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Kommunfullmäktige 

Sammanträde tisdagen den 6 december 2022 kl. 18.00 
Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Ordinarie: 
Maria Losman (MP) 

Emanuel Forsell (M) 
 

Ersättare: 
Johan Tolinsson (S) 

Hravn Forsne (M) 
 

Digital justering 14 december 2022 

 
Prisutdelning 

  

1.  Utdelning av Hållbarhetspriset 
2022 

2022-00753   

 
Valärenden 

  

2.  Fastställande av antalet ledamöter 
och ersättare i nämnder, styrelse 
och utskott för mandatperioden 
2023-2026 

2022-00775   

3.  Val av revisorer för granskning av 
kommunens verksamhet 2023–
2026 

2022-00794   
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 Ärende Beteckning Förslag 

4.  Val av ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande 
till kommunstyrelsen 2023-01-
01–2026-12-31 

2022-00795   

5.  Val av ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande 
till krisledningsnämnden 2023-01-
01–2026-12-31 

2022-00796   

6.  Val av ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande 
till byggnadsnämnden 2023-01-
01–2026-12-31 

2022-00797   

7.  Val av ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande 
till nämnden för Förskola & 
Grundskola 2023-01-01–2026-12-
31 

2022-00798   

8.  Val av ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande 
till nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad 2023-01-01–
2026-12-31 

2022-00799   

9.  Val av ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande 
till nämnden för Individ & 
Familjeomsorg 2023-01-01–2026-
12-31 

2022-00800   

10.  Val av ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande 
till nämnden för Kultur & Fritid 
2023-01-01–2026-12-31 

2022-00801   

11.  Val av ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande 
till nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd 2023-01-01–2026-12-
31 

2022-00802   
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 Ärende Beteckning Förslag 

12.  Val av ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande 
till nämnden för Service 2023-01-
01–2026-12-31 

2022-00803   

13.  Val av ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande 
till nämnden för Teknik 2023-01-
01–2026-12-31 

2022-00804   

14.  Val av ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande 
till valnämnden 2023-01-01–
2026-12-31 

2022-00805   

15.  Val av ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande 
till nämnden för Vård & Omsorg 
2023-01-01–2026-12-31 

2022-00806   

16.  Val av ledamöter, ersättare och 
ordförande till 
arvodesberedningen 2023-01-01–
2026-12-31 

2022-00807   

17.  Val av ledamöter, suppleanter, 
ordförande och vice ordförande, 
ställföreträdare, 
lekmannarevisorer och 
partirepresentanter till Eksta 
Bostads AB 

2022-00808   

18.  Val av ledamöter, suppleanter, 
ordförande och vice ordförande, 
lekmannarevisorer och 
partirepresentanter till Tempohus 
Kungsbacka AB 

2022-00809   

19.  Val av ledamot, suppleant, 
ställföreträdare och 
lekmannarevisorer till Fastighets 
AB Sankta Gertrud 

2022-00810   
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 Ärende Beteckning Förslag 

20.  Val av ledamöter, suppleanter, 
ordförande och vice ordförande 
till Stiftelsen Tjolöholm 

2022-00811   

21.  Val av revisorer för Stiftelsen 
Tjolöholm 

2022-00894   

22.  Val av ledamot, ersättare och 
revisorer samt nominering av vice 
ordförande till nämnden för 
överförmyndare i samverkan 
2023-01-01-2026-12-31 

2022-00812   

23.  Val av ledamot, ersättare och 
revisorer till Patientnämnden 
Halland 2023-01-01–2026-12-31 

2022-00813   

24.  Val av ledamot, ersättare och 
revisorer till gemensam nämnd för 
hemsjukvård och hjälpmedel 
2023-01-01–2026-12-31 

2022-00814   

25.  Val av representant och ersättare 
för representant till Kattegatts 
kustvattenråd 2023-01-01–2026-
12-31 

2022-00815   

26.  Val av styrelserepresentant, 
medlemsamrådsrepresentant och 
revisor till Samordningsförbundet 
Halland 2023-01-01–2026-12-31 

2022-00816   

27.  Val av ledamöter till Kommun- 
och Regionledningsforum 2023-
01-01–2026-12-31 

2022-00817   

28.  Val av styrelseledamot och 
ställföreträdare vid 
föreningsstämma till Coompanion 
Halland 2023-01-01–2026-12-31 

2022-00819   

29.  Fyllnadsval för uppdrag som 
ställföreträdare i Coompanion 
Halland 

2022-00526   
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 Ärende Beteckning Förslag 

30.  Val av granskare av 
begravningsverksamhet (50 § 
begravningsförordningen) 2023-
01-01–2026-12-31 

2022-00820   

31.  Val av revisorer i 
donationsstiftelser som förvaltas 
av kommunen 2023-01-01–2026-
12-31 

2022-00821   

32.  Val av ledamot och ersättare till 
Kungsbacka Jaktvårdskrets 2023-
01-01–2026-12-31 

2022-00822   

33.  Val av ombud och ersättare för 
ombud till Lygnerns vattenråd 
2023-01-01–2026-12-31 

2022-00823   

34.  Val av representant och ersättare 
för representant till 
Kungsbackaåns 
Vattenvårdsförbund 2023-01-01–
2026-12-31 

2022-00824   

35.  Val av gode män enligt 
fastighetsbildningslagen (FBL) 4 
kap. 2 § 2023-01-01–2026-12-31 

2022-00825   

36.  Val av ledamot och ersättare till 
Tölö bygdegårdsförening 2023-
01-01–2023-12-31 

2022-00826   

37.  Val av ombud till Fjärås 
bygdegårdsförening 2023-01-01–
2024-12-31 

2022-00827   

38.  Val av kommunalråd 2023-01-01-
2026-12-31 samt fastställande av 
fördelning av arbetsuppgifter 
mellan kommunalråden 

2022-00828   

39.  Ordning för ersättares inkallande 
till tjänstgöring 

2022-00777   
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Interpellationer – 
besvarande 

 Interpellationsdebatt pågår som längst till klockan 
20.00. Därefter avslutas debatten och återupptas 
eventuellt senare om tid finns. 

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

2022-00764   

41.  Svar på interpellation från Maria 
Losman (MP) till 
kommunstyrelsens ordförande 
Lisa Andersson (M) om 
friskvårdsbidrag och 
förmånscyklar 

2022-00843   

42.  Anmälan och svar på 
interpellation från Ermin Skoric 
(S) till nämnden för Vård & 
Omsorgs ordförande Hravn 
Forsne (M) om bemanning och 
rekrytering inom äldreomsorgen 

2022-00893   

 
Beslutsärenden 

  

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

2022-00690  KS 2022-11-22, § 266 
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. 

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

2022-00721  KS 2022-11-22, § 267 
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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45.  Överföring av budgetansvar 
avseende boende för nyanlända 

2022-00422  KS 2022-11-22, § 268 
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. 

46.  Taxa för plan- och 
byggverksamhet 

2022-00278  KS 2022-11-22, § 269 
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. 

47.  Taxa för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter 

2022-00641  KS 2022-11-22, § 270 
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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48.  Antagande av Lokala 
avfallsföreskrifter 

2022-00687  KS 2022-11-22, § 271 
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. 

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

2022-00049  KS 2022-11-22, § 272 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av 
icke färdigberedda motioner till och med 2022-09-
30 till protokollet. 

 
Motioner – besvarande 

  

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

2021-01157  KS 2022-11-22, § 273 
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. 

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

2022-00096  KS 2022-11-22, § 274 
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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52.  Svar på motion från Agnetha 
Ernegård (-) om att ändra ordet 
brukare till kunder/boende inom 
vård och omsorg 

2022-00340  KS 2022-11-22, § 275 
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. 

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

2022-00409  KS 2022-11-22, § 276 
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. 

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

2022-00403  KS 2022-11-22, § 277 
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. 

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

2022-00083  KS 2022-11-22, § 278 
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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56.  Svar på motion från Peter Wesley 
(KD) m.fl. om att utreda 
möjligheter till arbete efter 65 

2022-00570  KS 2022-11-22, § 279 
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. 

 
Övrigt 

  

57.  Anmälan av motion från Elisabeth 
Sahlsten (MP) m.fl. om 
gemensamma måltider för äldre 

2022-00857   

58.  Anmälan av interpellation från 
Elisabeth Sahlsten (MP) till 
nämnden för Tekniks ordförande 
Monica Neptun (L) om vägkanten 
som blomsteräng och energikälla 

2022-00900  

59.  Anmälan av eventuellt nya 
motioner, interpellationer och 
frågor 

2022-00009   

60.  Eventuellt nya avsägelser och val 
till kommunala uppdrag 

2022-00008   

61.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 

2022-00005   

 
Anders Ekström 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 
Kommunfullmäktiges valberedning Datum  

2022-11-22 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 2 Dnr 2022-00775 
Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i nämnder, styrelse 
och utskott 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer partiöverenskommelsens fördelning av antalet 
ledamöter och ersättare i nämnder, styrelse och utskott. 

Respektive nämnd/styrelse Antal ledamöter och 
ersättare:  
KF 2018-12-13, § 209 

Antal ledamöter och 
ersättare 2023–2026: 
valberedningens 
förslag 

Antal ledamöter och 
ersättare i utskott: 
överenskommelsen 

 Ledamöter Ersättare Ledamöter Ersättare Ledamöter Ersättare 

Kommunrevisionen 7 0 7 0 – – 

Kommunstyrelsen 15 15 15 15 6 6 

Krisledningsnämnden 5 5 6 6 – – 

Byggnadsnämnden 9 6 9 6 5 5 

Nämnden för Förskola & 
Grundskola 11 8 13 8 6 6 

Nämnden för Gymnasium 
& Arbetsmarknad 11 7 11 7 5 5 

Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg 11 7 11 7 5 5 

Nämnden för Kultur & 
Fritid 13 8 11 7 – – 

Nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd 9 7 9 7 – – 

Nämnden för Service 7 6 7 6 – – 

Nämnden för Teknik 9 8 9 8 4 4 

Valnämnden 9 9 9 9 – – 

Nämnden för Vård & 
Omsorg 11 8 11 7 – – 

Arvodesberedning 5 5 5 5 – – 
 

Beslutsunderlag 
Partiöverenskommelse med fördelning av antalet ledamöter och ersättare i nämnder, 
styrelse och utskott, daterad 2022-11-22 

Beslutsgång 
Ordförande Christian Johansson (M) prövar om kommunfullmäktiges valberedning 
kan fastställa partiöverenskommelsens fördelning av antalet ledamöter och ersättare i 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 
Kommunfullmäktiges valberedning Datum  

2022-11-22 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

nämnder, styrelse och utskott, och finner att kommunfullmäktiges valberedning 
bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunfullmäktige Datum  

2022-11-08 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 186 Dnr 2022-00526 
Fyllnadsval för uppdrag som ställföreträdare i Coompanion Halland 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ny ställföreträdare i 
Coompanion Halland till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Kalle Påsse Sundvall (M) entledigades från sina uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, ledamot och ordförande i nämnden för Individ & 
Familjeomsorg, ledamot i kommunstyrelsen och ställföreträdare i Coompanion 
Halland vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 september 2022. 

Vid sammanträdet bordlades fyllnadsvalet för uppdraget som ny ställföreträdare i 
Coompanion Halland till nästkommande sammanträde. Detsamma skedde vid 
sammanträdet den 18 oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2022-10-18, § 171 
Kommunfullmäktige 2022-09-15, § 144 
Avsägelse från Kalle Påsse Sundvall (M), 2022-06-21 

Kommunfullmäktiges valberedning förslag 
Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ny ställföreträdare i 
Coompanion Halland till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan bordlägga 
fyllnadsvalet för uppdraget som ny ställföreträdare i Coompanion Halland till 
nästkommande sammanträde och överlämna ärendet till kommunfullmäktiges 
valberedning för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Coompanion Halland, Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: 
lönecenter 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunfullmäktige Datum  

2022-10-18 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 171 Dnr 2022-00526 
Fyllnadsval för uppdrag som ställföreträdare i Coompanion Halland 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ny ställföreträdare i 
Coompanion Halland till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Kalle Påsse Sundvall (M) entledigades från sina uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, ledamot och ordförande i nämnden för Individ & 
Familjeomsorg, ledamot i kommunstyrelsen och ställföreträdare i Coompanion 
Halland vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 september 2022. 

Vid sammanträdet bordlades fyllnadsvalet för uppdraget som ny ställföreträdare i 
Coompanion Halland till nästkommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2022-09-15, § 144 
Avsägelse från Kalle Påsse Sundvall (M), 2022-06-21 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ny ställföreträdare i 
Coompanion Halland till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan bordlägga 
fyllnadsvalet för uppdraget som ny ställföreträdare i Coompanion Halland till 
nästkommande sammanträde och överlämna ärendet till kommunfullmäktiges 
valberedning för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Coompanion Halland, Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: 
lönecenter 
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§ 144 Dnr 2022-00526 
Entledigande och begäran om ny sammanräkning för uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige samt entledigande och fyllnadsval för 
uppdrag som ledamot och ordförande i nämnden för Individ & 
Familjeomsorg, ledamot i kommunstyrelsen samt ställföreträdare i 
Coompanion Halland 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Kalle Påsse Sundvall (M) med omedelbar verkan 
från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Hallands län att ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Kalle Påsse Sundvall (M) utses genom ny sammanräkning. 

Kommunfullmäktige entledigar Kalle Påsse Sundvall (M) med omedelbar verkan 
från uppdragen som ledamot och ordförande i nämnden för Individ & 
Familjeomsorg, ledamot i kommunstyrelsen och ställföreträdare i Coompanion 
Halland. 

Kommunfullmäktige utser Gunilla Apler (M) till uppdraget som ny ordförande i 
nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Heidi Sjöstedt (M) till uppdraget som ny ledamot i 
nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Ulrika Nyhlén (M) till uppdraget som ny ersättare i 
nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Franklin Eck (M) till uppdraget som ny ledamot i 
kommunstyrelsen för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Berit Bergström (M) till uppdraget som ny ersättare i 
kommunstyrelsen för tiden till och med 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kalle Påsse Sundvall (M) har inkommit med en begäran om entledigande från sina 
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot och ordförande i nämnden för 
Individ & Familjeomsorg, ledamot i kommunstyrelsen och ställföreträdare i 
Coompanion Halland. 

Då nuvarande ersättaren i nämnden för Individ & Familjeomsorg Heidi Sjöstedt (M) 
utses till ny ledamot i nämnden genomförs också fyllnadsval för uppdraget som 
ersättare i nämnden för Individ & Familjeomsorg. På samma sätt genomförs också 
fyllnadsval för uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen då nuvarande ersättaren 
Franklin Eck (M) utses till ny ledamot. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Kalle Påsse Sundvall (M), 2022-06-21 
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Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
Kommunfullmäktige entledigar Kalle Påsse Sundvall (M) med omedelbar verkan 
från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Hallands län att ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Kalle Påsse Sundvall (M) utses genom ny sammanräkning. 

Kommunfullmäktige entledigar Kalle Påsse Sundvall (M) med omedelbar verkan 
från uppdragen som ledamot och ordförande i nämnden för Individ & 
Familjeomsorg, ledamot i kommunstyrelsen och ställföreträdare i Coompanion 
Halland. 

Kommunfullmäktige utser Gunilla Apler (M) till uppdraget som ny ordförande i 
nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Heidi Sjöstedt (M) till uppdraget som ny ledamot i 
nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Ulrika Nyhlén (M) till uppdraget som ny ersättare i 
nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Franklin Eck (M) till uppdraget som ny ledamot i 
kommunstyrelsen för tiden till och med 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Berit Bergström (M) till uppdraget som ny ersättare i 
kommunstyrelsen för tiden till och med 31 december 2022. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga 
Kalle Påsse Sundvall (M) med omedelbar verkan från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan tillskriva Länsstyrelsen i 
Hallands län att ny ledamot i kommunfullmäktige efter Kalle Påsse Sundvall (M) 
utses genom ny sammanräkning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan entlediga Kalle Påsse 
Sundvall (M) med omedelbar verkan från uppdragen som ledamot och ordförande i 
nämnden för Individ & Familjeomsorg, ledamot i kommunstyrelsen och 
ställföreträdare i Coompanion Halland, och finner att kommunfullmäktige bifaller 
det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Gunilla Apler (M) till 
uppdraget som ny ordförande i nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till 
och med 31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Heidi Sjöstedt (M) till 
uppdraget som ny ledamot i nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och 
med 31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Ulrika Nyhlén (M) till 
uppdraget som ny ersättare i nämnden för Individ & Familjeomsorg för tiden till och 
med 31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Franklin Eck (M) till 
uppdraget som ny ledamot i kommunstyrelsen för tiden till och med 31 december 
2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Berit Bergström (M) till 
uppdraget som ny ersättare i kommunstyrelsen för tiden till och med 31 december 
2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kalle Påsse Sundvall (M), Länsstyrelsen i Hallands län, Gunilla Apler (M), Heidi 
Sjöstedt (M), Ulrika Nyhlén (M), Franklin Eck (M), Berit Bergström (M), nämnden 
för Individ & Familjeomsorg, kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges valberedning, 
Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter 



Från: Kalle Påsse Sundvall <kalle.passe‐sundvall@kungsbacka.se> 
Skickat: den 27 juni 2022 15:06
Till: Patrik Johansson <patrik.johansson2@kungsbacka.se>; Lisa Andersson 
<lisa.andersson@kungsbacka.se>; Emanuel Forsell <emanuel.forsell@kungsbacka.se>; 
Christian Johansson <christian.johansson@kungsbacka.se>; Anders Ekström 
<anders.ekstrom@kungsbacka.se>
Ämne: Avsägelse uppdrag

Hej alla

Jag vill avsäga mig samtliga politiska uppdrag i Kungsbacka kommun per 15 september 2022.

Hälsningar 

Kalle Påsse Sundvall (m)
Ordförande
Nämnden för Individ‐ och familjeomsorg
434 81 Kungsbacka kommun

1
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§ 4 Dnr 2022-00777 
Ordning för ersättares inkallande till tjänstgöring 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer ordningen för ersättarnas och suppleanternas 
inkallande till tjänstgöring i kommunstyrelsen, nämnder, fullmäktigeberedningar, 
utskott samt bolag och stiftelser under mandatperioden 2023–2026 enligt följande:  

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i angiven 
partigruppsordning: 

Partigrupp Partigruppsordning 

M M, KD, C, L, SD, S 
C C, M, L, KD, MP, S, V, SD 
L L, C, M, KD, S 
KD KD, M, C, L, SD, S, MP, V, KB 
KB KB 
MP MP, V, S, C, L, M, KD, KB 
S S, V, MP, C, L, M, KD 
V V, MP, S, L, C, M, KD, SD 
SD SD, KD, M 

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i kommunfullmäktiges 
protokoll avseende val till kommunstyrelsen, nämnder, fullmäktigeberedningar samt 
bolag och stiftelser och enligt nämndens protokoll avseende val av utskott. 

Sammanfattning av ärendet 
I kommunallagens 6 kap. 17 § anges att kommunfullmäktige, om ersättarna inte väljs 
proportionellt, ska bestämma i vilken ordning ersättarna ska tjänstgöra. 
Bestämmelsen gäller för kommunstyrelsen och övriga nämnder, 
fullmäktigeberedningar, utskott samt för suppleanter i bolag och stiftelser. 

Beslutsgång 
Ordförande Christian Johansson (M) prövar om kommunfullmäktiges valberedning 
kan fastställa ordningen för ersättarnas och suppleanternas inkallande till tjänstgöring 
i kommunstyrelsen, nämnder, fullmäktigeberedningar, utskott samt bolag och 
stiftelser under mandatperioden 2023–2026, och finner att kommunfullmäktiges 
valberedning bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 



Då jag ej har möjlighet att närvara vid KF.s sammanträde 6 december och inte finns kvar i politiken 
2023, skickar jag mitt svar på interpellationen till Patrik Johansson, Magdalena Sundqvist och 
Lisa Andersson.


Tack för interpellationen 

Fråga 1. 
Hur fungerar denna samverkan i Kungsbacka kommun idag gällande frekvens på möten, 
vilka som är deltagare och ges det möjligheter till verklig påverkan? 

Det finns minnesanteckningar från ”Dialogmöte” mellan brukarorganisationer och förvaltningen för

Individ och Familjeomsorg från 2021.

I november 2022 har förvaltningen bjudit in samtliga brukarorganisationer som vi funnit genom att 
söka på Vårdgivarwebben och som varit inbjudna till nämnden för ”det goda samtalet” eller som 
givit sig till känna genom skrivelser. Vi är öppna för att det kan finnas organisationer som vi inte 
känner till och kommer löpande att revidera listan på aktuella organisationer som vi får kännedom 
om.

På detta möte kommer vi att gemensamt komma fram till formerna för fortsatt samarbete med 
fokus på att förvaltningen ska kunna ta tillvara brukarorganisationernas erfarenheter i syfte att på 
bästa sätt bedriva verksamheten för dem vi är till för. Det finns begränsningar i 
brukarorganisationernas förutsättningar att bidra ömsesidigt till hur förvaltningen organiserar 
verksamheten. Däremot är det önskvärt med ett ömsesidigt givande och tagande i form av utbyte 
av perspektiv och en ömsesidig önskan att förstå den andra parten och hur man tillsammans 

kan bidra till större kunskap och därmed bättre förutsättningar till måluppfyllelse.

Utifrån lagstiftarens intentioner och de båda parternas olika förutsättningar bedömer vi det som 
rimligt att brukarorganisationerna ges möjlighet att veta, tycka och resonera samt i viss mån och 
utifrån specifikt lämpade frågor komma med förslag som kan påverka förvaltningens arbete.


Fråga 2. 
Har Kungsbacka kommun ett samverkansavtal mellan alla parter som deltar? 

Samverkan definieras enligt Socialstyrelsens termbank som ”övergripande gemensamt handlande 
på organisatoriskt plan för visst syfte”. Kunskapsguiden anger att ”Samverkan kan ses som ett 
organisatoriskt sätt att lösa utmanande uppgifter som den egna enheten inte klarar på egen hand. 
Samverkan kan också beskrivas som en form av systematiserande samarbete. För att samverkan 
ska fungera behövs styrning, struktur och samsyn. Dessa tre komponenter kan brytas ner till ett 
antal delområden som är grundläggande förutsättningar för god samverkan”. Ett samverkansavtal 
är normalt kopplat till en avgränsad fråga eller frågeställning, med tydligt syfte, resursfördelning 
och konkreta mätbara mål. 

Min uppfattning är att ett samverkansavtal inte är tillämpligt i detta fallet, däremot en 
överenskommelse om förutsättningarna för samarbete parterna emellan. Avsikten är att få en 
sådan till stånd i slutet av 2022.

Jag kan också nämna att förvaltningen inom ramen för nämndens ambition att öka samverkan 
med civilsamhälleorganisationer avser att undersöka förutsättningarna för en formaliserad 
samverkan med en brukarorganisation i syfte att konkret föra in ”egenerfarenhetsperspektivet” i 
verksamheten.




Fråga 3. 
Anser ordförande i nämnden för Individ och Familjeomsorg att det finns brister i den 
nuvarande samverkan? i så fall - vilka åtgärder bör vidtas för att rätta till dessa? 

Ja, jag ser att det finns brister i nuvarande samverkan men jag ser också att de aktiviteter som är 
på gång är relevanta för att rätta till dessa.


