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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.  Visstidspension för 
förtroendevald 
 

2022-00725  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beviljar Eva Borg visstidspension 
enligt Bestämmelser om pension och inkomstgaranti, 
PBF, antagna av kommunfullmäktige den 9 juni 
2005, § 97, samt beslutar att visstidspension ska 
betalas ut från och med januari 2023.  
Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören 
att fortsättningsvis besluta i ärendet om Eva Borgs 
visstidspension enligt PBF, om beslutet inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
Kommundirektören får vidaredelegera rätten att fatta 
beslut. 

5.  Omfördelning av budget i 
lokalplan Samlokalisering 
daglig verksamhet Kyrkskolan 
 

2022-00749  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för 
projektet Samlokalisering daglig verksamhet 
Kyrkskolan, löpnummer 512 i lokalplanen, med 9,7 
miljoner kronor. 
Kommunstyrelsen finansierar utökningen genom att 
investeringsmedel omfördelas från projekt 230 
Skårby utbildningslokaler och 136 Skårby fullmåtts 
idrottshall. 

6.  Ansökan om planbesked för 
Fors 1:387 
 

2022-00579  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen 
avser att inleda en detaljplanläggning för att pröva 
lämpligheten av bostäder inom Fors 1:387 i 
Kungsbacka stad. Exploateringens omfattning så som 
antalet lägenheter och bebyggelsens höjd ska utredas 
under detaljplanearbetet.  
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ta fram en projektbeställning för upprättande av 
detaljplan för bostäder inom Fors 1:387 samt för 
kommunal service inom de kommunägda 
fastigheterna Kungsbacka 4:1 och 4:2. 
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7.  Godkännande av avtal om 
parkeringsavlösen för Banken 
11 
 

2019-00218  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner avtal om 
parkeringsavlösen, innebärande att kommunen 
upplåter åtta parkeringsplatser inom 
parkeringsområde centrum för en ersättning om 
175 000 kronor/plats till förmån för Fastigheten 
Banca 11 AB ägare till fastigheten Banken 11. 
Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, 
utses att för kommunens räkning underteckna avtalet 
samt övriga för ärendets genomförande nödvändiga 
handlingar. 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att 
träffa eventuellt tilläggsavtal om det krävs på grund 
av justering av antalet erforderliga platser efter 
slutligt beviljat bygglov, inklusive att underteckna 
sådant avtal. 

8.  Godkännande av tilläggsavtal 
till köpeavtal avseende 
försäljning av Duvehed 2:51, 
Duvehed verksamhetsområde 
 

2021-00681  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner tilläggsavtal till 
köpeavtal avseende försäljning av Duvehed 2:51, 
Duvehed verksamhetsområde mellan kommunen och 
Logistea Duvehed 2:51 AB, undertecknat av Logistea 
Duvehed 2:51 AB 2022-10-20.  
Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, 
utses att för kommunens räkning underteckna 
tilläggsavtalet samt övriga nödvändiga handlingar för 
avtalets genomförande. 

9.  Svar på Kulturdepartementets 
remiss av betänkandet av 
kommittén Demokratin 100 år 
- samling för en stark 
demokrati (SOU 2022:28)  

2022-00574  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-10-19, 
och översänder det som sitt svar till 
Kulturdepartementet. 

10.  Svar på Länsstyrelsens remiss 
över ansökan om Natura 2000-
tillstånd för vindkraftsparken 
Galatea-Galene 

2022-00635  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-11-08, 
och översänder det som sitt svar till Länsstyrelsen i 
Hallands län. 
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11.  Svar på Länsstyrelsens remiss 
över ansökan om tillstånd för 
vindkraftsparken Galatea-
Galene i Sveriges ekonomiska 
zon i Kattegatt utanför 
Hallandskusten 

2022-00188  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-11-08, 
och översänder det som sitt svar till Länsstyrelsen i 
Hallands län. 

12.  Svar på 
Infrastrukturdepartementets 
remiss av utredning av mål om 
ökad andel cykling i Sverige 

2022-00585  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-10-19, 
och översänder det som sitt svar till 
Infrastrukturdepartementet. 

13.  Anmälan av delegeringsbeslut 
 

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

14.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 
 

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

15.  Rapport från nämnden för Vård 
& Omsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, 
kvartal 2, 2022 
 

2022-00690  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. 

16.  Rapport från nämnden för 
Individ & Familjeomsorg av ej 
verkställda beslut enligt SoL 
och LSS, kvartal 2, 2022 
 

2022-00721  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. 

17.  Överföring av budgetansvar 
avseende boende för nyanlända 
 

2022-00422  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige överför budgetansvar för 
boende för nyanlända från kommunstyrelsen till 
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, vilket 
för 2022 är 4 722 000 kronor och för 2023 4 850 000 
kronor. 
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18.  Taxa för plan- och 
byggverksamhet 
 

2022-00278  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för plan- och 
byggverksamheten i Kungsbacka kommun, daterad 
2022-09-22. 
Taxan träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas 
på de ärenden som kommer in från och med denna 
tidpunkt. 
Kommunfullmäktige beslutar att avgiften per timme 
för tjänster enligt tabell A sätts till 1 250 kronor och 
för tjänster enligt tabell B till 1 000 kronor.  
Kommunfullmäktige ger byggnadsnämnden 
respektive kommunstyrelsen i uppdrag att årligen 
justera avgiftsbeloppen för respektive verksamhet i 
enlighet med taxans bestämmelse 4. Indexjustering 
av taxan. 

