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§ 229 Dnr 2022-00290 
Delårsrapport 2022 för Kungsbacka kommun 

Beslut – Förslag till 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. 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapporten per augusti innehåller en uppföljning av kommunens samlade 
verksamhet. Rapporten innehåller sammanställda räkenskaper för kommunkoncernen 
bestående av Kungsbacka kommun samt Eksta Bostads AB inklusive dotterbolag. 
Därtill görs en prognos för helåret avseende såväl kommunen som koncernen samt 
en bedömning av god ekonomisk hushållning. 

Kommunens resultat för perioden uppgår till 573 miljoner kronor, vilket är påtagligt 
högre än motsvarande period föregående år. De främsta förklaringarna är tillskott 
från exploateringsverksamheten samt högre skatteintäkter. Prognos per helår uppgår 
till 660 miljoner vilket motsvarar 11,4 procent av skatteintäkter och statsbidrag. 

Gentemot budget utgör det en förväntad avvikelse om 460 miljoner kronor, varav 
cirka 420 miljoner av dessa återfinns hos finansförvaltningen. Främsta förklaringarna 
är markförsäljningar och erhållna exploateringsersättningar, högre skatteintäkter 
samt lägre avskrivningar än budgeterat. 

Nämndernas samlade överskott uppgår till cirka 40 miljoner vilket utgör 0,8 procent 
av tilldelad budgetram. Av samtliga nämnder prognostiserar enbart 
byggnadsnämnden och nämnden för Service underskott. Byggnadsnämndens 
underskott avser ett planerat uttag ur resultatfonden. Nämnden för Service underskott 
förklaras främst av högre energi- och måltidskostnader än budgeterat.  

Prognostiserade nettoinvesteringar uppgår till 737 miljoner kronor, vilket utgör drygt 
70 procent av budgeterad nivå. Bland de största investeringarna under 2022 återfinns 
nya Skårbyskolan, Varlaskolan samt uppdimensionering av Vattenverk i Hammerö.  

Kommunkoncernen redovisar ett utfall om 624 miljoner per augusti. Prognosen per 
helår uppgår till 677 miljoner kronor.  

Delårsbokslutet innehåller även en bedömning av god ekonomisk hushållning. Den 
sammantagna bedömningen är att god ekonomisk hushållning kommer föreligga vid 
bokslut 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04, § 311 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-21 
Delårsrapport augusti 2022 för Kungsbacka kommun, daterad 2022-09-21 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag, kommunrevisionen 
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§ 230 Dnr 2022-00015 
Information om samråd och viktigare pågående ärenden från 
arbetsutskottets sammanträden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Lisa Andersson (M) informerar om företagsfrukosten där bland annat 
lokala företagare inom spelbranschen informerade om sina verksamheter. 

Ordföranden informerar även om genomförda företagsbesök samt informationen som 
lämnades till arbetsutskottet om framtidens avloppsreningsverk. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 231 Dnr 2022-00016 
Information om aktuella händelser från nämnder, bolag, 
intresseorganisationer (SKR, GR med flera) 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Lisa Andersson (M) rapporterar Göteborgsregionens näringslivsdag som 
anordnades tillsammans med Business Region Göteborg (BRG). Vid 
näringslivsdagen informerades det bland annat om kompetensförsörjning och 
fortbildning. 

Ordföranden rapporterar även från kommun- och regionledningsforum. Vid senaste 
sammanträdet informerades det bland annat om arbetet med regional fysisk 
planering, färdtjänst samt om nytt avtal för hjälpmedel. 

2:e vice ordförande Eva Borg (S) rapporterar också från Göteborgsregionens 
näringslivsdag och informationen som lämnades om byggandet av batterifabriken i 
Torslanda. 

Eva Borg (S) rapporterar även från förbundsstyrelsen i Göteborgsregionen. Vid 
senaste sammanträdet gavs information arbetet med Västlänken. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 232 Dnr 2022-00017 
Information om förvaltningen och pågående viktigare/större uppdrag, 
projekt och händelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Malin Aronsson informerar om den gemensamma uppvaktningen 
av personer som varit anställda i Kungsbacka kommun i 25 år, alternativt i 20 år och 
som nu går i pension. Uppvaktningen genomförs på Tjolöholm slott den 25 oktober 
2022. 

Kommundirektören informerar också om uppmärksammandet av vardagshjältar inom 
kommunens verksamheter. Nomineringarna för vardagshjältarna kan i år komma från 
både anställda i kommunen och från kommunens invånare. 

