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§ 1 Dnr 2022-00939 
Introduktion för nya kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen får information om sitt uppdrag och verksamhetsområde, 
arvodesreglerna som börjar att gälla från och med den 1 januari 2023 samt 
administrativa rutiner kring sammanträdena. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 2 Dnr 2022-00539 
Presentation av nya förvaltningschefer på förvaltningarna för 
Gymnasium & Arbetsmarknad, Teknik och Kultur & Fritid 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningscheferna på förvaltningarna för Gymnasium & Arbetsmarknad: Patrik 
Hellberg, Teknik: Ulrika Granfors och Kultur & Fritid: Karl Persson presenterar sig 
för kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 3 Dnr 2020-00547 
Kungsbacka Arena – projekttävling samt finansiering avseende 
framtagande av förslag till genomförande av drift av kommersiella delar 

Beslut 
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 Lisa Andersson (kommunstyrelsens ordförande), Fredrik 
Hansson (ordförande för nämnden för Service), Magdalena Sundqvist 
(kommunstyrelsens andre vice ordförande), Thure Sandén (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. 

Sammanfattning av ärendet 
De övergripande besluten om genomförande av och inriktning för Kungsbacka 
Arenas uppförande och drift fattades av kommunfullmäktige den 13 april 2021. I 
anslutning till fullmäktiges beslut redovisades även kommunstyrelsens beslut den 23 
mars 2021 om hur arbetet ska bedrivas om kommunfullmäktige beslutade enligt 
förslag. Kommunfullmäktiges beslut överklagades till förvaltningsrätten genom 
laglighetsprövning. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och avgörandet har fått 
laga kraft, efter att kammarrätten inte meddelat prövningstillstånd. 

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut syftar dels till att lämna 
förutsättningar och ramar för projektet enligt projektbeskrivningen 2021-03-02 med 
utredningsunderlag, dels till att beskriva finansiering, projektägarskap, fördelning av 
uppdrag inom Kungsbackas organisation avseende projekttävling, upphandling av 
drift, utarbetande av förstudier för funktioner i arenan, uppförande av arenan och dels 
till hur samverkan och beslut ska ske när det gäller dessa uppdrag. Besluten kan 
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sägas utgöra ett tydliggörande av hur Kungsbacka kommun som helhet ska arbeta 
med projektet Kungsbacka arena och hur de olika genomförandemomenten ska 
samordnas, där kommunstyrelsen är huvudansvarig och projektägare med 
huvudansvar för projektbudgeten.  

Nu aktuella beslut avser de inledande momenten av projektet som behöver 
samordnas och samspela för att följa tidplan för projektet samt för att uppnå de 
eftersträvade effekterna av en arena med en kommersiell del. Nu aktuella beslut 
avser 

 genomförandet av projekttävlingen (tävlingsprogram, jury, anslag) 

 finansiering av förberedande åtgärder för upphandling av driftentreprenör 

En förnyad marknadsundersökning har genomförts av konsultföretaget RSD som 
också genomförde marknadsundersökningen inför KF beslut i april 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-29, § 389 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-10 
Tävlingsprogram för projekttävling för Kungsbacka Arena, 2022-11-09 
Reviderad rapport, Kommersiellt utbud Kungsbacka Arena, RSD, juli 2022 
Utdrag från kommunbudget 2023, plan 2024–2027 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-13 § 51, innehållande även kommunstyrelsens 
beslut 2021-03-23 § 72 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-03-02 
Ur Projektbeskrivning 2021-03-02 med utredningsunderlag, bilagor A-H10: 
- H5. Utvärdering av möjliga alternativ till flera gestaltningsförslag, Kungsbacka 
kommun Samhällsbyggnadskontoret 
- H6. Utredning driftformer V 1.9 Kungsbacka kommun Förvaltningen för Kultur 
och Fritid, 2020-12-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C), Emanuel Forsell (M), Tommy Rydfeldt (L), Thure Sandén (M), 
Hravn Forsne (M), Stefan Jägnert (SD), Johan Tolinsson (S), Stefan Vilumsons (SD) 
och Viking Bengtsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Maria Losman (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsens 
förvaltning för omarbetning av förslaget i syfte att göra markanvisningstävling för de 
kommersiella ytorna, med följande motivering: 

 Kommunen ska ägna sig åt kärnverksamhet dit byggande av anläggning för 
fritid och kultur hör hemma. För en levande stad behövs kommersiell 
kringverksamhet såsom restauranger, kontor, hotell etc. så som beskrivs i 
rapporten ”Kommersiellt utbud Kungsbacka Arena”. 

