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 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Ordinarie: 
Susanne Andersson (SD) 
Kalle Påsse Sundvall (M) 
 
Ersättare: 
Henrik Arnesson (C) 
Marie Wadström (KD) 
 
Digital justering 16 juni 2021 

1.  Arvoden vid 
kommunfullmäktiges 
budgetsammanträde 8 juni 
2021 
 

2021-00627  Förslag till beslut från kommunfullmäktiges presidium 
Kommunfullmäktige beslutar att helt 
sammanträdesarvode utgår till förtroendevald som är 
närvarande mer än fyra timmar vid sammanträdet, under 
förutsättning att sammanträdet pågår mer än fyra timmar.    

2.  Föredragningsordning och 
regler för budgetdebatt vid 
kommunfullmäktiges 
budgetsammanträde 8 juni 
2021 

2021-00628  Förslag till beslut från kommunfullmäktiges presidium 
Kommunfullmäktige godkänner föredragningsordning 
och regler för budgetdebatt. 
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3.  Kommunbudget 2022, 
Plan 2023–2024 
 

2020-00928  KS 2021-05-25, § 132 
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. 

Beslut i kommunstyrelsen under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut ovan  
Kommunstyrelsens beslutar under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut ovan att ekonomichefen eller 
dennes ersättare får i delegation att omsätta 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 
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respektive ersättare, utses att var för sig för kommunens 
räkning underteckna lånereverser. 

4.  Svar på interpellation från 
Johan Tolinsson (S) till 
kommunstyrelsens 
ordförande Lisa Andersson 
(M) om 
visselblåsarfunktion inom 
Kungsbacka kommun 

2021-00503   

5.  Anmälan och svar på 
interpellation från Agnetha 
Ernegård (-) till nämnden 
för Vård & Omsorgs 
ordförande Hravn Forsne 
(M) om vård- och 
omsorgsboenden 

2021-00598   

6.  VA-verksamhetsområde 
2020 
 

2021-00302  KS 2021-05-25, § 162 
Kommunfullmäktige antar förslag på nya VA-
verksamhetsområden 2020 enligt förvaltningen för 
Tekniks tjänsteskrivelse med bilagor 1-10, daterade  
2021-01-20. 

7.  Verksamhetsområde för 
dagvatten 2020 
 

2021-00397  KS 2021-05-25, § 163 
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. 

8.  Årsredovisning 2020 för 
Stiftelsen Tjolöholm 
 

2021-00333  KS 2021-05-25, § 164 
Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2020 och 
revisionsberättelse för Stiftelsen Tjolöholm till 
protokollet. 
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för stiftelsen 
Tjolöholm ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

9.  Årsredovisning 2020 för 
Samordningsförbundet i 
Halland 

2021-00447  KS 2021-05-25, § 166 
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för 
Samordningsförbundet i Halland ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 
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10.  Årsredovisning 2020 för 
Eksta Bostads AB och 
Tempohus Kungsbacka 
AB 

2021-00277  KS 2021-05-25, § 165 
Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2020, 
revisionsberättelse och lekmannarevisorernas 
granskningsrapport för Eksta Bostads AB samt Tempohus 
Kungsbacka AB till protokollet. 

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

2020-00619  KS 2021-05-25, § 167 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till 
att det inte behövs något kompletterande, normerande 
styrdokument eftersom det finns lagstiftning på området. 

12.  Anmälan av eventuellt nya 
motioner, interpellationer 
och frågor 

2021-00009   

13.  Fyllnadsval för uppdrag 
som ledamot i nämnden 
för Vård & Omsorg 

2021-00445   

14.  Entledigande och 
fyllnadsval för uppdrag 
som ersättare i 
Patientnämnden 

2021-00633   

15.  Eventuellt nya avsägelser 
och val till kommunala 
uppdrag 

2021-00008   

16.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 

2021-00005   

 
Anders Ekström 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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