Vidare informerar kommundirektören om arbetet med att sänka elförbrukningen 
inom kommunens verksamheter. En åtgärd som nämns är sänkningen av 
temperaturen i de administrativa lokalerna i stadshuset. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan notera 
informationen till protokollet, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 233 Dnr 2022-00367 
Kommunstyrelsens budget 2023 

Beslut 
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. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 15 juni 2022 kommunövergripande mål som 
utgångspunkt för styrelsens fortsatta arbete med sin nämndbudget. I nämndbudgeten 
ingår bland annat 

 Nämndens övergripande inriktning för arbetet i förvaltningen  

 Verksamhetsmått  

 Personalmått 

 Ramfördelning driftsbudget  

 Investeringsbudget 

Enligt Kungsbacka kommuns styrmodell ska nämnder och styrelser i arbetet med 
nämndbudget fatta beslut om verksamhetsplan och ramfördelning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11, § 325 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-27 
Kommunstyrelsens nämndbudget 2023, 2022-09-27 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 234 Dnr 2022-00664 
Uppstart av projekt i lokalplan Fjärås Må förskola 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Fjärås Må förskola. 

Sammanfattning av ärendet 
I lokalplanen för kommunbudget 2023–2027 finns medel avsatta för Fjärås Må 
förskola, löpnummer 207. 

Nämnden för Förskola & Grundskola har behov av 120 förskoleplatser i Fjärås. 
Detaljplanen blev klar under 2020 och projektering och byggnation av infrastruktur 
och bostäder har påbörjats av extern exploatör och beräknas pågå till 2026. 
Förskoleprojektet kommer behöva ta hänsyn till omkringliggande pågående 
exploatering. Byggprojektet behöver startas upp under kvartal 3 år 2022. Beräknat 
färdigställande blir under 2026. 

Kommunstyrelsen har tidigare godkänt uppstart av detta projekt den 20 juni 2017. 
Lokalbehoven i lokalplanen ses årligen över och lokalplanen uppdateras varje år. Till 
följd av förändrat behov utgick Fjärås Må förskola i lokalplan 2021–2025. I 
lokalplan 2023–2027 har behovet återkommit. 

Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrningsprinciper som ingår som en del i 
beslutad kommunbudget 2023, plan 2024–2025. Uppstart av projekt som överstiger 
15 miljoner kronor ska godkännas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11, § 329 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-19 
Kommunbudget 2022 och plan 2023–2024, lokaler och boende sidor 46-52 
Kommunstyrelsen 2017-06-20 § 148 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi, nämnden för Service, nämnden för 
Förskola & Grundskola 
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§ 235 Dnr 2022-00560 
Ansökan om planbesked för Släps-Kullen 1:413 

Beslut 
Ärendet utgår från kommunstyrelsens sammanträde 25 oktober 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Släps-Kullen 1:413 har den 8 juli 2022 ansökt om planbesked 
för att genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av ett bostadshus.  

Fastigheten är belägen inom detaljplan S80 som vann laga kraft 18 februari 1972. 
Den aktuella fastigheten är i plankartan redovisad som område för allmänt ändamål 
med enskilt huvudmannaskap. Platsen som ansökan avser ligger som en grönkil 
mellan två bostadsfastigheter och inrymmer bland annat en äldre brandvattendamm 
som upptar större delen av platsen. 

Enligt kommunens översiktsplan ingår det aktuella området i yttre delen av 
utvecklingsorten för Kullavik. Ansökan skulle innebära att detaljplanen från 1972 
ändras från allmän plats till bostadsändamål. Fastigheten omfattas av riksintresse för 
högexploaterad kust samt riksintresse för det rörliga friluftslivet. 

Efter att ärendet behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 oktober 2022 
har sökanden genom skrivelse som inkom den 20 oktober 2022 meddelat att denne 
återtar sin ansökan om planbesked. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från sökanden om att återta ansökan om planbesked, 2022-10-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11, § 330 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-21 
Ansökan om planbesked, 2022-07-08 
Byggnadsnämnden 2012-09-04, § 386 
Karta, Släps-Kullen 1:413, 2022-09-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att ärendet ska utgå från sammanträdet. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om ärendet ska utgå från sammanträdet, och 
finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Sökanden 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (37) 
Kommunstyrelsen Datum  

2022-10-25 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 236 Dnr 2022-00535 
Ansökan om planbesked för Lerberg 16:40, 3:9 och 3:11 

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att inleda en 
detaljplanläggning för att pröva lämpligheten av bostäder inom Lerberg 16:40, 3:9 
och 3:11 i Anneberg. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning 
för upprättande av detaljplan för bostäder inom Lerberg 16:40, 3:9 och 3:11 i 
Anneberg.  

