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Prisutdelning 

  

1.  Lära för livet-priset 2021 2021-01042   

 
Information 

  

2.  Information om 
revisionsrapporter från 
kommunrevisionen 

2021-00013   
Kommunrevisionen 

 
Interpellationer – 
besvarade 

 Interpellationsdebatt pågår som längst till klockan 
20.00. Därefter avslutas debatten och återupptas 
eventuellt senare om tid finns. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

3.  Svar på interpellation från 
Agnetha Ernegård (-) till 
nämnden för Service 
ordförande Fredrik Hansson 
(C) om bostadsförmedlingen 

2021-00824   

4.  Anmälan och svar på 
interpellation från Clas 
Rosander (MP) till nämnden 
för Förskola & Grundskolas 
ordförande Anders Ekström 
(M) om barnkonventionen 

2021-00988    

 
Beslutsärenden 

  

5.  Delårsrapport 2021 för 
Kungsbacka kommun 
 

2021-00484  KS 2021-10-19, § 256 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för 
Kungsbacka kommun per augusti 2021, daterad  
2021-10-19. 

6.  Internationell policy för 
Kungsbacka kommun 
 

2020-01167  KS 2021-10-19, § 258 
Kommunfullmäktige antar internationell policy, daterad 
2021-06-23, med den ändringen att ordet "försöka" i 
sista meningen under rubriken "Omvärlds- och 
intressebevakning" stryks. 
Internationell policy, antagen av kommunfullmäktige 
2015-02-03, § 15, upphör samtidigt att gälla. 
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7.  Antagande av ny 
kommunomfattande 
översiktsplan 
 

2021-00274  KS 2021-10-19, § 259 
Kommunfullmäktige antar förslag till översiktsplan – 
Vårt framtida Kungsbacka, daterad 2021-09-15 med 
följande ändringar: 

− På sidan 5 under rubriken "Strategi" i fjärde 
meningen läggs orden "till största del" till så att 
meningen lyder: Ny byggnation ska till största del 
ligga i anslutning till kollektivtrafik och kommunal 
service. 

− På sidan 6 under rubriken "Bebyggelse" i tredje 
meningen läggs orden "Vi ska också" till i 
meningen, så att den lyder: Vi ska också fokusera 
på våra stationsorter Anneberg och Åsa. 

− På sidan 6 under rubriken "Bebyggelse" i sista 
styckets andra mening, styrks ordet "alltid" och 
ordet "i närheten" läggs till så att meningen lyder: 
Ny bebyggelse på landsbygden ska därför 
lokaliseras intill mark som redan är tagen i anspråk 
av annan bebyggelse, i närheten av vägar.  

− På sidan 39 under rubriken "Användning av mark 
och vatten" i tredje meningen stryks ordet "hela" så 
att meningen lyder: Inom kommunen finns fyra 
stationer. 

− På sidan 48 under rubriken "Landsbygdsutveckling" 
i andra styckets första mening stryks orden "alltid" 
och "intill" och orden "i närheten" läggs till så att 
meningen lyder: Ny bebyggelse på landsbygden ska 
därför lokaliseras genom komplettering och 
användning av mark som redan är tagen i anspråk 
intill annan bebyggelse, i närheten av vägar och på 
ett sätt som ansluter till det historiska 
bebyggelsemönstret. 

− På sidan 49 under rubriken "Kust och landsbygd" i 
första meningen läggs ordet "och" till efter ordet 
planläggning och slutet av meningen stryks så att 
meningen lyder: Kompletteringar får inte medföra 
krav på planläggning och ska vara avgränsade 
utifrån dess unika förutsättningar. 

− På sidan 50 under rubriken "Utredningsområde för 
utvidgad utvecklingsort" stryks sista delen av sista 
meningen så att meningen lyder: Syftet är att spara 
marken för framtida planläggning. 
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Kommunfullmäktige förklarar att följande fördjupningar 
fortsätter att gälla när ÖP blir antagen:  

− Fördjupad översiktsplan för Tjolöholm, antagen 
2008-10-14 

− Fördjupning av översiktsplan för Åsa, antagen 
2013-11-12 

− Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, 
antagen 2009-06-16 

− Översiktsplan för Vindkraft, antagen  
2012-04-10. 