Kommunen har en stor låneskuld, och behöver ha det för nödvändiga 
investeringar i kärnverksamheten. Om de kommersiella förutsättningarna är 
så goda som antyds i rapporten är det bättre att kommunen stimulera 
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marknadsmässiga lösningar genom en markanvisningstävling för 3D-
fastighet, dvs öppna för fler ägare än kommunen. Det är ett mer innovativt 
grepp som inte riskerar skattebetalarnas pengar i lika stor utsträckning som 
liggande förslag.   

För att marknaden ska kunna göra en sund bedömning behöver underlagen 
kompletteras med geotekniska undersökningar som inkluderar förorenad 
mark och risken för översvämningar i området. Underlagen behöver också 
kompletteras med en utökad marknadsanalys av grannkommunernas 
anläggningar samt en översyn av realismen i de uppskattade publiksiffrorna. 

Fredrik Kollberg (KD) yrkar bifall till Maria Losmans (MP) återremissyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans (MP) m.fl. 
återremissyrkande. 

Ordförande prövar först Maria Losmans (MP) m.fl. återremissyrkande mot att 
ärendet ska avgöras i dag, och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
avgöras i dag. 

Ordförande prövar sedan kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Service, nämnden för Kultur & Fritid 
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§ 4 Dnr 2022-00829 
Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-01–2026-12-31 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice 
ordförande till kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden  
2023-01-01–2026-12-31 

Ledamöter Lisa Andersson M 
 Fredrik Hansson C 
 Emanuel Forsell M 

 Magdalena Sundqvist S 
 Stefan Jägnert SD 
 Fredrik Kollberg KD 
   
Ersättare Hravn Forsne M 
 Maria Gathendahl M 
 Johan Tolinsson S 
 Stefan Vilumsons SD 
 Annika Hedman C 
 Marie Wadström KD 
   
Ordförande Lisa Andersson M 
Vice ordförande Fredrik Hansson C 

 

Beslutsunderlag 
Partiöverenskommelse med nominering av ledamöter och ersättare i nämnder, 
styrelser, utskott med flera, daterad 2022-11-22 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
partiöverenskommelsens förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, de valda, Service: lönecenter, 
Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron 
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§ 5 Dnr 2022-00830 
Val av ställföreträdare och ersättare för ställföreträdare till 
Kommuninvests föreningsstämma samt nominering av ledamot till 
Kommuninvests styrelse 2023-01-01–2026-12-31 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser följande ställföreträdare och ersättare för ställföreträdare till 
Kommuninvests föreningsstämma samt nominerar följande ledamot till 
Kommuninvests styrelse för mandatperioden 2023-01-01–2026-12-31 

Ställföreträdare Lisa Andersson M 
   
Ersättare för ställföreträdare Ann-Louise Lundqvist S 

   
Ledamot i styrelse Emanuel Forsell M 

 

Beslutsunderlag 
Partiöverenskommelse med nominering av ledamöter och ersättare i nämnder, 
styrelser, utskott med flera, daterad 2022-11-22 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
partiöverenskommelsens förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommuninvest, de valda, Service: lönecenter, Kommunledningskontoret: Troman 
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§ 6 Dnr 2022-00833 
Val av politikerombud till Föreningen Sveriges ekokommuner  
2023-01-01–2026-12-31 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser följande politikerombud till Föreningen Sveriges 
ekokommuner för mandatperioden 2023-01-01–2026-12-31 

Ombud Fredrik Hansson C 
   
Ersättare för ombud Annika Carlsson M 

 