Beslutsmotivering 
Enligt kommunens översiktsplan ligger fastigheterna i den prioriterade 
utvecklingsorten för Anneberg. Det är i de prioriterade utvecklingsorterna 
Kungsbacka stad, Anneberg och Åsa som större delen av kommunens tillväxt ska ske 
då dessa orter erbjuder god kollektivtrafik.  

Ansökan innebär en efterfrågad komplettering med flerbostadshus, villor och radhus 
i ett strategiskt bra läge i Anneberg och kommunen ställer sig därför positiv till 
förfrågan. Antalet bostäder som ryms inom fastigheten ska utredas under 
detaljplanearbetet. 

Jäv 
Hravn Forsne (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Reservation 
Susanne Andersson (SD) och Stefan Jägnert (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna yrkanden. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheterna Lerberg 16:40, 3:9 och 3:11 har den 28 juni 2022 ansökt om 
planbesked för att genom en ny detaljplan möjliggöra för uppförandet av 235 
bostäder i blandad bebyggelse av flerbostadshus, radhus och villor. Området som 
ansökan gäller utgör tillsammans en yta om cirka 70 100 kvadratmeter.  

Enligt kommunens översiktsplan ingår aktuell del av fastigheterna i den prioriterade 
utvecklingsorten för Anneberg. Anneberg tågstation ligger inom cirka en kilometers 
gångavstånd och busshållplats finns i dag cirka 100 meter från området. 

Längs med Lerbergsvägen som ansluter till området finns en ny gång- och cykelväg 
som kopplar samman området med Älvsåkersvägen i norr och med Höglandavägen i 
söder vilket gör att det finns goda förutsättningar för cykelpendling. 

Trafikverket är väghållare för Lerbergsvägen som är anslutande väg till området. 
Fastigheterna är belägna utanför detaljplanelagt område. Del av området innefattas 
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av strandskydd. Området som ansökan avser ligger helt inom jordbruksmark vilket 
gör att en lokaliseringsutredning behöver tas fram i samband med ett 
detaljplanearbete. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11, § 331 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-21   
Ansökan om planbesked, 2022-06-28  
Orienteringskarta, Lerberg 16:40, 3:9 och 3:11 2022-09-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisa Andersson (M), Johan Tolinsson (S), Maria Losman (MP), Monica Neptun (L), 
Marie Wadström (KD), Peter Söderberg (M) och Franklin Eck (M) yrkar bifall till 
Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut. 

Fredrik Hansson (C), Kristina Karlsson (C) och Susanne Andersson (SD) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Lisa Anderssons m.fl. yrkande om 
bifall till Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Lisa Anderssons 
m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller Lisa Anderssons 
m.fl. yrkande. 

Protokollsanteckning 
Stefan Vilumsons (SD) stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
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§ 237 Dnr 2022-00568 
Ansökan om planbesked för Vallda 3:3, del av 

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda 
åtgärden genom planläggning inom del av Vallda 3:3, skifte 4, i Vallda.  

Beslutsmotivering 
Fastigheten Vallda 3:3, skifte 4, ligger enligt kommunens översiktsplan inom den 
yttre delen av utvecklingsorten Vallda. Det är i centrumzonen som ny bebyggelse i 
huvudsak ska koncentreras för att vi ska få ett hållbart samhälle med väl fungerande 
service och infrastruktur. Inom den del av utvecklingsorten Vallda där fastigheten 
Vallda 3:3 ligger, det vill säga norr om Sandövägen, vill kommunen i första hand 
utreda förutsättningarna för verksamheter. Därför är det i nuläget inte aktuellt med 
planering för bostäder inom detta område. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Vallda 3:3 har den 20 juli 2022 ansökt om planbesked för att 
genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av sju friliggande enbostadshus 
och fyra mindre flerbostadshus. Ansökan innehåller ett förslag på totalt 19-25 
lägenheter varav 12-16 hyresrätter i flerbostadshus. Sökanden föreslår att området 
angörs via en ny tillfartsväg från Sandövägen. I dag utgörs området av ängs- och 
betesmark. Befintligt enbostadshus inom fastigheten föreslår sökanden ska vara kvar.  

Enligt kommunens översiktsplan ingår det aktuella området i utvecklingsorten 
Vallda. Området ligger inte inom centrumzon i Vallda men i direkt närhet till 
kollektivtrafikstråk längs med väg 158. Området är cirka 2 hektar och angränsar i 
söder till Sandövägen. Längs med Sandövägen finns cykelväg med koppling både till 
Vallda Centrum och Kungsbacka stad.  