Fråga 4. 
Hur tolkar ni de missnöjesyttringar från olika intresseföreningar som framkommit under den 
senaste mandatperioden? 

Jag tolkar det som att det finns ett stort intresse för nämndens frågor och att intresseföreningar 
önskar vara med och bidra med sina perspektiv. Det kommer sannolikt inte att finnas 
förutsättningar för samsyn i samtliga av nämndens frågor men jag hoppas på tillit och förståelse 
mellan brukarorganisationer, förvaltning och nämnd.


Onsala 2002-11-19

Gunilla Apler

Ordförande förvaltningen för Individ och Familjeomsorg
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§ 184 Dnr 2022-00764 
Anmälan av interpellation från Magdalena Sundqvist (S) till nämnden 
för Individ & Familjeomsorgs ordförande Gunilla Apler (M) om 
samverkan i Kungsbacka kommun enligt LSS 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid 
nästkommande sammanträde av nämnden för Individ & Familjeomsorgs ordförande 
Gunilla Apler (M). 

Sammanfattning av ärendet 
Magdalena Sundqvist (S) har inkommit med en interpellation till nämnden för 
Individ & Familjeomsorgs ordförande Gunilla Apler (M) om samverkan i 
Kungsbacka kommun enligt LSS. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Magdalena Sundqvist (S) om samverkan i Kungsbacka kommun 
enligt LSS, 2022-10-25 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om interpellationen får ställas och besvaras 
vid nästkommande sammanträde av nämnden för Individ & Familjeomsorgs 
ordförande Gunilla Apler (M), och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Gunilla Apler (M) 



~:.a 
~• Socialdemokraterna 

2022-10-25 

Interpellation till ordförande i Nämnden för Individ och Familjeomsorg 

Samverkan i Kungsbacka kommun enligt LSS 

Allmänt i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 15 § redogör 

lagstiftaren för särskilda uppgifter för kommunen. Av 15 § punkt 7 framgår att till 

kommunens uppgifter hör att "samverka med organisationer som företräder människor med 

omfattande funktionshinder" . I propositionen om hälso- och sjukvårdslag, mm (prop. 

1981/82:97, sidan 124) framgår att "Ordet samverkan avser att markera, att samarbetet 

alltid ska vara en fråga om ett ömsesidigt givande och tagande. Samråd har ofta använts i en 

snävare betydelse" . 

Syfte med samverkan i propositionen om stöd och service till vissa funktionshindrade (prop. 

1992/93:159) som föregick LSS-lagstiftningen framgår att föreningarna: "Skall ges möjlighet 

att påverka, att lämna förslag och att ge synpunkter för att viktiga kunskaper och 

erfarenheter ska kunna tillföras verksamheten". 

Det som avses med samverkan är alltså inte ett "det goda samtalet" eller dialog, utan är mer 

långtgående än så. 

Med detta som bakgrund skulle jag vilja ha svar på följande frågor: 

1. Hur fungerar denna samverkan i Kungsbacka kommun idag gällande frekvens på 

möten, vilka som är deltagare och ges det möjligheter till verklig påverkan? 

2. Har Kungsbacka kommun ett samverkansavtal mellan alla parter som deltar? 

3. Anser ordföranden i nämnden för Individ och Familjeomsorg att det finns brister i 

den nuvarande samverkan? I så fall -vilka åtgärder bör vidtas för att rätta till dessa? 

4. Hur tolkar ni de missnöjesyttringar från olika intresseföreningar som framkommit 

. under den senaste mandatperioden? 

JMagdalen Sund'c5!vist (S 

Le ef amot i Kungsbacka Kommunfullmäktige 

. . 



Svar på Interpellation från Maria Losman (MP) om friskare medarbetare 

Jag vill börja med att tacka Maria Losman för interpellationen kring friskare medarbetare. 

I Interpellationen ställer Maria följande frågor. 

1. Sedan hur länge har friskvårdsbidraget legat still på 1 500 kronor/år?  

Svar: Exakt hur länge vet jag inte med bidraget är inte höjt sedan 2001. 
 

2. Finns det planer på att höja friskvårdsbidraget? I så fall hur mycket? 

      Svar: Det finns i dagsläget inget uppdrag kring att höja bidraget.   

 

3. Finns det planer på att införa förmånscyklar? I så fall när? 

      Svar: Nej det finns inga planer på att införa förmånscyklar.  

 

Jag vill passa på att informera om att det under 2022 gjorts en hälsosatsning med fokus på god 
hälsa och välbefinnande. Varje kvartal har medarbetare fått möjlighet att delta i en föreläsning 
men också andra typer av erbjudanden, tex prova på aktiviteter-dels gratis aktiviteter dels till 
förmånliga erbjudanden, träningspass på lunchen ihop med kollegor, tips på träningsappar mm. 

Varje kvartal har haft olika teman.                                                                                              
Introduktion till hälsa och välbefinnande, Fysisk aktivitet- all rörelse räknas, Kroppens bränsle-
med fokus på kost, Stress och återhämtning 

       Detta är bra ett axplock av aktiviteter som görs för att främja välmående hos våra medarbetare 

 

 
 
 
 
 

Lisa Andersson (M) 

Ordförande Kommunstyrelsen  
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§ 185 Dnr 2022-00843 
Anmälan av interpellation från Maria Losman (MP) till 
kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M) om friskvårdsbidrag 
och förmånscyklar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid 
nästkommande sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M). 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Lisa Andersson (M) om friskvårdsbidrag och förmånscyklar. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Maria Losman (MP) om friskvårdsbidrag och förmånscyklar, 
2022-11-06 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om interpellationen får ställas och besvaras 
vid nästkommande sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson 
(M), och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Lisa Andersson (M) 



 
 

 
 

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson 

Friskare medarbetare 
Kungsbacka kommun behöver anstränga sig för att vara en attraktiv arbetsgivare. För de behövs 
många åtgärder, och några av dem är att underlätta för personal att röra på sig. 

Som alla arbetsgivare har kommunen goda möjligheter att göra det genom bland annat 
friskvårdsbidrag och lånecyklar. 

Friskvårdsbidrag 

Skatteverkets uppfattning är att en arbetsgivare skattefritt kan ge maximalt 5000 kronor per år och 
person till sina anställda i friskvårdsbidrag. I Kungsbacka ligger det beloppet på 1 500 kronor. 

Förmånscyklar 

Allt fler arbetsgivare, även offentliga sådana, inför kostnadsneutrala system för förmånscyklar, både 
vanliga cyklar och elcyklar. Det går att göra så att det blir kostnadsneutralt för arbetsgivaren. 

 

1.      Sedan hur länge har friskvårdsbidraget legat still på 1 500 kronor/år? 

 

2.      Finns det planer på att höja friskvårdsbidraget? I så fall hur mycket? 

 

3.      Finns det planer på att införa förmånscyklar? I så fall när? 

 

2022-11-06 

Maria Losman, Miljöpartiet 

 



Svar till Ermin Škorić  interpellation från Hravn Forsne (M)

Interpellation
Vilka åtgärder kommer att vidtas för att förbättra arbetsmiljön och säkerställa en bra
psykosocial arbetsmiljö med rimlig arbetsbörda?

1. Det pågår i dagsläget en förändring av hela organisationen för att se till att det blir en
bra arbetsmiljö. Det ligger också flera mål från nämnden för att få ner
personalomsättningen, minska sjukfrånvaron och för att se till att renodla vad som
vård och omsorg gör. Att vi har gjort för mycket saker som vi inte ska har lett till
detta. Det är en del i att se till att vår personal gör det som den är utbildad för. Värt
att tillägga är att heltidsmåttet ligger på 37 timmar i veckan. Det behöver bli fler som
jobbar heltid och färre som går på timmar. Personalomsättningsmålet alliansen  har
på 12 % är på väg att uppfyllas och är ett viktigt verktyg för förvaltningen att leverera
en god arbetsmiljö. Samma sak med att kontinuiteten ska bli bättre och att man på
det sättet känner sina hemtjänsttagare väl.

Hur skall de uppenbara bristerna i rekryteringsprocessen av ny personal avhjälpas?

2. Om interpellanten med brister menar att det inte finns nog med människor att
rekrytera pågår flera projekt. Framförallt med branschråd i GR med att göra det mer
attraktivt att bli undersköterska och kunna göra karriär. Vi kommer också att se på
hur språkkrav ska införas för att se till att de som kommer har rätt språklig
kompetens och fortsätta med att satsa på våra chefer och ledare. Vi har satsat
statliga bidrag som oppositionen under förra perioden skickat till oss för att utbilda
och öka andelen heltidare. Grunden för jobbet här är att se till att det går bra att
utvecklas hos oss. Bristen att det inte finns nog med människor att rekrytera är en
konsekvens av att samhället förändras. Det råder kompetensförsörjningsbrist i landet
samtliga kommuner vilket också är en anledning till att vi behöver förändra de
arbetssätt vi har idag. Dock är det svårt att i detalj svara på interpellantens fråga
eftersom det är oklart för både mig, förvaltningen och andra vilka de så uppenbara
bristerna är.

Hur skall brister i arbetsmiliön atgärdas sa att kommunfullmäktiges arbetsmiliömal
uppfylls?

3. Vi har genomfört många förändringar kring arbetsmiljön utifrån den diskussionen
som fanns med både kommunal och arbetsmiljöverket. Framförallt är det samma
som nämnts tidigare. Vi kommer att digitalisera fler uppgifter och vi ska ställa om vår
verksamhet så att den är intressant att jobba i för de som kommer att komma till oss.
Vissa saker behöver vi göra likadant men mycket om hur vi gör behöver vi förändra.
Vi behöver förändra våra arbetssätt så att vi kan fortsätta leverera verksamhet av god
kvalité med medarbetare som har en god arbetsmiljö.



Personalgruppers och fackliga företrädares missnöjesyttringar har varit tongivande det
senaste året. Hur kommer ordföranden att bemöta detta?

4. Diskussioner mellan fack och oss sker genom etablerade förhandlingsmönster. Det
kommer att fortsätta hanteras på det sättet. Ingen anställd vill att politiker ska gå in
och reglera deras scheman i detalj. Det sköter vår förvaltning tillsammans med
facket. Politikens roll är att bestämma vad, inte hur.

Vilka åtgärder kommer ordföranden att vidta för att åstadkomma ett långsiktigt hållbart och
kraftfullt system för bemanning, rekrytering samt förmåga att behâlla personal?

5. Ordföranden kommer inte att att ta till några åtgärder. Alliansen och vårt samarbete
där kommer att fortsätta att arbeta med de mål som nämnden har satt upp och
fortsätta att alltid fatta kloka och bra beslut för att säkerställa en god vård och
omsorg i kommunen. Nyckeln är att börja jobba närmre andra aktörer som GR och
Region Halland för att stoppa ohälsosam konkurrens mellan aktörer. Kungsbacka är
en arbetsgivare som ska vara attraktiv och som det ska upplevas bra att jobba hos.
Det gör vi genom att ge tydliga, begripliga och klara politiska mål där vi tillsammans
ser till att de blir verklighet.



4l,a 
~• Socialdemokraterna 

2022-11-07 

Interpellation till Ordförande i Nämnden för Vård & Omsorg 

Dagens bemanning inom äldreomsorgen och utmaningen med rekrytering av olika 
professioner 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 
2015:4) syftar till att främja en god arbetsmiljö men också förebygga risk för ohälsa på grund av 

organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön som sådan. 

Vi ser nu att stora förändringar sker inom ramen för bemanningsfrågor på förvaltningen för Vård & 
Omsorg. Det sker i en snabb takt och det återkommande skälet som lyfts fram är de ramar man har 
att förhålla sig till samt att det saknas personal och det är svårt att rekrytera ny. 

Vi ser också, utifrån den uppföljning som presenterades av förvaltningen för Vård & Omsorg 

avseende systematiskt arbetsmiljöarbete de lår 2022 {19/10, nämnden för Vård & Omsorg), att 
ohälsosam arbetsbelastning, psykisk överbelastning mm är staplar som ligger högt i statistiken. Den 

- informationen, i relation till -de av kommunfullmäktige fastställda arbetsmiljömålen 2020, är viktig för 

att förstå frågans dignitet. Dessutom har förvaltningen för Vård & Omsorg informerat nämnd en för 
Vård och Omsorg att det föreligger stora utmaningar med halvfulla vård- och omsorgsutbildningar. 
Det är allt svårare att rekrytera för att säkerställa en verksamhet som redan går på knäna. Frågan om 
den befintliga bemanningen samt rekrytering och därmed upprätthållande av verksamhetens 

kärnuppdrag hör tätt ihop och behöver behandlas inom ramen för samma interpellations session. 

Med detta som bakgrund skulle jag vilja ha svar på följande frågor: 

1. Vilka åtgärder kommer att vidtas för att förbättra arbetsmiljön och säkerställa en bra 
psykosocial arbetsmiljö med rimlig arbetsbörda? 

2. Hur skall de uppenbara bristerna i rekryteringsprocessen av ny personal avhjälpas? 
3. Hur skall brister i arbetsmiljön åtgärdas så att kommunfullmäktiges arbetsmiljömål 

uppfylls? 
4. Personalgruppers och fackliga företrädares missnöjesyttringar har varit tongivande det 

senaste året. Hur kommer ordföranden att bemöta detta? 
5. Villrn åtgärder kommer ordföranden att vidta för att åstadkomma ett långsiktigt hållbaii 

och kraftfullt system för bemanning, rekryte1ing samt förmåga att behålla personal? 

Svk ~ (S) rmin onc 

Ledamot i l<ungsbacka l<ommunfullmäktige 
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§ 266 Dnr 2022-00690 
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 2, 2022 

Beslut – Förslag till 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. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har 
verkställts tre månader efter beslut.  

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.  

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband 
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda 
revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 351 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-09-21, § 101 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-08-31 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg 
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§ 351 Dnr 2022-00690 
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 2, 2022 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har 
verkställts tre månader efter beslut.  

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.  

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband 
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda 
revisorerna informeras.  

Beslutsunderlag 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2022-09-21, § 101 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-08-31 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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§ 101 Dnr 2022-00086 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2022 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg noterar rapport om ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen kvartal 2 år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige om gynnande beslut 
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som inte verkställts inom tre månader. Nämnden är 
även skyldig att rapportera beslut där avbrott i verkställigheten varat mer än tre 
månader och när besluten har verkställts eller avslutats.  

Rapporteringen till IVO sker på individnivå varje kvartal.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-08-31 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunrevisionen 



 
 

Datum 

2022-09-01 
Diarienummer 

VO 2022-00086 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Annika Fryckberg 

Enhetschef Myndighet  

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Telefon 0300-83 58 73 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2022 kvartal 2 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg antar rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen kvartal 2 
år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 16 kap 6f-6h §§ socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera alla gynnande 
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering 
ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till de förtroendevalda revisorerna. 
Kommunen ska även rapportera in avbrott i verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte 
verkställts på nytt inom tre månader. Dessa återfinns i tabellen nedan som ”avliden” och ”avsagt sig 

beslut”. 
 
Nämnden för Vård & Omsorg och kommunfullmäktige skall informeras i samband med rapporteringen 
till Inspektionen för vård och omsorg. 
 
Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå varje kvartal. 
 
Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka hade den 30 juni 2022, 11 beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen, som inte verkställts inom 3 månader. 
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2022 Kvartal 
1 

Kvartal 
2 

Kvartal 
3 

Kvartal 
4 

Totalt antal personer med särskilt 
boendebeslut som inte har verkställts 
inom 3 månader 

13 10   

Varav     
 - antal personer som tackat nej till 
erbjudande 

6 4   

 - antal personer som tackat nej till fler 
erbjudanden 

4 2   

 - ej fått något erbjudande 0 4   
 - avlidna 0 0   
 - avsagt sig beslut 2 3   
 - Verkställda under kvartalet 7 1   
Summa 19 14   
Varav     
 - Antal personer som har väntat på 
boende 4 - 6 månader  

6 6   

 - Antal personer som har väntat på 
boende 7 - 9 månader  

4 2   

 - Antal personer som har väntat på  
boende 10 - 12 månader.  
 

2 1   

 - Antal personer som har väntat på 
boende > 12 månader  

1 1   

Summa 13 10   
     
Totalt antal personer med 
växelvårdsbeslut som inte har 
verkställts inom 3 månader 

1 1   

Varav     
- antal personer som tackat nej till 
erbjudanden 

1 0   

- antal personer som tackat nej till fler 
erbjudanden 

1 1   

 - ej fått något erbjudande 0 0   
- avlidna 0 0   
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- avsagt sig beslut 0 0   
- Verkställda under kvartalet 0 0   
Summa 1 1   
Varav     
- Antal personer som har väntat på 
växelvård 4 - 6 månader 

0 1   

- Antal personer som har väntat på 
växelvård 7 - 9 månader 

1 0   

- Antal personer som har väntat på  
växelvård 10 - 12 månader.  
 

0 0   

- Antal personer som har väntat på 
växelvård > 12 månader 

0 0   

Summa 1 1   
     

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-01 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunrevisionen 

 

 

Arian Faily      Pia Berglund 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Myndighet 
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§ 267 Dnr 2022-00721 
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2, 2022 

Beslut – Förslag till 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. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte 
har verkställts tre månader efter beslut.  

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.  

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband 
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda 
revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 352 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2022-09-22, § 135 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-06 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2 2022 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3-4 2021, kvartal 1-2 
2022 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
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§ 352 Dnr 2022-00721 
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2, 2022 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte 
har verkställts tre månader efter beslut.  

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.  

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband 
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda 
revisorerna informeras.  

Beslutsunderlag 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2022-09-22, § 135 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-06 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2 2022 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3-4 2021, kvartal 1-2 
2022 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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§ 135 Dnr 2022-00089 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 
SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
kvartal 2 2022 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda 
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2022-04-01 till 2022-06-30. 

Sammanfattning av ärendet 
En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 skall även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras. 
Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i 
samband med rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje 
kvartal. 

Beslutsunderlag 
Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-06, där det föreslås att 
nämnden godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, för perioden 2022-04-01 till 2022-06-30. 
  
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2 2022 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3-4 2021, kvartal 1-2 
2022  

Beslutsgång 
Ordförande Gunilla Apler(M) föreslår nämnden att godkänna redovisning av ej 
verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2022-04-01 till 2022-06-30. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 



 
 

Datum 

2022-09-06 
Diarienummer 

IF 2022-00089 

 
 

 
 

Josefine Jönsson 
0300-838345 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 2 2022 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för 
perioden 2022-04-01 till 2022-06-30. 

Sammanfattning av ärendet 
En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen den 11 juli 2006. 
Från den 1 juli 2008 skall även ej verkställda gynnande beslut om insatser enligt lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade rapporteras. Nämnden ska även rapportera om en insats har 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO. 

Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i samband med 
rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-06 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2 2022 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3-4 2021, kvartal 1-2 2022  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunens förtroendevalda revisorer 
  



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

Beskrivning av ärendet 
 
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f §, socialtjänstlagen, SoL 
 

Från barn och ungdomsenheten visar redovisningen för perioden 2022-04-01 till 2022-06-30 att tio 
beslut har inrapporterats och avser icke verkställda gynnande beslut inom tre månader. Samtliga är 
från tidigare kvartalsrapportering. De ej verkställda gynnande besluten avser kontaktperson och 
kontaktfamilj. Ett beslut har verkställts under detta kvartal och två hr avslutats. 

Inga ej verkställda gynnande beslut från vuxenenheten har inrapporterats till IVO under perioden 
2022-04-01 till 2022-06-30. 

Inga ej verkställda gynnande beslut från familjeenheten har inrapporterats till IVO under perioden 
2022-04-01 till 2022-06-30. 

 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS samt socialtjänstlagen, SoL. 
 

Sammandrag av redovisningen för perioden 2022-04-01 till 2022-06-30 visar tio beslut enligt lagen 
om stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) och tre beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), som 
inrapporterats och avser ej verkställda gynnande beslut inom 3 månader.  

Ärenden enligt SoL gäller beslut om boendestöd, kontaktperson och korttidsvistelse. Två av de 
inrapporterade besluten är från tidigare kvartalsrapportering, inga beslut har verkställts under detta 
kvartal.  

I ärenden enligt LSS gällande ledsagarservice, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse samt bostad 
med särskild service är åtta av dessa från tidigare kvartalsrapportering. Ett beslut har verkställts under 
detta kvartal och ett har avslutats. 

Såväl inom LSS som SoL beror de gynnande beslut som ej kunnat verkställas på att den enskilde 
tackat nej till erbjuden insats, tagit tillbaka sin ansökan eller att det varit svårt att hitta lämplig 
uppdragstagare. Bostadsbristen är också en betydande faktor. Pandemin har även bidragit till att 
verkställigheten av vissa beslut har dragit ut på tiden eller att den sökande har valt att avvakta på en 
uppstart av insatsen. 

