
 

 
Patrik Johansson 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunsekreterare 
patrik.johansson2@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

 
Storgatan 37 

Stadshuset 
 
 

www.kungsbacka.se 
 

 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2022-12-20 

 
  

Kommunstyrelsen 

Sammanträde tisdagen den 10 januari 2023 kl. 13.00 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Ordinarie: Fredrik Hansson (C) 
Ersättare: Emanuel Forsell (M) 
 
Digital justering 

 
Information 

  

1.  Introduktion för nya 
kommunstyrelsen 
 
13.00–14.00 
Patrik Johansson 
Katarina Eiderbrant 
Christina Hermansson 
Lotta Gradén 
Charlotta Blomqvist 
Sofia Jonsson 
Andrea Egerlundh 

2022-00939   
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2.  Presentation av nya 
förvaltningschefer på 
förvaltningarna för Gymnasium 
& Arbetsmarknad, Teknik och 
Kultur & Fritid 
 
14.00–14.15 
Patrik Hellberg, GA 
Ulrika Granfors, TE 
Karl Persson, KFT 

2022-00539   

 
Beslutsärenden 
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3.  Kungsbacka Arena - 
projekttävling samt finansiering 
avseende framtagande av 
förslag till genomförande av 
drift av kommersiella delar 

2020-00547  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra 
projekttävling för Kungsbacka Arena och godkänner 
Tävlingsprogram för projekttävling för Kungsbacka 
Arena, daterat 2022-11-09 med redaktionella 
ändringar. 
Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut 
2021-03-23 § 72, att till jury för Kungsbacka Arena 
utse X (kommunstyrelsens ordförande), X 
(ordförande för nämnden för Service), X 
(kommunstyrelsens andre vice ordförande), X  
(byggnadsnämndens ordförande), Lovisa Eld 
(samhällsbyggnadschef, kommunstyrelsens 
förvaltning), Karl Persson (förvaltningschef Kultur 
& Fritid), Lennart Dahlberg (arkitekt SAR-MSA), 
Charlotte Erdegard (arkitekt SAR-MSA, Erdegard 
arkitekter) och Hanna Vilhelmsson (arkitekt SAR-
MSA, Bygg- och miljöförvaltningen, Kungsbacka 
kommun).  
Kommunstyrelsen beslutar att jurymedlem som har 
politiskt uppdrag eller anställning hos kommunen 
ska, för det fall uppdraget eller anställningen upphör 
under projekttävlingen, ersättas med person med 
motsvarande uppdrag eller befattning.  
Kommunstyrelsen beslutar att de medel som avsattes 
för genomförande av projekttävlingen om 1 500 000 
kronor, KS 2021-03-23 § 72, ska finansieras ur 
befintligt driftsanslag för projekttävlingen inom 
projektansvar 1420 Samhällsbyggnadskontoret år 
2022. 
Kommunstyrelsen beslutar att kostnader för 
inledande åtgärder för att ta fram förslag till 
genomförande av upphandling av kommersiella 
delar av arenan om två miljoner kronor, KS 2021-
03-23 § 72, finansieras ur driftsanslaget i 
lokalplanen 2022 för Arenan, löpnummer 131. 

4.  Val av ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande 
till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2023-01-01– 
2026-12-31 

2022-00829   
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5.  Val av ställföreträdare och 
ersättare för ställföreträdare till 
Kommuninvests 
föreningsstämma samt 
nominering av ledamot till 
Kommuninvests styrelse  
2023-01-01–2026-12-31 

2022-00830   

6.  Val av politikerombud till 
Föreningen Sveriges 
ekokommuner 2023-01-01–
2026-12-31 

2022-00833   

7.  Nominering av representanter 
till Lokalt Ledd Utveckling 
Halland 2023–2026 

2022-00834   

8.  Val av representanter till 
Eurocities 2023–2026 

2022-00835   

9.  Val av förvaltare till Benjamin 
och Lovise Larssons 
minnesfond 2023-01-01– 
2026-12-31 

2022-00831   

10.  Nominering av ledamöter till 
Lokala säkerhetsnämnden vid 
Ringhals kärnkraftverk  
2023-01-01–2026-12-31 

2022-00818   

11.  Val av ersättare för 
styrelserepresentant till 
Kungsbackaåns 
Fiskevårdsområdesförening 
2023-01-01–2024-12-31 

2022-00832   

 
Information 

  

12.  Information om samråd och 
viktigare pågående ärenden från 
arbetsutskottets sammanträden 

2023-00014   
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13.  Information om aktuella 
händelser från nämnder, bolag, 
intresseorganisationer (SKR, 
GR med flera) 

2023-00015   

14.  Information om förvaltningen 
och pågående viktigare/större 
uppdrag, projekt och händelser 

2023-00016   

 
Beslutsärenden 

  

15.  Informationshanteringsplan - 
kommungemensamma 
ledningsprocesser 
 

2022-00859  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar Informationshanteringsplan 
för kommungemensamma ledningsprocesser, 
daterad 2022-11-16. 
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma 
ledningsprocesser, antagen av kommunstyrelsen 
2020-06-23, § 137, upphör därmed att gälla. 

16.  Riktlinjer för 
informationsförvaltning 
 

2022-00751  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för 
informationsförvaltning, daterade 2022-11-15. 
Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning, 
antagna av kommunstyrelsen 2019-03-26, § 71, 
upphör samtidigt att gälla. 

17.  Kommunstyrelsens underlag till 
kommunbudget 2024 
 

2022-00779  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner underlag till 
kommunbudget 2024, daterat 2022-11-15. 

18.  Ansökan om verksamhetsstöd - 
Ung Företagsamhet 2022/2023 - 
2024/2025 
 

2022-00755  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beviljar ny finansieringsperiod 
för Ung företagsamhet Halland, med 255 903 kronor 
per år för läsåren 2022/2023, 2023/2024 och 
2024/2025. 
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19.  Principavtal avseende detaljplan 
för Tölöberg 2 och Tölö 1:17  
 

2022-00765  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till principavtal 
mellan kommunen och Region Halland inom 
planområdet för Tölöberg 2 och Tölö 1:17, 
undertecknat av Region Halland 2022-11-09. 
Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, 
utses att för kommunens räkning underteckna 
avtalet. 

20.  Ansökan om planbesked 
Karsegården 1:111 och 
Karsegården 1:147 
 

2022-00742  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom 
planläggning av Karsegården 1:111 samt 
Karsegården 1:147. 

21.  Anmälan av delegeringsbeslut 
 

2022-00006  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 
delegeringsbeslut.    

22.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 

2023-00004  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av 
inkomna skrivelser till protokollet. 

23.  Antagande av reglemente för 
nämnden för Vård & Omsorg 
 

2022-00503  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden 
för Vård & Omsorg, daterat 2022-09-21. 
Reglementet för nämnden för Vård & Omsorg, 
antaget av kommunfullmäktige 2017-12-12, § 194, 
upphör samtidigt att gälla. 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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