Ägaren till fastigheten Vallda 3:3 har tidigare ansökt om planbesked för aktuellt 
område Kommunstyrelsen meddelade den 13 december 2016 vid behandlingen av 
den tidigare ansökan om planbesked att kommunen inte avsåg att planlägga området 
för bostadsändamål. Detta med hänvisning till att fastigheten vid tillfället inte låg 
inom utvecklingsområdet för Vallda enligt den då gällande översiktsplanen (ÖP06). 
Enligt nu gällande översiktsplan ligger fastigheten Vallda 3:3 inom den yttre delen 
av utvecklingsorten Vallda. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11, § 332 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-21 
Ansökan om planbesked, 2022-07-20 
Orienteringskarta, Vallda 3:3 skifte 4, 2022-09-21  
Kommunstyrelsen 2016-12-13, § 261 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
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§ 238 Dnr 2022-00554 
Ansökan om planbesked för Åsa 4:146 och Åsa 4:152  

Beslut 
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. 

Beslutsmotivering 
Enligt kommunens översiktsplan ligger fastigheterna i den prioriterade 
utvecklingsorten för Åsa. Det är i de prioriterade utvecklingsorterna Kungsbacka 
stad, Anneberg och Åsa som större delen av kommunens tillväxt ska ske då dessa 
orter erbjuder god kollektivtrafik.  

Ansökan innebär en efterfrågad komplettering med flerbostadshus i ett strategiskt bra 
läge i Åsa. I den fördjupade översiktsplanen för Åsa lyfts vikten av att koppla 
samman Åsa centrum med Åsa station. Att ändra områden belägna mellan Åsa 
centrum och stationsområdet från industriområde till bostäder, går i linje med den 
fördjupade översiktsplanens intentioner. Aktuell ansökan är ett sådant område och 
kommunen ställer sig positiv till en omvandling från industri till bostäder. Antalet 
lägenheter som ryms inom fastigheten ska utredas under detaljplanearbetet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägarna till fastigheterna Åsa 4:146 och 4:152 har den 7 juli 2022 ansökt om 
planbesked för att genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av 55 till 70 
lägenheter i flerbostadshus. Fastigheterna som ansökan gäller utgör tillsammans en 
yta om cirka 5 600 kvadratmeter.  

I ansökan redovisas tre alternativa exploateringar med flerbostadshus i tre till fyra 
våningar. Alternativen innehåller olika lösningar för bilparkering varav ett alternativ 
omfattar del av kommunens fastighet Åsa 5:246 som är belägen längs med 
Kläppavägen.  

Enligt kommunens översiktsplan ligger fastigheterna i den prioriterade 
utvecklingsorten för Åsa. Åsa tågstation ligger inom cirka en kilometers gångavstånd 
och inom 500 meter finns en livsmedelsbutik. Fastigheterna angränsar i söder till 
området som omfattas av planprogram för Åsa centrum som godkändes av 
kommunstyrelsen i september 2015. I direkt anslutning till fastigheten pågår 
detaljplanearbete för att möjliggöra bostadsbebyggelse inom det tidigare 
spårområdet. Fastigheterna Åsa 4:146 och 4:152 är därför en del av det 
sammanhängande stråk längs med gamla banvallen som genom ny 
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bostadsbebyggelse kan stärka och tydliggöra kopplingen mellan Åsa centrum och 
Åsa station.  

Fastigheten Åsa 4:146 berörs av tidigare beslut om planbesked. I januari 2021 
meddelade kommunstyrelsen att kommunen har för avsikt att ta fram en detaljplan 
för flerbostadshus inom Åsa 4:146. Kommunstyrelsen beslutade också att ge 
kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning för upprättande av 
detaljplan för flerbostadshus inom Åsa 4:146 i Åsa. Nu aktuell ansökan inkluderar 
angränsande fastighet och tar således ett helhetsgrepp över ett större område.  

Fastigheterna är belägna inom detaljplan Ö58 som vann laga kraft 7 september 1978. 
De aktuella fastigheterna är i plankartan redovisade som kvartersmark för 
industriändamål. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. I dag bedrivs 
verksamheter inom fastigheterna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11, § 333 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-21  
Orienteringskarta, 2022-09-21  
Ansökan om planbesked, 2022-07-07 
Kommunstyrelsen, 2021-01-19, § 16 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) och Maria Losman (MP) yrkar att projektbeställning ska innehålla 50 
procent hyresrätter. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl. yrkande om 
att projektbeställning ska innehålla 50 procent hyresrätter. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl. 
yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 
Sökanden 
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§ 239 Dnr 2019-00219 
Godkännande av tilläggsavtal till exploateringsavtal avseende Banken 
12 

Beslut 
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. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog en ny detaljplan för kvarteret Banken den 11 juni 2019. I 
samband med detaljplanens antagande godkände kommunfullmäktige även ett 
tillhörande exploateringsavtal avseende fastigheten Banken 12. I exploateringsavtalet 
regleras att kommunen på bolagets bekostnad, efter färdigställande av 
kvartersmarken, kan anpassa och återställa omkringliggande kommunal allmän plats. 
För detta åtagande har fastighetsägarna ställt en säkerhet till kommunen.  