 

 

Ivan Stipić 

Förvaltningschef     



 
 

Datum 

2022-09-05 
Diarienummer 

IF 2022-00089 

 
 

 
 

Josefine Jönsson 
0300-838345 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 2, 2022 

 
Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1 

 

 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 4 

Kontaktfamilj och 
kontaktperson  
SoL 4:1 
 

10 10 annat skäl 
 

1 verkställt 
7 ej verkställda 
2 avslutade 

Öppenvårdsverksamhet  
SoL 4:1 
 

0   

Summa beslut 10 10 10 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut  

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 4 

Boendestöd enligt SoL 4:1 1 1 tackat nej 
 

1 ej verkställt 

Kontaktperson enligt SoL 
4:1 
 

1, varav  
1 nytt 

1 tackat nej 
 

1 ej verkställt 

Bostad med särskild 
service enligt SoL 5:5 eller 
5:7 
 

   

Korttidsvistelse i form av 
läger enligt SoL 4:1 
 

1 1 tackat nej 1 ej verkställt 

Avlösning i hemmet enligt 
SoL 4:1 
 

   

Summa beslut 3 3 3 
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Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

 

 

 

 

Ivan Stepic  

Förvaltningschef     

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/avslutade 
under kvartal 4 

Personlig assistans  
LSS 9.2 § 
 

   
 
 

Ledsagarservice  
LSS 9.3 § 
 

1, varav 
1 nytt 

1 tackat nej 
 

1 ej verkställt 
 
 

Kontaktperson  
LSS 9.4 § 
 
 

   

Avlösarservice i hemmet 
LSS 9.5 § 
 

1 1 tackat nej 
 

1 avslutat 
 
 

Korttidsvistelse 
LSS 9.6 § 
 
 

2 2 tackat nej 2 ej verkställda 

Bostad med särskild 
service LSS 9.8 § 
 

   
 
 

Bostad med särskild 
service LSS 9.9 § 

6, varav 
1 nytt 

4 tackat nej 
2 resursbrist, saknar lämpligt boende 

1 verkställt 
5 ej verkställda 
 

Daglig verksamhet  
LSS 9.10 § 

   
 
 

Summa beslut 10 10 10 



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 3-4 2021 kvartal 1-2 2022

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Antal beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2

2021 2021 2022 2022 2021 2021 2022 2022 2021 2021 2022 2022
Kontaktfamilj och 15 20 17 10 14 resursbrist19 resursbrist9 resursbrist 10 annat skäl 4 verkställda 3 verkställda 2 verkställda 1 verkställt

kontaktperson SoL 4:1 varav 6 nya varav 9 nya 1 annat skäl 1 tackat nej 6 annat skäl 11 ej verkställda 17 ej verkställda 10 ej verkställda 7 ej verkställda

2 tackat nej 5 avslutade 2 avslutade

Öppenvårdsverksamhet 3 4 1 0 3 annat skäl 4 annat skäl 1 annat skäl 0 3 ej verkställda 1 ej verkställt 1 verkställt 0

SoL 4:1 varav 3 nya varav 1 nytt 3 avslutade

Summa beslut 18 24 18 10 18 24 18 10 18 24 18 10

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Antal beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2

2021 2021 2022 2022 2021 2021 2022 2022 2021 2021 2022 2022
Boendestöd enligt 8 7 2 1 6 annat skäl 5 annat skäl 1 tackat nej 1 tackat nej 1 verkställt 6 verkställda 1 verkställt 1 ej verkställt

SoL 4:1 varav 4 nya varav 1 nytt varav 1 nytt 2 resursbrist 2 resursbrist 1 annat skäl 6 ej verkställda 1 ej verkställda 1 ej verkställt

1 avslutat

Kontaktperson enligt 0 0 0 1 0 0 0 1 tackat nej 0 0 0 1 ej verkställt

SoL 4:1 varav 1 nytt

Bostad med särskild 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

service enligt SoL 5:5

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 0 1 1 1 0 1 annat skäl 1 tackat nej 1 tackat nej 0 1 avslutat 1 ej verkställt 1 ej verkställt

läger enligt SoL 4:1 varav 1 nytt

Avlösning i hemmet enligt 0 0 1 0 0 0 1 tackat nej 0 0 0 1 verkställt 0

SoL 4:1 varav 1 nytt

Summa beslut 8 8 4 3 8 8 4 3 8 8 4 3



Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insats
Antal 
beslut Antal beslut Antal beslut

Antal 
beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2

2021 2021 2022 2022 2021 2021 2022 2022 2021 2021 2022 2022
Personlig assistans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 7 9 5 1 7 annat skäl 8 annat skäl 2 tackat nej 1 tackat nej 7 ej verkställda 4 verkställda 4 verkställda 1 ej verkställt

enligt LSS 9:3 varav 4 nya varav 3 nya varav 1 nytt varav 1 nytt 1 tackat nej 3 annat skäl 4 ej verkställda 1 avslutat

1 avslutat

Kontaktperson 3 2 2 0 3 annat skäl 2 annat skäl 1 tackat nej 0 1 verkställt 2 ej verkställda 2 verkställda 0

enligt LSS 9:4 varav 1 nytt 1 annat skäl 2 ej verkställda

Avlösarservice i hemmet 4 3 2 1 1 tackat nej 3 annat skäl 1 tackat nej 1 tackat nej 3 ej verkställda 2 ej verkställda 1 verkställt 1 avslutat

enligt LSS 9:5 varav 1 nytt 3 annat skäl 1 annat skäl 1 avslutat 1 avslutat 1 ej verkställt

Korttidsvistelse 1 1 2 2 1 tackat nej 1 tackat nej 1 tackat nej 2 tackat nej 1 ej verkställt 1 ej verkställt 2 ej verkställda 2 ej verkställda

enligt LSS 9:6 varav 1 nytt 1 annat skäl

Bostad med särskild service 1 1 0 0 1 resursbrist 1 resursbrist 0 0 1 ej verkställt 1 avslutat 0 0

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 9 7 7 6 7 tackat nej 6 tackat nej 1 tackat nej 4 tackat nej 2 verkställda 7 ej verkställda 1 avslutat 1 veekställt

enligt LSS 9:9 varav 1 nytt varav 1 nytt 1 resursbrist 1 reursbrist 6 resursbrist 2 resursbrist 7 ej verkställda 6 ej verkställda 5 ej verkställda

1 annat skäl

Daglig verksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:10

Summa beslut 25 23 18 10 25 23 18 10 25 23 18 10



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 2 2021 och kvartal 2 2022

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2

2021 2022 2021 2022 2021 2022
Kontaktfamilj och 14 10 10 resursbrist10 annat skäl1 verkställt 1 verkställt

kontaktperson SoL 4:1 varav 7 nya 4 annat skäl 9 ej verkställda7 ej verkställda

4 avslutade 2 avslutade

Öppenvårdsverksamhet 2 0 2 annat skäl 0 0 0

SoL 4:1

Summa beslut 16 10 16 10 16 10

Bistånd
Antal 
beslut Antal beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2

2021 2022 2021 2022 2021 2022
Boendestöd enligt 6 1 5 annat skäl 1 tackat nej 1 verkställt 1 ej verkställt

SoL 4:1 varav 3 nya 1 resursbrist 4 ej verkställda

1 avslutat

Kontaktperson enligt 0 1 0 1 tackat nej 0 1 ej verkställt

SoL 4:1 varav 1 nytt

Bostad med särskild 0 0 0 0 0 0

service enligt SoL 5:5

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 0 1 0 1 tackat nej 0 1 ej verkställt

läger enligt SoL 4:1

Avlösning i hemmet enligt 0 0 0 0 0 0

SoL 4:1

Summa beslut 6 3 6 3 6 3



Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insats
Antal 
beslut Antal beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 2

2021 2022 2021 2022 2021 2022
Personlig assistans 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 5 1 5 annat skäl 1 tackat nej 2 verkställda 1 ej verkställt

enligt LSS 9:3 varav 1 nytt 3 ej verkställda

Kontaktperson 3 0 3 annat skäl 0 1 verkställt 0

enligt LSS 9:4 varav 1 nytt  3 ej verkställda

Avlösarservice i hemmet 4 1 2 tackat nej 1 tackat nej 1 verkställt 1 avslutat

enligt LSS 9:5 varav 1 nytt 2 annat skäl 2 ej verkställda

1 avslutat

Korttidsvistelse 6 2 2 tackat nej 2 tackat nej 4 verkställda 2 ej verkställda

enligt LSS 9:6 varav 1 nytt 4 annat skäl 1 ej verkställt

1 avslutat

Bostad med särskild service 1 0 1 resursbrist 0 1 ej verkställt 0

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 11 6 6 tackat nej 4 tackat nej 3 verkställda 1 veekställt

enligt LSS 9:9 varav 3 nya varav 1 nytt 4 resursbrist 2 resursbrist 8 ej verkställda5 ej verkställda

1 annat skäl

Daglig verksamhet 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:10

Summa beslut 30 10 30 10 30 10



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 
Kommunstyrelsen Datum  

2022-11-22 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 268 Dnr 2022-00422 
Överföring av budgetansvar avseende boende för nyanlända 

Beslut – Förslag till 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. 

Sammanfattning av ärendet 
I kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen leder, beslutar och 
samordnar en sammanhållen etablerings- och integrationsverksamhet för nyanlända 
invandrare och ensamkommande barn utifrån av kommunfullmäktige fastställda 
etablerings- och integrationsmål samt kvalitetsnivå.  

Även nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har i sitt reglemente fått uppdrag 
av kommunfullmäktige inom området. I nämndens reglemente framgår att nämnden 
ansvarar för att utveckla och driva arbetet med etablering av ensamkommande barn, 
ensamstående vuxna och familjer.  

Kommunstyrelsen ansvarar med andra ord något förenklat för planering och 
samordning och nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar för 
mottagandet på individnivå. 

För att kunna genomföra sitt uppdrag har kommunstyrelsen budgetmedel som är 
avsedda för kostnader som kommunen får för boende för målgruppen. Pengarna 
används då kommunens kostnader för tillfälliga bostäder är högre än vad som täcks 
av ersättningar från staten, samt då kommunen får kostnader för tomhyror, det vill 
säga då en lägenhet tillfälligt står utan hyresgäst. De medel som avser 2022 finns i 
kommunstyrelsens budget för att hantera boendekostnader uppgår till 4 722 000 
kronor. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har inga medel avsatta för 
kostnader kopplade till boende för nyanlända. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 353 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marianne Pleijel (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 
Kommunstyrelsen Datum  

2022-11-22 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-11-08 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 353 Dnr 2022-00422 
Överföring av budgetansvar avseende boende för nyanlända 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
I kommunstyrelsens reglemente framgår att ”Kommunstyrelsen leder, beslutar och 

samordnar en sammanhållen etablerings- och integrationsverksamhet för nyanlända 
invandrare och ensamkommande barn utifrån av kommunfullmäktige fastställda 
etablerings- och integrationsmål samt kvalitetsnivå.” Även nämnden för Gymnasium 

& Arbetsmarknad har i sitt reglemente fått uppdrag av kommunfullmäktige inom 
området. I nämndens reglemente framgår att ” Nämnden ansvarar för att utveckla och 

driva arbetet med etablering av ensamkommande barn, ensamstående vuxna och 
familjer.”  

Kommunstyrelsen ansvarar med andra ord något förenklat för planering och 
samordning och nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar för 
mottagandet på individnivå. 

För att kunna genomföra sitt uppdrag har kommunstyrelsen budgetmedel som är 
avsedda för kostnader som kommunen får för boende för målgruppen. Pengarna 
används då kommunens kostnader för tillfälliga bostäder är högre än vad som täcks 
av ersättningar från staten, samt då kommunen får kostnader för tomhyror, det vill 
säga då en lägenhet tillfälligt står utan hyresgäst. De medel som avser 2022 finns i 
kommunstyrelsens budget för att hantera boendekostnader uppgår till 4 722 000 
kronor. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har inga medel avsatta för 
kostnader kopplade till boende för nyanlända.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Monica Neptun (L) yrkar att ärendet återremitteras så att det kan genomföras en risk- 
och konsekvensanalys av förslaget. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings respektive Monica Neptuns (L) yrkande om 
återremiss. 

Ordförande (M) prövar först Monica Neptuns (L) yrkande om återremiss och finner 
att ärendet ska avgöras idag. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-11-08 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Ordföranden (M) prövar därefter kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner 
att arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2022-10-11 
Diarienummer 

KS 2022-00422 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Malin Larsson 
0734-344265 
Controller 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Överföring av budgetansvar avseende boende för nyanlända 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
I kommunstyrelsens reglemente framgår att ”Kommunstyrelsen leder, beslutar och samordnar en 

sammanhållen etablerings- och integrationsverksamhet för nyanlända invandrare och ensamkommande 
barn utifrån av kommunfullmäktige fastställda etablerings- och integrationsmål samt kvalitetsnivå.” 
Även nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har i sitt reglemente fått uppdrag av 
kommunfullmäktige inom området. I nämndens reglemente framgår att ” Nämnden ansvarar för att 

utveckla och driva arbetet med etablering av ensamkommande barn, ensamstående vuxna och 
familjer.”  

Kommunstyrelsen ansvarar med andra ord något förenklat för planering och samordning och nämnden 
för Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar för mottagandet på individnivå. 

För att kunna genomföra sitt uppdrag har kommunstyrelsen budgetmedel som är avsedda för kostnader 
som kommunen får för boende för målgruppen. Pengarna används då kommunens kostnader för 
tillfälliga bostäder är högre än vad som täcks av ersättningar från staten, samt då kommunen får 
kostnader för tomhyror, det vill säga då en lägenhet tillfälligt står utan hyresgäst. De medel som avser 
2022 finns i kommunstyrelsens budget för att hantera boendekostnader uppgår till 4 722 000 kronor. 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har inga medel avsatta för kostnader kopplade till boende 
för nyanlända.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-11 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

Beskrivning av ärendet 
Såväl kommunstyrelsens som nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har av kommunfullmäktige 
fått i uppdrag att ansvara för olika delar av kommunens uppgifter gällande mottagande av nyanlända. 

Utifrån gällande ansvarsfördelning är det rimligt att medel som ska täcka kostnader som uppstår vid 
olika bostadslösningar överförs ifrån kommunstyrelsen till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
då dessa kan kopplas till den verksamhet som nämnden bedriver. För 2022 föreslår kommunstyrelsens 
förvaltning att kommunstyrelsens budgetutrymme om 4 722 000 kr överförs till nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad. Den ekonomiska justeringen medför ingen förändring i 
kommunstyrelsens eller nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads uppdrag och ansvar. 

Hur kommunens kostnader för boende för nyanlända kommer att utvecklas över tid är svårt att förutse 
och avgörs av antalet anvisade nyanlända samt hur flexibla hyreslösningar kommunen kan skapa. 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad samarbetar med nämnden för Service i arbetet med att 
hitta boende för målgruppen samt med Eksta bostads AB som genom dotterbolaget Tempohus har 68 
lägenheter för denna grupp. Prognosticerad nettokostnad för innevarande år är i nivå med budgeterat 
utrymme. 

 

Malin Aronsson      Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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Kommunstyrelsen Datum  

2022-11-22 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 269 Dnr 2022-00278 
Taxa för plan- och byggverksamhet 

Beslut – Förslag till 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. 

Sammanfattning av ärendet 
Taxan för Kungsbacka kommuns plan- och byggverksamhet är en gemensam taxa för 
kommunens plan- och byggverksamhet. Avgift tas ut enligt de grunder eller principer 
som framgår av 2 kap. 6 § kommunallagen (KL) samt i 12 kap. 8-11 §§ plan- och 
bygglagen (PBL). Lagarna ger kommunen rätt att ta ut avgifter av den som ansöker, 
för att täcka kommunens kostnader för handläggningen.   

Taxan har genomgått flera omarbetningar över tid i syfte att ge en mer lättförståelig 
och förutsägbar avgiftsberäkning. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit 
fram stödmaterial för konstruktion av PBL-taxan där avgifterna beräknas med 
genomsnittlig handläggningstid multiplicerat med fastställd timavgift. Kommunens 
befintliga taxa är sedan 2019 till största delen baserad på SKR:s beräkningsmodell. 
De delar som rör planverksamheten beräknas dock även fortsatt i enlighet med en 
formel och milliprisbasbelopp (mPBB). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 359 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-09-22 
Taxa för plan- och byggverksamhet i Kungsbacka kommun, daterad 2022-09-22 
Taxa för plan- och byggverksamhet i Kungsbacka kommun, färgmarkerad med 
kommunstyrelsens förvaltnings tillägg och ändringar, 2022-09-22 
Timberäkningar för Taxa för Kungsbacka kommuns plan- och bygglovsverksamhet, 
2022-09-22 
Byggnadsnämnden 2022-08-25, § 224 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-22 
Taxa för plan- och byggverksamhet, 2022-06-22 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden, Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 359 Dnr 2022-00278 
Taxa för plan- och byggverksamhet 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Taxan för Kungsbacka kommuns plan- och byggverksamhet är en gemensam taxa för 
kommunens plan- och byggverksamhet. Avgift tas ut enligt de grunder eller principer 
som framgår av 2 kap. 6 § kommunallagen (KL) samt i 12 kap. 8-11 §§ plan- och 
bygglagen (PBL). Lagarna ger kommunen rätt att ta ut avgifter av den som ansöker, 
för att täcka kommunens kostnader för handläggningen.   

Taxan har genomgått flera omarbetningar över tid i syfte att ge en mer lättförståelig 
och förutsägbar avgiftsberäkning. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit 
fram  stödmaterial för konstruktion av PBL-taxan där avgifterna beräknas med 
genomsnittlig handläggningstid multiplicerat med fastställd timavgift. Kommunens 
befintliga taxa är sedan 2019 till största delen baserad på SKR:s beräkningsmodell. 
De delar som rör planverksamheten beräknas dock även fortsatt i enlighet med en 
formel och milliprisbasbelopp (mPBB).  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-09-22 
Taxa för plan- och byggverksamhet i Kungsbacka kommun, daterad 2022-09-22 
Taxa för plan- och byggverksamhet i Kungsbacka kommun, färgmarkerad med 
kommunstyrelsens förvaltnings tillägg och ändringar, 2022-09-22 
Timberäkningar för Taxa för Kungsbacka kommuns plan- och bygglovsverksamhet, 
2022-09-22 
Byggnadsnämnden 2022-08-25, § 224 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-22 
Taxa för plan- och byggverksamhet, 2020-09-08 § 97  
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Taxa för plan- och byggverksamhet  
 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Taxan för Kungsbacka kommuns plan- och byggverksamhet är en gemensam taxa för kommunens 
plan- och byggverksamhet. Avgift tas ut enligt de grunder eller principer som framgår av 2 kap. 6 § 
kommunallagen (KL) samt i 12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL). Lagarna ger kommunen rätt 
att ta ut avgifter av den som ansöker, för att täcka kommunens kostnader för handläggningen.   

Taxan har genomgått flera omarbetningar över tid i syfte att ge en mer lättförståelig och förutsägbar 
avgiftsberäkning. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram  stödmaterial för konstruktion 
av PBL-taxan där avgifterna beräknas med genomsnittlig handläggningstid multiplicerat med fastställd 
timavgift. Kommunens befintliga taxa är sedan 2019 till största delen baserad på SKR:s 
beräkningsmodell. De delar som rör planverksamheten beräknas dock även fortsatt i enlighet med en 
formel och milliprisbasbelopp (mPBB).  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-09-22 
Taxa för plan- och byggverksamhet i Kungsbacka kommun, daterad 2022-09-22 
Taxa för plan- och byggverksamhet i Kungsbacka kommun, färgmarkerad med kommunstyrelsens 
förvaltnings tillägg och ändringar, 2022-09-22 
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Timberäkningar för Taxa för Kungsbacka kommuns plan- och bygglovsverksamhet, 2022-09-22 
Byggnadsnämnden 2022-08-25, § 224 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-22 
Taxa för plan- och byggverksamhet, 2020-09-08 § 97  

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden, Samhällsbyggnadskontoret 

Beskrivning av ärendet 
Taxan för Kungsbacka kommuns plan- och byggverksamhet är en gemensam taxa för kommunens 
plan- och byggverksamhet och anpassad till vårt processorienterade arbetssätt. Avgift tas ut enligt de 
grunder eller principer som framgår av 2 kap. 6 § kommunallagen (KL) samt i 12 kap. 8-11 § plan- 
och bygglagen (PBL). Lagarna ger kommunen rätt att ta ut avgifter av den som ansöker, för att täcka 
kommunens kostnader för handläggningen. Avgiften får inte vara högre än den genomsnittliga 
kostnaden för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.  

Taxan har genomgått flera omarbetningar över tid i syfte att ge en mer lättförståelig och förutsägbar 
avgiftsberäkning. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram mallar och stödmaterial för 
konstruktion av PBL-taxan där avgifterna beräknas med genomsnittlig handläggningstid multiplicerat 
med fastställd timavgift. Kommunens befintliga taxa är sedan 2019 till största delen baserad på SKR:s 
underlag. De delar som rör planverksamheten beräknas fortsatt i enlighet med en formel som framgår i 
underlaget med timberäkningar för taxan och milliprisbasbelopp (mPBB).  

I den nu genomförda översynen av taxan har samtliga avgifter tillhörande byggverksamhetens 
ärendetyper bearbetats för att bättre avspegla den faktiska tidsåtgång som krävs. Till följd av detta har 
genomsnittliga handläggningstider justerats och antal timmar för administrativa åtgärder i ärenden 
avseende lov och förhandsbesked minskats då dessa handläggningsmoment bedöms vara av enklare 
slag och ta mindre tid i anspråk. Även det effektiviserings- och automatiseringsarbete som har 
vidtagits av bygg- och miljöförvaltningen för vissa arbetsmoment bidragit till att genomsnittlig 
tidsåtgång minskar. Bygg- och miljöförvaltningen redogör i sin tjänsteskrivelse för ändringarna mer i 
detalj. 

I de delar som avser planverksamheten har inga direkta förändringar införts förutom en översyn av 
timkostnaden.  

En ny genomlysning av den gemensamma plan- och byggtaxan kommer att ske under 2023 i syfte att 
göra den enklare att förstå och tillämpa. 
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Timkostnadsberäkningar 
En ny beräkning av timkostnaden har genomförts avseende tjänster enligt taxetabeller A för lov, 
anmälan med mera. SKR:s mall har använts för beräkningen som visar på en timkostnad om 1 250 kr 
per timme. Förslaget till ny timavgift för avgifter enligt tabell A föreslås till 1 250 kronor per timme. 

Timavgifterna i taxetabeller B för fysisk planering beräknas utifrån ett snitt av kommunens 
personalkostnader inom verksamheten. Timavgiften har tidigare varit differentierad mellan olika 
personalkategorier men med ett genomsnitt om 1 000 kronor per timme.  Förslaget till ny timavgift för 
avgifter enligt tabell B är att avgiften ska vara enhetlig och sättas till 1 000 kronor per timme.  

Kommunstyrelsens förvaltnings beredning 
I kommunstyrelsens förvaltnings beredning av taxan har översyn genomförts av modellen för 
indexuppräkning och avgiftsjustering och därefter förtydligats. Där milliprisbasbelopp (mPBB) 
förekommer används det av regeringen fastställda beloppet för aktuellt avgiftsår. Den nu föreslagna 
taxan är beräknad med prisbasbeloppet för 2023 som fastställdes av regeringen i september 2022. 

Taxan har fått ett nytt grafiskt utförande i enlighet med kommunens riktlinjer för styrdokument. 

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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TAXA FÖR KUNGSBACKA KOMMUNS PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET 

1. Inledande bestämmelser 

Taxan tillämpas avseende nedanstående punkter i den utsträckning som närmare föreskrivs i nedanstående 
taxebestämmelser. 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 
ingripandebesked,  

2. beslut om lov 
3. tekniska samråd och slutsamråd, 
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 
5. upprättande av nybyggnadskartor. 
6. framställning av arkivbeständiga handlingar, 
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§ plan- och bygglagen (PBL), och 
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.  

Kommunen tar ut planavgift enligt 12 kap 9 § PBL för att täcka programkostnader och kostnader för andra 
åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om 
byggnadsnämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad, eller annan anläggning  
(16 kap 7 § PBL) och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. 

Taxan är beslutad med stöd av 12 kap 8 § plan- och bygglagen (PBL), (2010:900) 

2. Beräkningsgrunder  

Avgift tas ut enligt de grunder eller principer som framgår av 2 kap 6 § kommunallagen (KL) samt i 12 kap 
10 § PBL. Kommunen får inte ta ut högre avgifter än den genomsnittliga självkostnaden för den typ av 
besked, beslut eller handläggning som avgiften gäller. Vid beräkningen av självkostnaderna får alla relevanta 
direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till ingå i beräkningen. Exempel på direkta 
kostnader är personalkostnader, personalomkostnader, material och utrustning. Exempel på indirekta 
kostnader är lokalkostnader, administrationskostnader och fördelade gemensamma kostnader.  

Handläggningskostnaden per timme i tabell A1-A21 har beräknats genom att kommunens genomsnittliga 
kostnad i kronor per år för en handläggare inom myndighetsområdet dividerats med den genomsnittliga 
handläggningstiden per handläggare. Beräkningen har gjorts i en mall som SKR tagit fram för ändamålet. 

Beloppen i taxetabellerna A1-A21 har beräknats genom att den beräknade handläggningskostnaden per 
timme för verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som 
åtgärden avser.  

I tabell A22, A23, B4, B7 och B8 beräknas avgiften i enlighet med en formel. I tabell B6 framgår princip för 
beräkning av handläggningskostnad per timme, se även tabell B5. Prisbasbelopp fastställs årligen av 
regeringen. I formelberäkning används en tusendels prisbasbelopp, milliprisbasbelopp (mPBB). 
Areabestämning i de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA förekommer, används mätregler enligt 
Svensk Standards senaste upplaga.  

