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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträde tisdagen den 17 maj 2022 kl. 08:30 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 

 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Eva Borg 

1.  Kommunbudget 2023 
 
Klockan 08:30-08:50 
 
Ingbritt Blomberg, 
Christina Hermansson 

2021-01038  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

 
Kompletta handlingar utdelas senare 

2.  Förstärkt uppsiktsplikt över de 
kommunala bolagens 
verksamhet 2021 

2022-00133  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen bedömer att kommunens helägda 
bolag Eksta Bostads AB inklusive dotterbolag 
Tempohus Kungsbacka AB  under 2021 har bedrivit 
en verksamhet som varit förenlig med fastställt 
kommunalt ändamål samt utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.  

3.  Uppföljning och prognos april 
2022 för kommunstyrelsen  
 
Klockan 08:55-09:10 
 
Emma Kjernald, 
Anders Johansson, 
Malin Larsson 

2022-00365  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och 
prognos per den 30 april 2022. 
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4.  Förutsättningar för 
borgensåtagande för kommunal 
borgen till IFK Fjärås 

2021-01002  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen 
skuld, ingå borgen för IFK Fjärås låneförpliktelser 
upp till ett högsta lånebelopp om 2 000 000 kronor 
för upprustning och tillbyggnad av föreningens 
klubbstuga vid Ögärdets IP, fastigheten Nedre 
Ögärdet 2:13. 

IFK Fjärås ska betala en årlig borgensavgift som för 
närvarande uppgår till 0,2 procent av vid varje 
årsskifte aktuellt lånebelopp. 

Amortering på lånet görs årligen med 2 procent av 
ursprungsbeloppet och borgensåtagandet sjunker i 
takt med amorteringen. 

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens 
ordförande tillsammans med ekonomichefen, eller 
deras respektive ersättare, att för kommunens 
räkning underteckna erforderliga handlingar. 

5.  Höjning av arvode för 
gruppledare 2023 

2022-00291  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer arvodet för 
gruppledare till åtta procent av heltidsarvodet för 
övriga kommunalråd, att gälla från och med 1 
januari 2023. 

Den ökade kostnaden arbetas in i kommunbudget 
2023, plan 2024-2025. 
Riktlinjer och regler för förmåner till 
förtroendevalda uppdateras i enlighet med beslutet. 

6.  Översyn av omställnings- och 
pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda, OPF-KL 

2022-00207  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om 
omställningsstöd, pension och familjeskydd för 
förtroendevalda, OPF-KL 22 samt Lokalt regelverk 
för bestämmelser om omställningsstöd, pension och 
familjeskydd för förtroendevalda, OPF-KL 22, 
daterade 2022-04-27 att gälla för förtroendevalda 
som för första gången tillträder ett eller flera 
uppdrag efter de allmänna valen 2022 eller senare. 
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7.  Taxa för avfall 2023 2022-00280  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer Avfallstaxa 2023, 
daterad 2022-03-28, att gälla från den 1 januari 
2023. 

Avfallstaxa 2022, antagen av kommunfullmäktige 
2021-11-09, § 144, upphör samtidigt att gälla.  

8.  Taxa för VA 2023 
 
Klockan 09:15-09:30 
 
Karl Lundgren 

2022-00279  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar VA-taxa 2023, daterad 
2022-03-28, att gälla från den 1 januari 2023. 

VA-taxan 2022, antagen av kommunfullmäktige 
2021-11-09, § 144, upphör samtidigt att gälla.  

9.  Taxa för bredband 2023 2022-00281  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar bredbandstaxa 2023, 
daterad 2022-03-17. 

Bredbandstaxa 2022, antagen av 
kommunfullmäktige 2021-11-09, § 145, upphör 
samtidigt att gälla. 

10.  Översyn av 
sammanträdesplanering för 
kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-00882  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige noterar rapporten Översyn av 
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott daterad 2022-04-27 och gör inga 
ändringar av sammanträdesplaneringen med 
anledning av översynen. 

Kommunfullmäktige förklarar uppdraget att se över 
sammanträdesdagarna givet 2018-11-06 § 191 som 
avslutat. 
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11.  Sammanträdesdagar 2023 för 
kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-00390  Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder 
följande datum 2023: 17, 24 och 31 januari; 7, och 
28 februari; 7, 14 och 28 mars; 4 och 18 april; 2, 9, 
16, 23 maj; 7 juni; 15 och 22 augusti; 5, 12, och 19 
september; 3, 10 och 17 oktober; 7, 14, 21 
november; 5, 12 och 19 december. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen sammanträder följande datum 
2023: 10 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april, 30 
maj, 20 juni, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 
28 november. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige sammanträder följande datum 
2023: 7 februari, 7 mars, 4 april, 9 maj, 14 juni, 15 
augusti, 12 september, 10 oktober, 7 november, 14 
december. 