8.  Rapport från nämnden för 
Gymnasium & 
Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt 
SoL, kvartal 2 2021 

2021-00875  KS 2021-10-19, § 277 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen, till protokollet. 
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9.  Policy och riktlinjer för 
personuppgifter och regler 
för inbördes 
biträdesförhållanden mellan 
nämnder 
 

2021-00691  KS 2021-10-19, § 278 
Kommunfullmäktige antar integritetspolicy, daterad 
2021-09-20. 
Policy för personuppgifter, antagen av 
kommunfullmäktige 2018-06-14, § 111, upphör därmed 
att gälla.  
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
besluta om riktlinjer och regler som behövs för att 
säkerställa att kommunen hanterar personuppgifter på 
ett korrekt och likvärdigt sätt och som definierar 
ansvaret mellan kommunstyrelsen och de övriga 
nämnderna avseende de personuppgifter som behandlas 
för en annan nämnds räkning, inom ramen för ett 
gemensamt personuppgiftsansvar eller på liknande sätt.   
Kommunfullmäktige reviderar § 5 i Gemensamt 
reglemente för kommunstyrelse och nämnder i 
Kungsbacka kommun så att den lyder:  

− Nämnden är personuppgiftsansvarig för den 
behandling av personuppgifter som sker i nämndens 
verksamhet.  

− Om en nämnd avgör ändamål och medel för 
behandling som sker i ett för flera nämnder 
gemensamt IT-system är nämnden gemensamt 
personuppgiftsansvarig tillsammans med den eller 
de andra nämnderna. Ansvaret och hanteringen ska 
då regleras i en överenskommelse.  

− Om en nämnd behandlar personuppgifter för annan 
nämnds räkning utgör nämnden 
personuppgiftsbiträde. Den personuppgiftsansvariga 
nämnden och personuppgiftsbiträdesnämndens har 
då att följa de styrdokument som reglerar 
situationen.  

− Personuppgiftsansvariga nämnder ska utse 
dataskyddsombud. 

Beslut i kommunstyrelsen under förutsättning 
av kommunfullmäktiges beslut ovan 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för personuppgifter, 
daterade 2021-09-20. 
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Riktlinjer för personuppgifter, antagna av 
kommunstyrelsen 2018-05-29, § 147, upphör samtidigt 
att gälla. 
Kommunstyrelsen antar regler för interna 
personuppgiftsbiträdesförhållanden inom Kungsbacka 
kommun, daterade 2021-09-20. 

10.  Antagande av VA-taxa 2022 
 

2021-00541  KS 2021-10-19, § 279 
Kommunfullmäktige antar VA-taxa 2022, daterad  
2021-04-07, att gälla från den 1 januari 2022.  
Tidigare beslutad VA-taxa upphör samtidigt att gälla. 

11.  Antagande av Avfallstaxa 
2022 
 

2021-00540  KS 2021-10-19, § 280 
Kommunfullmäktige fastställer Avfallstaxa 2022, 
daterad 2021-04-07, att gälla från den 1 januari 2022. 
Tidigare beslutad Renhållningstaxa 2021 upphör 
samtidigt att gälla. 

12.  Antagande av 
Bredbandstaxa 2022 
 

2021-00542  KS 2021-10-19, § 281 
Kommunfullmäktige antar Bredbandstaxa 2022, daterad 
2021-04-07, att gälla från den 1 januari 2022. Tidigare 
beslutad Bredbandstaxa upphör samtidigt att gälla. 
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13.  Revidering av taxa för lagen 
om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) 
 

2021-00846  KS 2021-10-19, § 282 
Kommunfullmäktige beslutar att taxan för 
tillståndsprövning enligt LBE punkt 12 ska ha följande 
reviderade formulering i en punkt a respektive en punkt 
b, se kursivt: 
"12a. Godkännande av föreståndare i en verksamhet 
med explosiva varor." 
"12b. Godkännande av deltagare i en verksamhet med 
explosiva varor.  
      1-5 deltagare, 1 164 kr 
      6-10 deltagare, 2 328 kr 
      11 deltagare eller fler, 3 492 kr" 
Kommunfullmäktige beslutar att taxebestämmelser för 
tillsyn och tillstånd, den inledande bestämmelsen 1 § ska 
kompletteras med följande formulering under LBE, 
punkt 3, se kursivt:  
"Godkännande av föreståndare och deltagare" 
Formuleringarna ovan träder i kraft då alla 
medlemskommuner beslutat härom. 