Gällande taxa  

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer.  

Program- och plankostnadsavtal  
Avtal om program- och plankostnader med mera kan tecknas mellan kommunen och fastighetsägare, även 
kallad exploatör. I avtalet regleras de verkliga kostnader som kommunen har för att föra planförslaget till 
antagande. Avtalet reglerar förutsättningar och principer som gäller vid framtagande av planprogram och 
detaljplan, till exempel ansvars- och kostnadsfördelning, ersättning om planarbete avbryts, övriga åtaganden 
m.m. När kostnaden har reglerats genom avtal blir det inte aktuellt med uttag av planavgift i samband med 
bygglov.  
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TAXA FÖR KUNGSBACKA KOMMUNS PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET 

Ansökan om planbesked  

Avgift tas ut för handläggning av ansökan och beslut om planbesked. Avgift för planbesked tas ut även om 
beslutet är att kommunen inte avser att pröva den begärda åtgärden genom planläggning. 

Principavtal och exploateringsavtal  
Principavtal och exploateringsavtal kan tecknas mellan kommunen och fastighetsägare även kallad 
exploatör, enligt kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. I de fall där 
exploateringsavtal är aktuellt ska principavtal tecknas mellan kommunen och exploatören innan 
detaljplanearbete påbörjas, med undantag av när det är uppenbart obehövligt. Principavtalet reglerar också 
den huvudsakliga fördelningen av kostnader och ansvar för detaljplanens genomförande, vilket får sin 
slutliga reglering i exploateringsavtalet. I avtalen regleras därmed även de kostnader kommunen har för 
nedlagd tid avseende genomförandet av detaljplanen.  

Exploateringsavtalet förhandlas löpande under planprocessen och ska vara undertecknat av exploatören före 
detaljplanen antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige. Detaljplanen antas efter att 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige godkänt exploateringsavtalet.  

Planavgift vid bygglov  
Planavgift tas ut i samband med bygglov när det inte är praktiskt genomförbart att teckna program- och 
plankostnadsavtal till exempel när många fastighetsägare ingår i planområdet. Planavgift tas ut i samma 
omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall bygglov beviljas med liten avvikelse.  

Kommunens principer för uttag av planavgift genom bygglov och justeringsfaktor (N) framgår av tabell B7.  

Rätten att fatta beslut om ändring av justeringsfaktorn (N) delegeras till byggnadsnämnden. 

Timdebitering  
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den framräknade 
handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet. Med 
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman har använt för inläsning av ärendet, 
kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning i övrigt i 
ärendet samt föredragning och beslut.  

Handläggningskostnad  
A – Taxetabeller för lov anmälan m.m.: Handläggningskostnaden per timme är 1 250 kronor. 

B – Taxetabeller för fysisk samhällsplanering: Handläggningskostnaden per timme är 1 000 kronor.  

Tidsersättning  
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden, inom sitt 
verksamhetsområde och kommunstyrelsen inom sitt verksamhetsområde, om skälig avgift grundad på 
tidsersättning. 

Höjning/sänkning av avgift 

Finner byggnadsnämnden, inom sitt verksamhetsområde eller kommunstyrelsen inom sitt 
verksamhetsområde, att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, äger nämnden för 
visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta. 

3. Mervärdesskatt 

Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.  

Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt tabell A16, A22, A23 och B6. 
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TAXA FÖR KUNGSBACKA KOMMUNS PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET 

4. Ändring av taxan  

Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige. 

Indexjustering av avgiftsbelopp 

Avgiftsbeloppen i tabell A 1-21 i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera avgiftsbeloppen (fasta 
avgifter och timavgifter) i tabell A 1-21 i denna taxa med den procentsats för PKV som är publicerad på 
SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 

Avgiftsbeloppen i tabell A 22-23 samt tabell B i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från 
milliprisbelopp (mPBB) för innevarande kalenderår. 

5. Övriga upplysningar 

Betalning av avgift  
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne erhållit kommunens beslut, 
beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits.  

Avgift får även tas ut i förskott. 

Icke utnyttjade bygglov 
På sökandens begäran sker avräkning av preliminärt debiterade avgifter för åtgärder efter beslut om bygglov 
vilka byggnadsnämnden inte har vidtagit. I de fall bygglovet inte har utnyttjats sker återbetalning tidigast när 
bygglovet har upphört att gälla.  

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras.  

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen, det vill säga preskription sker i regel 
efter tio år. 

Dröjsmålsränta  

Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från 
förfallodagen till dess betalning sker. 

Upplysning om överklagande  

Kommunfullmäktiges beslut om taxa kan överklagas i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning 
enligt kommunallagen 10 kap (13 kap 1 § PBL).  

Kommunens beslut om avgift kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Den som vill överklaga ska lämna 
handlingarna till kommunen inom tre veckor från den dag beslutet har tagits emot. Kommunen prövar om 
överklagandet har kommit in i rätt tid  

Därefter överlämnas handlingarna till Länsstyrelsen som prövar överklagandet, som första instans (13 kap 3 
§ PBL).  
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TAXA FÖR KUNGSBACKA KOMMUNS PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET 

A Taxetabeller för lov, anmälan mm 
    

A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader  

Ärendetyp Avgift 
A 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus 

 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder som 
garage, carportar, förråd samt rivning, mur och eldstad 
förutsatt att det ingår i samma ansökan. 

Planenligt 31 250 kr 

A 1.2 Liten avvikelse 36 250 kr 

A 1.3 Med gällande 
förhandsbesked 

35 000 kr 

A 1.4 Utanför planlagt område 
och utan förhandsbesked 

47 500 kr 

A 1.5 Nybyggnad av ett fritidshus 
 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder som 
garage, carportar, förråd samt rivning, mur och eldstad 
förutsatt att det ingår i samma ansökan. 

Planenligt 28 750 kr 

A 1.6 Liten avvikelse 33 750 kr 

A 1.7 Med gällande 
förhandsbesked 

32 500 kr 

A 1.8 Utanför planlagt område 
och utan förhandsbesked 

40 000 kr 

A 1.9 Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd  
 
Till exempel större garage, förråd, gästhus samt båthus. 

Planenligt 18 750 kr 

A 1.10 Liten avvikelse 22 500 kr 

A 1.11 Utanför planlagt område 22 500 kr 

A 1.12 Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd 
 
Till exempel mindre garage, förråd, gästhus samt båthus. 

Planenligt 10 000 kr 

A 1.13 Liten avvikelse 13 750 kr 

A 1.14 Utanför planlagt område 13 750 kr 

A 1.15 Tillbyggnad, med tekniskt samråd 
 
Till exempel större ändringar av en- och tvåbostadshus som 
innebär en ökning av byggnadens volym där en 
kontrollansvarig krävs, exempelvis tillbyggnader i två plan 
och badrum. 

Planenligt 18 750 kr 

A 1.16 Liten avvikelse 22 500 kr 

A 1.17 Utanför planlagt område 22 500 kr 

A 1.18 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd 
 
Till exempel mindre ändringar som innebär en ökning av 
byggnadens volym, exempelvis tillbyggnader av en- och 
tvåbostadhus, garage och förråd. 

Planenligt 10 000 kr 

A 1.19 Liten avvikelse 13 750 kr 

A 1.20 Utanför planlagt område 13 750 kr 

A 1.21 Tillbyggnad och nybyggnad av mycket enkel karaktär, utan 
tekniskt samråd 
 
Till exempel oisolerade växthus, uterum och skärmtak. 

Planenligt 5 625 kr 

A 1.22 Liten avvikelse 8 125 kr 

A 1.23 Utanför planlagt område 8 125 kr 

A 1.24 Utvändig ändring, med tekniskt samråd 
 
Till exempel där fasadändringen påverkar den bärande 
konstruktionen. 

Planenligt 15 625 kr 

A 1.25 Liten avvikelse 16 875 kr 

A 1.26 Utvändig ändring, utan tekniskt samråd 
 

Planenligt 5 000 kr 
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A 1.27 Till exempel mindre fasadändring som insättning av fönster 
och dörr, samt byte av fasadmaterial. 

Liten avvikelse 6 250 kr 

A 1.28 All övrig ändring, med tekniskt samråd 
 
Till exempel ändrad användning från bostad till kontor, 
frisör, restaurang eller hunddagis där kontrollansvarig krävs. 

Planenligt 18 125 kr 

A 1.29 Liten avvikelse 23 125 kr 

A 1.30 Utanför planlagt område 23 125 kr 

A 1.31 All övrig ändring, utan tekniskt samråd 
 
Till exempel ändrad användning från bostad till kontor, 
frisör, restaurang eller hunddagis. 

Planenligt 11 875 kr 

A 1.32 Liten avvikelse 16 875 kr 

A 1.33 Utanför planlagt område 16 875 kr 

A 1.34 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller 
tvåbostadshus utöver det första, i en och samma ansökan 
(gruppbebyggelse) 

  50 % avdrag 
från full avgift 
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A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader 

Ärendetyp Avgift 
A 2.1 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd 

 
Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadhus. 
 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder samt 
murar förutsatt att de ingår i samma ansökan. 

Planenligt 21 250 kr 

A 2.2 Liten avvikelse 26 250 kr 

A 2.3 Utanför planlagt område 32 500 kr 

A 2.4 Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd 
 
Till exempel sophus, cykelrum, förråd, carport, sjöbod. 

Planenligt 13 750 kr 

A 2.5 Liten avvikelse 18 750 kr 

A 2.6 Utanför planlagt område 25 000 kr 

A 2.7 Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA) 
 
Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadhus. 
 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder samt 
murar förutsatt att de ingår i samma ansökan. 

Planenligt 47 500 kr 

A 2.8 Liten avvikelse 60 000 kr 

A 2.9 Utanför planlagt område 66 250 kr 

A 2.10 Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA) 
 
Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadhus. 
 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder samt 
murar förutsatt att de ingår i samma ansökan. 

Planenligt 81 250 kr 

A 2.11 Liten avvikelse 93 750 kr 

A 2.12 Utanför planlagt område 100 000 kr 

A 2.13 Nybyggnad ≥ 5001 kvm (BTA+OPA) 
 
Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadhus. 
 
I kostnaden ingår även tilhörande komplementåtgärder samt 
murar förutsatt att de ingår i samma ansökan. 

Planenligt 98 750 kr 

A 2.14 Liten avvikelse 111 250 kr 

A 2.15 Utanför planlagt område 117 500 kr 

A 2.16 Nybyggnad av enkla, oisolerade byggnader, utan tekniskt 
samråd 
 
Till exempel lagertält och lagerlokaler. 

Planenligt 21 250 kr 

A 2.17 Liten avvikelse 22 500 kr 

A 2.18 Utanför planlagt område 28 750 kr 

A 2.19 Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd 
 
Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig. 

Planenligt 17 500 kr 

A 2.20 Liten avvikelse 22 500 kr 

A 2.21 Utanför planlagt område 22 500 kr 

A 2.22 Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd 
 
Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus.  

Planenligt 11 250 kr 

A 2.23 Liten avvikelse 16 250 kr 

A 2.24 Utanför planlagt område 16 250 kr 

A 2.25 Tillbyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA) 
 
Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig. 

Planenligt 42 500 kr 

A 2.26 Liten avvikelse 55 000 kr 

A 2.27 Utanför planlagt område 55 000 kr 

A 2.28 Tillbyggnad ≥ 1001 (BTA+OPA) 
 

Planenligt 70 000 kr 
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A 2.29 Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig. 

Liten avvikelse 82 500 kr 

A 2.30 Utanför planlagt område 82 500 kr 

A 2.31 Utvändig ändring, med tekniskt samråd 
 
Till exempel där fasadändringen påverkar den bärande 
konstruktionen. 

Planenligt 16 250 kr 

A 2.32 Liten avvikelse 21 250 kr 

A 2.33 Utvändig ändring, utan tekniskt samråd 
 
Till exempel mindre fasadändring som insättning av fönster 
och dörr, samt byte av fasadmaterial. 

Planenligt 10 000 kr 

A 2.34 Liten avvikelse 15 000 kr 

A 2.35 All övrig ändring, med tekniskt samråd 
 
Ändrad användning av byggnadens användningssätt från till 
exempel kontor, frisör, verkstad till exempelvis restaurang, 
bostad eller hunddagis där kontrollansvarig krävs. 

Planenligt 41 250 kr 

A 2.36 Liten avvikelse 46 250 kr 

A 2.37 Utanför planlagt område 46 250 kr 

A 2.38 All övrig ändring, utan tekniskt samråd 
 
Ändrad användning av byggnadens användningssätt från till 
exempel kontor, frisör, verkstad till exempelvis restaurang, 
bostad eller hunddagis. 

Planenligt 21 250 kr 

A 2.39 Liten avvikelse 26 250 kr 

A 2.40 Utanför planlagt område 26 250 kr 

A 2.41 Nybyggnad av enklare karaktär 101-1000 kvm 
(BTA+OPA), med tekniskt samråd 
 
Till exempel oisolerat ridhus eller maskinhall. 

Planenligt 31 250 kr 

A 2.42 Liten avvikelse 36 250 kr 

A 2.43 Utanför planlagt område 42 500 kr 

A 2.44 Inglasning av balkong flerbostadshus    5 625 kr 

A 2.45 Ytterligare en inglasning av balkong på samma fastighet i 
ansökningar som omfattar inglasning av flera balkonger 

  1 250 kr 
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A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar samt inglasning av balkong 

flerbostadshus 

Ärendetyp Avgift 
A 3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning som följer detaljplan. 5 625 kr 

A 3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning utanför planlagt 
område, eller som avviker från detaljplan. 

8 125 kr 

A 3.3 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet i ansökningar som omfattar 
flera skyltar eller ljusanordningar 

1 250 kr 

    
A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 

Ärendetyp Avgift 
A 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 

djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, 
småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum 
som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och 
andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för 
varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster 
eller torn 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) 
är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är 
mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en 
vindturbin med en diameter som är större än tre meter 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 
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A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och 

plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) 

Ärendetyp Avgift 
A 5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 

ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd 
Planenligt 13 125 kr 

A 5.2 Liten avvikelse 15 625 kr 

A 5.3 Utanför planlagt område 15 625 kr 

A 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd 

Planenligt 8 125 kr 

A 5.5 Liten avvikelse 10 625 kr 

A 5.6 Utanför planlagt område 10 625 kr 

A 5.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av parkeringsplatser utomhus, med tekniskt 
samråd 

Planenligt 13 125 kr 

A 5.8 Liten avvikelse 15 625 kr 

A 5.9 Utanför planlagt område 15 625 kr 

A 5.10 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 8 125 kr 

A 5.11 Liten avvikelse 10 625 kr 

A 5.12 Utanför planlagt område 10 625 kr 

A 5.13 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av transformatorstation, utan tekniskt samråd 

Planenligt 8 125 kr 

A 5.14 Liten avvikelse 10 625 kr 

A 5.15 Utanför planlagt område 10 625 kr 

    
A 6 Tidsbegränsade lov och nytt lov inom ramen för tidigare beviljat lov 

Ärendetyp Avgift 
A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär inom ramen för 

tidigare beviljat lov 
50 % avdrag 

från full avgift 
A 6.2 Förlängning av tidsbegränsat lov inom ramen för tidigare beviljat lov 50 % avdrag 

från full avgift 
A 6.3 Ny prövning på grund av ändringar från tidigare beviljat, och med fortfarande gällande 

beslut om, lov 
Timdebitering, 

dock minst 2 
timmar 

A 6.4 Tidsbegränsade lov 25 % avdrag 
från full avgift 

      
A 7 Strandskyddsdispens 

Ärendetyp Avgift 
A 7.1 Strandskyddsdispens 11 250 kr 
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A 8 Anmälningspliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 

 
11 875 kr 

A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 
 

5 625 kr 

A 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har 
undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd 

8 750 kr 

A 8.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har 
undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd 

5 000 kr 

A 8.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande 
delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt samråd 

11 875 kr 

A 8.6 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande 
delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd 

5 000 kr 

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss 
 

5 000 kr 

A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal 
 

4 375 kr 

A 8.9 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd 10 625 kr 

A 8.10 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd 4 375 kr 

A 8.11 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 
byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd 

10 625 kr 

A 8.12 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 
byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd 

4 375 kr 

A 8.13 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt 
samråd 

13 125 kr 

A 8.14 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt 
samråd 

5 000 kr 

A 8.15 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c 
plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd 

12 500 kr 

A 8.16 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c 
plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd 

5 000 kr 

A 8.17 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd 16 875 kr 

A 8.18 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd 6 250 kr 

A 8.19 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- 
och bygglagen, med tekniskt samråd 
 
Attefallshus 

12 500 kr 

A 8.20 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- 
och bygglagen, utan tekniskt samråd 
 
Attefallshus 

6 875 kr 
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A 8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § 
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 
 
Attefallsbostadshus 

13 125 kr 

A 8.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § 
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 
 
Attefallsbostadshus 

6 875 kr 

A 8.23 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen så att 
den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen 

6 875 kr 

A 8.24 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 1 plan- och 
bygglagen, med tekniskt samråd 
 
Attefallstillbyggnad 

12 500 kr 

A 8.25 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 plan- och 
bygglagen, utan tekniskt samråd 
 
Attefallstillbyggnad 

6 250 kr 

A 8.26 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan- och bygglagen, 
utan tekniskt samråd 

6 875 kr 

A 8.27 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och 
bygglagen, med tekniskt samråd 

13 125 kr 

A 8.28 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och 
bygglagen, utan tekniskt samråd 

6 250 kr 
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TAXA FÖR KUNGSBACKA KOMMUNS PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET 

    
A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder  

Ärendetyp Avgift 
A 9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 

 
 

14 375 kr 

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 
 

 

8 750 kr 

    
A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov 

Ärendetyp Avgift 
A 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 

 
 

15 625 kr 

A 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 
 

 

10 625 kr 

A 10.3 Åtgärd avseende komplementbyggnad som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 
 

6 875 kr 

    
A 11 Förhandsbesked 

Ärendetyp Avgift 
A 11.1 Förhandsbesked 

 
Utanför planlagt område 23 125 kr 

A 11.2 Förhandsbesked 
 

Innanför planlagt område 14 375 kr 

    
A 12 Villkorsbesked 

Ärendetyp Avgift 
A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering, 

dock minst 2 
timmar 

    
A 13 Ingripandebesked  

Ärendetyp Avgift 
A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering, 

dock minst 2 
timmar 
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A 14 Extra platsbesök 

Ärendetyp Avgift 
A 14.1 Ytterligare tekniska samråd, utöver det första, per styck 

 
 

5 000 kr 

A 14.2 Ytterligare arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 
 

 

5 000 kr 

A 14.3 Ytterligare slutsamråd, utöver det första, per styck 
 

 

5 000 kr 

A 14.4 Ytterligare tekniska samråd, utöver det första, per styck för nybyggnad eller tillbyggnad ≥ 
1001 (BTA+OPA) 

10 000 kr 

A 14.5 Ytterligare arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck för nybyggnad eller tillbyggnad ≥ 
1001 (BTA+OPA) 

10 000 kr 

A 14.6 Ytterligare slutsamråd, utöver det första, per styck för nybyggnad eller tillbyggnad ≥ 1001 
(BTA+OPA) 

10 000 kr 

A 14.7 Ytterligare startbesked, utöver det första per styck 5 000 kr 

A 14.8 Ytterligare startbesked, utöver det första per styck för nybyggnad eller tillbyggnad över 
>1001 (BTA+OPA) 

10 000 kr 

A 14.9 Beslut om ny kontrollansvarig 3 750 kr 
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A 15 Upprättande av nybyggnadskarta 

Ärendetyp Avgift 
A 15.1 För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt 

område. Fastighetens yta 0–5000 kvm 
Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 

9 375 kr 

A 15.2 Kontroll och uppdatering av 
befintlig nybyggnadskarta 

4 375 kr 

A 15.3 För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt 
område. Fastighetens yta ≥ 5001 kvm 

Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 

Timdebitering, 
dock minst 7,5 

timmar 
A 15.4 Kontroll och uppdatering av 

befintlig nybyggnadskarta 
Timdebitering, 
dock minst 3,5 

timmar 
A 15.5 För nybyggnad av bostadshus utanför 

detaljplanelagt område.  
Fastighetens yta 0–5000 kvm 

Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 

6 875 kr 

A 15.6 Kontroll och uppdatering av 
befintlig nybyggnadskarta 

3 125 kr 

A 15.7 För nybyggnad av bostadshus utanför 
detaljplanelagt område. 
 Fastighetens yta ≥ 5001 kvm 

Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 

Timdebitering, 
dock minst 5,5 

timmar 
A 15.8 Kontroll och uppdatering av 

befintlig nybyggnadskarta 
Timdebitering, 
dock minst 2,5 

timmar 
A 15.9 För tillbyggnad av bostadshus, ny- och tillbyggnad 

av komplementbyggnad och andra små, enkla 
byggnader, eller i andra fall då nybyggnadskarta 
enligt ärendetyp 15.1–15.8 inte krävs. 

Kartunderlag 938 kr 

A 15.10 Kartunderlag inkl. fältmätning 
(enkel) 

3 125 kr 

A 15.11 Kartunderlag inkl. fältmätning 
(komplicerad) 

5 625 kr 

A 15.12 Tillägg dwg-fil 465 kr 
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A 16 Utstakning och lägeskontroll 

Ärendetyp Avgift 
A 16.1 Utstakning av huvudbyggnad samt komplementbyggnad vid 

sammatillfälle (vid utstakning av flera likartade byggnader 
inom samma uppdrag och exploateringsområde reduceras 
avgiften med 30%).  
Moms tillkommer. 

Grovutstakning 6 250 kr 
+ moms 

A 16.2 Finutstakning 8 750 kr 
+ moms 

A 16.3 Grov- och finutstakning 12 500 kr 
+ moms 

A 16.4 Utstakning av enbart komplementbyggnad.  
Moms tillkommer. 

Grovutstakning 3 750 kr 
+ moms 

A 16.5 Finutstakning 5 000 kr 
+ moms 

A 16.6 Utstakning av avstånd till gräns vid tillbyggnad.  
Moms tillkommer. 

  4 375 kr 
+ moms 

A 16.7 Lägeskontroll (vid lägeskontroll av flera likartade byggnader 
inom samma uppdrag och exploateringsområde reduceras 
avgiften med 30%).  
Moms tillkommer. 

  4 375 kr 
+ moms 

A 16.8 B-fix (byggfix).  
Moms tillkommer. 

  1 875 kr 
+ moms 

A 16.9 Godkännande av sakkunnig för utstakning i egen regi. 
Ingen moms tillkommer. 

  1 875 kr 
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A 17 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 

Ärendetyp Avgift 
A 17.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i 

någon av taxans övriga tabeller 
I enlighet med 
tillämplig tabell 

A 17.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns 
i någon av taxans övriga tabeller 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 
    

A 18 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder  

Ärendetyp Avgift 
A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder   Timdebitering, 

dock minst 2 
timmar 

    
A 19 Avslag  

Ärendetyp Avgift 
A 19.1 Avslag   Timdebitering, 

dock minst 2 
timmar 

    
A 20 Avskrivning 

Ärendetyp Avgift 
A 20.1 Avskrivning   Timdebitering, 

dock minst 1 
timme 

    
A 21 Avvisning 

Ärendetyp Avgift 
A 21.1 Avvisning   Timdebitering, 

dock minst 2 
timmar 
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A 22 Utskrift av karta och ortofoto på papper eller pdf  

Ärendetyp Avgift 
A 22.1 Primärkarta.  

