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Information 

  

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

2022-00015   

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

2022-00016   

3.  Information om förvaltningen 
och pågående viktigare/större 
uppdrag, projekt och händelser 

2022-00017   
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4.  Val av ombud till Inera ägarråd 
och årsstämma 2022 
 

2022-00050  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen utser biträdande kommundirektör 
Anders Johansson till ägarrepresentant för 
Kungsbacka kommun vid Inera AB:s ägarråd den 2 
maj 2022. 
Kommunstyrelsen ger biträdande kommundirektör 
Anders Johansson, rätt att utse SKR:s representant 
som ombud för Kungsbacka kommun vid Inera AB:s 
årsstämma den 16 juni 2022. 

5.  Svar på initiativ från Lisa 
Andersson (M) m.fl. om trygg 
och säker upphandling 
 

2021-00351  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar översynen och utredningen 
rörande otillåten påverkan i samband med inköp. 
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget som lämnades 
2021-04-20, § 105, för avslutat. 

6.  Uppstart av projekt i lokalplan 
– Iserås skola och fullmåttshall 
 

2022-00118  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt 
Iseråsskola och fullmåttshall. 

7.  Ansökan om planbesked för 
del av Vallda 4:78, skifte 2 
 

2022-00084  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare 
planförfarande. 

8.  Förlängning av markanvisning 
och principavtal med Serneke 
Sverige AB, detaljplan för 
Annebergs centrum 
 

2019-00257  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner begäran från Serneke 
Sverige AB, innebärande att gällande markanvisning 
och principavtal avseende del av fastigheterna 
Alafors 2:16 och 3:3 i Annebergs centrum, förlängs 
med 2 år till den 26 maj 2024, på i övrigt oförändrade 
avtalsvillkor. 

9.  Godkännande av 
projektbeställning samt 
överlämnande för att upprätta 
detaljplan för bostäder inom 
Kläppa 1:12 m.fl. i Åsa 
 

2020-00297  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för 
detaljplan för bostäder inom Kläppa 1:12, Kläppa 
1:13 och Kläppa 1:105 i Åsa. 
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden 
att ta fram förslag till detaljplan för bostäder inom 
Kläppa 1:12, Kläppa 1:13 och del av Kläppa 1:105 i 
Åsa. 
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10.  Erinran beträffande innehåll i 
samrådshandling gällande 
detaljplan för Sydöstra 
centrum, etapp 1 

2020-00386  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har ingen erinran mot 
byggnadsnämndens beslut från 2022-03-27, § 90, 
och överlämnar sitt ställningstagande till 
byggnadsnämnden.  

11.  Svar på Göteborgsregionens 
remiss över samrådsunderlag 
inför budget för 
Göteborgsregionen 2023 

2022-00195  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot 
samrådsunderlag till budget 2023 för 
Göteborgsregionens kommunalförbund. 

12.  Svar på kommunrevisionens 
revisionsrapport löpande 
granskning 2021 

2022-00165  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-03-14, 
och översänder det som sitt svar till 
kommunrevisionen. 

13.  Svar på Länsstyrelsens remiss 
över program för 
räddningstjänst vid utsläpp av 
radioaktiva ämnen 

2021-01246  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-03-17, 
och översänder det som sitt svar till Länsstyrelsen i 
Hallands län. 

14.  Svar på Socialdepartementets 
remiss av delbetänkandet Från 
delar till helhet – En reform för 
samordnade, behovsanpassade 
och personcentrerade insatser 
till personer med samsjuklighet 
(SOU 2021:93) 

2021-01222  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-03-28, 
och översänder det som sitt svar till 
Socialdepartementet. 

15.  Svar på Justitiedepartementets 
remiss av betänkandet 
Förbättrade åtgärder när barn 
misstänks för brott  
(SOU 2022:1) 

2022-00126  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-03-24, 
och översänder det som sitt svar till 
Justitiedepartementet. 

16.  Anmälan av delegeringsbeslut 
 

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

17.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 
 

2022-00004  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna 
skrivelser till protokollet.    
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18.  Rapport från nämnden för Vård 
& Omsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, 
fjärde kvartalet 2021 

2022-00200  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden 
för Vård & Omsorg enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade till protokollet. 

19.  Rapport från nämnden för 
Individ & Familjeomsorg av ej 
verkställda beslut enligt SoL 
och LSS, kvartal 4 2021 

2022-00224  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden 
för Individ & Familjeomsorg enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade till protokollet. 

20.  Taxa för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter 
 

2022-00112  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för offentlig kontroll 
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, daterad 
2022-01-05. 
Taxan träder i kraft den 1 juni 2022. 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels-
lagstiftningen 2020, antagen av kommunfullmäktige 
2019-12-10, § 193, upphör samtidigt att gälla. 

21.  Reviderad förbundsordning för 
Göteborgsregionen 
 

2021-00744  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Förbundsordning, 
Göteborgsregionens kommunalförbund, godkänd av 
förbundsfullmäktige 2021-06-15. 

22.  Revidering av Kungsbacka 
kommuns klimatstrategi 
 

2021-00957  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Klimatstrategi för 
Kungsbacka kommun 2022, daterad 2022-01-27.  
Klimatstrategi 2018, antagen av kommunfullmäktige 
2018-12-13, § 257, upphör samtidigt att gälla. 
Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen att 
Kungsbacka stad ska skyddas med hjälp av ett yttre 
översvämningsskydd mot höga havsnivåer. 
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23.  Ombudgeteringar och 
resultatfonder 2021 
 

2022-00109  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige förändrar resultatfonderna med 
en total summa av 72 456 000 kronor. 
Resultatfonderna uppgår efter förändring till  
531 576 000 kronor.  
Kommunfullmäktige ombudgeterar 14 249 000 
kronor till nämnderna.  
Finansiering sker från kommunfullmäktiges anslag 
för oförutsedda medel med 10 000 000 kronor samt 
med 4 249 000 kronor från kommunstyrelsens 
oförutsedda medel.  
Kommunfullmäktige godkänner en total 
investeringsvolym på 852 915 000 kronor för 2022. 
Av investeringsvolymen består 912 325 000 kronor 
av beslutad kommunbudget 2022 och av 
ombudgeteringar från 2021 med 158 320 000 kronor 
samt justering av Kommunbudget 2022 med  
-217 730 000 kronor.  
Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av 
investeringar från 2021 till år 2022 med 158 320 000 
kronor samt justering av Kommunbudget 2022 med  
-217 730 000 kronor.  
Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av 
investeringar från 2021 och till år 2023 med  
246 791 000 kronor.   
Investeringsvolymen finansieras inom ramen för 
kommunfullmäktiges beslut med begränsningen om 
att den totala låneskulden inte överstiger 
totalbeloppet om 2 904,3 miljoner kronor år 2022, 
(KF § 96/2021). 

24.  Svar på motion från Johan 
Tolinsson (S) om fria 
pedagogiska måltider 
 

2020-01150  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att nämnden för Förskola & 
Grundskola i sin budget har planerat för pedagogiska 
måltider till ett subventionerat pris i stället för helt 
kostnadsfria, utifrån de ekonomiska resurserna för 
verksamheten. 
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25.  Svar på motion från Kent 
Stenhammar (S) om passivhus 
 

2020-01159  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med 
hänvisning till att kommunen redan verkar för att det 
byggs hus som är energieffektiva när det är möjligt 
samt att i stort sett all nyproduktion i kommunens 
bostadsbolag uppförs som passivhus. 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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