Beslutsunderlag 
Partiöverenskommelse med nominering av ledamöter och ersättare i nämnder, 
styrelser, utskott med flera, daterad 2022-11-22 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
partiöverenskommelsens förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Föreningen Sveriges ekokommuner, de valda, Service: lönecenter, 
Kommunledningskontoret: Troman 
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§ 7 Dnr 2022-00834 
Nominering av representanter till Lokalt Ledd Utveckling Halland  
2023–2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen nominerar följande representanter till Lokalt Ledd Utveckling 
Halland för mandatperioden 2023-01-01–2026-12-31 

Representanter Peter Söderberg M 
 Marianne Pleijel M 

 

Beslutsunderlag 
Partiöverenskommelse med nominering av ledamöter och ersättare i nämnder, 
styrelser, utskott med flera, daterad 2022-11-22 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
partiöverenskommelsens förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Lokalt Ledd Utveckling Halland, de valda, Service: lönecenter, 
Kommunledningskontoret: Troman 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (33) 
Kommunstyrelsen Datum  

2023-01-10 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 8 Dnr 2022-00835 
Val av representanter till Eurocities 2023–2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser följande representanter till Eurocities för mandatperioden 
2023-01-01–2026-12-31 

Representanter Lisa Andersson M 
 Monica Neptun L 

 

Beslutsunderlag 
Partiöverenskommelse med nominering av ledamöter och ersättare i nämnder, 
styrelser, utskott med flera, daterad 2022-11-22 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
partiöverenskommelsens förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Eurocities, de valda, Service: lönecenter, Kommunledningskontoret: Troman, 
Ciceron 
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§ 9 Dnr 2022-00831 
Val av förvaltare till Benjamin och Lovise Larssons minnesfond  
2023-01-01–2026-12-31 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser följande förvaltare till Benjamin och Lovise Larssons 
minnesfond för mandatperioden 2023-01-01–2026-12-31 

Förvaltare Peter Söderberg M 
 Annika Hedman C 

 

Beslutsunderlag 
Partiöverenskommelse med nominering av ledamöter och ersättare i nämnder, 
styrelser, utskott med flera, daterad 2022-11-22 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
partiöverenskommelsens förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Benjamin och Lovise Larssons minnesfond, de valda, Service: lönecenter, 
Kommunledningskontoret: Troman 
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§ 10 Dnr 2022-00818 
Nominering av ledamöter till Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals 
kärnkraftverk 2023-01-01–2026-12-31 

Beslut 
Kommunstyrelsen nominerar följande ledamöter till Lokala säkerhetsnämnden vid 
Ringhals kärnkraftverk för mandatperioden 2023-01-01–2026-12-31 

Ledamöter Magdalena Sundqvist S 
 Annika Hedman C 

 

Beslutsunderlag 
Partiöverenskommelse med nominering av ledamöter och ersättare i nämnder, 
styrelser, utskott med flera, daterad 2022-11-22 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
partiöverenskommelsens förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk, Miljödepartementet, de valda, 
Service: lönecenter, Kommunledningskontoret: Troman 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (33) 
Kommunstyrelsen Datum  

2023-01-10 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 11 Dnr 2022-00832 
Val av ersättare för styrelserepresentant till Kungsbackaåns 
Fiskevårdsområdesförening 2023-01-01–2024-12-31 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser följande ersättare för styrelserepresentant till Kungsbackaåns 
Fiskevårdsområdesförening för mandatperioden 2023-01-01–2024-12-31 

Ersättare för 
styrelserepresentant 

Henrik Arnesson C 

 

Beslutsunderlag 
Partiöverenskommelse med nominering av ledamöter och ersättare i nämnder, 
styrelser, utskott med flera, daterad 2022-11-22 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
partiöverenskommelsens förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kungsbackaåns Fiskevårdsområdesförening, de valda, Service: lönecenter, 
Kommunledningskontoret: Troman 
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§ 12 Dnr 2023-00014 
Information om samråd och viktigare pågående ärenden från 
arbetsutskottets sammanträden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ingen information lämnas vid sammanträdet. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 13 Dnr 2023-00015 
Information om aktuella händelser från nämnder, bolag, 
intresseorganisationer (SKR, GR med flera) 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
1:e vice ordförande Fredrik Hansson (C) rapporterar från Göteborgsregionens 
förbundsfullmäktige och de val som förrättats med anledning av nya 
mandatperioden. Fredrik Hansson (C) valdes vid tillfället till ordförande i 
förbundsfullmäktige för Göteborgsregionens kommunalförbund för mandatperioden 
2023–2026. 