Moms tillkommer. 
A4, skala 1:500                                     

210 kr  
+moms 

A 22.2 A4, skala 1:1000                                        
236 kr  

+ moms 
A 22.3 A3, skala 1:500                                        

236 kr  
+ moms 

A 22.4 A3, skala 1:1000  
263 kr  

+ moms 
A 22.5 Övriga format eller skala Offert 

A 22.6 Ortofoto.  
Moms tillkommer. 

A4                                          
79 kr  

+ moms 
A 22.7 A3                                          

105 kr  
+ moms 

A 22.8 Laserscanning    Offert  

A 22.9 Kungsbackakartan.  
Moms tillkommer. 

A0                                        
210 kr  

+ moms  
A 22.10 Övriga utskrifter   Offert 

    
A 23 Digital geografisk information 

Ärendetyp Avgift 
A 23.1 Primärkarta., pris per hektar.  

Moms tillkommer. 
1-5 ha                                     

1 575 kr  
+ moms  

A 23.2 Därefter 100 kr per ha    

A 23.3 >10 ha Offert 

A 23.4 Dwg-fil för bostadsfastighet.  
Moms tillkommer. 

Max 1 500 kvm                                        
525 kr  

+ moms 
A 23.5 Leveranskostnad per köp av geodataprodukter.  

Moms tillkommer. 
Administration och 
leveranspaketering 

Timdebitering, 
dock minst 
0,5 timmar 
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B Taxetabeller för fysisk planering 
B 1 Förklaring av benämningar som används i formelberäkningar 

 mPBB = milliprisbasbelopp  

 

Prisbasbeloppet fastställs årligen av regeringen. 
Milliprisbasbelopp = en tusendels prisbasbelopp.  

 OF = Objektsfaktor 

 

Summan av BTA + OPA 
Sätts enligt tabell B2 t.o.m. 10 000 m².  
Därutöver höjs OF med 1 per 1 000 m².  
(Exempel: OF 10 000 m² = 101,  
11 000 m² = 102) 

 PF = Planfaktor  Grundas på vilken sorts planarbete det handlar om.  
Olika fasta värden för olika sorters planarbete 

 N = Justeringsfaktor  Justeringsfaktorn är 0,6 för planavgifter. 

 BTA = Bruttoarea  Sammanlagda ytan av våningsplanen 

 OPA = Öppenarea  Area under tak som är gjord för vistelse eller förvaring och 
som omsluts helt eller delvis av öppna sidor. 

 BYA = Byggnadsarea  

 

Area som byggnaden tar upp på marken inklusive 
utstickande byggnadsdelar tex. balkong. 
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TAXA FÖR KUNGSBACKA KOMMUNS PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET 

B 2 Objektsfaktor (OF) 

 

Area (m2): BTA + OPA OF 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovspliktiga komplementbyggnader 

0 - 49 4 

50 - 129 6 

130 – 199 8 

200 – 299 10 

300 – 499 14 

500 – 799 20 

800 – 1 999 26 

2 000 – 2 999 36 

3 000 - 3 999 46 

4 000 – 4 999 56 

5 000 – 5 999 64 

6 000 – 7 999 72 

8 000 – 9 999 100 

10 000 – 14 999 125 

15 000 – 24 999 170 

50 000 – 100 000 235 

100 000 -  400 

Mycket enkla byggnader <50 kvm  

I separat ärende tex. Carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enl. (PBL 9 
kap 4–6 §§) skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande. 

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA + 
OPA.I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa 
byggnaders totala BTA och OPA. 

+3/1000 kvm 
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B 3 Planfaktor (PF) 

 PF PF PF 

mPBB x OF x PF x N Nybyggnad Tillbyggnad Ändring 

Områdesbestämmelser 100 60 60 

Detaljplan inkl. program 220 100 100 

Fastighetsrättsliga  
åtgärder i detaljplan 

80 40 40 

 

 

B 4 Ansökan om planbesked 

Avgiftsnivå utifrån åtgärdens omfattning Kriterier Formel 

Enkel åtgärd  Mindre projekt av enklare karaktär; 
ny- eller tillbyggnad av bostadshus 
omfattande högst två lägenheter 

 Ny- eller tillbyggnad av 
verksamheter upp till totalt 250 m² 
bruttoarea eller övriga projekt med 
en markarea om högst 2 000 m²  

 Ändrad markanvändning till något 
av ovanstående. 

 Projektet ligger inom eller i direkt 
anslutning till detaljplanerad 
markanvändning av samma 
karaktär. 

200 mPBB 

Medelstor åtgärd Projekt som inte uppfyller några kriterier 
för enkel eller stor åtgärd 

300 mPBB 

Stor åtgärd  Projekt av större omfattning; mer än 
100 lägenheter  

 Verksamhetsprojekt omfattande 
mer än 5 000 m² bruttoarea eller 
övriga projekt omfattande mer än 
20 000 m² markarea  

 Ändrad markanvändning till något 
av ovanstående.  

 Ärenden som kan antas innebära 
betydande miljöpåverkan. 

400 mPBB 
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B 5 Handläggningskostnad per timme nedlagd tid Kr/timme (moms tillkommer inte) 

 1 000 kr 

 

B 6  Planprogram, detaljplan, områdesbestämmelser och genomförande av detaljplaner 

 Kostnad reglerad i avtal mellan kommunen och exploatör 

 Ärendetyp  Kostnadsinnehåll 

  

Planprogram, detaljplaner och områdesbestämmelser 
enligt program- och plankostnadsavtal 

 Handläggningskostnad per timme nedlagd 
tid, enligt tabell B5 (ingen moms) 

 Utredningskostnader (vidarefakturering 
inklusive moms) 

 Övrigt enligt avtal 

  

Genomförandefrågor enligt principavtal och 
exploateringsavtal 

 Handläggningskostnad per timme nedlagd 
tid enligt tabell B5 (ingen moms) 

 Övrigt enligt avtal 

 

B 7 B 7 Planavgift genom bygglov 

 När plankostnadsavtal saknas tas plankostnaden ut i samband med bygglov 

 Formel för beräkning; mPBB x OF x PF x N (se tabell B1) 

 Planavgift kan debiteras om det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (9 kap 31 § 
a-c PBL).  

Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § PBL) eller vid tidsbegränsat 
bygglov (9 kap 33 § PBL). 

 Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift ut för berörd byggrätt 
inom det område som ändrats. 

 Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre detaljplaner (antagna före 1 juli 1987), 
tas planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens område om åtgärden som ska utföras endast har stöd i 
ändringen i detaljplanen (till exempel inredning av vindar). 

 För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende ska OF användas enligt tabell 1. 

 För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor som för nybyggnad. 

 Tidsersättning debiteras i ärenden som inte går att definiera enligt ovan, till exempel där intressenten eller 
sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA. 

 

B 8 Planavgift genom bygglov 

Beräkningsfaktor Planfaktor(PF) som förs in i formel för beräkning av avgift = mPBB x PF x N (se tabell B1) 

Objekt PF Nybyggnad PF tillbyggnad/ändring 

Enbostadshus (oberoende av 
area) 

1200 600 

F.d. Fastighetsplan i separat ärende 

Åtgärd Planfaktor (PF)  

Upphävande av detaljplan 300  
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TAXA FÖR KUNGSBACKA KOMMUNS PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET                  

Avser bygglov-, plan-, kart- och mätningsverksamhet 

1. Inledande bestämmelser 

Taxan tillämpas avseende nedanstående punkter i den utsträckning som närmare föreskrivs i nedanstående 
taxebestämmelser. 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked 
2. beslut om lov, 
3. tekniska samråd och slutsamråd, 
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 
5. upprättande av nybyggnadskartor. 
6. framställning av arkivbeständiga handlingar, 
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§ plan- och bygglagen (PBL), och 
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder i samband med handläggning av lov- eller 

tillsynsärenden. 
Kostnader för övrig kart- och mätningsverksamhet. 

Kommunen tar ut planavgift enligt 12 kap 9 § PBL för att täcka programkostnader och kostnader för andra 
åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om 
byggnadsnämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad, eller annan anläggning  
(16 kap 7 § PBL) och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. 

Taxan är beslutad med stöd av 12 kap 8 § plan- och bygglagen (PBL), (2010:900) 

 

Allmänna bestämmelser 

Beräkning av avgift 

Avgift enligt tabell 

2. Beräkningsgrunder  

Avgiften för en viss åtgärd framgår av fastställda taxatabeller. Beloppen i taxatabellerna har beräknats 
genom att en framräknad handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en 
genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser. 

Avgift tas ut enligt de grunder eller principer som framgår av 2 kap. 6 § kommunallagen (KL) samt i 12 kap. 
10 § PBL. Kommunen får inte ta ut högre avgifter än den genomsnittliga självkostnaden för den typ av 
besked, beslut eller handläggning som avgiften gäller. Vid beräkningen av självkostnaderna får alla relevanta 
direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till att ingå i beräkningen. Exempel på direkta 
kostnader är personalkostnader, personalomkostnader, material och utrustning. Exempel på indirekta 
kostnader är lokalkostnader, administrationskostnader och fördelade gemensamma kostnader.  

Handläggningskostnaden per timme i tabell A1-A21 har beräknats genom att kommunens genomsnittliga 
kostnad i kronor per år för en handläggare inom myndighetsområdet dividerats med den genomsnittliga 
handläggningstiden per handläggare. Beräkningen har gjorts i en mall som SKR tagit fram för ändamålet. 

Beloppen i taxetabellerna A1-A21 har beräknats genom att den beräknade handläggningskostnaden per 
timme för verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som 
åtgärden avser.  

I tabell A22, A23, B4, B7 och B8 beräknas avgiften i enlighet med en formel. I tabell B6 framgår princip för 
beräkning av handläggningskostnad per timme, se även tabell B5. Prisbasbelopp fastställs årligen av 
regeringen. I formelberäkning används en tusendels prisbasbelopp, milliprisbasbelopp (mPBB). 
Areabestämning i de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA förekommer, används mätregler enligt 
Svensk Standards senaste upplaga.  
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Gällande taxa  

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer.  

Program- och plankostnadsavtal  
Avtal om program- och plankostnader med mera kan tecknas mellan kommunen och fastighetsägare, även 
kallad exploatör. I avtalet regleras de verkliga kostnader som kommunen har för att föra planförslaget till 
antagande. Avtalet reglerar förutsättningar och principer som gäller vid framtagande av planprogram och 
detaljplan, till exempel ansvars- och kostnadsfördelning, ersättning om planarbete avbryts, övriga åtaganden 
m.m. När kostnaden har reglerats genom avtal blir det inte aktuellt med uttag av planavgift i samband med 
bygglov.  

Ansökan om planbesked  

Avgift tas ut för handläggning av ansökan och beslut om planbesked. Avgift för planbesked tas ut även om 
beslutet är att kommunen inte avser att pröva den begärda åtgärden genom planläggning. 

Principavtal och exploateringsavtal  
Principavtal och exploateringsavtal kan tecknas mellan kommunen och fastighetsägare även kallad 
exploatör, enligt kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. I de fall där 
exploateringsavtal är aktuellt ska principavtal tecknas mellan kommunen och byggherren exploatören innan 
detaljplanearbete påbörjas, med undantag av när det är uppenbart obehövligt. Principavtalet reglerar också 
den huvudsakliga fördelningen av kostnader och ansvar för detaljplanens genomförande, vilket får sin 
slutliga reglering i exploateringsavtalet. I avtalen regleras därmed även de kostnader kommunen har för 
nedlagd tid avseende genomförandet av detaljplanen.  

Exploateringsavtalet förhandlas löpande under planprocessen och ska vara undertecknat av byggherren 
exploatören före detaljplanen antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige. Detaljplanen antas efter 
att kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige godkänt exploateringsavtalet.  

Planavgift vid bygglov  
Planavgift tas ut i samband med bygglov när det inte är praktiskt genomförbart att teckna program- och 
plankostnadsavtal till exempel när många fastighetsägare ingår i planområdet.  

Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall bygglov beviljas med liten 
avvikelse.  

Kommunens principer för uttag av planavgift genom bygglov och justeringsfaktor (N) framgår av tabell B7.  

Rätten att fatta beslut om ändring av justeringsfaktorn (N) delegeras till byggnadsnämnden. 

Timdebitering  
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den framräknade 
handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet.  

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman har använt för inläsning av ärendet, 
kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning i övrigt i 
ärendet samt föredragning och beslut.  

Handläggningskostnad  
A – Taxetabeller för lov anmälan m.m.: Handläggningskostnaden per timme är 1 250 kronor. 

B – Taxetabeller för fysisk samhällsplanering: Taxatabeller för fysisk samhällsplanering: se vidare tabell B5, 
s. 23. Handläggningskostnaden per timme är 1 000 kronor. 
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Tidsersättning  
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden inom sitt 
verksamhetsområde och kommunstyrelsen inom sitt verksamhetsområde, om skälig avgift grundad på 
tidsersättning. 

Höjning/sänkning av avgift 

Finner byggnadsnämnden, inom sitt verksamhetsområde eller kommunstyrelsen inom sitt 
verksamhetsområde, att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, äger nämnden för 
visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta. 
 

3. Mervärdesskatt 

Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.  

Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt tabell A16, A22, A23 och B6. 

 

4. Ändring av taxan 

Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige. 

Indexjustering av avgiftsbelopp 

Avgiftsbeloppen i tabell A 1-21 i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Byggnadsnämnden ska får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera avgiftsbeloppen (fasta 
avgifter och timavgifter) i tabell A 1-21 i denna taxa med den procentsats för PKV som är publicerad på 
SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 

Avgiftsbeloppen i tabell A 22-23 samt tabell B i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från 
milliprisbelopp (mPBB) för innevarande kalenderår. 

 

5. Övriga upplysningar 

Betalning av avgift  
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne erhållit kommunens beslut, 
beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits.  

Avgift får även tas ut i förskott. 

Icke utnyttjade bygglov 
På sökandens begäran sker avräkning av preliminärt debiterade avgifter för åtgärder efter beslut om bygglov 
vilka byggnadsnämnden inte har vidtagit. I de fall bygglovet inte har utnyttjats sker återbetalning tidigast när 
bygglovet har upphört att gälla.  

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras.  

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen, det vill säga preskription sker i regel 
efter tio år. 

Dröjsmålsränta  

Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från 
förfallodagen till dess betalning sker.  
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Upplysning om överklagande  

Kommunfullmäktiges beslut om taxa kan överklagas i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning 
enligt kommunallagen 10 kap (13 kap 1 § PBL).  

Kommunens beslut om avgift kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Den som vill överklaga ska lämna 
handlingarna till kommunen inom tre veckor från den dag beslutet har tagits emot. Kommunen prövar om 
överklagandet har kommit in i rätt tid  

Därefter överlämnas handlingarna till Länsstyrelsen som prövar överklagandet, som första instans (13 kap 3 
§ PBL).  
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A Taxetabeller för lov, anmälan mm 
    

A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader  

Ärendetyp Avgift 
A 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus 

 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder som 
garage, carportar, förråd samt rivning, mur och eldstad 
förutsatt att det ingår i samma ansökan. 

Planenligt 31 250 kr 

A 1.2 Liten avvikelse 36 250 kr 

A 1.3 Med gällande 
förhandsbesked 

35 000 kr 

A 1.4 Utanför planlagt område 
och utan förhandsbesked 

47 500 kr 

A 1.5 Nybyggnad av ett fritidshus 
 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder som 
garage, carportar, förråd samt rivning, mur och eldstad 
förutsatt att det ingår i samma ansökan. 

Planenligt 28 750 kr 

A 1.6 Liten avvikelse 33 750 kr 

A 1.7 Med gällande 
förhandsbesked 

32 500 kr 

A 1.8 Utanför planlagt område 
och utan förhandsbesked 

40 000 kr 

A 1.9 Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd  
 
Till exempel större garage, förråd, gästhus samt båthus. 

Planenligt 18 750 kr 

A 1.10 Liten avvikelse 22 500 kr 

A 1.11 Utanför planlagt område 22 500 kr 

A 1.12 Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd 
 
Till exempel mindre garage, förråd, gästhus samt båthus. 

Planenligt 10 000 kr 

A 1.13 Liten avvikelse 13 750 kr 

A 1.14 Utanför planlagt område 13 750 kr 

A 1.15 Tillbyggnad, med tekniskt samråd 
 
Till exempel större ändringar av en- och tvåbostadshus som 
innebär en ökning av byggnadens volym där en 
kontrollansvarig krävs, exempelvis tillbyggnader i två plan 
och badrum. 

Planenligt 18 750 kr 

A 1.16 Liten avvikelse 22 500 kr 

A 1.17 Utanför planlagt område 22 500 kr 

A 1.18 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd 
 
Till exempel mindre ändringar som innebär en ökning av 
byggnadens volym, exempelvis tillbyggnader av en- och 
tvåbostadhus, garage och förråd. 

Planenligt 10 000 kr 

A 1.19 Liten avvikelse 13 750 kr 

A 1.20 Utanför planlagt område 13 750 kr 

A 1.21 Tillbyggnad och nybyggnad av mycket enkel karaktär, utan 
tekniskt samråd 
 
Till exempel oisolerade växthus, uterum och skärmtak. 

Planenligt 5 625 kr 

A 1.22 Liten avvikelse 8 125 kr 

A 1.23 Utanför planlagt område 8 125 kr 

A 1.24 Utvändig ändring, med tekniskt samråd 
 
Till exempel där fasadändringen påverkar den bärande 
konstruktionen. 

Planenligt 15 625 kr 

A 1.25 Liten avvikelse 16 875 kr 

file:///C:/Users/christina.nordberg/Kungsbacka%20kommun/BF%20MH%20ledningsgrupp%20-%20Dokument/STABEN/Taxor/Taxa%20f%c3%b6r%20Plan-%20och%20Byggverksamhet%202023/Uppdatering%20220314%20timber%c3%a4kningar%20bygglovstaxan.xls%23TblTid1
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A 1.26 Utvändig ändring, utan tekniskt samråd 
 
Till exempel mindre fasadändring som insättning av fönster 
och dörr, samt byte av fasadmaterial. 

Planenligt 5 000 kr 

A 1.27 Liten avvikelse 6 250 kr 

A 1.28 All övrig ändring, med tekniskt samråd 
 
Till exempel ändrad användning från bostad till kontor, 
frisör, restaurang eller hunddagis där kontrollansvarig krävs. 

Planenligt 18 125 kr 

A 1.29 Liten avvikelse 23 125 kr 

A 1.30 Utanför planlagt område 23 125 kr 

A 1.31 All övrig ändring, utan tekniskt samråd 
 
Till exempel ändrad användning från bostad till kontor, 
frisör, restaurang eller hunddagis. 

Planenligt 11 875 kr 

A 1.32 Liten avvikelse 16 875 kr 

A 1.33 Utanför planlagt område 16 875 kr 

A 1.34 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller 
tvåbostadshus utöver det första, i en och samma ansökan 
(gruppbebyggelse) 

  50 % avdrag 
från full avgift 
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A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader 

Ärendetyp Avgift 
A 2.1 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd 

 
Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadshus. 
 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder samt 
murar förutsatt att de ingår i samma ansökan. 

Planenligt 21 250 kr 

A 2.2 Liten avvikelse 26 250 kr 

A 2.3 Utanför planlagt område 32 500 kr 

A 2.4 Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd 
 
Till exempel sophus, cykelrum, förråd, carport, sjöbod. 

Planenligt 13 750 kr 

A 2.5 Liten avvikelse 18 750 kr 

A 2.6 Utanför planlagt område 25 000 kr 

A 2.7 Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA) 
 
Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadshus. 
 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder samt 
murar förutsatt att de ingår i samma ansökan. 

Planenligt 47 500 kr 

A 2.8 Liten avvikelse 60 000 kr 

A 2.9 Utanför planlagt område 66 250 kr 

A 2.10 Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA) 
 
Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadshus. 
 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder samt 
murar förutsatt att de ingår i samma ansökan. 

Planenligt 81 250 kr 

A 2.11 Liten avvikelse 93 750 kr 

A 2.12 Utanför planlagt område 100 000 kr 

A 2.13 Nybyggnad ≥ 5001 kvm (BTA+OPA) 
 
Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadshus. 
 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder samt 
murar förutsatt att de ingår i samma ansökan. 

Planenligt 98 750 kr 

A 2.14 Liten avvikelse 111 250 kr 

A 2.15 Utanför planlagt område 117 500 kr 

A 2.16 Nybyggnad av enkla, oisolerade byggnader, utan tekniskt 
samråd 
 
Till exempel lagertält och lagerlokaler. 

Planenligt 21 250 kr 

A 2.17 Liten avvikelse 22 500 kr 

A 2.18 Utanför planlagt område 28 750 kr 

A 2.19 Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd 
 
Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig. 

Planenligt 17 500 kr 

A 2.20 Liten avvikelse 22 500 kr 

A 2.21 Utanför planlagt område 22 500 kr 

A 2.22 Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd 
 
Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus.  

Planenligt 11 250 kr 

A 2.23 Liten avvikelse 16 250 kr 

A 2.24 Utanför planlagt område 16 250 kr 

A 2.25 Tillbyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA) 
 
Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig. 

Planenligt 42 500 kr 

A 2.26 Liten avvikelse 55 000 kr 

A 2.27 Utanför planlagt område 55 000 kr 

A 2.28 Tillbyggnad ≥ 1001 (BTA+OPA) 
 

Planenligt 70 000 kr 
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A 2.29 Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig. 

Liten avvikelse 82 500 kr 

A 2.30 Utanför planlagt område 82 500 kr 

A 2.31 Utvändig ändring, med tekniskt samråd 
 
Till exempel där fasadändringen påverkar den bärande 
konstruktionen. 

Planenligt 16 250 kr 

A 2.32 Liten avvikelse 21 250 kr 

A 2.33 Utvändig ändring, utan tekniskt samråd 
 
Till exempel mindre fasadändring som insättning av fönster 
och dörr, samt byte av fasadmaterial. 

Planenligt 10 000 kr 

A 2.34 Liten avvikelse 15 000 kr 

A 2.35 All övrig ändring, med tekniskt samråd 
 
Ändrad användning av byggnadens användningssätt från till 
exempel kontor, frisör, verkstad till exempelvis restaurang, 
bostad eller hunddagis där kontrollansvarig krävs. 

Planenligt 41 250 kr 

A 2.36 Liten avvikelse 46 250 kr 

A 2.37 Utanför planlagt område 46 250 kr 

A 2.38 All övrig ändring, utan tekniskt samråd 
 
Ändrad användning av byggnadens användningssätt från till 
exempel kontor, frisör, verkstad till exempelvis restaurang, 
bostad eller hunddagis. 

Planenligt 21 250 kr 

A 2.39 Liten avvikelse 26 250 kr 

A 2.40 Utanför planlagt område 26 250 kr 

A 2.41 Nybyggnad av enklare karaktär 101-1000 kvm 
(BTA+OPA), med tekniskt samråd 
 
Till exempel oisolerat ridhus eller maskinhall. 