12.  Revidering av reglemente för 
kommunstyrelsen 

2022-00342  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar reglemente för 
kommunstyrelsen, daterat 2022-04-26 
Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av 
kommunfullmäktige 2021-05-04, § 81, upphör 
samtidigt att gälla. 

13.  Svar på initiativ från Carita 
Boulwén (SD) om 
Sommarlovskort 2022 

2021-01027  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen avslår initiativet med hänvisning 
till att kommunstyrelsen inte har budgeterat för 
sommarlovskort i budget för 2022 

14.  Svar på Socialutskottets remiss 
över Barnets bästa vid fortsatt 
vård enligt LVU 

2022-00260  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-04-
26, och översänder det som sitt svar till 
socialutskottet. 

15.  Svar på motion från Johan 
Tolinsson (S) om att låta 
Kungsbackas skolelever få 
"Spring i benen" 

2021-01028  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad 
med hänvisning till att nämnden för Förskola & 
Grundskola redan arbetar med att kontinuerligt öka 
elevernas rörelse under hela skoldagen. 
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16.  Godkännande av 
genomförandeavtal och avtal 
om marköverlåtelse med Eksta 
Bostads aktiebolagAB avseende 
detaljplan för förskola och 
bostäder inom del av Frillesås-
Rya 2:1, Bostället, Frillesås 

2020-01110  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner genomförandeavtal för 
projektering av anläggningar inom allmän plats 
m.m. avseende detaljplan för förskola och bostäder 
inom del av Frillesås-Rya 2:1, mellan kommunen 
och Eksta Bostads AB, undertecknat av Eksta 2022-
04-26. 

Kommunstyrelsen godkänner genomförandeavtal för 
utbyggnad av anläggningar inom allmän plats m.m. 
avseende detaljplan för förskola och bostäder inom 
del av Frillesås-Rya 2:1, mellan kommunen och 
Eksta Bostads AB, undertecknat av Eksta 2022-04-
26. 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till avtal om 
marköverlåtelse och genomförande mellan 
kommunen och Eksta Bostads AB, genom vilket 
kommunen överlåter del av fastigheten Frillesås-Rya 
2:1 mot en köpeskilling av 8 077 000 kronor, 
undertecknat av Eksta 2022-04-26. 

Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, 
utses att för kommunens räkning underteckna 
avtalen samt övriga nödvändiga handlingar för 
avtalens genomförande. 

17.  Godkännande av 
projektbeställning samt 
överlämnande för att upprätta 
detaljplaner inom Frillesås-Rya 
1:192 och del av Frillesås-Rya 
1:71, Hede 3:19 och Hede 
3:156, Lunna 9:43 m.fl. och 
samt Staragården 10:1 

2022-00234  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för 
Projekt småplaner - Frillesås-Rya 1:192 och del av 
1:71, Hede 3:19 och 3:156, Lunna 9:43 m.fl. samt 
Staragården 10:1. 

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden 
att upprätta förslag till detaljplaner enligt 
projektbeställning samt beslutade planbesked. 
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18.  Godkännande av 
projektbeställning samt 
överlämnande för att upprätta 
detaljplan för förskola inom del 
av Kolla 5:6 i Gräskärr, 
Kungsbacka stad 

2022-00257  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för 
detaljplan för förskola inom del av Kolla 5:6 i 
Gräskärr, Kungsbacka stad, daterad 2022-04-11. 
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden 
att ta fram förslag till detaljplan för förskola inom 
del av Kolla 5:6 i Gräskärr, Kungsbacka stad. 

19.  Information om introduktion för 
politiker 2023 
 
Klockan 09:35-09:55 
 
Sofia Jonsson, 
Christina Hermansson 

2022-00369  -    

20.  Information om uppföljning och 
prognos april 2022 för 
Kungsbacka kommun 
 
Klockan 10:15-10:30 
 
Erik Stenkil, 
Christina Hermansson 

2022-00289  -    

21.  Information från ledamöter och 
förvaltning 

2022-00014  - 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Andrea Egerlundh 
kommunsekreterare 

 