Förutsättningarna för bolagets tänkta projekt att utveckla fastigheten Banken 12 med 
en mindre tillbyggnad har förändrats och bolaget ser under rådande marknadsläge 
med inflation, stigande räntor och kraftigt stigande priser ingen ekonomi i ett sådant 
projekt under överskådlig tid. Bolaget har därför framfört önskemål om att återfå den 
säkerhet på 300 000 kronor som ställts i samband med tecknandet av 
exploateringsavtalet för Banken 12. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11, § 334 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-15 
Förslag till tilläggsavtal till exploateringsavtal avseende Banken 12, undertecknat av 
Tårtbiten Förvaltning KB 2022-09-14 
Undertecknat exploateringsavtal inkl. bilagor, 2019-06-26 
Kommunfullmäktige 2019-06-11, § 83 
Kommunfullmäktige 2019-06-11, § 85 
Översiktskarta Banken 12 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Tårtbiten Förvaltning KB 
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§ 240 Dnr 2022-00652 
Svar på Energimarknadsinspektionens remiss av ansökan om 
nätkoncession för luftledningar från Ringhals till Horred och Ringhals 
till Strömma 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-09-19, och översänder det som sitt 
svar till Energimarknadsinspektionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Svenska Kraftnät AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om förlängning av 
nätkoncession för befintliga luftledningar från Ringhals kärnkraftverk till Strömma 
respektive Horred. Ledningarna ska drivas med 400 kV (nominell spänning) och 
konstrueras för 420 kV (konstruktionsspänning). 

Energimarknadsinspektionen avgör om ledningarna ska få fortsatt tillstånd och har 
begärt kommunens yttrande över ansökan eftersom en del av ledningssträckningen 
går igenom Kungsbacka kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11, § 328 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-09-19 
Yttrande, 2022-09-19 
Remissen Ansökan om nätkoncession för luftledningar från Ringhals till Horred och 
Ringhals till Strömma 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Energimarknadsinspektionen  
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§ 241 Dnr 2022-00584 
Svar på Socialdepartementets remiss över promemorian 
Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-09-27, och översänder det som sitt 
svar till Socialdepartementet 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets 
remiss av promemorian Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten. 

I promemorian föreslår utredaren att förslaget till ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) 
ska kompletteras med en sekretess- och tystnadspliktsbrytande uppgiftsskyldighet för 
utförare som bedriver verksamhet enligt socialtjänstlagen. 

Den föreslagna lagändringen följer av de förslag till lagförändringar som lämnades i 
betänkandet Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). I 
betänkandet, som Kungsbacka kommun lämnade ett remissvar på den 19 januari 
2021, föreslogs bland annat att bestämmelsen om god kvalitet i socialtjänstlagen 
(2001:453) ska kompletteras med ett uttryckligt krav på uppföljning och att det ska 
bli möjligt för enskilda att tillhandahålla insatser utan föregående individuell 
behovsprövning. Av remissvaren som lämnades över betänkandet framkom att flera 
remissinsatser såg ett behov av ett tydligt lagstöd för att kunna följa upp privata 
utförare. Ett sådant förslag till lagstöd har utredaren nu tagit fram. 

Uppgifter som ska kunna lämnas ut är sådana som socialnämnden i en kommun 
behöver för kvalitetssäkring, administration, uppföljning eller utvärdering samt 
sådana uppgifter som nämnden behöver för att erbjuda en fast omsorgskontakt enligt 
4 kap. 2 b § SoL. 

Den nya bestämmelsen föreslås träda i kraft samtidigt som eventuella andra 
ändringar av socialtjänstlagen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-18, § 338 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-09-27 
Yttrande, 2022-09-27 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-09-21, § 87 
Nämnden för Vård & Omsorgs yttrande, 2022-09-01 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022- 09-01 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2022-09-21, § 102 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad yttrande, 2022-08-15 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad tjänsteskrivelse, 2022- 08-29 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2022-09-22, § 130 
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs yttrande, 2022-09-01 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-01 
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Promemorian Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten 
Undertecknat yttrande - Betänkandet Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag, 
2021-12-21 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
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§ 242 Dnr 2022-00516 
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 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-09-23, och översänder det som sitt 
svar till Socialdepartementet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över en remiss från 
Socialdepartementet. Remissen gäller Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) 
redovisning av uppdraget att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över 
HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem (S2021-
02373). 

