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1.  Kommunbudget 2022, Plan 
2023–2024 
 
Klockan 13.00–13.15 
Ing Britt Blomberg 
Christina Hermansson 

2020-00928  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunbudget 2022, plan 2023–2024 daterad  
7 maj 2021, nedan kallad budgetdokumentet, 
fastställs. 
Kommunövergripande mål med tillhörande 
fokusområden fastställs. 
Resultat- och balansräkning fastställs med ett 
budgeterat resultat 2022 på 201 miljoner kronor.  
Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna 
fastställs till ett belopp på 5 319,4 miljoner kronor 
2022 som fördelas i enlighet med 
budgetdokumentet, varav kommunrevisionens ram 
är 3,154 miljoner kronor.  
Medel för oförutsedda driftmedel budgeteras till 20 
miljoner kronor och fördelas med 10 miljoner till 
kommunfullmäktige, 6 miljoner till 
kommunstyrelsen och 4 miljoner till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Investeringsvolymen inklusive exploateringar 2022 
fastställs till 912,3 miljoner kronor netto och 
fördelas enligt budgetdokumentet. 
Utlåning av medel till den avgiftsfinansierade 
verksamheten Vatten och avlopp, Kungsbacka 
bredband och Avfall och återvinning fastställs till 
266,1 miljoner kronor 2022 (beloppet motsvarar den 
avgiftsfinansierade verksamhetens 
investeringsbehov). 
Lokalplanen som är en del av investeringsvolymen 
fastställs i enlighet med budgetdokumentet. 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs. 
Skattesatsen för 2021 fastställs oförändrat till 21,33 
procent. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta 
befintliga lån när de förfaller, samt nyupplåna vid 
behov, dock inom ett totalbelopp på 2 904,3 
miljoner kronor 2022. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslutar under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut ovan att ekonomichefen 
eller dennes ersättare får i delegation att omsätta 
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befintliga lån vid förfall samt uppta nya lån till ett 
totalbelopp av 240 miljoner kronor, dock får den 
totala låneskulden inte överstiga totalbeloppet 
2 904,3 miljoner kronor. Kommundirektören samt 
ekonomichefen eller deras respektive ersättare, utses 
att var för sig för kommunens räkning underteckna 
lånereverser. 

 
Information 

  

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

2021-00015   

3.  Information om aktuella 
händelser från nämnder, bolag, 
intresseorganisationer  
(SKR, GR med flera) 

2021-00016   

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

2021-00017   

5.  Uppföljning av nämnden för 
Individ & Familjeomsorgs 
arbete med budget i balans 

2020-00725   
 Handlingar kommer senare   

 
Beslutsärenden 

  

6.  Uppföljning och prognos för 
kommunstyrelsen per april 2021 
 

2021-00161  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och 
prognos per den 30 april 2021. 

7.  Budget 2022 för 
Överförmyndare i samverkan 
 

2021-00422  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kungsbacka kommun lämnar följande synpunkter på 
Överförmyndare i samverkans samrådsunderlag till 
budget 2022: investeringsposten om 200 000 kronor 
ska budgeteras som en investering, övrig äskad ram 
ska effektiviseras med 1 procent. 
Den ökade kostnaden inarbetas i kommunbudgeten 
2022 då finansiering inte finns inom ram. 
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8.  Omfördelning av budget i 
lokalplan Gällinge förskola 
 

2021-00495  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för 
Gällinge förskola med 5 miljoner kronor. 
Kommunstyrelsen godkänner att finansiering sker 
genom att investeringsmedel omfördelas från projekt 
1404 Parkeringshus kvarter Aranäs. 

9.  Omfördelning av budget i 
lokalplan Frillesås förskola 
 

2021-00496  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för 
Frillesås förskola med 8 miljoner kronor. 
Kommunstyrelsen godkänner att finansiering sker 
genom en omfördelning av investeringsmedel från 
projekt 1202 Tillfälliga lokaler. 

10.  Konsekvensbedömning för 
tjänsten Mitt Arkiv 
 

2021-00275  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner 
konsekvensbedömningen gällande 
personuppgiftsbehandling i samband med tjänsten 
Mitt Arkiv i E-arkivet, daterad 2021-02-25. 
Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören 
att ta beslut med anledning av 
konsekvensbedömning, enligt 
dataskyddsförordningen artikel 35 vid 
personuppgiftsbehandling. 
Delegationen införs i kommunstyrelsens 
delegeringsförteckning. 