Lisa Andersson (M) rapporterar från Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs 
förbundsfullmäktige och informerar om att Christian Johansson (M) valts till vice 
ordförande i förbundsstyrelsen i räddningstjänstförbundet. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 14 Dnr 2023-00016 
Information om förvaltningen och pågående viktigare/större uppdrag, 
projekt och händelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Malin Aronsson informerar om att kommunen och 
Polismyndigheten enats om medborgarlöften för de kommande fyra åren.  Löftena 
för 2023–2026 utgår från följande tre områden:  

 Barn och ungas brottsutsatthet 

 Trygga beteenden i trafiken 

 Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet. 

Vidare informerar kommundirektören om rekryteringarna av förvaltningschefer för 
förvaltningarna för Förskola & Grundskola och Service. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 15 Dnr 2022-00859 
Informationshanteringsplan - kommungemensamma ledningsprocesser 

Beslut 
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. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 15 september 2022 ett nytt reglemente för 
arkivmyndigheten. I det nya reglementet har kommunstyrelsen ett utökat uppdrag att 
besluta om de kommungemensamma informationshanteringsplanerna för 
ledningsprocesser och stödprocesser. 

Informationshanteringsplanen gäller som gallringsbeslut vilket innebär att allmänna 
handlingar med stöd av detta får destrueras. Gallring är en viktig del av att förvalta 
information. Förändringen av reglementet syftade till att ge kommunstyrelsen ett 
utökat ansvar för hur information hanteras i kommunens nämnder. Målet med 
förändringen var att förenkla administration på förvaltningsnivå. Förändringarna i 
reglementet innebär att det enbart behövs ett beslut i kommunstyrelsen för att anta en 
gemensam klassificeringsstruktur eller informationshanteringsplan som gäller för 
kommunens samtliga nämnder 

Namnet ”Informationshanteringsplan” antogs också som en modernare version av det 

tidigare ”Dokumenthanteringsplan”. En annan förändring som har gjorts är att 

anpassa informationshanteringsplanen till den nya lag som skyddar personer som 
rapporterar om missförhållanden, även kallad ”visselblåsarlagen”. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-06, § 393 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-16 
Informationshanteringsplan för kommungemensamma ledningsprocesser,  
2022-11-16 
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma ledningsprocesser, antagen av 
kommunstyrelsen 2020-06-23 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder, kommunarkivet, verksamhetschefer på kommunstyrelsens 
förvaltning 
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§ 16 Dnr 2022-00751 
Riktlinjer för informationsförvaltning 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för informationsförvaltning daterat 2022-11-15. 

Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning, antaget av kommunstyrelsen 
2019-03-26 § 71, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har som arkivmyndighet rätt att besluta om 
informationsförvaltning i kommunen. Informationsförvaltning innebär att analog och 
digital information som förvaras i arkiv samt hanteras i den dagliga verksamheten 
ska skyddas från obehörig åtkomst, fysiska skador, stöld, förstörelse, manipulation 
eller annan påverkan som försvårar eller omöjliggör åtkomst. Utöver detta innefattar 
informationsförvaltning också den dagliga styrningen och hanteringen av allmänna 
handlingar och arkiv i kommunen och syftar till att säkerställa att rådande 
lagstiftning på området efterföljs. 