I sin redovisning lämnar IVO förslag på bestämmelser i socialtjänstförordningen som 
rör sekretess och personuppgiftsbehandling. Syftet med bestämmelserna är att på ett 
modernt och effektivt sätt kunna tillgängliggöra relevant information från IVO:s 
tillsyn och tillståndsprövning av HVB och stödboenden samt särskilda ungdomshem. 
Detta ska ytterst minska risken för att barn placeras på ett olämpligt boende.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-18, § 339 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-09-23 
Yttrande, 2022-09-23 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2022-09-22, § 128 
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs yttrande, 2022-09-02 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg tjänsteskrivelse, 2022-09-02 
Slutredovisning av regeringsuppdrag – Nationellt register över HVB och 
stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem (S2021-02373) 
Delredovisning av regeringsuppdrag – Nationellt register över HVB och stödboenden 
för barn och unga samt särskilda ungdomshem (S2021-02373) 
Bilaga 1 – Juridiska förutsättningar för tillgängliggörande 
Bilaga 2 – Beskrivning av tekniska förutsättningar  

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
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§ 243 Dnr 2022-00507 
Svar på Socialdepartementets remiss av Betänkandet Rätt och lätt – ett 
förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31) 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-09-28, och översänder det som sitt 
svar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på Betänkandet av 
utredningen om Rätt och Lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31).   

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av regelverket om den tillfälliga 
föräldrapenningen i syfte att modernisera, renodla och förenkla regelverket och göra 
det mer lättöverskådligt, framför allt för föräldrar. Syftet har också varit att minska 
utrymmet för fusk och felaktiga utbetalningar samt att stärka möjligheterna till 
kontroll.  

I översynen har utredningen haft som mål att bidra till ett mer jämställt uttag av 
förmånen. Utgångspunkten har varit att inkomstbortfallsprincipen fortsatt ska gälla 
och att tillfällig föräldrapenning ska vara en förutsättning för ledighetsrätt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-18, § 340 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-09-28 
Yttrande, 2022-09-28 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2022-09-21, § 101 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse 2022-08-23 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads yttrande, 2022-08-23 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2022-09-22, § 129 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-02  
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs yttrande, 2022-08-23 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2022-09-21, § 125 
Nämnden för Förskola & Grundskolas yttrande, 2022-09-21 
Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31) 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
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§ 244 Dnr 2022-00006 
Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under 
perioden 2022-08-31 till 2022-10-18. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen 
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta 
lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått 
beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

 
Delegat 

 
Ärende 

 
 

 
KSAU 2022-10-04, KSAU 2022-10-11,  
KSAU 2022-10-18  

 
Kommundirektör 

 
Konsekvensbedömning för Microsoft 365 

 
Kommundirektör 

 
Anställande av samhällsbyggnadschef 

 
Kommundirektör 

 
Anställande av tillförordnad förvaltningschef vid 
förvaltningen för Service 

 
Utvecklingschef 

 
Avtal för erfaren tjänstedesigner (konsult) 

 
Kommunikationschef 

 
Anställande av utvecklare inom kommunikation 

 
Exploateringshandläggare 

 
Anställande av utvecklare inom kommunikation 

 
Exploateringsingenjör 

 
Anställande av projektledare inom IT 

 
Digitaliseringschef 

 
Avtal om anläggningsarrende - Vinkeln 13 

 
Mark- och exploateringschef 

 
Servitutsavtal Heberg 1:2 - rätt till väg för Vallda 
8:10 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Veakärr 1:2 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Almedal 2:2 - Teleledningar 
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Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Buera 1:1 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Kulla 1:67 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Kulla 1:17 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Almedal 1:28 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Onsala-Hagen 2:9 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Vallda-Lunden 11:7 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Vicka 1:19 - Teleledningar 

 
Exploateringshandläggare 

 
Servitutsavtal Vicka 1:125 - Teleledningar 

 
Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan godkänna 
redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2022-08-31 till  
2022-10-18, och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (37) 
Kommunstyrelsen Datum  

2022-10-25 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 245 Dnr 2022-00007 
Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från 
kommunstyrelsens ordförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande har beslutat att dagarvode (sammanträdesarvode) ska 
utgå till de ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen som inte är hel- eller 
deltidsarvoderade för deltagande på framtidsdagen 2022. 

I kommunens riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda framgår att inget 
arvode ska utgå till hel- eller deltidsarvoderade ledamöter eller ersättare i 
kommunstyrelsen för deltagande vid framtidsdagen, detta för att aktiviteten ingår i de 
hel- eller deltidsarvoderades ordinarie arvode. 

