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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträde tisdagen den 5 april 2022 kl. 08:30 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 

 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Fredrik Hansson 

1.  Svar på kommunrevisionens 
revisionsrapport löpande 
granskning 2021 

2022-00165  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-03-14 
och översänder det som svar till kommunrevisionen. 

2.  Svar på motion från Kent 
Stenhammar (S) om passivhus 

2020-01159  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med 
hänvisning till att kommunen redan verkar för att det 
byggs hus som är energieffektiva när det är möjligt 
samt att i stort sett all nyproduktion i kommunens 
bostadsbolag uppförs som passivhus. 

3.  Revidering av Kungsbacka 
kommuns klimatstrategi 

2021-00957  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Klimatstrategi för 
Kungsbacka kommun 2022, daterad 2022-01-27.  

Klimatstrategi 2018, antagen av kommunfullmäktige 
2018-12-13, § 257, upphör samtidigt att gälla. 

Kommunfullmäktige besluta om inriktningen att 
Kungsbacka stad ska skyddas med hjälp av ett yttre 
översvämningsskydd mot höga havsnivåer. 
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4.  Godkännande av 
projektbeställning samt 
överlämnande för att upprätta 
detaljplan för bostäder inom 
Kläppa 1:12 m.fl. i Åsa 

2020-00297  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för 
detaljplan för bostäder inom Kläppa 1:12, Kläppa 
1:13 och Kläppa 1:105 i Åsa. 
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden 
att ta fram förslag till detaljplan för bostäder inom 
Kläppa 1:12, Kläppa 1:13 och del av Kläppa 1:105 i 
Åsa. 

5.  Förlängning av markanvisning 
och principavtal med Serneke 
Sverige AB, detaljplan för 
Annebergs centrum 

2019-00257  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner begäran från Serneke 
Sverige AB, innebärande att gällande markanvisning 
och principavtal avseende del av fastigheterna 
Alafors 2:16 och 3:3 i Annebergs centrum, förlängs 
med 2 år till den 26 maj 2024, på i övrigt 
oförändrade avtalsvillkor. 

6.  Ansökan om planbesked för del 
av Vallda 4:78, skifte 2 

2022-00084  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare 
planförfarande. 

7.  Uppstart av projekt i lokalplan - 
Iserås skola och fullmåttshall 

2022-00118  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt 
Iseråsskola och fullmåttshall. 
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8.  Ombudgeteringar och 
resultatfonder 2021 
Klockan 08:40-09:10 
Ing-Britt Blomberg, 
Christina Hermansson 

2022-00109  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige förändrar resultatfonderna med 
en total summa av 72 456 000 kronor. 
Resultatfonderna uppgår efter förändring till 531 
576 000 kronor. 
Kommunfullmäktige ombudgeterar 14 249 000 
kronor till nämnderna. 
Finansiering sker från kommunfullmäktiges anslag 
för oförutsedda medel med 10 000 000 kronor samt 
med 4 249 000 kronor från kommunstyrelsens 
oförutsedda medel. 
Kommunfullmäktige godkänner en total 
investeringsvolym på 852 915 000 kronor för 2022. 
Av investeringsvolymen består 912 325 000 kronor 
av beslutad kommunbudget 2022 och av 
ombudgeteringar från 2021 med 158 320 000 kronor 
samt justering av Kommunbudget 2022 med  
-217 730 000 kronor. 
Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av 
investeringar från 2021 till år 2022 med 
158 320 000 kronor samt justering av 
Kommunbudget 2022 med -217 730 000 kronor. 
Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av 
investeringar från 2021 och till år 2023 med 
246 791 000 kronor. 
Investeringsvolymen finansieras inom ramen för 
kommunfullmäktiges beslut med begränsningen om 
att den totala låneskulden inte överstiger 
totalbeloppet om 2 904,3 miljoner kronor år 2022, 
(KF § 96/2021). 

9.  Svar på Länsstyrelsens remiss 
över program för 
räddningstjänst vid utsläpp av 
radioaktiva ämnen 
Klockan 09:15-09:30 
Gabriella Andersson, 
Lotta Blomqvist 

2021-01246  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-03-
17, och översänder det som sitt svar till 
Länsstyrelsen i Hallands län. 
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10.  Avstämning 
samhällsbyggnadsplan 
(från årshjul)  
 
Klockan 09:45-10:30 
Emma Kjernald, 
Ida Lennartsson 

2022-00144  - 

11.  Information om arbetet med 
digital transformation 
(från årshjul) 
 
Klockan 10:35-11:20 
Iwona Carlsson, 
Carin Sundin, Vård & Omsorg 
Kenny Rubinsson, Service 
Märta Lycken Individ & 
Familjeomsorg 
Elisabeth Zsiga, Service 

2022-00147  - 

12.  Information om hållbart boende 
(från årshjul) 
 
Klockan 11:25-11:55 
Emma Kjernald, 
Lotta Nordh, 
Johan Burman, 
Mats Söderström 

2018-00045  - 

13.  Information från ledamöter och 
förvaltning 

2022-00014  - 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Andrea Egerlundh 
kommunsekreterare 
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