Som ett steg i att utvecklas med tiden, omvärldsbevaka och att trycka på ett 
oberoende av lagringsmedium, antog kommunfullmäktige på sitt sammanträde 15 
september 2022 ett nytt reglemente för arkivmyndigheten. Den nu gjorda 
uppdateringen av riktlinjerna är en naturlig följd av kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-06, § 394 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-15 
Riktlinjer för informationsförvaltning, 2022-11-15 
Riktlinjer för arkiv- och informationsförvaltning, beslutad av kommunstyrelsen 
2019-03-26, § 71 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 17 Dnr 2022-00779 
Kommunstyrelsens underlag till kommunbudget 2024 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner underlag till kommunbudget 2024, daterat 2022-11-15. 

Sammanfattning av ärendet 
Som en del i kommunens budgetprocess inför 2024 uppmanas alla nämnder att 
lämna ett underlag som beskriver de möjligheter, utmaningar och förändringar de har 
framför sig på kort och lång sikt samt för att nå en budget i balans.  

Underlaget från kommunstyrelsen berör digitalisering, hållbarhet, lågkonjunktur och 
kompetensförsörjning. Underlaget berör också ökande pensionskostnader hos 
Räddningsförbundet Storgöteborg och den påverkan som det genererar på 
kommunstyrelsens ekonomi. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-06, § 395 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-11 
Kommunstyrelsens underlag till kommunbudget 2024, 2022-11-15 
Socialdemokraternas förslag till direktiv om inköp av ny verksamhetsmark,  
2022-12-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hravn Forsne (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Maria Losman (MP) yrkar på följande ändringar i underlag till kommunbudget 2024: 

 Tillägg på sidan 3 längst ner som lyder: En annan utmaning är tillgången på 
verksamhetsmark. Kommunen behöver äga mer mark för att kunna erbjuda 
befintliga företag möjlighet att växa och vi behöver mark också för att kunna 
erbjuda företag att komma hit och etablera sig.  

 Tillägg på sidan 4 mitt på sidan som lyder: Vi tar fram en gemensam målbild 
och prioriterade områden för innovation, en innovationsstrategi som kopplar 
till hållbarhetsutmaningarna.  

 Under rubriken 1.1 Innovation och omställning förändras punktlistan under 
avsnitten som handlar om att öka vår förmåga att arbeta med innovation så att 
det får följande innehåll:  

•  Rekrytera kompetens inom innovation och tjänstedesign 
•  Ta fram en portfölj med konkreta beskrivningar på utmaningar som ska 

lösas  
•  Delta i nationellt nätverk för kommunledningar med syfte att höja vår 

kompetens samt samarbeta och utbyta erfarenheter kring att leda och 
organisera förnyelse och transformation  

•  Mäta effekthemtagningen, dvs vad som går från tankar till verklighet.  
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Magdalena Sundqvist (S) yrkar att kommunstyrelsen anta ett direktiv som innebär att 
kommundirektören får i uppdrag att påskynda förvärv av mark i olika kommundelar 
och att en redovisning av markförvärv ska ske i augusti 2024. Magdalena Sundqvist 
(S) yrkar också bifall till Maria Losmans (MP) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Maria Losmans (MP) m.fl. yrkande och 
Magdalena Sundqvists (S) yrkande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Maria Losmans (MP) 
m.fl. yrkande och Magdalena Sundqvists (S) yrkande mot varandra, och finner att 
kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 
Budgetberedningen, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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§ 18 Dnr 2022-00755 
Ansökan om verksamhetsstöd – Ung Företagsamhet 2022/2023 – 
2024/2025 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar ny finansieringsperiod för Ung företagsamhet Halland, 
med 255 903 kronor per år för läsåren 2022/2023, 2023/2024 och 2024/2025. 

Sammanfattning av ärendet 
Ung Företagsamhet har ansökt om verksamhetsstöd för sin verksamt för de 
kommande tre läsåren. Ung Företagsamhet är en ideell och obunden 
utbildningsorganisation med syftet att tillsammans med skolan införa 
entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Inom ramen för 
Ung företagsamhet får barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin 
kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Ung Företagsamhet har tre 
läromedel för grundskolan och processutbildningen UF-företagande på gymnasiet.  