I riktlinjerna och reglerna framgår också att dagarvode (sammanträdesarvode) kan 
utgå till de ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen som inte är hel- eller 
deltidsarvoderade för deltagande vid framtidsdagen. För att dessa ledamöter och 
ersättare ska vara berättigade dagarvode för aktiviteten krävs emellertid ett beslut av 
kommunstyrelsen.  

Rätten att fatta beslut om dagarvode ska utgå för vissa aktiviteter har delegerats till 
kommunstyrelsens ordförande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan godkänna 
redovisningen av delegeringsbeslut från kommunstyrelsens ordförande, och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (37) 
Kommunstyrelsen Datum  

2022-10-25 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 246 Dnr 2022-00004 
Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 28 september 2022 till 25 oktober 2022 har följande skrivelser 
inkommit till kommunstyrelsen: 

 Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs ekonomiska lägesrapport per maj 
2022 

 Lygnerns vattenråds skrivelse med synpunkter på Vattenmyndigheternas 
neddragning av samverksbidraget 

 Eksta Bostads AB:s protokoll från sammanträdet 2022-09-22 

 Tempohus Kungsbacka AB:s protokoll från sammanträdet 2022-09-22 

 Samordningsförbundet i Hallands protokoll från sammanträdet 2022-09-01 

 Patientnämnden Hallands delårsrapport per augusti 2022 samt internkontroll 

 Patientnämnden Hallands protokoll från sammanträdet 2022-09-14 

 Patientnämnden Hallands analys av psykisk ohälsa eller missbruk 2022 

 Nämnden för Vård & Omsorgs information om god och nära vård och 
omsorg delår 2022. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsen kan noterat 
redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet, och finner att kommunstyrelsen 
bifaller det. 
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§ 247 Dnr 2022-00657 
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, andra kvartalet 2022 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen, till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 
som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en 
insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen 
sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även 
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11, § 326 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2022-08-31, § 83 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-07-04 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad  
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§ 248 Dnr 2021-01038 
Fastställande av skattesats och kommunbudget 2023, plan 2024–2025 
med anledning av valår 

Beslut – Förslag till 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 

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 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. 
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Sammanfattning av ärendet 
Kommunens budget ska enligt kommunallagen fastställas av kommunfullmäktige 
före november månads utgång. Vid valår ska dessutom budgeten fastställas av 
nyvalda kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige behandlade budgeten i juni 2022 vilket innebär att budgeten 
måste tas upp för ny behandling vid nyvalda kommunfullmäktiges sammanträde i 
november. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11, § 324 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-09  
Kommunbudget 2023 plan 2024–2025, antagen av kommunfullmäktige 15 juni 2022, 
§ 96 
Kommunfullmäktige 2022-06-15, § 96 
Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 2023 
Sverigedemokraternas förslag till kommunbudget 2023 
Miljöpartiets förslag till kommunbudget 2023 
Vänsterpartiets förslag till kommunbudget 2023 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C), Franklin Eck (M), Monica Neptun (L), 
Marie Wadström (KD), Peter Söderberg (M), Kristina Karlsson (C), Marianne Pleijel 
(M), Thure Sandén (M) och Maria Gathendahl (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Johan Tolinsson (S) och Eva Borg (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag 
till kommunbudget 2023. 

Susanne Andersson (SD) och Stefan Jägnert (SD) yrkar bifall till 
Sverigedemokraternas förslag till kommunbudget 2023. 

Maria Losman (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till kommunbudget 2023. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns fyra förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Johan Tolinssons (S) m.fl. yrkande 
om bifall till Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 2023, Susanne 
Anderssons (SD) m.fl. yrkande om bifall till Sverigedemokraternas förslag till 
kommunbudget 2023 och Maria Losmans (MP) yrkande om bifall till Miljöpartiets 
förslag till kommunbudget 2023. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Johan Tolinssons (S) 
m.fl. yrkande, Susanne Anderssons (SD) m.fl. yrkande och Maria Losmans (MP) 
yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 
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Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 249 Dnr 2022-00646 
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2023 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har under tidigare mandatperioder beslutat om annonsering av 
kommunfullmäktiges sammanträden i de lokala ortstidningarna. Detta för att tidigare 
kommunallag uppställde krav om kungörelse. Sedan 1 januari 2018 är lagkravet 
ändrat till att kommunfullmäktiges sammanträden i stället ska tillkännages på 
kommunens webbaserade anslagstavla. Trots detta har kommunfullmäktige funnit 
det angeläget att införa annons om fullmäktiges sammanträden i ortstidningarna. 

