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Digital justering 

 
Beslutsärenden 

  

1.  Årsredovisning 2021 för 
kommunstyrelsen 
13.00–13.15 
Anders Johansson 
Emma Kjernald 
Malin Larsson 

2021-00462  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens 
årsredovisning för 2021. 

 
Information 

  

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

2022-00015   

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

2022-00016   
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4.  Information om förvaltningen 
och pågående viktigare/större 
uppdrag, projekt och 
händelser 

2022-00017   

 
Beslutsärenden 

  

5.  Kommunstyrelsens underlag 
till kommunbudget 2023, 
plan 2024–2025 

2021-01059  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner underlag till 
kommunbudget 2023. 

6.  Kommunstyrelsens 
ombudgetering av 
driftsprojekt 2021  

2022-00073  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till 
ombudgetering 2021 med 6 809 000 kronor. 

7.  Svar på initiativ från Ulrika 
Landergren (L) m.fl. om 
kompetens- och 
självförsörjning genom 
anpassade eller vanliga 
anställningar i våra 
kommunala verksamheter 
 

2020-01164  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar Handlingsplan för ett större 
och aktivare ansvar för att människor som står långt 
från arbetsmarknaden bättre tas tillvara av kommunen, 
daterad 2021-11-16. 
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget att ta fram en 
handlingsplan som lämnades 2020-12-15, § 304, för 
avslutat. 
Kommundirektören får i uppdrag att följa upp 
handlingsplanen och återrapportera arbetet till 
kommunstyrelsen under 2022. 

8.  Svar på initiativ från Carita 
Boulwén (SD) om 
ställningstagande mot 
terrorism 

2021-00913  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen avslår initiativets andra förslag med 
hänvisning till att förslaget strider mot gällande 
lagstiftning. 

9.  Ansökan om planbesked för 
Kyvik 5:380 
 

2021-01116  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser 
att pröva den begärda åtgärden genom en detaljplan för 
Kyvik 5:380 i Kullavik.  
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att 
ta fram en projektbeställning för upprättande av 
detaljplan för Kyvik 5:380 i Kullavik. 
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10.  Ansökan om planbesked för 
Frillesås-Rya 2:3 och 
Lurendal 1:3 
 

2021-01040  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser 
att pröva en detaljplan för bostadsändamål inom 
Frillesås-Rya 2:3 och Lurendal 1:3. 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att 
ta fram en projektbeställning för upprättande av 
detaljplan för bostadsändamål för Frillesås-Rya 2:3 
och Lurendal 1:3 i Frillesås. 

11.  Uppstart av projekt i 
lokalplan - Ekhaga vård- och 
omsorgsboende 

2021-01198  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt 
Ekhaga vård- och omsorgsboende. 

12.  Finansiering av förberedande 
åtgärder för Klovsten etapp 2 
 

2013-00135  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunens utgifter om 
9,7 miljoner kronor för förberedande åtgärder 
avseende Klovsten etapp 2, finansieras genom 
omfördelning från projekt 3111, genomförande av 
verksamhetsområden till projekt 4146, Klovsten  
etapp 2.  
Ytterligare kostnader för genomförandet av Klovsten 
etapp 2, ska inarbetas i exploateringsbudgeten för 2023 
och framåt i projekt 4146 Klovsten etapp 2. 

13.  Godkännande av 
exploateringsavtal samt 
tillägg till exploateringsavtal 
avseende kvarteret Banken i 
Kungsbacka Stad 
 

2019-00218  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till 
exploateringsavtal avseende detaljplan för kvarteret 
Banken i Kungsbacka Stad, mellan kommunen och 
Fastigheten Banca 11 AB, undertecknat av bolaget 
2021-12-22. 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till tillägg till 
exploateringsavtal avseende kvarteret Banken i 
Kungsbacka Stad, mellan kommunen och Kungshus 
Fastighetsförvaltning AB, undertecknat av bolaget 
2021-12-22. 
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören 
eller deras respektive ersättare utses att för 
kommunens räkning underteckna avtalen samt övriga 
nödvändiga handlingar för avtalens genomförande. 
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14.  Svar på kommunrevisionens 
uppföljning av 2019 års 
granskning av 
informationssäkerhet 

2021-00724  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-01-14, 
och översänder det som sitt svar till 
kommunrevisionen. 