11.  Ansökan om planbesked för del 
av Tölö 8:11 
 

2021-00212  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen 
avser att pröva den begärda åtgärden genom en 
detaljplan inom del av fastigheten Tölö 8:11 i 
Kungsbacka stad.   
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ta fram en projektbeställning för upprättande av 
detaljplan för bostäder inom del av Tölö 8:11 i 
Kungsbacka stad. 
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12.  Ansökan om planbesked för 
Bukärr 1:30, Särögården 
 

2021-00104  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen 
avser att pröva den begärda åtgärden genom en ny 
detaljplan inom Bukärr 1:30.  
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ta fram en projektbeställning för upprättande av 
detaljplan för Bukärr 1:30, Särögården.  

13.  Ansökan om planbesked för 
Kungsbacka 4:69 
 

2021-00499  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen 
avser att pröva den begärda åtgärden genom en 
detaljplan inom Kungsbacka 4:69. 
Kommunstyrelsen överlämnar åt byggnadsnämnden 
att inkludera Kungsbacka 4:69 i pågående detaljplan 
för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna 
Kungsbacka 4:52 och 4:66 i Kungsbacka stad med 
syftet att möjliggöra för handel och service inom 
fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66, enligt 
kommunstyrelsens beslut 2021-02-23, § 47. 

14.  Ansökan om planbesked för 
bostäder inom Torred 1:14 
 

2020-00919  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare 
planförfarande. 

15.  Godkännande av 
projektbeställning samt 
överlämnande för att upprätta 
detaljplaner inom Onsala-
Kullen 1:98, Vallda 9:5, 
Frillesås-Rya 1:216 och Fisken 
4, 5 och 7 enligt beslutade 
planbesked 

2021-00386  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för 
Projekt småplaner - Onsala-Kullen 1:98, Vallda 9:5, 
Frillesås-Rya 1:216 och Fisken 4, 5 och 7,  
daterad 2021-04-01.  
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden 
att upprätta förslag till detaljplaner enligt 
projektbeställning samt beslutade planbesked. 
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16.  Uppdrag om 
projektbeställningar för nya 
detaljplaner för utveckling av 
Säröhus inom Särö 1:441 och 
för bostäder inom Särö 1:440 
 

2017-00096  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ändrar sitt beslut från den 27 mars 
2018, § 67, på så sätt att byggnadsnämnden ska 
avvakta att enligt ovan beslut utarbeta förslag till 
detaljplan till dess kommunstyrelsen återkommer 
med nytt beslut.  
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ta fram projektbeställningar för nya detaljplaner 
dels för utveckling av Säröhus inom Särö 1:441, dels 
för bostäder inom Särö 1:440. 

17.  Uppdrag att ta fram 
projektbeställning för en 
utvidgning av parkeringsplatsen 
Klaraplan i Gottskär 

2021-00486  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ta fram projektbeställning för en utvidgning av 
parkeringsplatsen Klaraplan i Gottskär. 

18.  Uppdrag att beställa värdering 
för småbåtshamn inom 
Skällared 4:1 

2019-00058  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att beställa en värdering av småbåtshamnen inom 
kommunens fastighet Skällared 4:1, Gottskärs hamn. 

19.  Godkännande av principavtal 
med Riksbyggen för detaljplan 
för stadsutveckling inom 
kvarteret Gjutaren och Liljan 
samt markanvisning avseende 
del av Gjutaren 1 
 

2020-00909  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner principavtal inklusive 
markanvisning som undertecknats av Kungsbacka 
Gjutaren 2 AB C/O Riksbyggen Ekonomisk 
Förening och Riksbyggen Ekonomisk förening den 
6 april 2021.  
Kommunstyrelsens ordförande samt 
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, 
utses att för kommunens räkning underteckna 
avtalet. 

20.  Godkännande av förslag till 
principavtal med Kungsbacka 
Lastbilscentral Fastighets AB 
avseende detaljplan för 
verksamheter i södra Inlag inom 
fastigheterna Kungsbacka 4:52 
och 4:66 i Kungsbacka stad 
 

2021-00367  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till principavtal 
mellan kommunen och Kungsbacka Lastbilscentral 
Fastighets AB, undertecknat av Kungsbacka 
Lastbilscentral Fastighets AB 2021-04-19. 
Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören eller deras respektive ersättare 
utses att för kommunens räkning underteckna 
avtalet. 
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21.  Svar på Region Hallands remiss 
över förändrad 
valkretsindelning inom Region 
Halland inför kommande 
mandatperiod 2023–2026 

2021-00450  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat  
2021-04-16, och översänder det som sitt svar till 
Region Halland. 

22.  Svar på kommunrevisionens 
granskning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 
 

2020-00941  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat  
2021-04-30, och översänder det som sitt svar till 
kommunrevisionen. 