 
Motioner – besvarande 

  

14.  Svar på motion från 
Agnetha Ernegård (-) m.fl. 
om bostadsförmedling till 
ungdomar 

2020-00329  KS 2021-09-21, § 250 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med 
hänvisning till befintliga arbetssätt. 

15.  Svar på motion från Maria 
Losman (MP) om 
samhällsplanering, 
bergtäkter och schaktmassor 

2019-00779  KS 2021-09-21, § 251 
Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag 1 och 
avslår motionens förslag 1a-1d samt förslag 2. 

16.  Svar på motion från Carita 
Boulwén (SD) om 
handlingsplan för 
suicidprevention 
 

2021-00322  KS 2021-09-21, § 252 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad 
med hänvisning till pågående arbete med att 
implementera Regional handlingsplan för 
suicidprevention 2021–2025 Region Halland och 
anpassa arbetet efter Kungsbacka kommuns 
förhållanden. 
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17.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om att tillsätta 
en arbetsgrupp som utreder 
om Alléskolan ska bevaras 
eller rivas 

2021-00421  KS 2021-10-19, § 283 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning 
till att Alléskolans framtid kommer avgöras efter 
markanvisningstävlingen då exploatörer har haft 
möjlighet att utreda och kostnadsberäkna olika förslag. 

18.  Svar på motion från Eva 
Borg (S) m.fl. om 
demokratidagar 
 

2021-00430  KS 2021-10-19, § 284 
Kommunfullmäktige bifaller motionens intention och 
ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur motionens 
intentioner kan genomföras så att fokus blir på att 
förankra och försvara demokratin. 

19.  Svar på motion från Clas 
Rosander (MP) m.fl. om 
mänskligare budgetering 
 

2020-00846  KS 2021-10-19, § 285 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning 
till att förebyggande arbete är en del i nämndernas 
ordinarie verksamhet och därmed hanteras inom 
beslutad budgetram. Resultatfonder möjliggör att 
nämnderna kan ta med överskott och underskott samt 
ombudgetera pågående projekt till kommande år. Vidare 
är Ett Kungsbacka principiellt förhållningssätt enligt 
Kommunbudgeten, vilket innebär att nämnderna 
förutsätts samverka inom alla områden, något det också 
finns många goda exempel på. 

 
Övrigt 

  

20.  Anmälan av motion från 
Roger Larsson (KB) om 
marknad och torghandel på 
Kungsbacka Torg 

2021-00996   

21.  Anmälan av motion från 
Roger Larsson (KB) om 
marknadsföring via 
storbildsskärm utmed E6:an 

2021-00997   

22.  Anmälan av motion från 
Johan Tolinsson (S) m.fl. - 
Låt Kungsbackas skolelever 
få "Spring i benen" 

2021-01028   
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23.  Anmälan av eventuellt nya 
motioner, interpellationer 
och frågor 

2021-00009   

24.  Fyllnadsval för uppdrag 
som nämndeman vid 
Varbergs tingsrätt 

2021-00881   

25.  Fyllnadsval för uppdrag 
som ersättare i nämnden för 
Miljö & Hälsoskydd 

2021-00858   

26.  Entledigande och 
fyllnadsval för uppdrag som 
ledamot i valnämnden 

2021-00923   

27.  Entledigande och begäran 
om ny sammanräkning för 
uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige samt 
entledigande och fyllnadsval 
för uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktiges 
valberedning 

2021-00922   

28.  Entledigande och 
fyllnadsval för uppdrag som 
ersättare i nämnden för Vård 
och Omsorg 

2021-01016   

29.  Eventuellt nya avsägelser 
och val till kommunala 
uppdrag 

2021-00008   

30.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 

2021-00005   

 
Anders Ekström 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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