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Beslutsärende 

  

1.  Delårsrapport 2022 för 
Kungsbacka kommun 
 
13.00–13.30 
Christina Hermansson 

2022-00290  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för 
Kungsbacka kommun per augusti 2022. 
Kommunfullmäktige uppmanar de nämnder som 
prognostiserar underskott att hantera dessa i enlighet 
med gällande ekonomistyrprinciper. 

 
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 budget 
2023 
 

2022-00367  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens 
nämndbudget 2023. 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att upprätta förvaltningsbudget för 2023. 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att göra nödvändiga omfördelningar i 
förvaltningsbudgeten under året samt att informera 
styrelsen om dessa i samband med delårsrapport och 
bokslut. 

6.  Uppstart av projekt i lokalplan 
Fjärås Må förskola 
 

2022-00664  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt 
Fjärås Må förskola. 

7.  Ansökan om planbesked för 
Släps-Kullen 1:413 
 

2022-00560  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom 
planläggning inom Släps-Kullen 1:413 i Kullavik. 

8.  Ansökan om planbesked för 
Lerberg 16:40, 3:9 och 3:11 
 

2022-00535  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom 
planläggning inom Lerberg 16:40, 3:9 och 3:11 i 
Anneberg. 

9.  Ansökan om planbesked för 
Vallda 3:3, del av 
 

2022-00568  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom 
planläggning inom del av Vallda 3:3, skifte 4, i 
Vallda. 
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10.  Ansökan om planbesked för 
Åsa 4:146 och Åsa 4:152  
 

2022-00554  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen 
avser att inleda en detaljplanläggning för att pröva 
lämpligheten av flerbostadshus inom Åsa 4:146 och 
4:152 i Åsa.  
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ta fram en projektbeställning för upprättande av 
detaljplan för flerbostadshus inom Åsa 4:146 och 
4:152 i Åsa. 
Detta beslut ersätter kommunstyrelsens tidigare 
beslut från den 19 januari 2021 § 16 om planbesked 
för Åsa 4:146. 

11.  Godkännande av tilläggsavtal 
till exploateringsavtal avseende 
Banken 12 
 

2019-00219  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner tilläggsavtal till 
exploateringsavtal avseende Banken 12 mellan 
kommunen och Tårtbiten Förvaltning KB, 
undertecknat av Tårtbiten Förvaltning KB  
2022-09-14.  
Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, 
utses att för kommunens räkning underteckna 
tilläggsavtalet samt övriga nödvändiga handlingar för 
avtalets genomförande. 

12.  Svar på Energimyndighetens 
remiss av ansökan om 
nätkoncession för luftledningar 
från Ringhals till Horred och 
Ringhals till Strömma 

2022-00652  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-09-19, 
och översänder det som sitt svar till 
Energimarknadsinspektionen. 

13.  Svar på Socialdepartementets 
remiss över promemorian 
Uppgiftsskyldighet för utförare 
inom socialtjänsten 

2022-00584  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-09-27, 
och översänder det som sitt svar till 
Socialdepartementet. 
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14.  Svar på Socialdepartementets 
remiss av Inspektionen för vård 
och omsorgs redovisning av 
Uppdrag att tillgängliggöra och 
upprätta ett nationellt register 
över HVB och stödboenden för 
barn och unga samt särskilda 
ungdomshem 

2022-00516  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-09-23, 
och översänder det som sitt svar till 
Socialdepartementet.  

15.  Svar på Socialdepartementets 
remiss av Betänkandet Rätt och 
lätt - ett förbättrat regelverk för 
VAB (SOU 2022:31) 

2022-00507  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-09-28, 
och översänder det som sitt svar till 
Socialdepartementet. 

16.  Anmälan av delegeringsbeslut 
 

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

17.  Anmälan av ordförandebeslut 
 

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

18.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 
 

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

19.  Rapport från nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad 
av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, andra 
kvartalet 2022 

2022-00657  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden 
för Gymnasium & Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen, till protokollet. 
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20.  Fastställande av skattesats och 
kommunbudget 2023, plan 
2024–2025 med anledning av 
valår 
 

2021-01038  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunbudget 2023, plan 2024–2025, antagen av 
kommunfullmäktige 15 juni 2022, § 96, nedan kallad 
budgetdokumentet, fastställs.  
Kommunövergripande mål med tillhörande 
fokusområden samt direktiv fastställs.  
Resultat- och balansräkning fastställs med ett 
budgeterat resultat 2023 på 132,1 miljoner kronor. 
Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs 
till ett belopp på 5 594,1 miljoner kronor 2023 som 
fördelas i enlighet med budgetdokumentet, varav 
kommunrevisionens ram är 3,3 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 2023 
fastställs till 1 228,2 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 
464,1 miljoner kronor 2023 (beloppet motsvarar den 
avgiftsfinansierade verksamhetens investeringsbehov 
2023).  
Lokalplanen som är en del av investeringsvolymen 
fastställs i enlighet med budgetdokumentet.  
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställs.  
Skattesatsen fastställs vara oförändrad till 21,33 
procent.  
Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga 
lån när de förfaller, samt nyupplåna vid behov, dock 
inom ett totalbelopp på 2 066,5 miljoner kronor 2023 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen, under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut 
ovan 
Kommunstyrelsen ger ekonomichefen eller dennes 
ersättare delegation att omsätta befintliga lån vid 
förfall samt uppta nya lån till ett totalbelopp av 250 
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miljoner kronor, dock får den totala låneskulden inte 
överstiga totalbeloppet 2 066,5 miljoner kronor.  
Kommundirektören samt ekonomichefen, eller deras 
respektive ersättare, utses att var för sig för 
kommunens räkning underteckna lånereverser. 

21.  Annonsering av 
kommunfullmäktiges 
sammanträden 2023 
 

2022-00646  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att annons om 
kommunfullmäktiges sammanträden införs i de 
lokala ortstidningarna Norra Halland och 
Kungsbacka-Posten under 2023. I annonsen i Norra 
Halland publiceras även väsentliga ärenden i 
föredragningslistan. 

22.  Övergripande regler för 
skolskjuts för elever i 
förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola 
 

2022-00099  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Övergripande regler för 
skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola, daterade 2022-01-04. 
Regler för skolskjutsar och Tillämpningsanvisningar 
till regler för skolskjuts, antagna av 
kommunfullmäktige 2015-03-10, § 32, upphör 
samtidigt att gälla. 

23.  Svar på motion från Johan 
Tolinsson (S) m.fl. om att 
öppna restaurangerna på våra 
äldreboenden 
 

2021-01154  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att det inte ligger inom kommunens 
uppdrag att producera måltider till allmänheten samt 
att prioritering av resurser behöver göras till nämnden 
för Vård & Omsorgs grunduppdrag och lagstadgade 
verksamhet. 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 

 


	Kommunstyrelsen
	Beslutsärende
	Förslag till beslut i kommunfullmäktige

	Information
	Beslutsärenden
	Förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Förslag till beslut i kommunstyrelsen
	Förslag till beslut i kommunfullmäktige
	Förslag till beslut i kommunfullmäktige

	Förslag till beslut i kommunstyrelsen, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan
	Förslag till beslut i kommunfullmäktige
	Förslag till beslut i kommunfullmäktige
	Förslag till beslut i kommunfullmäktige