15.  Svar på remiss från 
Näringsdepartementet över 
En säker tillgång till 
dricksvatten av god kvalitet 
(SOU 2021:81) 

2021-01165  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-01-28, 
och översänder som sitt svar till Näringsdepartementet. 

16.  Svar på Trafikverkets remiss 
över Förslag till nationell 
plan för transport-
infrastrukturen 2022–2033 

2021-01183  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-01-19, 
och översänder det som sitt svar till 
Infrastrukturdepartementet. 

17.  Anmälan av 
delegeringsbeslut 
 

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

18.  Anmälan av ordförandebeslut 
 

2022-00007  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 
delegeringsbeslut från kommunstyrelsens ordförande 
på grund av brådskande ärenden.    

19.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 
 

2022-00004  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna 
skrivelser till protokollet.    

20.  Antagande av 
kommunrevisionens 
reglemente 
 

2021-00946  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reglemente för 
kommunrevisionen, daterat 2021-11-30. 
Reglemente för kommunrevisionen, antaget av 
kommunfullmäktige 2012-12-11, § 252, upphör 
samtidigt att gälla. 
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21.  Avtal avseende gemensam 
överförmyndarnämnd för 
Härryda, Kungsbacka, 
Mölndal, Partille och Öckerö 
kommuner 
 

2021-01215  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner att Öckerö kommun 
ingår i den gemensamma överförmyndarnämnd som 
upprättats mellan Härryda, Kungsbacka, Mölndal och 
Partille kommuner.  
Kommunfullmäktige godkänner Avtal avseende 
gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, 
Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner, 
daterat 2021-12-13. 
Kommunfullmäktige antar Reglemente för Nämnden 
för överförmyndare i Samverkan - Härryda, 
Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö, daterat 
2021-12-13.  
Nytt avtal och reglemente träder i kraft den 1 januari 
2023. Tidigare avtal och reglemente för nämnden 
upphör samtidigt att gälla. 
Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, 
utses att för kommunens räkning underteckna avtalet. 

22.  Svar på motion från Carita 
Boulwén (SD) om språkkrav 
vid anställning inom skolan 
samt vård och omsorg i 
Kungsbacka kommun 
 

2020-00618  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen med följande 
tillägg: 

− Kommunfullmäktige utökar omfattningen av 
språkkrav till att även gälla personal från övriga 
förvaltningar som arbetar i eller i direkt anknytning 
till verksamheterna inom förvaltningarna för 
Gymnasium & Arbetsmarknad, Förskola & 
Grundskola, Vård & Omsorg samt Individ & 
Familjeomsorg. 

− Att språkkrav införs under en försöksperiod om 18 
månader. Senast tre månader innan periodens 
avslut ska en utvärdering av språkkravets påverkan 
på verksamheten presenteras.  

− Att försöket gäller all personal som anställs för 
längre period än en vecka. 

− Att personer med svensk högskoleexamen 
alternativt svensk yrkeslegitimation undantas. 

− Att de nya rutinerna ska gälla från och med  
2023-01-01. Eventuella kostnader ska inarbetas i 
nämndernas budget för 2023. 
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23.  Svar på motion från 
Magdalena Sundqvist (S) om 
framtagande av 
oppositionsbudget på 
demokratiska grunder i 
Kungsbacka 

2021-00842  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning 
till att andra insatser och ständiga förbättringar görs för 
att öka transparensen och delaktigheten i 
budgetarbetet. 

24.  Svar på motion från Carita 
Boulwén (SD) mfl. om 
utökad budgetberedning/ 
verksamhetsberedning 

2021-00865  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning 
till att andra insatser och ständiga förbättringar görs för 
att öka transparensen och delaktigheten i 
budgetarbetet. 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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