I Kungsbacka har antalet UF-företag ökat de senaste åren. Under läsåret 2021/2022 
hade Kungsbacka 473 elever som drev UF-företag, vilket var flest i Halland. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-06, § 396 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-08 
Ansökan om verksamhetsstöd från utbildningsorganisationen Ung Företagsamhet för 
läråren 2022/2023, 2023/2024 och 2024/2025 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Ung Företagsamhet Halland, Kommunledningskontoret: Styrning och Ekonomi 
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§ 19 Dnr 2022-00765 
Principavtal avseende detaljplan för Tölöberg 2 och Tölö 1:17  

Beslut 
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. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 23 juni 2022 Samhällsbyggnadskontoret i 
uppdrag att upprätta ny detaljplan för sjukhus inom Tölöberg 2 och Tölö 1:17 i 
Kungsbacka stad. 

Detaljplanens syfte är att utreda förutsättningarna för att utöka byggrätten avseende 
vård inom fastigheterna Tölöberg 2 och Tölö 1:17 för att möjliggöra en utveckling av 
befintligt sjukhusområde.  

Principavtalet reglerar de övergripande förutsättningar och principer som ska gälla 
vid upprättande och genomförande av detaljplanen såsom till exempel utbyggnad av 
allmän plats, ansvars- och kostnadsfördelningar, åtaganden med mera.  

Principavtalet kommer att ersättas av ett exploateringsavtal, som ska undertecknas av 
Region Halland och godkännas av behörig politisk instans, innan detaljplanen kan 
antas. Exploateringsavtalet kommer närmre klargöra parternas ansvar för utförande 
och finansiering samt eventuellt nödvändiga krav på fastighetsbildning för 
tillskapande av allmän plats. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-06, § 397 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-15 
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-06-23, § 332 
Principavtal med Region Halland, undertecknat 2022-11-09 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Region Halland 
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§ 20 Dnr 2022-00742 
Ansökan om planbesked Karsegården 1:111 och Karsegården 1:147 

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda 
åtgärden genom planläggning av Karsegården 1:111 samt Karsegården 1:147. 

Beslutsmotivering 
I Onsala har kommunen för närvarande en restriktiv hållning till bostadsbyggnation i 
avvaktan på ny Onsalaväg och att kollektivtrafiksituationen kan lösas 
tillfredställande. Kommunfullmäktige har i bostadspolitikens styrdokument, 
Bostadsförsörjningsprogrammet 2019–2025, uttalat att 15 bostäder per år kan byggas 
i kollektivtrafiknära lägen i Onsala. Detta ställningstagande är direkt kopplat till 
färdigställandet av den nya Onsalavägen. Eftersom Onsalavägen ännu inte påbörjats 
bör ny bostadsplanering i Onsala fortsatt vara mycket restriktivt trots det centrala 
läget. Bostadsförsörjningsprogrammets mål för de närmaste åren beräknas uppnås av 
redan pågående och beviljade planbesked. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheterna Karsegården 1:111 och Karsegården 1:147 har den 12 
oktober 2022 ansökt om planbesked för att genom en ny detaljplan möjliggöra för 
byggnation av två flerbostadshus i tre våningar som kan innehålla upp till 24 
lägenheter. 

Fastigheterna är belägna inom detaljplan O112 som vann laga kraft 1969. De aktuella 
fastigheterna är i plankartan redovisade som kvartersmark för bostadsändamål i två 
våningar och byggnader ska uppföras fristående på maximalt en femtedel av 
fastighetsytan och får innehålla två bostadslägenheter vardera. Fastigheterna är i dag 
bebyggda med två byggnader varav den ena är ett mindre flerbostadshus och den 
andra är en villa. Angöring sker i dag både från Gottskärsvägen och Rydetvägen. 

Enligt kommunens översiktsplan ingår det aktuella området i utvecklingsorten 
Onsala samt ligger inom centrumzonen med närhet till både service och 
kollektivtrafik. 