Under innevarande år sker annonseringen i Norra Halland och Kungsbacka-Posten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04, § 313 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-09-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Franklin Eck (M) yrkar att väsentliga ärenden i föredragningslistan även ska 
publiceras i annonserna i Kungsbacka-Posten. 

Peter Söderberg (M) yrkar bifall till Franklin Ecks (M) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Franklin Ecks (M) m.fl. yrkande 
om att väsentliga ärenden i föredragningslistan även ska publiceras i annonserna i 
Kungsbacka-Posten. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Franklin Ecks (M) 
m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller Franklin Ecks 
(M) m.fl. yrkande. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret: Kansliet 
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§ 250 Dnr 2022-00099 
Övergripande regler för skolskjuts för elever i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola 

Beslut – Förslag till 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. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Förskola & Grundskola har efter en genomlysning av gällande 
regelverk för skolskjutsar arbetat fram ett nytt förslag till regler som överlämnats till 
kommunfullmäktige för fastställande. Förslaget innebär ingen påverkan i form av 
inskränkta eller utökade rättigheter gällande skolskjuts utan syftar till att tydliggöra 
att kommunfullmäktiges regelverk omfattar vissa övergripande principiella frågor. 
Nämnden för Förskola & Grundskola fattar i övrigt beslut om styrande dokument 
gällande skolskjuts utifrån skollagen. 

Bedömningen om rätt till skolskjuts utgår från skollagen och där anges att en elev i 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola med offentlig huvudman har rätt till 
kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där 
utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens 
längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild 
omständighet. 

Elevens hemkommun ansvarar för att skolskjuts ordnas och behöver anta styrande 
dokument som reglerar olika principer för skolskjutsen i den egna kommunen 
exempelvis gällande vilka avstånd mellan hem och skola som ska utgöra grund för 
skolskjuts. Kungsbacka kommun har sedan många år erbjudit en utökad möjlighet till 
skolskjuts i förhållande till skollagen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20, § 300 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-26 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2022-01-19, § 17 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-12-30 
Nämnden för Förskola och Grundskola – Förslag till övergripande regler för 
skolskjuts, daterade 2022-01-04 
Kommunfullmäktige 2015-03-10, § 32 
Regler för skolskjutsar, antagna av kommunfullmäktige 2015-03-10, § 32 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kristina Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Förskola & Grundskola 
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§ 251 Dnr 2021-01154 
Svar på motion från Johan Tolinsson (S) m.fl. om att öppna 
restaurangerna på våra äldreboenden 

Beslut – Förslag till 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. 

Deltar inte i beslut 
Susanne Andersson (SD) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S) och Maj-Britt Rane Andersson (S) inkom i december 2021 med 
en motion om att återinföra möjligheten för pensionärer att kunna äta på kommunens 
äldreboenden till självkostnadspris samt att köken på äldreboendena ska utvecklas till 
tillagningskök i syfte att motverka ensamhet och främja hälsa hos äldre.  

Fram till 2019 var det möjligt för äldre utan omsorgsbeslut att äta vid äldreboendenas 
restauranger. Denna möjlighet avskaffades mot bakgrund av att nämnden för Vård 
och Omsorg behövde fokusera på och rikta sina resurser främst mot grunduppdraget 
och lagstadgad verksamhet samtidigt som utrymmet för frivilliga åtaganden minskar 
över tid när antalet äldre och behovet av insatser ökar. Det är nämnden för Service 
som har uppdraget måltidsproduktion och servering vid kommunens boenden, men i 
det ingår inte matservering till allmänheten. 

Nämnden för Kultur & Fritid har uppdraget att driva och utveckla frågor inom 
folkhälsa och sociala hållbarhetsområdet vilket man gör genom bland annat ett flertal 
Träffpunkter och Senior i Kungsbacka. Frivilligcenter GoKungsbacka är ett annat 
initiativ där kommunen är engagerade och som bidrar till delaktighet i samhället, 
demokratisk utveckling och är en del av det förebyggande folkhälsoarbetet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20, § 299 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-06-10 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-03-16, § 30 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse 2022-02-22 
Nämnden för Service 2022-03-17, § 23 
Nämnden för Service yttrande, 2022-03-09 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2022-01-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-21, § 432 
Kommunfullmäktige 2021-12-07, § 193 
Motion från Johan Tolinsson (S) och Maj-Britt Rane Andersson (S) om att öppna 
restaurangerna på våra äldreboenden, 2021-11-23 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Tolinsson (S) och Maria Losman (MP) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Johan Tolinssons (S) m.fl. yrkande 
om bifall till motionen. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Johan Tolinssons 
(S) m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg, nämnden för Service 
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