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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträde tisdagen den 29 mars 2022 kl. 08:30 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Eva Borg 

1.  Remittering av motion från 
Maria Losman (MP) m.fl. om 
att utöka vattenskyddsområdet 
för Lygnern-Fjärås Bräcka 
vattentäkt 

2022-00206  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till nämnden för Teknik och nämnden för 
Miljö & Hälsoskydd för yttrande. 

2.  Remittering av motion från 
Agnetha Ernegård (-) om att 
utarbeta en policy för 
ordningsfrågor samt uppförande 
i kommunfullmäktige 

2022-00177  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till kommunstyrelsens förvaltning för 
besvarande. 

3.  Remittering av motion från 
Agnetha Ernegård (-) om 
byggnation av bandyhall i 
Frillesås 

2022-00222  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till nämnden för Kultur & Fritid för 
yttrande. 

4.  Rapport från nämnden för 
Individ & Familjeomsorg av ej 
verkställda beslut enligt SoL 
och LSS, kvartal 4 2021 

2022-00224  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden 
för Individ & Familjeomsorg enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade till protokollet. 
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5.  Val av ombud till Inera ägarråd 
och årsstämma 2022 

2022-00050  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen utser biträdande kommundirektör 
Anders Johansson till ägarrepresentant för 
Kungsbacka kommun vid Inera AB:s ägarråd den 2 
maj 2022. 
 
Kommunstyrelsen ger biträdande kommundirektör 
Anders Johansson, rätt att utse SKRs representant 
som ombud för Kungsbacka kommun vid Inera AB:s 
årsstämma den 16 juni 2022. 

6.  Reviderad förbundsordning för 
Göteborgsregionen 

2021-00744  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Förbundsordning, 
Göteborgsregionens kommunalförbund, godkänd av 
förbundsfullmäktige 2021-06-15. 

7.  Svar på Göteborgsregionens 
remiss över samrådsunderlag 
inför budget för 
Göteborgsregionen 2023 

2022-00195  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot 
samrådsunderlag till budget 2023 för 
Göteborgsregionens kommunalförbund. 

8.  Försäljning av Duvehed 2:55 - 
BG Fix 

2021-00683  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner 
köpeavtal mellan kommunen och Kungtech Väst 
AB, genom vilket kommunen överlåter fastigheten 
Duvehed 2:55, mot en köpeskilling på 8 715 000 
kronor, undertecknat av bolaget 2022-03-01. 
 
Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, 
utses att för kommunens räkning underteckna avtalet 
och övriga i ärendet nödvändiga handlingar. 

9.  Information om utvärdering av 
Bygg- och miljöförvaltningen 
 
Klockan 09:00-09:30 
 
Sofia Jonsson 
Annika Harrysson, konsult från 
Prové 

2018-00365  -  
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10.  Avstämning om uppdrag om 
översyn av 
sammanträdesplanering för 
kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Klockan 09:35-09:50 
 
Patrik Johansson, 
Sofia Jonsson, 
Andrea Egerlundh 

2021-00882  - 

11.  Information om införande av 
visselblåsarfunktion 
 
Klockan 10:10-10:30 
 
Linnéa Princis, Julia Wilholm, 
Lotta Gradén, Sofia Jonsson 

2022-00252  -    

12.  Information om 
verksamhetsmark i Borgås - 
Varla 2:442 
 
Klockan 10:35-11:05 
 
Johan Gerremo, 
Emma Kjernald 

2022-00284  

13.  Information från ledamöter och 
förvaltning 

2022-00014  - 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Andrea Egerlundh 
kommunsekreterare 
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