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Prisutdelning 

  

1.  Utdelning av Lära för livet-
priset 2022 

2022-00578   

 
Information 

  

2.  Information om 
revisionsrapporter från 
kommunrevisionen 

2022-00013   
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Beslutsärenden 

  

3.  Delårsrapport 2022 för 
Kungsbacka kommun 

2022-00290  KS 2022-10-25, § 229 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för 
Kungsbacka kommun per augusti 2022. 
Kommunfullmäktige uppmanar de nämnder som 
prognostiserar underskott att hantera dessa i enlighet 
med gällande ekonomistyrprinciper. 
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4.  Fastställande av skattesats 
och kommunbudget 2023, 
plan 2024–2025 med 
anledning av valår 

2021-01038  KS 2022-10-25, § 248 
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 
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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. 

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

2022-00657  KS 2022-10-25, § 247 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen, till protokollet. 

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

2022-00099  KS 2022-10-25, § 250 
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. 

7.  Annonsering av 
kommunfullmäktiges 
sammanträden 2023 

2022-00646  KS 2022-10-25, § 249 
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. 

 
Motioner – Besvarande 

  

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

2021-01154  KS 2022-10-25, § 251 
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. 
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Övrigt 

  

9.  Anmälan av interpellation 
från Magdalena Sundqvist (S) 
till nämnden för Individ & 
Familjeomsorgs ordförande 
Gunilla Apler (M) om 
samverkan i Kungsbacka 
kommun enligt LSS 

2022-00764   

10.  Anmälan av eventuellt nya 
motioner, interpellationer och 
frågor 

2022-00009   

11.  Fyllnadsval för uppdrag som 
ställföreträdare i Coompanion 
Halland 

2022-00526   

12.  Fyllnadsval för uppdrag som 
nämndeman vid Varbergs 
tingsrätt 

2022-00677   

13.  Entledigande och fyllnadsval 
för uppdrag som 1:e vice 
ordförande i 
kommunfullmäktige 

2022-00757   

14.  Eventuellt nya avsägelser och 
val till kommunala uppdrag 

2022-00008   

15.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 

2022-00005   

 
Anders Ekström 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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