Planenligt 31 250 kr 

A 2.42 Liten avvikelse 36 250 kr 

A 2.43 Utanför planlagt område 42 500 kr 

A 2.44 Inglasning av balkong för flerbostadshus    5 625 kr 

A 2.45 Ytterligare en inglasning av balkong på samma fastighet i 
ansökningar som omfattar inglasning av flera balkonger 

  1 250 kr 
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A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar samt inglasning av balkong 

flerbostadshus 

Ärendetyp Avgift 
A 3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning som följer detaljplan. 5 625 kr 

A 3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning utanför planlagt 
område, eller som avviker från detaljplan. 

8 125 kr 

A 3.3 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet i ansökningar som omfattar 
flera skyltar eller ljusanordningar 

1 250 kr 

    
A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 

Ärendetyp Avgift 
A 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 

djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, 
småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum 
som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och 
andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för 
varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster 
eller torn 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) 
är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är 
mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en 
vindturbin med en diameter som är större än tre meter 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 
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A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och 

plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) 

Ärendetyp Avgift 
A 5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 

ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd 
Planenligt 13 125 kr 

A 5.2 Liten avvikelse 15 625 kr 

A 5.3 Utanför planlagt område 15 625 kr 

A 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd 

Planenligt 8 125 kr 

A 5.5 Liten avvikelse 10 625 kr 

A 5.6 Utanför planlagt område 10 625 kr 

A 5.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av parkeringsplatser utomhus, med tekniskt 
samråd 

Planenligt 13 125 kr 

A 5.8 Liten avvikelse 15 625 kr 

A 5.9 Utanför planlagt område 15 625 kr 

A 5.10 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 8 125 kr 

A 5.11 Liten avvikelse 10 625 kr 

A 5.12 Utanför planlagt område 10 625 kr 

A 5.13 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av transformatorstation, utan tekniskt samråd 

Planenligt 8 125 kr 

A 5.14 Liten avvikelse 10 625 kr 

A 5.15 Utanför planlagt område 10 625 kr 

    
A 6 Tidsbegränsade lov och nytt lov inom ramen för tidigare beviljat lov 

Ärendetyp Avgift 
A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär inom ramen för 

tidigare beviljat lov 
50 % avdrag 

från full avgift 
A 6.2 Förlängning av tidsbegränsat lov inom ramen för tidigare beviljat lov 50 % avdrag 

från full avgift 
A 6.3 Ny prövning på grund av ändringar från tidigare beviljat, och med fortfarande gällande 

beslut om, lov 
Timdebitering, 

dock minst 2 
timmar 

A 6.4 Tidsbegränsade lov 25 % avdrag 
från full avgift 

      
A 7 Strandskyddsdispens 

Ärendetyp Avgift 
A 7.1 Strandskyddsdispens 11 250 kr 
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A 8 Anmälningspliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 

 
11 875 kr 

A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 
 

5 625 kr 

A 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har 
undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd 

8 750 kr 

A 8.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har 
undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd 

5 000 kr 

A 8.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande 
delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt samråd 

11 875 kr 

A 8.6 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande 
delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd 

5 000 kr 

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss 
 

5 000 kr 

A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal 
 

4 375 kr 

A 8.9 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd 10 625 kr 

A 8.10 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd 4 375 kr 

A 8.11 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 
byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd 

10 625 kr 

A 8.12 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 
byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd 

4 375 kr 

A 8.13 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt 
samråd 

13 125 kr 

A 8.14 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt 
samråd 

5 000 kr 

A 8.15 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c 
plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd 

12 500 kr 

A 8.16 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c 
plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd 

5 000 kr 

A 8.17 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd 16 875 kr 

A 8.18 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd 6 250 kr 

A 8.19 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- 
och bygglagen, med tekniskt samråd 
 
Attefallshus 

12 500 kr 

A 8.20 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- 
och bygglagen, utan tekniskt samråd 
 
Attefallshus 

6 875 kr 
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A 8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § 
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 
 
Attefallsbostadshus 

13 125 kr 

A 8.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § 
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 
 
Attefallsbostadshus 

6 875 kr 

A 8.23 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen så att 
den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen 

6 875 kr 

A 8.24 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 1 plan- och 
bygglagen, med tekniskt samråd 
 
Attefallstillbyggnad 

12 500 kr 

A 8.25 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 plan- och 
bygglagen, utan tekniskt samråd 
 
Attefallstillbyggnad 

6 250 kr 

A 8.26 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan- och bygglagen, 
utan tekniskt samråd 

6 875 kr 

A 8.27 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och 
bygglagen, med tekniskt samråd 

13 125 kr 

A 8.28 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och 
bygglagen, utan tekniskt samråd 

6 250 kr 
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A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder  

Ärendetyp Avgift 
A 9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 

 
 

14 375 kr 

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 
 

 

8 750 kr 

    
A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov 

Ärendetyp Avgift 
A 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 

 
 

15 625 kr 

A 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 
 

 

10 625 kr 

A 10.3 Åtgärd avseende komplementbyggnad som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 
 

6 875 kr 

    
A 11 Förhandsbesked 

Ärendetyp Avgift 
A 11.1 Förhandsbesked 

 
Utanför planlagt område 23 125 kr 

A 11.2 Förhandsbesked 
 

Innanför planlagt område 14 375 kr 

    
A 12 Villkorsbesked 

Ärendetyp Avgift 
A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering, 

dock minst 2 
timmar 

    
A 13 Ingripandebesked  

Ärendetyp Avgift 
A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering, 

dock minst 2 
timmar 
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A 14 Extra platsbesök 

Ärendetyp Avgift 
A 14.1 Ytterligare tekniska samråd, utöver det första, per styck 

 
 

5 000 kr 

A 14.2 Ytterligare arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 
 

 

5 000 kr 

A 14.3 Ytterligare slutsamråd, utöver det första, per styck 
 

 

5 000 kr 

A 14.4 Ytterligare tekniska samråd, utöver det första, per styck för nybyggnad eller tillbyggnad ≥ 
1001 (BTA+OPA) 

10 000 kr 

A 14.5 Ytterligare arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck för nybyggnad eller tillbyggnad ≥ 
1001 (BTA+OPA) 

10 000 kr 

A 14.6 Ytterligare slutsamråd, utöver det första, per styck för nybyggnad eller tillbyggnad ≥ 1001 
(BTA+OPA) 

10 000 kr 

A 14.7 Ytterligare startbesked, utöver det första per styck 5 000 kr 

A 14.8 Ytterligare startbesked, utöver det första per styck för nybyggnad eller tillbyggnad över 
>1001 (BTA+OPA) 

10 000 kr 

A 14.9 Beslut om ny kontrollansvarig 3 750 kr 
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A 15 Upprättande av nybyggnadskarta 

Ärendetyp Avgift 
A 15.1 För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt 

område. Fastighetens yta 0–5000 kvm 
Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 

9 375 kr 

A 15.2 Kontroll och uppdatering av 
befintlig nybyggnadskarta 

4 375 kr 

A 15.3 För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt 
område. Fastighetens yta ≥ 5001 kvm 

Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 

Timdebitering, 
dock minst 7,5 

timmar 
A 15.4 Kontroll och uppdatering av 

befintlig nybyggnadskarta 
Timdebitering, 
dock minst 3,5 

timmar 
A 15.5 För nybyggnad av bostadshus utanför 

detaljplanelagt område.  
Fastighetens yta 0–5000 kvm 

Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 

6 875 kr 

A 15.6 Kontroll och uppdatering av 
befintlig nybyggnadskarta 

3 125 kr 

A 15.7 För nybyggnad av bostadshus utanför 
detaljplanelagt område. 
 Fastighetens yta ≥ 5001 kvm 

Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 

Timdebitering, 
dock minst 5,5 

timmar 
A 15.8 Kontroll och uppdatering av 

befintlig nybyggnadskarta 
Timdebitering, 
dock minst 2,5 

timmar 
A 15.9 För tillbyggnad av bostadshus, ny- och tillbyggnad 

av komplementbyggnad och andra små, enkla 
byggnader, eller i andra fall då nybyggnadskarta 
enligt ärendetyp 15.1–15.8 inte krävs. 

Kartunderlag 938 kr 

A 15.10 Kartunderlag inkl. fältmätning 
(enkel) 

3 125 kr 

A 15.11 Kartunderlag inkl. fältmätning 
(komplicerad) 

5 625 kr 

A 15.12 Tillägg dwg-fil 465 kr 
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A 16 Utstakning och lägeskontroll 

Ärendetyp Avgift 
A 16.1 Utstakning av huvudbyggnad samt komplementbyggnad vid 

sammatillfälle (vid utstakning av flera likartade byggnader 
inom samma uppdrag och exploateringsområde reduceras 
avgiften med 30%).  
Moms tillkommer. 

Grovutstakning 6 250 kr 
+ moms 

A 16.2 Finutstakning 8 750 kr 
+ moms 

A 16.3 Grov- och finutstakning 12 500 kr 
+ moms 

A 16.4 Utstakning av enbart komplementbyggnad.  
Moms tillkommer. 

Grovutstakning 3 750 kr 
+ moms 

A 16.5 Finutstakning 5 000 kr 
+ moms 

A 16.6 Utstakning av avstånd till gräns vid tillbyggnad.  
Moms tillkommer. 

  4 375 kr 
+ moms 

A 16.7 Lägeskontroll (vid lägeskontroll av flera likartade byggnader 
inom samma uppdrag och exploateringsområde reduceras 
avgiften med 30%).  
Moms tillkommer. 

  4 375 kr 
+ moms 

A 16.8 B-fix (byggfix).  
Moms tillkommer. 

  1 875 kr 
+ moms 

A 16.9 Godkännande av sakkunnig för utstakning i egen regi. 
Ingen moms tillkommer. 

  1 875 kr 
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A 17 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 

Ärendetyp Avgift 
A 17.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i 

någon av taxans övriga tabeller 
I enlighet med 
tillämplig tabell 

A 17.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns 
i någon av taxans övriga tabeller 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 
    

A 18 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder  

Ärendetyp Avgift 
A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder   Timdebitering, 

dock minst 2 
timmar 

    
A 19 Avslag  

Ärendetyp Avgift 
A 19.1 Avslag   Timdebitering, 

dock minst 2 
timmar 

    
A 20 Avskrivning 

Ärendetyp Avgift 
A 20.1 Avskrivning   Timdebitering, 

dock minst 1 
timme 

    
A 21 Avvisning 

Ärendetyp Avgift 
A 21.1 Avvisning   Timdebitering, 

dock minst 2 
timmar 
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A 22 Utskrift av karta och ortofoto på papper eller pdf  

Ärendetyp Avgift 
A 22.1 Primärkarta.  

Moms tillkommer. 
A4, skala 1:500                                     

210 kr  
+moms 

A 22.2 A4, skala 1:1000                                        
236 kr  

+ moms 
A 22.3 A3, skala 1:500                                        

236 kr  
+ moms 

A 22.4 A3, skala 1:1000  
263 kr  

+ moms 
A 22.5 Övriga format eller skala Offert 

A 22.6 Ortofoto.  
Moms tillkommer. 

A4                                          
79 kr  

+ moms 
A 22.7 A3                                          

105 kr  
+ moms 

A 22.8 Laserscanning    Offert  

A 22.9 Kungsbackakartan.  
Moms tillkommer. 

A0                                        
210 kr  

+ moms  
A 22.10 Övriga utskrifter   Offert 

    
A 23 Digital geografisk information 

Ärendetyp Avgift 
A 23.1 Primärkarta., pris per hektar.  

Moms tillkommer. 
1-5 ha                                     

1 575 kr  
+ moms  

A 23.2 Därefter 100 kr per ha    

A 23.3 >10 ha Offert 

A 23.4 Dwg-fil för bostadsfastighet.  
Moms tillkommer. 

Max 1 500 kvm                                        
525 kr  

+ moms 
A 23.5 Leveranskostnad per köp av geodataprodukter.  

Moms tillkommer. 
Administration och 
leveranspaketering 

Timdebitering, 
dock minst 
0,5 timmar 
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TAXA FÖR KUNGSBACKA KOMMUNS PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET                  

Avser bygglov-, plan-, kart- och mätningsverksamhet 

B Taxetabeller för fysisk planering 
B 1 Förklaring av benämningar som används i formelberäkningar 

 mPBB = milliprisbasbelopp  

 

Prisbasbeloppet fastställs årligen av regeringen. 
Milliprisbasbelopp = en tusendels prisbasbelopp.  

 OF = Objektsfaktor 

 

Summan av BTA + OPA 
Sätts enligt tabell B2 t.o.m. 10 000 m².  
Därutöver höjs OF med 1 per 1 000 m².  
(Exempel: OF 10 000 m² = 101,  
11 000 m² = 102) 

 PF = Planfaktor  Grundas på vilken sorts planarbete det handlar om.  
Olika fasta värden för olika sorters planarbete 

 N = Justeringsfaktor  Justeringsfaktorn är 0,6 för planavgifter. 

 BTA = Bruttoarea  Sammanlagda ytan av våningsplanen 

 OPA = Öppenarea  Area under tak som är gjord för vistelse eller förvaring och 
som omsluts helt eller delvis av öppna sidor. 

 BYA = Byggnadsarea  

 

Area som byggnaden tar upp på marken inklusive 
utstickande byggnadsdelar tex. balkong. 
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Avser bygglov-, plan-, kart- och mätningsverksamhet 

B 2 Objektsfaktor (OF) 

 

Area (m2): BTA + OPA OF 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovspliktiga komplementbyggnader 

0 - 49 4 

50 - 129 6 

130 – 199 8 

200 – 299 10 

300 – 499 14 

500 – 799 20 

800 – 1 999 26 

2 000 – 2 999 36 

3 000 - 3 999 46 

4 000 – 4 999 56 

5 000 – 5 999 64 

6 000 – 7 999 72 

8 000 – 9 999 100 

10 000 – 14 999 125 

15 000 – 24 999 170 

50 000 – 100 000 235 

100 000 -  400 

Mycket enkla byggnader <50 kvm  

I separat ärende tex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enl. (PBL 9 
kap. 4-6 §§) skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande. 

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA + 
OPA. 

I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa 
byggnaders totala BTA och OPA. 

+3/1000 kvm 
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TAXA FÖR KUNGSBACKA KOMMUNS PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET                  

Avser bygglov-, plan-, kart- och mätningsverksamhet 

 

B 3 Planfaktor (PF) 

 PF PF PF 

mPBB x OF x PF x N Nybyggnad Tillbyggnad Ändring 

Områdesbestämmelser 100 60 60 

Detaljplan inkl. program 220 100 100 

Fastighetsrättsliga  
åtgärder i detaljplan 

80 40 40 

 

 

B 4 Ansökan om planbesked 

Kommunen tar ut en avgift för alla planbesked, även om beskedet är nej till fortsatt planering 

Avgiftsnivå utifrån åtgärdens omfattning Kriterier Formel 

Enkel åtgärd  Mindre projekt av enklare karaktär; 
ny- eller tillbyggnad av bostadshus 
omfattande högst två lägenheter 

 Ny- eller tillbyggnad av 
verksamheter upp till totalt 250 m² 
bruttoarea eller övriga projekt med 
en markarea om högst 2 000 m²  

 Ändrad markanvändning till något 
av ovanstående. 

 Projektet ligger inom eller i direkt 
anslutning till detaljplanerad 
markanvändning av samma 
karaktär. 

200 mPBB 

Medelstor åtgärd Projekt som inte uppfyller några kriterier 
för enkel eller stor åtgärd 

300 mPBB 

Stor åtgärd  Projekt av större omfattning; mer än 
100 lägenheter  

 Verksamhetsprojekt omfattande 
mer än 5 000 m² bruttoarea eller 
övriga projekt omfattande mer än 
20 000 m² markarea  

 Ändrad markanvändning till något 
av ovanstående.  

 Ärenden som kan antas innebära 
betydande miljöpåverkan. 

400 mPBB 
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TAXA FÖR KUNGSBACKA KOMMUNS PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET                  

Avser bygglov-, plan-, kart- och mätningsverksamhet 

B 5 Handläggningskostnad per timme nedlagd tid Kr/timme (moms tillkommer inte) 

 1 000 kr 

Kostnaden per timme beräknas utifrån ett snitt av kommunens samlade kostnader för personalen inom verksamheten 

Löneintervall (månadslön) kr Kr/timme (moms tillkommer inte) 

- 22 000 600 

22 001 – 28 000 700 

28 001 – 34 000 800 

34 001 – 40 000 900 

40 001 – 46 000 1 000 

46 001 -  1 200 

 

B 6  Planprogram, detaljplan, områdesbestämmelser och genomförande av detaljplaner 

 Kostnad reglerad i avtal mellan kommunen och exploatör 

 Ärendetyp  Kostnadsinnehåll 

  

Planprogram, detaljplaner och områdesbestämmelser 
enligt program- och plankostnadsavtal 

 Handläggningskostnad per timme nedlagd 
tid, enligt tabell B5 (ingen moms) 

 Utredningskostnader (vidarefakturering 
inklusive moms) 

 Övrigt enligt avtal 

  

Genomförandefrågor enligt principavtal och 
exploateringsavtal 

 Handläggningskostnad per timme nedlagd 
tid enligt tabell B5 (ingen moms) 

 Övrigt enligt avtal 

 

B 7 B 7 Planavgift genom bygglov 

 När plankostnadsavtal saknas tas plankostnaden ut i samband med bygglov 

 Formel för beräkning; mPBB x OF x PF x N (se tabell B1) 

 Planavgift kan debiteras om det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (9 kap 31 § 
a-c PBL).  

Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § PBL) eller vid tidsbegränsat 
bygglov (9 kap 33 § PBL). 

 Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift ut för berörd byggrätt 
inom det område som ändrats. 

 Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre detaljplaner (antagna före 1 juli 1987), 
tas planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens område om åtgärden som ska utföras endast har stöd i 
ändringen i detaljplanen (till exempel inredning av vindar). 

 För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende ska OF användas enligt tabell 1. 

 För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor som för nybyggnad. 

 Tidsersättning debiteras i ärenden som inte går att definiera enligt ovan, till exempel där intressenten eller 
sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA. 
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Avser bygglov-, plan-, kart- och mätningsverksamhet 

B 8 Planavgift genom bygglov 

Beräkningsfaktor Planfaktor (PF) som förs in i formel för beräkning av avgift = mPBB x PF x N (se tabell B1) 

Objekt PF Nybyggnad PF tillbyggnad/ändring 

Enbostadshus (oberoende av area) 1200 600 

F.d. Fastighetsplan i separat ärende 

Åtgärd Planfaktor (PF)  

Upphävande av detaljplan 300  
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Avser bygglov-, plan-, kart- och mätningsverksamhet 

 

 

Beslutad av: 

[Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf] 

Gäller från: 1 januari 2023 

Ansvarig förvaltning: Bygg- och Miljöförvaltningen 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/


Tabell nr Rubrik Länk till 
taxetabell

Länk till 
tidsuppskattning

A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader → →
A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader → →
A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar samt inglasning av balkong flerbostadshus → →
A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 → →
A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) → →
A 6 Tidsbegränsade lov och nytt lov inom ramen för tidigare beviljat lov → →
A 7 Strandskyddsdispens → →
A 8 Anmälningspliktiga åtgärder → →
A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder → →

A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov → →
A 11 Förhandsbesked → →
A 12 Villkorsbesked → →
A 13 Ingripandebesked → →
A 14 Extra platsbesök → →
A 15 Upprättande av nybyggnadskarta → →
A 16 Utstakning och lägeskontroll → →
A 17 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) → →
A 18 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder → →
A 19 Avslag → →
A 20 Avskrivning → →
A 21 Avvisning → →
A 22 Utskrift av karta och ortofoto på papper eller pdf → →
A 23 Digital geografisk information → →



← Till Översikt

Start av 
ärende

Bygglov-
prövning

Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 1.1 Planenligt 1 5 2 4,5 2 3 4,5 2 1 25 31 250 kr

A 1.2 Liten avvikelse 1 9 2 4,5 2 3 4,5 2 1 29 36 250 kr

A 1.3 Med gällande förhandsbesked 1 8 2 4,5 2 3 4,5 2 1 28 35 000 kr

A 1.4 Utanför planlagt område och 
utan förhandsbesked 1 18 2 4,5 2 3 4,5 2 1 38 47 500 kr

A 1.5 Planenligt 1 4 2 4 2 3 4 2 1 23 28 750 kr

A 1.6 Liten avvikelse 1 8 2 4 2 3 4 2 1 27 33 750 kr

A 1.7 Med gällande förhandsbesked 1 7 2 4 2 3 4 2 1 26 32 500 kr

A 1.8 Utanför planlagt område och 
utan förhandsbesked 1 13 2 4 2 3 4 2 1 32 40 000 kr

A 1.9 Planenligt 1 2 2 2,5 1 2 2,5 1 1 15 18 750 kr

A 1.10 Liten avvikelse 1 5 2 2,5 1 2 2,5 1 1 18 22 500 kr

A 1.11 Utanför planlagt område 1 5 2 2,5 1 2 2,5 1 1 18 22 500 kr

A 1.12 Planenligt 1 2 2 0 1 0 0 1 1 8 10 000 kr

A 1.13 Liten avvikelse 1 5 2 0 1 0 0 1 1 11 13 750 kr

A 1.14 Utanför planlagt område 1 5 2 0 1 0 0 1 1 11 13 750 kr

A 1.15 Planenligt 1 2 2 2,5 1 2 2,5 1 1 15 18 750 kr

A 1.16 Liten avvikelse 1 5 2 2,5 1 2 2,5 1 1 18 22 500 kr

A 1.17 Utanför planlagt område 1 5 2 2,5 1 2 2,5 1 1 18 22 500 kr

A 1.18 Planenligt 1 2 2 0 1 0 0 1 1 8 10 000 kr

A 1.19 Liten avvikelse 1 5 2 0 1 0 0 1 1 11 13 750 kr

A 1.20 Utanför planlagt område 1 5 2 0 1 0 0 1 1 11 13 750 kr

A 1.21 Planenligt 0,5 1 1 0 1 0 0 0,5 0,5 4,5 5 625 kr

A 1.22 Liten avvikelse 0,5 3 1 0 1 0 0 0,5 0,5 6,5 8 125 kr

A 1.23 Utanför planlagt område 0,5 3 1 0 1 0 0 0,5 0,5 6,5 8 125 kr

A 1.24 Planenligt 0,5 1 1 3 1 2 2 1 1 12,5 15 625 kr

A 1.25 Liten avvikelse 0,5 2 1 3 1 2 2 1 1 13,5 16 875 kr

A 1.26 Planenligt 0,5 1 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 4 5 000 kr

Ärendetyp

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

TidsuppskattningA 1

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus

I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder som 
garage, carportar, förråd samt rivning, mur och eldstad  förutsatt att 
det ingår i samma ansökan.

Utvändig ändring, med tekniskt samråd

Till exempel där fasadändringen påverkar den bärande 
konstruktionen.
Utvändig ändring, utan tekniskt samråd

         
    

Nybyggnad av ett fritidshus

I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder som 
garage, carportar, förråd samt rivning, mur och eldstad förutsatt att 
det ingår i samma ansökan.

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd 

Till exempel större garage, förråd, gästhus samt båthus.

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd

Till exempel mindre garage, förråd, gästhus samt båthus.

