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Information 

  

1.  Information om 
kommunstyrelsens 
förvaltningsbudget 2023 
 
13.00–13.20 
Malin Larsson 
Anders Johansson 
Lovisa Eld 

2022-00367  Förslag till beslut i kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen noterar informationen till 
protokollet. 
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2.  Återrapportering av uppdrag 
att följa upp Handlingsplan för 
ett större och aktivare ansvar 
för att människor som står 
långt från arbetsmarknaden 
bättre tas tillvara av kommunen 
 
13.20–13.35 
Ulrica Furby 
Jesper Edlind 

2020-01164  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av 
uppdrag att följa upp Handlingsplan för ett större och 
aktivare ansvar för att människor som står långt från 
arbetsmarknaden bättre tas tillvara av kommunen.  
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget som lämnades 
2022-02-22, § 34, för avslutat. 

 
Information 

  

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

2022-00015   

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

2022-00016   

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

2022-00017   
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6.  Lönekartläggning 2022 och 
lönestruktur för 2023 
 

2022-00701  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen fastställer lönestrukturen för 2023 
enligt nedan: 

BAS 10.e percentil 90.e percentil 
A 23 000 28 000 

B 24 000 31 000 

C 26 000 34 000 

D 28 000 37 000 

E 30 000 41 000 

F 34 000 46 500 

G 37 000 50 500 

H 40 500 55 000 

I 45 000 60 000 

J 49 000 65 500 

Kommunstyrelsen fastställer att följande befattningar 
ska vara prioriterade för den centrala satsningen 
utifrån osakliga löneskillnader: arbetsledare kök, 
restaurangchef, arbetsterapeut, biståndshandläggare, 
enhetschefer i bas J, fysioterapeuter, lärare 
grundskola/modersmål, miljö och 
hälsoskyddsinspektör, myndighetshandläggare, 
sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, 
socialsekreterare (vuxenenheten), studie och 
yrkesvägledare, stödpedagog. 
Kommunstyrelsen godkänner rapport avseende 
lönekartläggning 2022, daterad 2022-11-08. 

7.  Förlängning av principavtal 
avseende detaljplan för Skårby 
6:19 m.fl., Björkris II 
 

2018-00716  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till förlängning 
av principavtal mellan kommunen och 
fastighetsägarna inom planområdet för Björkris II, 
undertecknat av fastighetsägarna 2022-11-10. 
Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, 
utses att för kommunens räkning underteckna avtalet. 
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8.  Ansökan om planbesked för 
Äskatorp 7:68 och Duvehed 
2:9 
 

2022-00714  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen 
avser att pröva den begärda åtgärden genom en 
detaljplan för verksamheter inom Äskatorp 7:68 och 
del av Duvehed 2:9. Exploateringens omfattning ska 
utredas under detaljplanearbetet. 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ta fram en projektbeställning för upprättande av 
detaljplan för verksamheter inom Äskatorp 7:68 och 
del av Duvehed 2:9 i Fjärås stationssamhälle. 

9.  Ansökan om planbesked för 
Släps-Kullen 1:413 
 

2022-00560  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom 
planläggning inom Släps-Kullen 1:413 i Kullavik. 

10.  Ansökan om planbesked för 
Vallda 23:2 
 

2022-00629  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen 
avser att inleda en detaljplanläggning för att pröva 
lämpligheten av lokaler för verksamheter inom 
Vallda 23:2, i Vallda. Möjlig exploatering, såsom 
våningsantal, ska utredas under detaljplanearbetet. 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ta fram en projektbeställning för upprättande av 
detaljplan för verksamhetslokaler inom Vallda 23:2 i 
Vallda. 

11.  Ansökan om planbesked för 
Gällinge-Skår 2:68 
 

2022-00666  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom 
planläggning inom Gällinge-Skår 2:68 i Skår. 

12.  Svar på Finansdepartementets 
remiss av promemorian Bättre 
konsekvensutredningar (Ds 
2022:22) 

2022-00640  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-11-09, 
och översänder det som sitt svar till 
Finansdepartementet. 

13.  Anmälan av delegeringsbeslut 
 

2022-00006  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 
delegeringsbeslut. 
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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 
Gymnasium & Arbetsmarknad 
av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, tredje 
kvartalet 2022 

2022-00839  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden 
för Gymnasium & Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen, till protokollet. 

16.  Svar på motion från Carita 
Boulwén (SD) om att införa 
kommunala ordningsvakter 
som patrullerar på särskilt 
otrygga platser i Kungsbacka 

2021-01193  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att det i nuläget inte finns ett 
geografiskt område i Kungsbacka kommun som är i 
behov av ordningsvakter. 

17.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om Kungsbacka 
Torg 

2022-00331  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att nämnden för Teknik redan arbetar 
enligt motionens intentioner, genom att dialog om 
torgets framtid kommer att hållas med flera olika 
grupper samt att parkeringsbehovet i innerstaden 
utreds inom arbetet med torget. 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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