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Kommunfullmäktige 

Sammanträde tisdagen den 18 oktober 2022 kl. 18.00 
Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Ordinarie: 
Lisa Andersson (M) 
Magdalena Sundqvist (S) 
 
Ersättare: 
Fredrik Hansson (C) 
Monica Neptun (L) 
 
Digital justering 26 oktober 2022 

1.  Inledning av mandatperioden 
2022–2026 

2022-00611   

 
Valärenden 

  

2.  Val av ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice 
ordförande i 
kommunfullmäktige för tiden 
till och med 14 oktober 2026 

2022-00612   

3.  Val av kommunfullmäktiges 
valberedning samt val av 
ordförande och vice ordförande 
i valberedningen för tiden till 
och med 14 oktober 2026  

2022-00613   
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4.  Val av ledamöter och ersättare 
till Göteborgsregionens 
förbundsfullmäktige för 
mandatperioden 2023–2026 

2022-00614   

5.  Nomineringar till 
Göteborgsregionens 
förbundsstyrelse samt 
beredningsgrupper för 
mandatperioden 2023–2026 

2022-00615   

6.  Val av ledamöter och ersättare 
till Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborgs 
förbundsfullmäktige för 
mandatperioden 2023–2026 

2022-00616   

7.  Val och nomineringar till 
Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborgs 
förbundsstyrelse, 
medlemssamråd samt revision 
för mandatperioden 2023–2026 

2022-00617   

 
Utbildning 

  

8.  Utbildning om Ciceron 
Assistent 

2022-00676   

 
Avtackning 

  

9.  Avtackning av avgående 
ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige från 
mandatperioden 2018–2022 

2022-00713   

 
Beslutsärenden 
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10.  Taxa för nämnden för Miljö & 
Hälsoskydds verksamhet inom 
miljöbalkens och 
strålskyddslagens område, 
lagen om 
sprängämnesprekursorer samt 
lagen om gaturenhållning och 
skyltning 
 

2022-00514  KS 2022-09-27, § 217 
Kommunfullmäktige fastställer Taxa för nämnden för 
Miljö & Hälsoskydds verksamhet enligt miljöbalken, 
strålskyddslagen, lagen om sprängämnesprekursorer 
samt lagen om gaturenhållning och skyltning, daterad 
2022-06-20, att gälla från den 1 januari 2023.  
Taxa för prövning och tillsyn, antagen av 
kommunfullmäktige 2020-12-08, §178, upphör 
samtidigt att gälla.  
Timavgiften i taxan för år 2023 sätts till 1 250 kronor 
per timme. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ska 
årligen räkna upp de fasta avgifterna och timavgiften 
i taxan i enlighet med taxans bestämmelse 9 §. 

11.  Taxa för vård och omsorg 
 

2022-00282  KS 2022-09-27, § 218 
Kommunfullmäktige antar Taxa för vård och omsorg, 
daterad 2022-06-08, att gälla från den  
1 januari 2023. Följande taxor upphör samtidigt att 
gälla:  
− Beslut om patientavgift  
− Enteral nutrition  
− Frivilliga åtaganden (mat) 
− Beslut om avgift för trygghetslarm 
− Beslut om avgift för bårtransport  
− Beslut om delegering för uppräkning till 

nämnden för Vård & Omsorg och ändrat 
avgiftsår  

− Beslut om 10 % högre minimibelopp för 
personer under 65 år 

− Beslut om avgift för matdistribution och 
dagomsorg 

− Beslut om hemtjänsttaxa 
− Beslut om avgift för vistelse på korttidsplats 
− Beslut om avgiftstaxa för insatser inom 

äldreomsorgen. 
Kommunfullmäktige delegerar rätten att årligen 
justera beloppen i taxan i enlighet med 
bestämmelserna i taxans punkt 6 till nämnden för 
Vård & Omsorg. Nämnden för Vård & Omsorg ska 
återredovisa avgiftsjusteringarna till 
kommunfullmäktige. 
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12.  Uppdaterade riktlinjer för 
direktupphandling 
 

2022-00286  KS 2022-09-27, § 220 
Kommunfullmäktige antar reviderade Riktlinjer för 
direktupphandling, daterade 2022-08-25.  
Riktlinjer för direktupphandling, antagna av 
kommunfullmäktige 2021-03-09, § 30, upphör 
samtidigt att gälla. 

