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Information 

  

1.  Information om 
kommunstyrelsens förvaltnings 
verksamheter 
 
13.00–14.00 
Anders Johansson 
Anneli Skoglund  
Jesper Edlind  
Christina Hermansson  
Iwona Carlsson  
Sofia Jonsson  
Charlotte Blomqvist 
Anette Kristensson 
Ing Britt Blomberg 
Lovisa Eld   
Johan Gerremo  
Ida Lennartsson  
Viktoria Fagerlund  
Elinor Filipsson 

2023-00153    
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Beslutsärende 

  

2.  Årsredovisning 2022 för 
kommunstyrelsen 
 
14.00–14.20 
Malin Larsson 
Anders Johansson 
Lovisa Eld  

2022-00366  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens 
årsredovisning 2022. 

 
Information 

  

3.  Information om samråd och 
viktigare pågående ärenden 
från arbetsutskottets 
sammanträden 

2023-00014   

4.  Information om aktuella 
händelser från nämnder, bolag, 
intresseorganisationer (SKR, 
GR med flera) 

2023-00015   

5.  Information om förvaltningen 
och pågående viktigare/större 
uppdrag, projekt och händelser 

2023-00016   

 
Beslutsärenden 

  

6.  Kommunstyrelsens 
ombudgetering av driftsprojekt 
2022 
 

2023-00100  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner ombudgetering från 
2022 till 2023 om 2 038 000 kronor. 

7.  Tillsättning av tillförordnad 
säkerhetsskyddschef i 
Kungsbacka kommun 
 

2023-00090  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen utser Jesper Edlind, HR-chef, till 
tillförordnad säkerhetsskyddschef från den 27 
februari 2023. 
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8.  Ändring av riktlinjer för 
flaggning i Kungsbacka 
kommun 
 

2023-00101  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ändrar Riktlinjer för flaggning och 
lägger till att flaggning med Nordens flagga ska ske 
på kommunens officiella flaggstänger vid stadshuset 
på Nordens dag den 23 mars. 

9.  Initiativ från Magdalena 
Sundqvist (S) om att ge 
möjlighet för invånare, 
föreningar och företag att 
kunna skjuta upp betalning av 
fakturor från Kungsbacka 
kommun 

2023-00087  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar 
initiativet till kommunstyrelsen för ställningstagande. 

10.  Kungsbacka Arena - 
behovsframställan till Service 
 

2020-00547  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar om behovsframställan till 
nämnden för Service enligt tjänsteskrivelse, 2023-01-
23, samt Service underlagshandling, 2023-01-23, 
enligt beslut i kommunfullmäktige 2021-04-13, § 51. 
Kommunstyrelsen godkänner att nämnden för 
Service får ta i anspråk 20 miljoner kronor ur 
investeringsanslag för Arenan löpnummer 131, 
lokalplan 2023. 

11.  Godkännande av 
projektbeställning samt 
överlämnande för att upprätta 
detaljplan för handel-, kontor 
och verksamhetsändamål samt 
parkeringshus inom Varla 
2:412 
 

2022-00530  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för 
detaljplan för handel-, kontor och 
verksamhetsändamål samt parkeringshus inom Varla 
2:412 i Kungsbacka, daterad 2022-11-07.  
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden 
att upprätta förslag till detaljplan för handel-, kontor 
och verksamhetsändamål samt parkeringshus inom 
Varla 2:412 i Kungsbacka. 
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12.  Godkännande av 
projektbeställning samt 
överlämnande för att upprätta 
detaljplan för verksamheter, 
kontor, centrum, handel och 
sport inom Hede 3:12 i 
Kungsbacka stad 
 

2020-00565  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för 
detaljplan för verksamheter, kontor, centrum, handel 
och sport inom Hede 3:12 i Kungsbacka stad, daterad 
2022-12-06. 
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden 
att ta fram förslag till detaljplan för verksamheter, 
kontor, centrum, handel och sport inom Hede 3:12 i 
Kungsbacka stad. 