Tillbyggnad, med tekniskt samråd

Till exempel större ändringar av en- och tvåbostadshus som innebär 
en ökning av byggnadens volym där en kontrollansvarig krävs, 
exempelvis tillbyggnader i två plan och badrum.

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd

Till exempel mindre ändringar som innebär en ökning av 
byggnadens volym, exempelvis tillbyggnader av en- och 
tvåbostadhus, garage och förråd.

Tillbyggnad och nybyggnad av mycket enkel karaktär, utan tekniskt 
samråd

Till exempel oisolerade växthus, uterum och skärmtak.



A 1.27 Liten avvikelse 0,5 2 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 5 6 250 kr

A 1.28 Planenligt 0,5 2 2 3 1 2 2 1 1 14,5 18 125 kr

A 1.29 Liten avvikelse 0,5 6 2 3 1 2 2 1 1 18,5 23 125 kr

A 1.30 Utanför planlagt område 0,5 6 2 3 1 2 2 1 1 18,5 23 125 kr

A 1.31 Planenligt 0,5 2 2 0 2 0 0 2 1 9,5 11 875 kr

A 1.32 Liten avvikelse 0,5 6 2 0 2 0 0 2 1 13,5 16 875 kr

A 1.33 Utanför planlagt område 0,5 6 2 0 2 0 0 2 1 13,5 16 875 kr

A 1.34
Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus 
utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse) 50 % avdrag 

från full avgift

    

Till exempel mindre fasadändring som insättning av fönster och 
dörr, samt byte av fasadmaterial.

All övrig ändring, med tekniskt samråd

Till exempel ändrad användning från bostad till kontor, frisör, 
restaurang eller hunddagis där kontrollansvarig krävs.

All övrig ändring, utan tekniskt samråd

Till exempel ändrad användning från bostad till kontor, frisör, 
restaurang eller hunddagis.



← Till Översikt

Start av 
ärende

Bygglov-
prövning

Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 2.1 Planenligt 1 4 2 2 1 3 2 1 1 17 21 250 kr

A 2.2 Liten avvikelse 1 8 2 2 1 3 2 1 1 21 26 250 kr

A 2.3 Utanför planlagt område 1 13 2 2 1 3 2 1 1 26 32 500 kr

A 2.4 Planenligt 1 5 2 0 1 0 0 1 1 11 13 750 kr

A 2.5 Liten avvikelse 1 9 2 0 1 0 0 1 1 15 18 750 kr

A 2.6 Utanför planlagt område 1 14 2 0 1 0 0 1 1 20 25 000 kr

A 2.7 Planenligt 1 12 2 6 4 5 5 2 1 38 47 500 kr

A 2.8 Liten avvikelse 1 22 2 6 4 5 5 2 1 48 60 000 kr

A 2.9 Utanför planlagt område 1 27 2 6 4 5 5 2 1 53 66 250 kr

A 2.10 Planenligt 1 22 2 10 6 10 8 5 1 65 81 250 kr

A 2.11 Liten avvikelse 1 32 2 10 6 10 8 5 1 75 93 750 kr

A 2.12 Utanför planlagt område 1 37 2 10 6 10 8 5 1 80 100 000 kr

A 2.13 Planenligt 1 32 2 12 6 12 8 5 1 79 98 750 kr

A 2.14 Liten avvikelse 1 42 2 12 6 12 8 5 1 89 111 250 kr

A 2.15 Utanför planlagt område 1 47 2 12 6 12 8 5 1 94 117 500 kr

A 2.16 Planenligt 1 7 2 0 3 0 0 3 1 17 21 250 kr

A 2.17 Liten avvikelse 1 8 2 0 3 0 0 3 1 18 22 500 kr

A 2.18 Utanför planlagt område 1 13 2 0 3 0 0 3 1 23 28 750 kr

A 2.19 Planenligt 1 3 2 2 1 2 1 1 1 14 17 500 kr

A 2.20 Liten avvikelse 1 7 2 2 1 2 1 1 1 18 22 500 kr

A 2.21 Utanför planlagt område 1 7 2 2 1 2 1 1 1 18 22 500 kr

A 2.22 Planenligt 1 3 2 0 1 0 0 1 1 9 11 250 kr

A 2.23 Liten avvikelse 1 7 2 0 1 0 0 1 1 13 16 250 kr

A 2.24 Utanför planlagt område 1 7 2 0 1 0 0 1 1 13 16 250 kr

A 2.25 Planenligt 1 10 2 5 4 4 5 2 1 34 42 500 kr

A 2.26 Liten avvikelse 1 20 2 5 4 4 5 2 1 44 55 000 kr

A 2.27 Utanför planlagt område 1 20 2 5 4 4 5 2 1 44 55 000 kr

A 2.28 Planenligt 1 17 2 8 6 8 8 5 1 56 70 000 krTillbyggnad ≥ 1001 (BTA+OPA)

        
     

Nybyggnad av enkla, oisolerade byggnader, utan tekniskt samråd

Till exempel lagertält och lagerlokaler.

Ärendetyp

A 2 Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadhus.

I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder samt murar 
förutsatt att de ingår i samma ansökan

Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Till exempel sophus, cykelrum, förråd, carport, sjöbod.

Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA)

Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadhus.

I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder samt murar 
förutsatt att de ingår i samma ansökan
Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA)

Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadhus.

I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder samt murar 
förutsatt att de ingår i samma ansökan
Nybyggnad ≥ 5001 kvm (BTA+OPA)

Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadhus.

I kostnaden ingår även tilhörande komplementåtgärder samt murar 
förutsatt att de ingår i samma ansökan

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus. 

Tillbyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA)

Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.



A 2.29 Liten avvikelse 1 27 2 8 6 8 8 5 1 66 82 500 kr

A 2.30 Utanför planlagt område 1 27 2 8 6 8 8 5 1 66 82 500 kr

A 2.31 Planenligt 1 2 2 2 1 2 1 1 1 13 16 250 kr

A 2.32 Liten avvikelse 1 6 2 2 1 2 1 1 1 17 21 250 kr

A 2.33 Planenligt 1 2 2 0 1 0 0 1 1 8 10 000 kr

A 2.34 Liten avvikelse 1 6 2 0 1 0 0 1 1 12 15 000 kr

A 2.35 Planenligt 1 10 2 5 3 4 5 2 1 33 41 250 kr

A 2.36 Liten avvikelse 1 14 2 5 3 4 5 2 1 37 46 250 kr

A 2.37 Utanför planlagt område 1 14 2 5 3 4 5 2 1 37 46 250 kr

A 2.38 Planenligt 1 8 2 0 3 0 0 2 1 17 21 250 kr

A 2.39 Liten avvikelse 1 12 2 0 3 0 0 2 1 21 26 250 kr

A 2.40 Utanför planlagt område 1 12 2 0 3 0 0 2 1 21 26 250 kr

A 2.41 Planenligt 1 5 2 4 3 3 4 2 1 25 31 250 kr

A 2.42 Liten avvikelse 1 9 2 4 3 3 4 2 1 29 36 250 kr

A 2.43 Utanför planlagt område 1 14 2 4 3 3 4 2 1 34 42 500 kr

A 2.44 Inglasning av balkong flerbostadshus 0,5 1 0,5 0 1 0 0 1 0,5 4,5 5 625 kr

A 2.45
Ytterligare en inglasning av balkong på samma fastighet i 
ansökningar som omfattar inglasning av flera balkonger 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 250 kr

Ändringar: Start av ärende: Tidigare 2 timmar justerat till 1 timme 
Expediering och kungörelse: Tidigare 3 timmar justerat till 2 timmar

   

Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig.

Nybyggnad av enklare karaktär 101-1000 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd

Till exempel oisolerat ridhus eller maskinhall.

All övrig ändring, med tekniskt samråd

Ändrad användning av byggnadens användningssätt från till 
exempel kontor, frisör, verkstad till exempelvis restaurang, bostad 
eller hunddagis där kontrollansvarig krävs.

All övrig ändring, utan tekniskt samråd

Ändrad användning av byggnadens användningssätt från till 
exempel kontor, frisör, verkstad till exempelvis restaurang, bostad 
eller hunddagis.

Utvändig ändring, med tekniskt samråd

Till exempel där fasadändringen påverkar den bärande 
konstruktionen.
Utvändig ändring, utan tekniskt samråd

Till exempel mindre fasadändring som insättning av fönster och dörr, 
samt byte av fasadmaterial.



← Till Översikt

Start av ärende Bygglov-
prövning

Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 3.1
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning som 
följer detaljplan. 0,5 1 0,5 0 1 0 0 1 0,5 5 5 625 kr

A 3.2
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning 
utanför planlagt område, eller som avviker från detaljplan. 0,5 3 0,5 0 1 0 0 1 0,5 7 8 125 kr

A 3.3
Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet i 
ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 250 kr

Ärendetyp

A 3

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar samt inglasning av balkong flerbostadshus

Tidsuppskattning



← Till Översikt

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
Avgift

A 4.1 Timdebitering, dock 
minst 2 timmar

A 4.2 Timdebitering, dock 
minst 2 timmar

A 4.3 Timdebitering, dock 
minst 2 timmar

A 4.4 Timdebitering, dock 
minst 2 timmar

A 4.5 Timdebitering, dock 
minst 2 timmar

A 4.6 Timdebitering, dock 
minst 2 timmar

A 4.7 Timdebitering, dock 
minst 2 timmar

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är 
hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på 
ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en 
diameter som är större än tre meter

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Ärendetyp

A 4 Tidsuppskattning

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, 
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller 
gruvdrift



← Till Översikt

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)
Start av 
ärende

Bygglov-
prövning

Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 5.1 Planenligt 0,5 2 1 1 1 2 1 1 1 10,5 13 125 kr

A 5.2 Liten avvikelse 0,5 4 1 1 1 2 1 1 1 12,5 15 625 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 0,5 4 1 1 1 2 1 1 1 12,5 15 625 kr

A 5.4 Planenligt 0,5 2 1 0 1 0 0 1 1 6,5 8 125 kr

A 5.5 Liten avvikelse 0,5 4 1 0 1 0 0 1 1 8,5 10 625 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 0,5 4 1 0 1 0 0 1 1 8,5 10 625 kr

A 5.7 Planenligt 0,5 2 1 1 1 2 1 1 1 10,5 13 125 kr

A 5.8 Liten avvikelse 0,5 4 1 1 1 2 1 1 1 12,5 15 625 kr

A 5.9 Utanför planlagt område 0,5 4 1 1 1 2 1 1 1 12,5 15 625 kr

A 5.10 Planenligt 0,5 2 1 0 1 0 0 1 1 6,5 8 125 kr

A 5.11 Liten avvikelse 0,5 4 1 0 1 0 0 1 1 8,5 10 625 kr

A 5.12 Utanför planlagt område 0,5 4 1 0 1 0 0 1 1 8,5 10 625 kr

A 5.13 Planenligt 0,5 2 1 0 1 0 0 1 1 6,5 8 125 kr

A 5.14 Liten avvikelse 0,5 4 1 0 1 0 0 1 1 8,5 10 625 kr

A 5.15 Utanför planlagt område 0,5 4 1 0 1 0 0 1 1 8,5 10 625 kr

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
transformatorstation, utan tekniskt samråd

Ärendetyp

A 5 Tidsuppskattning

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
mur eller plank, med tekniskt samråd

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
mur eller plank, utan tekniskt samråd



← Till Översikt

Start av 
ärende

Lovprövning Expediering 
och kungörelse 

Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av 
säsongskaraktär inom ramen för tidigare beviljat lov

50 % avdrag från full 
avgift

A 6.2 Förlängning av tidsbegränsat lov inom ramen för tidigare beviljat lov 50 % avdrag från full 
avgift

A 6.3 Ny prövning på grund av ändringar från tidigare beviljat, och med 
fortfarande gällande beslut om, lov

Timdebitering, dock minst 
2 timmar

A 6.4 Tidsbegränsade lov 25 % avdrag från full 
avgift

Start av 
ärende

Lovprövning/ 
besök

Expediering 
och kungörelse 

Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 7.1 Strandskyddsdispens 1 6 1 1 9 11 250 kr

A 6

Tidsbegränsade lov och nytt lov inom ramen för tidigare beviljat lov

Tidsuppskattning

Ärendetyp

A 7 Tidsuppskattning

Strandskyddsdispens

Ärendetyp



← Till Översikt

Start av 
ärende

Handläggning 
av anmälan

Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 0,5 1 0,5 3 1 1 1 1 0,5 9,5 11 875 kr

A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 0,5 1 0,5 0 1 0 0 1 0,5 4,5 5 625 kr

A 8.3
Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen 
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt 
samråd

0,5 1 1 1 1 0 1 1 0,5 7 8 750 kr

A 8.4
Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen 
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt 
samråd

0,5 1 1 0 0,5 0 0 0,5 0,5 4 5 000 kr

A 8.5
Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, med tekniskt samråd

0,5 1 0,5 3 1 1 1 1 0,5 9,5 11 875 kr

A 8.6
Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning 
påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd

0,5 1 0,5 0 0,5 0 0 1 0,5 4 5 000 kr

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss 0,5 1 0,5 0 0,5 0 0 1 0,5 4 5 000 kr

A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal 0,5 1 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0,5 3,5 4 375 kr

A 8.9 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med 
tekniskt samråd 0,5 1 0,5 1,5 1 1 1 1,5 0,5 8,5 10 625 kr

A 8.10 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan 
tekniskt samråd 0,5 1 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0,5 3,5 4 375 kr

A 8.11 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning 
eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd 0,5 1 0,5 1,5 1 1 1 1,5 0,5 8,5 10 625 kr

A 8.12

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för 
vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan 
tekniskt samråd 0,5 1 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0,5 3,5 4 375 kr

A 8.13 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i 
byggnaden, med tekniskt samråd 0,5 1 2 2 0,5 2 1 1 0,5 10,5 13 125 kr

A 8.14 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i 
byggnaden, utan tekniskt samråd 0,5 1 0,5 0 0,5 0 0 1 0,5 4 5 000 kr

A 8.15

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 
kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller 
motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd

0,5 1 0,5 3 0,5 1 2 1,5 0.5 10 12 500 kr

A 8.16

Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 
kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller 
motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd

0,5 1 0,5 0 0,5 0 0 1 0,5 4 5 000 kr

A 8.17
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt 
samråd 0,5 2 0,5 3 0,5 2 3 1,5 0,5 13,5 16 875 kr

Ärendetyp

A 8 Tidsuppskattning

Anmälningspliktiga åtgärder



A 8.18
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt 
samråd 0,5 2 0,5 0 0,5 0 0 1 0,5 5 6 250 kr

A 8.19

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

Attefallshus

0,5 2,5 0,5 1 1 1 2 1 0,5 10 12 500 kr

A 8.20

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

Attefallshus

0,5 2 0,5 0 1 0 0 1 0,5 5,5 6 875 kr

A 8.21

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

Attefallsbostadshus

0,5 2,5 0,5 1 1 1 2,5 1 0,5 10,5 13 125 kr

A 8.22

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

Attefallsbostadshus

0,5 2 0,5 0 1 0 0 1 0,5 5,5 6 875 kr

A 8.23
Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- 
och bygglagen så att den blir ett sådant komplementbostadshus som 
avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen

0,5 2 0,5 0 1 0 0 1 0,5 5,5 6 875 kr

A 8.24

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 
st. 1 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd

Attefallstillbyggnad

0,5 2 0,5 1 1 1 2,5 1 0,5 10 12 500 kr

A 8.25

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 
st 1 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

Attefallstillbyggnad

0,5 2 0,5 0 0,5 0 0 1 0,5 5 6 250 kr

A 8.26 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 
2 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 0,5 2 0,5 0 1 0 0 1 0,5 5,5 6 875 kr

A 8.27 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som 
avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 0,5 2 0,5 2 1 1 2 1 0,5 10,5 13 125 kr

A 8.28 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som 
avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 0,5 2 0,5 0 1 0 0 0,5 0,5 5 6 250 kr



← Till Översikt

Start av ärende Lovprövning Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 0,5 3 0,5 2,5 1 1 1 1 1 11,5 14 375 kr

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 0,5 3 0,5 0 1 0 0 1 1 7 8 750 kr

Start av ärende Lovprövning Expediering 
och kungörelse 

Tekniskt 
samråd 

Startbesked Arbets-
platsbesök

Slutsamråd Slutbesked Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 0,5 4 0,5 2,5 1 1 1 1 1 12,5 15 625 kr

A 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 0,5 4 0,5 0 1,5 0 0 1 1 8,5 10 625 kr

A 10.3 Åtgärd avseende komplementbyggnad som kräver rivningslov, utan 
tekniskt samråd 0,5 2 0,5 0 1 0 0 1 0,5 5,5 6 875 kr

Ärendetyp

A 9 Tidsuppskattning

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Ärendetyp

A 10 Tidsuppskattning

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov



← Till Översikt

Start av ärende Prövning av ansökan Expediering 
och kungörelse

Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 11.1 Förhandsbesked Utanför planlagt 
område 0,5 16 1 1 18,5 23 125 kr

A 11.2 Förhandsbesked Innanför planlagt 
område 0,5 9 1 1 11,5 14 375 kr

Avgift

A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering, dock 
minst 2 timmar

Avgift

A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering, dock 
minst 2 timmar

A 11 Tidsuppskattning

Förhandsbesked

A 12 Tidsuppskattning

Villkorsbesked

Ärendetyp

A 13 Tidsuppskattning

Ingripandebesked

Ärendetyp

Ärendetyp



← Till Översikt

Utförande Summa tid Avgift

A 14.1 Ytterligare tekniska samråd, utöver det första, per styck 4 4 5 000 kr

A 14.2 Ytterligare arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 4 4 5 000 kr

A 14.3 Ytterligare slutsamråd, utöver det första, per styck 4 4 5 000 kr

A 14.4 Ytterligare tekniska samråd, utöver det första, per styck för 
nybyggnad eller tillbyggnad ≥ 1001 (BTA+OPA) 8 8 10 000 kr

A 14.5 Ytterligare arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck för 
nybyggnad eller tillbyggnad ≥ 1001 (BTA+OPA) 8 8 10 000 kr

A 14.6 Ytterligare slutsamråd, utöver det första, per styck för nybyggnad 
eller tillbyggnad ≥ 1001 (BTA+OPA) 8 8 10 000 kr

A 14.7 Ytterligare startbesked, utöver det första per styck 4 4 5 000 kr

A 14.8 Ytterligare startbesked, utöver det första per styck för nybyggnad 
eller tillbyggnad över >1001 (BTA+OPA) 8 8 10 000 kr

A 14.9 Beslut om ny kontrollansvarig 3 3 3 750 kr

A 14 Tidsuppskattning

Extra platsbesök

Ärendetyp



← Till Översikt

Start av 
ärende

Fältkontroll Utredning och 
mätning

Kartritning Införande av 
anslutnings-

punkt

Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 15.1 Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 0,5 4,5 2 0,5 7,5 9 375 kr

A 15.2 Kontroll och uppdatering av 
befintlig nybyggnadskarta 0,5 2 0,5 0,5 3,5 4 375 kr

A 15.3 Nyupprättande av 
nybyggnadskarta

Timdebitering, dock 
minst 7,5 timmar

A 15.4 Kontroll och uppdatering av 
befintlig nybyggnadskarta

Timdebitering, dock 
minst 3,5 timmar

A 15.5 Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 0,5 4 0,5 0,5 5,5 6 875 kr

A 15.6 Kontroll och uppdatering av 
befintlig nybyggnadskarta 0,5 2 0 0 2,5 3 125 kr

A 15.7 Nyupprättande av 
nybyggnadskarta

Timdebitering, dock 
minst 5,5 timmar

A 15.8 Kontroll och uppdatering av 
befintlig nybyggnadskarta

Timdebitering, dock 
minst 2,5 timmar

A 15.9 Kartunderlag 0 0,75 0,75 938 kr

A 15.10 Kartunderlag inkl. fältmätning 
(enkel) 0,5 2 0 2,5 3 125 kr

A 15.11 Kartunderlag inkl. fältmätning 
(komplicerad) 0,5 4 0 4,5 5 625 kr

A 15.12 Tillägg dwg-fil 465 kr

Ärendetyp

A 15 Tidsuppskattning

Upprättande av nybyggnadskarta

För tillbyggnad av bostadshus, ny- och tillbyggnad av 
komplementbyggnad och andra små, enkla byggnader, eller i 
andra fall då nybyggnadskarta enligt ärendetyp 15.1-15.8 inte 
krävs.

För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt område. Fastighetens 
yta 0-5000 kvm

För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt område. Fastighetens 
yta ≥ 5001 kvm

För nybyggnad av bostadshus utanför detaljplanelagt område. 
Fastighetens yta 0-5000 kvm

För nybyggnad av bostadshus utanför detaljplanelagt område. 
Fastighetens yta ≥ 5001 kvm



← Till Översikt

Start av ärende Utredning och 
beräkning

Mätning Avslut av 
ärende

Summa tid Avgift

A 16.1 Grovutstakning 0,5 1 3 0,5 5 6 250 kr

A 16.2 Finutstakning 0,5 1 5 0,5 7 8 750 kr

A 16.3 Grov- och finutstakning 0,5 1 8 0,5 10 12 500 kr

A 16.4 Grovutstakning 0,5 0,5 2 0 3 3 750 kr

A 16.5 Finutstakning 0,5 0,5 3 0 4 5 000 kr

A 16.6 Utstakning av avstånd till gräns vid tillbyggnad. Moms tillkommer. 0,5 0 2,5 0,5 3,5 4 375 kr

A 16.7
Lägeskontroll (vid lägeskontroll av flera likartade byggnader inom 
samma uppdrag och exploateringsområde reduceras avgiften med 
30%). Moms tillkommer.

0 0 3 0,5 3,5 4 375 kr

A 16.8 B-fix (byggfix). Moms tillkommer. 0 0 1 0,5 1,5 1 875 kr

A 16.9 Godkännande av sakkunnig för utstakning i egen regi 1,5 0 0 0 1,5 1 875 kr

Ärendetyp

A 16 Tidsuppskattning

Utstakning och lägeskontroll

Utstakning av huvudbyggnad samt komplementbyggnad vid 
sammatillfälle (vid utstakning av flera likartade byggnader inom 
samma uppdrag och exploateringsområde reduceras avgiften med 
30%). Moms tillkommer.

Utstakning av enbart komplementbyggnad. Moms tillkommer.



← Till Översikt

Avgift

A 17.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip 
motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller

I enlighet med 
tillämplig tabell

A 17.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip 
motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller

Timdebitering, dock 
minst 2 timmar

Avgift

A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering, dock 
minst 2 timmar

Avgift

A 19.1 Avslag Timdebitering, dock 
minst 2 timmar

Avgift 

A 20.1 Avskrivning Timdebitering, dock 
minst 1 timme

Avgift

A 21.1 Avvisning Timdebitering, dock 
minst 2 timmar

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Ärendetyp

A 21 Tidsuppskattning

Avvisning

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

A 20 Tidsuppskattning

Avskrivning

A 19 Tidsuppskattning

Avslag

A 17 Tidsuppskattning

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

A 18 Tidsuppskattning

Ärendetyp



← Till Översikt

Formel* Faktor mpbb 2023 Avgift 

A 22.1 A4, skala 1:500 Faktor*mpbb 4 52,5 210 kr

A 22.2 A4, skala 1:1000 Faktor*mpbb 4,5 52,5 236 kr

A 22.3 A3, skala 1:500 Faktor*mpbb 4,5 52,5 236 kr

A 22.4 A3, skala 1:1000 Faktor*mpbb 5 52,5 263 kr

A 22.5 Övriga format eller skala Offert

A 22.6 A4 Faktor*mpbb 1,5 52,5 79 kr

A 22.7 A3 Faktor*mpbb 2 52,5 105 kr

A 22.8 Laserscanning Offert

A 22.9 Kungsbackakartan. Moms tillkommer. A0 Faktor*mpbb 4 52,5 210 kr

A 22.10 Övriga utskrifter Offert

Formel* Faktor mpbb 2023 Avgift 

A 23.1 1-5 ha Faktor*mpbb 30 52,5 1 575 kr

A 23.2 Därefter 100 kr per ha 

A 23.3 >10 ha Offert

A 22 Tidsuppskattning

Utskrift av karta och ortofoto på papper eller pdf 
Ärendetyp

Primärkarta. Moms tillkommer.