19.  Taxa för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter 
 

2022-00641  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar taxa för offentlig kontroll 
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, daterad 
2022-10-04, att gälla från och med den 1 januari 
2023. 
Kommunfullmäktige beslutar att avgiften per timme 
sätts till 1 350 kronor.  
Kommunfullmäktige ger nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd i uppdrag att årligen justera 
avgiftsbeloppen i enlighet med taxans bestämmelser 
§ 8 Indexuppräkning.  
Taxa för offentlig kontroll och vissa 
jordbruksprodukter, antagen av kommunfullmäktige 
2022-05-10, § 75, upphör att gälla samtidigt som ny 
taxa träder i kraft. 
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20.  Antagande av Lokala 
avfallsföreskrifter 
 

2022-00687  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Lokala avfallsföreskrifter, 
daterade 2022-08-23, att ingå i Kungsbacka 
kommuns renhållningsordning, antagen av 
kommunfullmäktige 2016-12-06, § 198. 
De Lokala avfallsföreskrifterna gäller från och med 1 
januari 2023.  
Lokala renhållningsföreskrifterna i Kungsbacka 
kommuns renhållningsordning, antagna av 
kommunfullmäktige 2016-12-06, § 198, upphör 
samtidigt att gälla. 

21.  Redovisning av icke 
färdigberedda motioner  
(2, 2022) 
 

2022-00049  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke 
färdigberedda motioner till och med 2022-09-30 till 
protokollet. 

22.  Svar på motion från Eva Borg 
(S) om att ta fram en 
träbyggnadsstrategi 
 

2021-01157  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att dess syfte redan uppfylls i 
kommunens övergripande mål och fokusområde, 
klimatstrategins mål om begränsning av utsläpp av 
klimatgaser samt med hänvisning till de pågående 
rutiner som kommunen har vid nybyggnation. 
Tillämpningen av dessa pekar på att vi över tid ska 
välja bästa möjliga teknik för att minimera våra 
koldioxidutsläpp och inte låsa oss till ett 
byggmaterial. 

23.  Svar på motion från Agnetha 
Ernegård (-) om lägenheter till 
studenter och anställda i Vård 
& Omsorgs boenden 
 

2022-00096  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att frågan om outnyttjade lokaler 
hanteras inom ramen för nämnden för Vård & 
Omsorgs lokalbehovsplan samt att gällande 
detaljplan inte medger att kommunen hyr ut 
lägenheterna till studenter. 
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24.  Svar på motion från Agnetha 
Ernegård (-) om att ändra ordet 
brukare till kunder/boende 
inom vård och omsorg 
 

2022-00340  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till dels att begreppet brukare inte kan 
ersättas med kunder/boende för alla insatser inom 
vård och omsorg, dels att ett införande av begreppet 
kund riskerar att förskjuta de offentligfinansierade 
insatserna, från objektivitetsprincipens krav på 
saklighet och opartiskhet i myndighetsutövningen, 
mot ett kundnöjdhetsperspektiv. 

25.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om att ändra 
ordet brukare till 
kunder/boende inom vård och 
omsorg 
 

2022-00409  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till dels att begreppet brukare inte kan 
ersättas med kunder/boende för alla insatser inom 
vård och omsorg, dels att ett införande av begreppet 
kund riskerar att förskjuta de offentligfinansierade 
insatserna från objektivitetsprincipens krav på 
saklighet och opartiskhet i myndighetsutövningen 
mot ett kundnöjdhetsperspektiv. 

26.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om pensionärers 
möjlighet att äta skollunch 
 

2022-00403  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att det råder platsbrist i skolmatsalarna 
samt att motionens förslag försvårar skolornas arbete 
med att göra skolan till en trygg och säker plats för 
elever. 

27.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om 
fullvaccinering inom 
Kungsbacka kommuns 
verksamheter 
 

2022-00083  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionens yrkande ett och 
två besvarade med hänvisning till att kommunen 
redan arbetar så som motionären efterfrågar. 
Kommunfullmäktige avslår motionens tredje yrkande 
med hänvisning till att ett krav på vaccination skulle 
kunna stå i strid med lagstiftning, exempelvis 
diskrimineringslagen, i fall då sökande på grund av 
funktionsnedsättning eller religiösa skäl inte kan eller 
vill vaccinera sig samt att ett krav på vaccination 
inom kommunens samtliga verksamheter sannolikt 
inte skulle vara förenligt med god sed på 
arbetsmarknaden. 
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28.  Svar på motion från Peter 
Wesley (KD) om att utreda 
möjligheter till arbete efter 65 
 

2022-00570  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att kommunfullmäktige 8 december 
2020 beslutat om Riktlinjer för ett långt och gott 
arbetsliv - med inriktning att få äldre att jobba längre. 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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