13.  Ansökan om planbesked för 
Varla 2:423 
 

2022-00878  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen 
avser att inleda en detaljplanläggning för att pröva 
lämpligheten av vård och handel inom Varla 2:423, i 
Kungsbacka.  
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ta fram en projektbeställning för upprättande av 
detaljplan för vård och handel inom Varla 2:423, i 
Kungsbacka. 

14.  Godkännande av 
nyttjanderättsavtal Kyvik 2:96  
 

2022-00905  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner nyttjanderättsavtal 
mellan Kungsbacka kommun och Eksta Bostads AB 
inom del av fastighet Kyvik 2:96, undertecknat av 
Eksta Bostads AB 2022-11-15. 
Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, 
utses att för kommunens räkning underteckna avtalet. 

15.  Uppstart av projekt i lokalplan 
- Boende med särskild service 
 

2023-00061  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt 
Boende med särskild service. 

16.  Begäran om yttrande över 
detaljplan Stocken 2:4, 
Varbergs kommun 
 

2022-00636  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat  
2022-12-08, och översänder det som sitt svar till 
Varbergs kommun. 

17.  Svar på kommunrevisionens 
granskning av kommunens 
näringslivsverksamhet 
 

2022-00424  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2023-01-11, 
och översänder det som sitt svar till 
kommunrevisionen. 
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18.  Svar på 
Infrastrukturdepartementets 
remiss av promemorian 
Uppdrag att utreda regler för 
A-traktorer och kompletterande 
rättelsedokument 
 

2022-00862  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrandet, daterat 2023-01-
30, och översänder det som sitt svar till 
Infrastrukturdepartementet med följande tillägg i 
slutet av femte stycket under rubriken "Kommunens 
inställning i detalj": 
"Kungsbacka kommun vill se en höjning av 
maxhastigheten till 45 km/tim, analogt med EU-
moped, vilket skulle bidra till en bättre 
framkomlighet för kollektivtrafiken." 

19.  Anmälan av delegeringsbeslut 
 

2023-00006  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 
delegeringsbeslut.    

20.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 
 

2023-00004  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av inkomna 
skrivelser till protokollet. 

21.  Rapport från nämnden för Vård 
& Omsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, 
kvartal 3, 2022 
 

2022-00896  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. 

22.  Rapport från nämnden för 
Individ & Familjeomsorg av ej 
verkställda beslut enligt SoL 
och LSS, kvartal 3 2022 
 

2022-00907  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. 
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23.  Antagande av tillägg i taxa för 
avfall 2023 - Bygg- och 
rivningsavfall från icke 
yrkesmässig verksamhet  
 

2022-00888  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Avfallstaxa 2023, 
daterad 2022-11-14, med tillägg om maxtaxa för 
fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall 
som inte uppstått i en yrkesmässig verksamhet. 
Taxan gäller från och med den 1 april 2023. 
Avfallstaxa 2023, antagen av kommunfullmäktige 
2022-06-15, § 102, upphör samtidigt att gälla. 
Nämnden för Teknik ska återredovisa utfallet av 
tillägget till taxan samt förslag till förnyad 
prissättning till kommunfullmäktige senast inför år 
2025. 

24.  Lägesbild över ekonomin 2023 
 

2023-00082  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar informationen till 
protokollet. 

25.  Begäran om medel för att 
främja välmående och 
motverka psykisk ohälsa 
 

2022-00953  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller begäran och omfördelar 
begärt belopp om 950 000 kronor från centrala 
finansverksamheten till nämnden för Kultur & Fritid. 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag 
att ta fram närmare anvisningar om hur de avsatta 
medlen ska fördelas samt besluta om eventuellt 
kommande förfrågningar. 

