaner. 

Samhällsbyggnadschef Emma Kjernald lämnar följande information: 

- Nytt kommuntal har kommit som bygger på nya prognoser för asyl- och 
flyktingmottagande. 

- Samhällsbyggnadskontoret har fört diskussioner med Eksta Bostads AB och 
Derome AB som är exploatörer i området för den av Mark- och miljödomstolen 
upphävda detaljplanen för Åsa 4:144 m.fl. I diskussionerna har exploatörerna 
enats om att inte överklaga Mark- och miljödomstolens beslut. Istället kommer 
samhällsbyggnadskontoret att göra justeringar i detaljplanen inför en ny polit isk 
behandling. 

- Återkoppling från informationsmöte i Fjärås rörande den nya 
omlastningscentralen 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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