Fastigheten omfattas av riksintresse för högexploaterad kust samt riksintresse för det 
rörliga friluftslivet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-06, § 398 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-16 
Ansökan om planbesked, 2022-10-12 
Orienteringskarta, Karsegården 1:111 och 1:147, 2022-11-16 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M), Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C), Stefan Jägnert (SD), 
Tommy Rydfeldt (L) och Fredrik Kollberg (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 

Johan Tolinsson (S) och Maria Losman (MP) yrkar bifall till 
Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Johan Tolinssons (S) m.fl. 
yrkande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Johan Tolinssons 
(S) m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 
Sökande 
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§ 21 Dnr 2022-00006 
Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under 
perioden 2022-12-07 till 2023-01-02. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen 
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta 
lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått 
beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

 
Delegat 

 
Ärende 

 
Ekonomichef 

 
Anställande av specialist ekonomi 

 
Utvecklingschef 

 
Anställande av redovisningsekonom 

 
Administrativ chef 

 
Bidrag till Kungsbacka Närradioförening för år 
2022 

 
Mark- och exploateringschef 

 
Servitutsavtal kommunens fastighet Vallda 3:15 
belastande till förmån för Vallda 16:16 - vatten- och 
avloppsledning, fiberledning och el-ledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Blixered 1:19 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Blixered 1:17 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Gressela 7:6 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Algusered 1:75 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Sjöbo 4:1 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 
 

 
Servitutsavtal Salvebo 1:5 - Teleledningar 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan godkänna 
redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2022-12-07 till  
2023-01-02, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 22 Dnr 2022-00004 
Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 14 december 2022 till 10 januari 2023 har följande skrivelser 
inkommit till kommunstyrelsen: 

 Nämnden för Tekniks beslut om cykelväg mellan Anneberg och Lindome 

 Nämnden för Tekniks beslut om gång- och cykelväg över järnvägen vid Inlag 

 Räddningstjänsten Storgöteborgs yttrande till Göteborgs stad avseende 
förslag till reviderad riktlinje för höjd beredskap 

 Räddningstjänsten Storgöteborgs delårsbokslut per den 31 augusti 2022 

 Räddningstjänsten Storgöteborgs ekonomiska lägesrapport per oktober för 
2023 

 Byggnadsnämndens ekonomiska prognos för 2022 och budgetförutsättningar 
för 2023 

 Länsstyrelsen i Hallands läns beslut om fördelning av anvisningar för 2023 
till kommuner i Hallands län 

 Kommunrevisionens löpande granskning 2022 

 Information från nämnden för Vård & Omsorg om rapport från Qvalifys 
granskning av Vardagas boenden i Kungsbacka kommun 2022 

 Dataskyddsombudets regelbundna granskning av kommunstyrelsens 
förvaltning 2022 

 Eksta Bostads AB:s protokoll från sammanträdet 2022-12-15. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan noterat 
redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet, och finner att kommunstyrelsen 
bifaller det. 
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§ 23 Dnr 2022-00503 
Antagande av reglemente för nämnden för Vård & Omsorg 

Beslut – Förslag till 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. 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande reglemente för nämnden för Vård & Omsorg antogs av 
kommunfullmäktige den 12 december 2017. Nämnden för Vård & Omsorg ansvarar 
för viss service och omsorg enligt socialtjänstlagen, den kommunala hälso- och 
sjukvården och för bostadsanpassning. För att det ska bli tydligare att det rör sig om 
tre olika lagstiftningar har de olika lagstiftningarna blivit egna stycken i det nya 
reglementet. Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. har ersatts av lag 
(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Därtill stryks omsorgsbidraget från 
reglementet och avskaffas därmed. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-06, § 392 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-09 
Kommunstyrelsen 2022-09-27, § 219 
Reglemente för nämnden för Vård & Omsorg, 2022-09-21 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-09-21, § 100 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-06-08, § 74 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-05-24    
Reglemente för nämnden för Vård & Omsorg, antaget av kommunfullmäktige  
2017-12-12, § 194 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hravn Forsne (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Fredrik Kollberg (KD) yrkar att omsorgsbidraget ska vara kvar och fortsatt ingå i 
nämnden för Vård & Omsorgs verksamhetsområde. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Fredrik Kollbergs (KD) yrkande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Fredrik Kollbergs 
(KD) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg 
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