26.  Svar på motion från Carita 
Boulwén m.fl. (SD) om att 
skolan ska vara en trygg och 
säker plats för våra elever, 
lärare och övrig skolpersonal 
 

2019-00804  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad 
med hänvisning till det arbete som genomförts och 
kontinuerligt genomförs av samtliga förvaltningar 
gällande kartläggning av risker och åtgärder av 
uppkomna risker samt uppdatering av 
säkerhetsrutiner tillsammans med utbildningsinsatser 
på kommunens skolor. 
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27.  Svar på motion från Carita 
Boulwén (SD) om utdrag ur 
belastningsregistret vid 
anställning inom Kungsbacka 
kommun 
 

2021-01101  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen i den del som 
avser att kommun alltid ska begära utdrag ur Polisens 
belastningsregister inför nyanställning av 
medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med 
omsorgstagare inom förvaltningen för Vård & 
Omsorgs verksamhet. Detta med hänvisning till att 
det bidrar till ett ökat skydd för den enskilde 
omsorgstagaren. 
Kommunfullmäktige ger nämnden för Vård & 
Omsorg och nämnden för Service i uppdrag att ta 
fram rutiner för att begära utdrag ur Polisens 
belastningsregister inför nyanställning av 
medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med 
omsorgstagare inom förvaltningen för Vård & 
Omsorgs verksamhet. 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad i den 
del som avser att kommunen alltid ska begära utdrag 
ur Polisens belastningsregister inför nyanställningar 
av medarbetare inom förvaltningen för Gymnasium 
& Arbetsmarknad samt för arbete inom Kungsbackas 
gymnasium inklusive särgymnasium med hänvisning 
till att detta i enlighet med skollagens reglering redan 
är obligatoriskt.  
Kommunfullmäktige avslår motionen i den del som 
avser att kommunen ska begära in utdrag ur Polisens 
belastningsregister för redan anställd personal samt 
fortlöpande begära in utdrag från belastningsregistret 
för de anställda inom de verksamheter som det berör 
med hänvisning till att arbetsgivaren, av juridiska 
skäl samt integritetsskäl, inte bör kräva registerutdrag 
av redan anställd personal. 
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28.  Svar på motion från Agnetha 
Ernegård (-) om krav på utdrag 
ur Polisens belastningsregister 
för anställning inom vård och 
omsorg 
 

2021-01098  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen och inför ett 
krav på utdrag ur Polisens belastningsregister inför 
varje nyanställning av medarbetare som i sitt arbete 
har kontakt med omsorgstagare inom förvaltningen 
för Vård & Omsorgs verksamhet. Detta med 
hänvisning till att det bidrar till ett ökat skydd för den 
enskilde omsorgstagaren.  
Kommunfullmäktige ger nämnden för Vård & 
Omsorg och nämnden för Service i uppdrag att ta 
fram rutiner för att begära utdrag ur Polisens 
belastningsregister inför nyanställning av 
medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med 
omsorgstagare inom förvaltningen för Vård & 
Omsorgs verksamhet. 

29.  Svar på motion från Magdalena 
Sundqvist (S) m.fl. om att 
minska avgaser och buller med 
avgiftsfri och fossilfri busslinje 
 

2022-00140  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till pågående arbete med förslag till 
fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, 
befintlig stadstrafik samt att kommunens behov av 
kollektivtrafik och hur den finansieras ska utredas 
och genomföras inom ordinarie process för 
kollektivtrafikplanering. 

30.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om flytt av 
Kungsbacka Sjukhus 
 

2022-00141  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till pågående detaljplanering inom 
sjukhusområdet. 

31.  Svar på motion från Magdalena 
Sundqvist (S) om kommunal 
borgen för bidragsberättigade 
föreningar i Kungsbacka 
kommun 
 

2022-00379  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med 
hänvisning till den samlade översynen och 
uppdateringar av de finansiella styrdokumenten som 
är planerad att genomföras under 2023, där 
regelverket för kommunal borgen ingår. 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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