23.  Svar på Länsstyrelsen i Västra 
Götalands läns remiss över 
Regional vattenförsörjningsplan 
för dricksvatten 

2021-00165  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat  
2021-02-18, och översänder det som sitt svar till 
Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
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24.  Svar på Hallandstrafikens 
remiss Kollektivtrafikplan 2022 
 

2021-00477  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat  
2021-04-23, och översänder det som sitt svar till 
Hallandstrafiken med följande stycke som tillägg: 

− Utifrån remissen går det inte läsa ut hur de 
föreslagna åtgärderna totalt kommer påverka 
resenärer från och till Onsalahalvön. Sträckan 
Onsala-Kungsbacka är ett av kommunens 
kraftigaste pendelstråk men en väg som inte tål 
så mycket mer biltrafik. Det går inte att utläsa i 
remissen hur många turer som totalt ska dras in 
mellan Kungsbacka-Onsala ej heller står det i 
tabellen hur många resenärer som påverkas. 
Kommunen ställer sig negativt till allt för stora 
neddragningar samt ställer sig frågande till 
varför det inte redovisas i materialet hur 
påverkan av den totala förändringen blir.  
På raden för 731 står se linje 730 men där 
preciseras inte hur många turer för 731 som ska 
dras in, på raden för 734 står det att 731:s 
lördagstrafik görs om till söndag. När 730 läggs 
ner innebär att nio turer från Onsala mot 
Kungsbacka försvinner samt sex turer från 
Kungsbacka-Onsala. 
Helgtrafiken görs på lördagar om till 
timmestrafik från halvtimmestrafik på både 731 
och 734 det är minst 7 turer i vardera riktningen 
per linje. Summan som presenteras är 140 
resenärer men om det är totalt för både 731 och 
734 framgår ej. 
Gällande antalet resenärer på 730 så undrar 
kommunen om det gjorts någon 
resevaneundersökning? Enligt 
pendlingsmönstret är turerna fel lagda och borde 
vara tvärtom än dagsens tidtabell. 
Kommunen vill även påpeka att det saknas 
uppgifter om hur många resenärer som påverkas 
vid neddragningarna av turer på linjen 720. 
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25.  Svar på Socialdepartementets 
remiss Barnets bästa när vård 
enligt Lagen om särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
upphör (Ds 2021:7) 

2021-00335  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-04-28 
och översänder det som sitt svar till 
Socialdepartementet. 

26.  Yttrande till kammarrätten i mål 
om begäran att ta del av allmän 
handling 
 

2020-01130  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande över klagandens 
inlaga i mål om begäran att ta del av allmän 
handling, daterat 2021-05-10, och översänder det till 
kammarrätten i Göteborg. 

27.  Yttrande över 
laglighetsprövning av 
godkännande av 
överenskommelse om 
fastighetsreglering mellan Åsa 
5:246, Åsa 4:143, Åsa 4:161 
och Åsa 4:144 

2021-00479  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande över 
laglighetsprövning av godkännande av 
överenskommelse om fastighetsreglering för del av 
Åsa 5:246 och Åsa 4:143 med Eksta Bostads AB, 
daterat 2021-05-11, och översänder det till 
Förvaltningsrätten i Göteborg. 

28.  Anmälan av delegeringsbeslut 
 

2021-00006  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 
delegeringsbeslut.    

29.  Anmälan av ordförandebeslut 
 

2021-00007  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 
delegeringsbeslut från kommunstyrelsens ordförande 
på grund av brådskande ärenden. 

30.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 
 

2021-00004  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av 
inkomna skrivelser till protokollet.    

31.  VA-verksamhetsområde 2020 
 

2021-00302  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar förslag på nya VA-
verksamhetsområden 2020 enligt förvaltningen för 
Tekniks tjänsteskrivelse med bilagor 1-10, daterade 
2021-01-20. 
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32.  Verksamhetsområde för 
dagvatten 2020 
 

2021-00397  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde 
för dagvatten 2020 enligt nämnden för Tekniks 
förslag, daterat 2021-03-17, med bilaga 
Fastighetsförteckning - Verksamhetsområde för 
dagvatten, daterad 2021-02-17. 

33.  Årsredovisning 2020 för 
Stiftelsen Tjolöholm 
 

2021-00333  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2020 
och revisionsberättelse för Stiftelsen Tjolöholm till 
protokollet. 
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för stiftelsen 
Tjolöholm ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

34.  Årsredovisning 2020 för Eksta 
Bostads AB och Tempohus AB 
 

2021-00277  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2020, 
revisionsberättelse och lekmannarevisorernas 
granskningsrapport för Eksta Bostads AB samt 
Tempohus Kungsbacka AB till protokollet. 

35.  Årsredovisning 2020 för 
Samordningsförbundet i 
Halland 
 

2021-00447  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för 
Samordningsförbundet i Halland ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

36.  Svar på motion från Carita 
Boulwén (SD) om policy för 
erbjudande av 
modersmålsundervisning  
 

2020-00619  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att det inte behövs något 
kompletterande, normerande styrdokument eftersom 
det finns lagstiftning på området. 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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