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Prisutdelning 

  

1.  Utdelning av minnesgåva till 
förtroendevalda 

2021-01150   

 
Beslutsärenden 

  

2.  Föredragningsordning och 
regler för budgetdebatt vid 
kommunfullmäktiges 
budgetsammanträde 15 juni 
2022 

2022-00467  Förslag till beslut från kommunfullmäktiges 
presidium 
Kommunfullmäktige godkänner 
föredragningsordning och regler för budgetdebatt. 
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3.  Arvoden vid 
kommunfullmäktiges 
budgetsammanträde 15 juni 
2022 
 

2022-00466  Förslag till beslut från kommunfullmäktiges 
presidium 
Kommunfullmäktige beslutar att helt 
sammanträdesarvode utgår till förtroendevald 
som är närvarande mer än fyra timmar vid 
sammanträdet, under förutsättning att 
sammanträdet pågår mer än fyra timmar. 
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4.  Kommunbudget 2023, plan 
2024–2025 
 

2021-01038  KS 2022-05-31, § 109 
Kommunbudget 2023, plan 2024–2025 daterad 16 
maj 2022, 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 
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Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut ovan att ekonomichefen 
eller dennes ersättare får i 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. 

 
Interpellationsdebatt 

  

5.  Svar på interpellation från 
Elisabeth Sahlsten (MP) till 
nämnden för Tekniks 
ordförande Monica Neptun (L) 
om strandstädning 

2022-00405   

6.  Anmälan och svar på 
interpellation från Roger 
Larsson (KB) till 
kommunstyrelsens ordförande 
Lisa Andersson (M) om svenska 
för invandrare 

2022-00457   

7.  Anmälan och svar på 
interpellation från Maj-Britt 
Rane Andersson (S) till 
nämnden för Vård & Omsorgs 
ordförande om mat av god 
kvalitet för våra äldre 

2022-00471   

 
Beslutsärenden 

  

8.  Uppföljning och prognos per 
april 2022 för Kungsbacka 
kommun 

2022-00289  KS 2022-05-31, § 111 
Kommunfullmäktige godkänner apriluppföljning 
2022 för Kungsbacka kommun. 
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9.  Redovisning av icke 
färdigberedda motioner  
(1, 2022) 

2022-00048  KS 2022-05-31, § 130 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke 
färdigberedda motioner till och med 2022-03-17 till 
protokollet. 

10.  Årsredovisning 2021 för 
Stiftelsen Tjolöholm 
 

2022-00191  KS 2022-05-31, § 131 
Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2021 
och revisionsberättelse för Stiftelsen Tjolöholm till 
protokollet.  
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för stiftelsen 
Tjolöholm ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

11.  Årsredovisning 2021 för 
Samordningsförbundet i 
Halland 
 

2022-00352  KS 2022-05-31, § 132 
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för 
Samordningsförbundet i Halland ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

12.  Årsredovisning 2021 för Eksta 
Bostads AB och Tempohus 
Kungsbacka AB 
 

2022-00190  KS 2022-05-31, § 133 
Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2021 
inklusive revisionsberättelser och 
lekmannarevisorernas granskningsrapporter för 
Eksta Bostads AB samt Tempohus Kungsbacka AB 
till protokollet. 

13.  Taxa för avfall 2023 
 

2022-00280  KS 2022-05-31, § 134 
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. 

14.  Taxa för VA 2023 
 

2022-00279  KS 2022-05-31, § 135 
Kommunfullmäktige antar VA-taxa 2023, daterad 
2022-03-28, med den ändringen att avgiften för 
Dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad, för 
dag- och dränvattenavlopp från fastighet, under 
punkt 5.1 på sidan 3 i kolumn e), korrigeras från  
1 500 kronor till 15 000 kronor så att totalavgiften 
blir 15 000 kronor. 
Taxan gäller från den 1 januari 2023.  
VA-taxa 2022, antagen av kommunfullmäktige 
2021-11-09, § 144, upphör samtidigt att gälla. 
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15.  Taxa för bredband 2023 
 

2022-00281  KS 2022-05-31, § 136 
Kommunfullmäktige antar bredbandstaxa 2023, 
daterad 2022-03-17.  
Bredbandstaxa 2022, antagen av 
kommunfullmäktige 2021-11-09, § 145, upphör 
samtidigt att gälla. 

16.  Förutsättningar för 
borgensåtagande för kommunal 
borgen till IFK Fjärås 
 

2021-01002  KS 2022-05-31, § 138 
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. 

17.  Höjning av arvode för 
gruppledare 2023 
 

2022-00291  KS 2022-05-31, § 139 
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. 
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18.  Översyn av 
sammanträdesplanering för 
kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

2021-00882  KS 2022-05-31, § 141 
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. 

19.  Sammanträdesdagar 2023 för 
kommunfullmäktige 
 

2022-00390  KS 2022-05-31, § 142 
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. 

20.  Revidering av reglemente för 
kommunstyrelsen 
 

2022-00342  KS 2022-05-31, § 143 
Kommunfullmäktige antar reglemente för 
kommunstyrelsen, daterat 2022-04-26. 
Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av 
kommunfullmäktige 2021-05-04, § 81, upphör 
samtidigt att gälla. 

21.  Uppdrag om att förbereda 
mottagande av 
skyddsbehövande 
 

2022-00385  KS 2022-05-31, § 144 
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad att förbereda för 
kommunens utökade mottagande av asylsökande 
enligt lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. med de i lagrådsremiss föreslagna 
och eventuella kommande ändringar i samma lag. 
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för 
Service, nämnden för Förskola & Grundskola att 
samordna åtgärder inom sina verksamhetsområden 
och bistå nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad i dess förberedelser i den mån det 
krävs för att nämnden ska kunna fullfölja sitt 
uppdrag. 
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22.  Utvärdering av sammanslagning 
av byggnadsförvaltningen och 
förvaltningen för Miljö & 
Hälsoskydd 
 

2018-00365  KS 2022-05-31, § 137 
Kommunfullmäktige konstaterar uppdraget som 
gavs 2019-12-10, § 181, som slutfört och vidtar inte 
några ytterligare åtgärder beträffande 
organisationsförändringen. 

23.  Antagande av omställnings- och 
pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda, 
OPF-KL 22 
 

2022-00207  KS 2022-05-31, § 140 
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. 

 
Motioner – besvarande 

  

24.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om forum för 
samtal och samverkan i frågor 
som berör funktionsnedsatta 
 

2021-00657  KS 2022-05-31, § 145 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad 
med hänvisning till att forum för samtal och 
samverkan i frågor som rör funktionsnedsatta redan 
finns och är under utveckling. 

25.  Svar på motion från Carita 
Boulwén (SD) och Stefan 
Jägnert (SD) om riktlinjer för 
dagarvode 
 

2021-00864  KS 2022-05-31, § 146 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att ersättningarna enligt gällande 
regelverk uppgår till ett skäligt belopp för en hel 
dags sammanträden. 

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

2021-01028  KS 2022-05-31, § 147 
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. 

 
Övrigt 
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27.  Anmälan av motion från 
Agnetha Ernegård (-) om krav 
på utdrag ur Polisens 
belastningsregister för 
anställning inom vård och 
omsorg 

2022-00473   

28.  Anmälan av eventuellt nya 
motioner, interpellationer och 
frågor 

2022-00009   

29.  Entledigande och fyllnadsval 
för uppdrag som ersättare i 
valnämnden 

2022-00428   

30.  Eventuellt nya avsägelser och 
val till kommunala uppdrag 

2022-00008   

31.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 

2022-00005   

 
Anders Ekström 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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