13.  Inrättande av priset 
Kungsbackas olympier 
 

2022-00518  KS 2022-09-27, § 221 
Kommunfullmäktige inrättar priset Kungsbackas 
olympier. 
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för 
Kungsbackas olympier, daterade 2022-08-24. 
Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut 
om ändringar av riktlinjer för Kungsbacka olympier 
till nämnden för Kultur & Fritid, om ändringarna inte 
är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt. 
Nämnden för Kultur & Fritid ska skriftligen 
återrapportera ändringarna till kommunfullmäktige. 
De årliga pris- och stipendiesummorna finansieras 
inom nämnden för Kultur & Fritids befintliga 
budgetram. 
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14.  Ny förbundsordning och 
samverkansavtal för 
Räddningstjänsten 
Storgöteborg 
 

2022-00415  KS 2022-09-27, § 222 
Kommunfullmäktige godkänner ny förbundsordning 
för Räddningstjänsten Storgöteborg enligt bilaga 1, 
daterad 2022-05-12, samt godkänner förslag till 
samverkansavtal enligt bilaga 2, daterad 2022-05-12, 
att gälla från och med den 1 januari 2023. Detta 
under förutsättning att motsvarande beslut fattas av 
de befintliga medlemskommunerna samt alla de tre 
ansökande kommunerna, Lilla Edet, Tjörn och 
Stenungsund. 
Kommunfullmäktige antar ny förbundsordning för 
Räddningstjänsten Storgöteborg enligt bilaga 3, 
daterad 2022-05-12, samt godkänner förslag till 
samverkansavtal enligt bilaga 4, daterad 2022-05-12, 
att gälla från och med den 1 januari 2023. Detta 
under förutsättning att motsvarande beslut fattas av 
de befintliga medlemskommunerna samt endast två 
av de ansökande kommunerna, Lilla Edet och Tjörn 

15.  Godkännande av 
exploateringsavtal med 
Fastigheten Rya 4:17 AB 
avseende detaljplan för 
verksamheter inom Frillesås-
Rya 3:77 m.fl. i Frillesås 
 

2020-00049  KS 2022-09-27, § 223 
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal 
avseende detaljplan för verksamheter inom Frillesås-
Rya 3:77 m.fl. i Frillesås, mellan kommunen och 
Fastigheten Rya 4:17 AB, undertecknat av bolaget 
2022-08-22. 
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens 
ordförande och kommundirektören, eller deras 
respektive ersättare, att för kommunens räkning 
underteckna överenskommelsen om 
fastighetsreglering samt övriga nödvändiga 
handlingar för ärendets genomförande. 

16.  Antagande av detaljplan för 
verksamheter inom del av 
Frillesås-Rya 3:77, m.fl. 
 

2020-00131  KS 2022-09-27, § 224 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för 
verksamheter inom del av Frillesås-Rya 3:77 m.fl. i 
Frillesås, upprättad 2021-12-23, reviderad augusti 
2022. 

 
Motioner – Besvarande 
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17.  Svar på motion från Agnetha 
Ernegård (-) om byggnation av 
bandyhall i Frillesås 

2022-00222  KS 2022-09-27, § 225 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med 
hänvisning till att nämnden för Kultur & Fritid redan 
konstaterat att det finns ett behov av ytterligare isyta i 
kommunen och att nämnden redan initierat en 
utredning för att få klarhet i vilka alternativ som finns 
för att möta behovet. 

18.  Svar på motion från Agnetha 
Ernegård (-) om att införa en 
policy för ordningsfrågor och 
uppförande vid 
kommunfullmäktiges 
sammanträden 

2022-00177  KS 2022-09-27, § 226 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att kommunfullmäktiges arbetsordning 
redan innefattar ordningsfrågor för uppförande. 

19.  Svar på motion från Maria 
Losman (MP) om havet, 
skolmat och 
näringslivsutveckling i 
Kungsbacka 

2022-00065  KS 2022-09-27, § 227 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

20.  Svar på motion från Torbjörn 
Andersson (SD) om klassisk 
arkitektur i centrala 
Kungsbacka 

2021-01200  KS 2022-09-27, § 228 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att ny bebyggelse enligt plan- och 
bygglagen ska gestaltas med hänsyn till platsens 
förutsättningar samt ha en god form-, färg- och 
materialverkan. Utöver det bör kommunen inte styra 
över val av uttryck. 

 
Övrigt 

  

21.  Anmälan av motion från Lars 
Eriksson (S) m.fl. om att utreda 
och planera för 
småhusbebyggelse inom 
tätortsområdena 

2022-00703  

22.  Anmälan av eventuellt nya 
motioner, interpellationer och 
frågor 

2022-00009   
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23.  Fyllnadsval för uppdrag som 
ställföreträdare i Coompanion 
Halland 

2022-00526   

24.  Entledigande och begäran om 
ny sammanräkning för uppdrag 
som ledamot i 
kommunfullmäktige 

2022-00692   

25.  Fyllnadsval för uppdrag som 
nämndeman vid Varbergs 
tingsrätt 

2022-00677   

26.  Eventuellt nya avsägelser och 
val till kommunala uppdrag 

2022-00008   

27.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 

2022-00005   

 
Maj-Britt Rane Andersson 
ålderspresident 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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