Ortofoto. Moms tillkommer.

A 23 Tidsuppskattning

Digital geografisk information

Ärendetyp

Primärkarta., pris per hektar. Moms tillkommer.



A 23.4 Dwg-fil för bostadsfastighet. Moms tillkommer. Max 1 500 kvm Faktor*mpbb 10 52,5 525 kr

A 23.5 Leveranskostnad per köp av geodataprodukter. Moms tillkommer. Administration och 
leveranspaketering

Timdebitering, 
dock minst 0,5 

timmar

 * mpbb = milliprisbasbelopp



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (74) 
Byggnadsnämnden Datum 
 2022-08-25 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 224 

Ny taxa för plan- och byggverksamheten 

Beslut 
Byggnadsnämnden godkänner Taxa för plan- och byggverksamheten i Kungsbacka kommun 
daterad 2022–06–22 och översänder den till kommunfullmäktige för fastställande. 

Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska börja gälla från och med 1 januari 2023 och tillämpas på 
de ärenden som kommer in från och med denna tidpunkt. 

Kommunfullmäktige beslutar att handläggningskostnad per timme för tabell A sätts till 1250 
kronor. 

Kommunfullmäktige ger byggnadsnämnden i uppdrag att årligen justera avgiftsbeloppen i tabell A 
enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av Sveriges kommuner och Regioner 
(SKR). Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden framlägger förslag till Kungsbacka kommunfullmäktige att anta ny taxa för 
plan- och bygglovsverksamheten i Kungsbacka kommun, i enlighet med bifogat förslag, daterat i 
juni 2022.  

Bygg- och miljöförvaltningen har sett över nu gällande taxa för plan- och byggverksamheten i syfte 
att förenkla dess tillämpning. Syftet med taxan är vidare att kommunen ska kunna få täckning för 
sina kostnader i de delar av verksamheten som taxan omfattar. Förutom en ny grafisk layout som 
syftar till att skapa enhetlighet bland kommunens samtliga taxadokument framgår i förslag till ny 
taxa att samtliga avgifter tillhörande byggverksamhetens ärendetyper har bearbetats för att bättre 
avspegla den faktiska tidsåtgång som krävs. Till följd av detta har genomsnittliga 
handläggningstider justerats och antal timmar för administrativa åtgärder i ärenden avseende lov 
och förhandsbesked minskats då dessa handläggningsmoment bedöms vara av enklare slag och ta 
mindre tid i anspråk. Föreslagen justering av handläggningstider utgör även en följd av det 
effektiviserings- och automatiseringsarbete som har vidtagits av förvaltningen i vissa 
handläggningsmoment. I förslag till ny taxa har antalet kategorier av åtgärder inom lov- och 
förhandsbeskedsärenden blivit något fler och timtaxan för tabell A föreslås justeras till 1 250 
kronor. 

Föreslagen taxa kommer sammantaget att göra det lättare för kommunens medborgare att utläsa vad 
deras ansökan kommer att kosta. Minskad administrativt arbete på förvaltningen medför en positiv 
påverkan på ärenden utifrån ett sökandeperspektiv och att det blir ett korrekt utfall av den debitering 
som görs. Föreslagen justering av genomsnittlig tid utgör en anpassning till en tidsdebitering som är 
mer realistisk vilket även underlättar för tjänstepersoner att använda taxan. Föreslagen taxa kommer 
i likhet med nu aktuell taxa att vara självbärande av samtliga kostnader. I några enstaka ärendetyper 
till exempel avseende hissanordningar har avgiften sänkts. 

I ärenden avseende planverksamheten, tabell B, kommer samhällsbyggnadskontoret att komplettera 
ärendet med justeringar av avgiften för ansökan om planbesked inför beslut i Kommunstyrelsen. 
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Nedan följer en sammanställning av de viktigaste ändringar som föreslås:  

 Anpassning till nytt grafiskt utförande som är förenligt med kommunens riktlinjer för 
styrdokument 

 Nya taxebestämmelser efter en översyn och kvalitetssäkring av desamma 

 Redaktionella ändringar och förtydliganden av texter och rubriker   

 Justering av tid i genomsnittliga handläggningstider i tabeller A1-A3, A5, A8-A11  

 Tillägg av nya ärendetyper som tar bort ologiska konsekvenser i nuvarande gällande taxas 
debitering  

 Uppdatering av milliprisbasbelopp (mpbb) från 2019 till 2022 års värde i tabell A22-23. 

 Ny självkostnadsberäkning för handläggningskostnad per timme för tabell A  

Beskrivning av ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har sett över nu gällande plan- och bygglovstaxan i syfte att förenkla 
dess användning. Förvaltningen bedömer att det föreligger ett behov av att upprätta en ny taxa för 
kommunens plan- och byggverksamhet. Underlaget tar utgångspunkt i samma beräkningar som nu 
gällande taxa för plan- och byggverksamheten och beräkningsmodellen bygger även fortsatt på 
schabloner av dels olika åtgärder, dels olika handläggningsmoment som i kombination med 
varandra leder till slutlig avgiftsdebitering. Föreslagen ny taxa kommer även i likhet med nu aktuell 
taxa att vara neutral och självbärande av samtliga kostnader.  

I arbetet med framtagande av förslag till ny taxa har bygg- och miljöförvaltningen fördjupat sig i de 
olika verksamheternas tidsredovisning för att justera tidigare schabloner och genomsnittskostnader. 
Syftet med föreslagen nya taxa är att kommunen ska kunna få täckning för sina kostnader i de delar 
av verksamheten som taxan får omfatta. Förutom en ändrad layout som syftar till att skapa ökad 
tydlighet samt enhetlighet bland kommunens samtliga taxor framgår i förslaget att vissa poster har 
bearbetats för att olika åtgärder bättre ska spegla den faktiska tidsåtgång som krävs vid 
ärendehantering. Som en följd av detta har samtliga genomsnittliga handläggningstider justerats och 
antal timmar för åtgärder av administrativ natur i ärenden avseende lov och förhandsbesked har 
minskats då dessa handläggningsmoment bedöms vara av enklare slag och därmed tar mindre tid i 
anspråk. Föreslagen justering avspeglar effekten av det automatiserings- och effektiviseringsarbete 
som bygg- och miljöförvaltningen har vidtagit under vissa handläggningsmoment. I förslag till ny 
taxa har vidare antalet kategorier av åtgärder inom lov- och förhandsbeskedsärenden blivit fler. I 
några enstaka ärendetyper, till exempel avseende hissanordningar, har avgiften sänkts. Timtaxan i 
tabell A föreslås uppgå till 1 250 kronor. 

Föreslagen taxa kommer att göra det lättare för kommunmedborgare att utläsa vad deras ansökan 
kommer att kosta. Minskad administrativt arbete på förvaltningen medför en positiv påverkan på 
ärenden utifrån ett sökandeperspektiv och att det blir ett korrekt utfall av den debitering som görs.  
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Sammantaget innebär förslaget till den nya taxan en anpassning till ny nya riktlinjer, redaktionella 
ändringar samt ett grafiskt utförande som är enhetlig med kommunens övriga styrdokument i form 
av taxor.  

I ärenden avseende planverksamheten, tabell B, kommer samhällsbyggnadskontoret att komplettera 
ärendet med justeringar av avgiften för ansökan om planbesked inför beslut i Kommunstyrelsen. 

En sammanställning över samtliga ändringar i taxatabellerna följer nedan: 

 Redaktionella ändringar och förtydliganden av texter och rubriker   

 Genomsnittliga handläggningstider i tabeller A1-A3, A5, A8-A11   

o Justering av tid för start av ärende   

 Tidigare 2 h justerats till 1h  

 Tidigare 1 h justeras till 0,5h  

 Tidigare 0,5 h ligger kvar oförändrade  

 Justering av tid för expediering och kungörelse i tabeller A2 och A3  

o I tabell A2 minskas tiden för de ärendetyper som tidigare haft 3 h till 2 h, vilket innebär att 
samtliga ärendetyper omfattar 2 h handläggningstid för expediering och kungörelse  

o I tabell A3 minskas tiden för de ärendetyper som tidigare hade 1 h till 0,5 h.  

 Justering av tid för avslut av ärende från 1 till 0,5 timmar för ärendetyperna A3.1 och A3.2  

 Tillägg av 3 nya ärendetyper i tabell A14  

o A14.7 Ytterligare startbesked, utöver det första per styck  

o A14.8 Ytterligare startbesked, utöver det första per styck för nybyggnad eller tillbyggnad över 
>1001 (BTA+OPA)  

o A14.9 Beslut om ny kontrollansvarig  

 Uppdatering av milliprisbasbelopp (mpbb) från år 2019 till år 2022 i tabell A22-A23  

 Justering av genomsnittlig tid för prövning av förhandsbesked, A 11.1 och A11.2, ökat med 3 h. 

 Justering av genomsnittlig tid för ärendetyperna A2.7-A2.15 

o A2.7-A2.9 ökat 1 h för Tekniskt samråd och 1 h för Arbetsplatsbesök 

o A2.10-A2.12 ökat 2 h för Tekniskt samråd och 2 h för Arbetsplatsbesök 

o A2.13-A2.15 ökat 4 h för Tekniskt samråd och 4 h för Arbetsplatsbesök 

 Tillägg av 5 nya ärendetyper i tabell A2, A2.41-A2.45  

o Nybyggnad av enklare karaktär 101–1000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd  

 A2.41 planenligt  
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 A2.42 liten avvikelse  

 A2.43 utanför planlagt område  

o A2.44 Inglasning av balkong: flerbostadshus  

o A2.45 Ytterligare en inglasning av balkong på samma fastighet i ansökningar som omfattar 
inglasningar av flera balkonger A3.5 

 Tillägg av en ny ärendetyp i tabell A6  

o A 6.4 Tidsbegränsade lov 

 Minskning av handläggningstid för A8.7 - installation eller väsentlig ändring av hiss - med 1 h.  

o Startbesked justerat från 1 h till 0,5 h  

o Slutbesked justerat från 1,5 h till 1 h 

Beslutsunderlag 
Föreslagen ny taxa för plan- och byggverksamheten i Kungsbacka kommun, upprättad i juni 2022. 

Nu aktuell taxa för plan- och byggverksamheten i Kungsbacka kommun, antagen 2020-09-08, § 97. 

Beslutsunderlag  
Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2022-07-07, § 361 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-22  

Reviderad taxa plan- och bygglov, 2022-06-22 

Timberäkningar bygglovstaxan, 2022-06-22 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.  

Beslutet skickas till  
KSF/Samhällsbyggnadskontoret 
Kommunfullmäktige 
  



 
 

 

Bygg- och miljöförvaltningen    

 
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

info@kungsbacka.se 

www.kungsbacka.se 

 

Bygg- och miljöförvaltningen 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

1 (2) 
Datum 

2022-06-22 
Diarienummer 

BN 2022-000816 

 

Ny taxa för plan- och byggverksamheten  

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner Taxa för plan- och byggverksamheten i Kungsbacka kommun 

daterad 2022–06–22 och översänder den till kommunfullmäktige för fastställande. 

Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska börja gälla från och med 1 januari 2023 och tillämpas på 

de ärenden som kommer in från och med denna tidpunkt. 

Kommunfullmäktige beslutar att handläggningskostnad per timme för tabell A sätts till 1250 

kronor. 

Kommunfullmäktige ger byggnadsnämnden i uppdrag att årligen justera avgiftsbeloppen i tabell A 

enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av Sveriges kommuner och Regioner 

(SKR). Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden framlägger förslag till Kungsbacka kommunfullmäktige att anta ny taxa för 

plan- och bygglovsverksamheten i Kungsbacka kommun, i enlighet med bifogat förslag, daterat i 

juni 2022.  

Bygg- och miljöförvaltningen har sett över nu gällande taxa för plan- och byggverksamheten i syfte 

att förenkla dess tillämpning. Syftet med taxan är vidare att kommunen ska kunna få täckning för 

sina kostnader i de delar av verksamheten som taxan omfattar. Förutom en ny grafisk layout som 

syftar till att skapa enhetlighet bland kommunens samtliga taxadokument framgår i förslag till ny 

taxa att samtliga avgifter tillhörande byggverksamhetens ärendetyper har bearbetats för att bättre 

avspegla den faktiska tidsåtgång som krävs. Till följd av detta har genomsnittliga 

handläggningstider justerats och antal timmar för administrativa åtgärder i ärenden avseende lov 

och förhandsbesked minskats då dessa handläggningsmoment bedöms vara av enklare slag och ta 

mindre tid i anspråk. Föreslagen justering av handläggningstider utgör även en följd av det 

effektiviserings- och automatiseringsarbete som har vidtagits av förvaltningen i vissa 

handläggningsmoment. I förslag till ny taxa har antalet kategorier av åtgärder inom lov- och 

förhandsbeskedsärenden blivit något fler och timtaxan för tabell A föreslås justeras till 1 250 

kronor. 

Föreslagen taxa kommer sammantaget att göra det lättare för kommunens medborgare att utläsa vad 

deras ansökan kommer att kosta. Minskad administrativt arbete på förvaltningen medför en positiv 

påverkan på ärenden utifrån ett sökandeperspektiv och att det blir ett korrekt utfall av den debitering 

som görs. Föreslagen justering av genomsnittlig tid utgör en anpassning till en tidsdebitering som är 

mer realistisk vilket även underlättar för tjänstepersoner att använda taxan. Föreslagen taxa kommer 



 

 

i likhet med nu aktuell taxa att vara självbärande av samtliga kostnader. I några enstaka ärendetyper 

till exempel avseende hissanordningar har avgiften sänkts. 

I ärenden avseende planverksamheten, tabell B, kommer samhällsbyggnadskontoret att komplettera 

ärendet med justeringar av avgiften för ansökan om planbesked inför beslut i Kommunstyrelsen. 

Nedan följer en sammanställning av de viktigaste ändringar som föreslås:  

➢ Anpassning till nytt grafiskt utförande som är förenligt med kommunens riktlinjer för 

styrdokument 

➢ Nya taxebestämmelser efter en översyn och kvalitetssäkring av desamma 

➢ Redaktionella ändringar och förtydliganden av texter och rubriker   

➢ Justering av tid i genomsnittliga handläggningstider i tabeller A1-A3, A5, A8-A11  

➢ Tillägg av nya ärendetyper som tar bort ologiska konsekvenser i nuvarande gällande taxas 

debitering  

➢ Uppdatering av milliprisbasbelopp (mpbb) från 2019 till 2022 års värde i tabell A22-23. 

➢ Ny självkostnadsberäkning för handläggningskostnad per timme för tabell A  

Beskrivning av ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har sett över nu gällande plan- och bygglovstaxan i syfte att förenkla 

dess användning. Förvaltningen bedömer att det föreligger ett behov av att upprätta en ny taxa för 

kommunens plan- och byggverksamhet. Underlaget tar utgångspunkt i samma beräkningar som nu 

gällande taxa för plan- och byggverksamheten och beräkningsmodellen bygger även fortsatt på 

schabloner av dels olika åtgärder, dels olika handläggningsmoment som i kombination med 

varandra leder till slutlig avgiftsdebitering. Föreslagen ny taxa kommer även i likhet med nu aktuell 

taxa att vara neutral och självbärande av samtliga kostnader.  

I arbetet med framtagande av förslag till ny taxa har bygg- och miljöförvaltningen fördjupat sig i de 

olika verksamheternas tidsredovisning för att justera tidigare schabloner och genomsnittskostnader. 

Syftet med föreslagen nya taxa är att kommunen ska kunna få täckning för sina kostnader i de delar 

av verksamheten som taxan får omfatta. Förutom en ändrad layout som syftar till att skapa ökad 

tydlighet samt enhetlighet bland kommunens samtliga taxor framgår i förslaget att vissa poster har 

bearbetats för att olika åtgärder bättre ska spegla den faktiska tidsåtgång som krävs vid 

ärendehantering. Som en följd av detta har samtliga genomsnittliga handläggningstider justerats och 

antal timmar för åtgärder av administrativ natur i ärenden avseende lov och förhandsbesked har 

minskats då dessa handläggningsmoment bedöms vara av enklare slag och därmed tar mindre tid i 

anspråk. Föreslagen justering avspeglar effekten av det automatiserings- och effektiviseringsarbete 

som bygg- och miljöförvaltningen har vidtagit under vissa handläggningsmoment. I förslag till ny 

taxa har vidare antalet kategorier av åtgärder inom lov- och förhandsbeskedsärenden blivit fler. I 

några enstaka ärendetyper, till exempel avseende hissanordningar, har avgiften sänkts. Timtaxan i 

tabell A föreslås uppgå till 1 250 kronor. 

Föreslagen taxa kommer att göra det lättare för kommunmedborgare att utläsa vad deras ansökan 

kommer att kosta. Minskad administrativt arbete på förvaltningen medför en positiv påverkan på 

ärenden utifrån ett sökandeperspektiv och att det blir ett korrekt utfall av den debitering som görs.  

Sammantaget innebär förslaget till den nya taxan en anpassning till ny nya riktlinjer, redaktionella 

ändringar samt ett grafiskt utförande som är enhetlig med kommunens övriga styrdokument i form 

av taxor.  

I ärenden avseende planverksamheten, tabell B, kommer samhällsbyggnadskontoret att komplettera 

ärendet med justeringar av avgiften för ansökan om planbesked inför beslut i Kommunstyrelsen. 



 

 

En sammanställning över samtliga ändringar i taxatabellerna följer nedan: 

➢ Redaktionella ändringar och förtydliganden av texter och rubriker   

➢ Genomsnittliga handläggningstider i tabeller A1-A3, A5, A8-A11   

o Justering av tid för start av ärende   

▪ Tidigare 2 h justerats till 1h  

▪ Tidigare 1 h justeras till 0,5h  

▪ Tidigare 0,5 h ligger kvar oförändrade  

➢ Justering av tid för expediering och kungörelse i tabeller A2 och A3  

o I tabell A2 minskas tiden för de ärendetyper som tidigare haft 3 h till 2 h, vilket innebär att 

samtliga ärendetyper omfattar 2 h handläggningstid för expediering och kungörelse  

o I tabell A3 minskas tiden för de ärendetyper som tidigare hade 1 h till 0,5 h.  

➢ Justering av tid för avslut av ärende från 1 till 0,5 timmar för ärendetyperna A3.1 och A3.2  

➢ Tillägg av 3 nya ärendetyper i tabell A14  

o A14.7 Ytterligare startbesked, utöver det första per styck  

o A14.8 Ytterligare startbesked, utöver det första per styck för nybyggnad eller tillbyggnad över 

>1001 (BTA+OPA)  

o A14.9 Beslut om ny kontrollansvarig  

➢ Uppdatering av milliprisbasbelopp (mpbb) från år 2019 till år 2022 i tabell A22-A23  

➢ Justering av genomsnittlig tid för prövning av förhandsbesked, A 11.1 och A11.2, ökat med 3 h. 

➢ Justering av genomsnittlig tid för ärendetyperna A2.7-A2.15 

o A2.7-A2.9 ökat 1 h för Tekniskt samråd och 1 h för Arbetsplatsbesök 

o A2.10-A2.12 ökat 2 h för Tekniskt samråd och 2 h för Arbetsplatsbesök 

o A2.13-A2.15 ökat 4 h för Tekniskt samråd och 4 h för Arbetsplatsbesök 

➢ Tillägg av 5 nya ärendetyper i tabell A2, A2.41-A2.45  

o Nybyggnad av enklare karaktär 101–1000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd  

▪ A2.41 planenligt  

▪ A2.42 liten avvikelse  

▪ A2.43 utanför planlagt område  

o A2.44 Inglasning av balkong: flerbostadshus  

o A2.45 Ytterligare en inglasning av balkong på samma fastighet i ansökningar som omfattar 

inglasningar av flera balkonger A3.5 

➢ Tillägg av en ny ärendetyp i tabell A6  

o A 6.4 Tidsbegränsade lov 

➢ Minskning av handläggningstid för A8.7 - installation eller väsentlig ändring av hiss - med 1 h.  

o Startbesked justerat från 1 h till 0,5 h  

o Slutbesked justerat från 1,5 h till 1 h 



 

 

Beslutsunderlag 

Föreslagen ny taxa för plan- och byggverksamheten i Kungsbacka kommun, upprättad i juni 2022. 

Nu aktuell taxa för plan- och byggverksamheten i Kungsbacka kommun, antagen 2020-09-08, § 97. 

Bygg- och miljöförvaltningen i Kungsbacka kommun 

 

 

Kasra Hassirian 

Förvaltningsjurist 

 

 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-06-22  

Reviderad taxa plan- och bygglov, 2022-06-22 

Timberäkningar bygglovstaxan, 2022-06-22 

  

Beslutet skickas till  

KSF/Samhällsbyggnadskontoret 

KF 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Taxan tillämpas avseende nedanstående punkter i den utsträckning som närmare föreskrivs i 

nedanstående taxebestämmelser. 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 

2. ingripandebesked, 

3. beslut om lov, 

4. tekniska samråd och slutsamråd, 

5. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 

6. upprättande av nybyggnadskartor. 

7. framställning av arkivbeständiga handlingar, 

8. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41–41 b §§ PBL, och 

9. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder i samband med handläggning av lov- eller 

tillsynsärenden. 

Kommunen tar ut planavgift enligt 12 kap § 9 PBL för att täcka programkostnader och kostnader 

för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, 

om byggnadsnämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad, eller annan 

anläggning (16 kap § 7 PBL) och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller 

områdesbestämmelserna. 

Taxan är beslutad med stöd av 12 kap 8 § Plan- och bygglagen (PBL), (2010:900) 

 

Avgift tas ut enligt de grunder eller principer som framgår av 2 kap 6 § KL samt i 12 kap 10 § PBL. 

Kommunen får inte ta ut högre avgifter än den genomsnittliga självkostnaden för den typ av besked, 

beslut eller handläggning som avgiften gäller. Vid beräkningen av självkostnaderna får alla 

relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till ingå i beräkningen. 

Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader, material och utrustning. 

Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, administrationskostnader och fördelade 

gemensamma kostnader.  

Handläggningskostnaden per timme i tabell A1-A21 har beräknats genom att kommunens 

genomsnittliga kostnad i kronor per år för en handläggare inom myndighetsområdet dividerats med 

den genomsnittliga handläggningstiden per handläggare. Beräkningen har gjorts i en mall som SKR 

tagit fram för ändamålet. 

Beloppen i taxetabellerna A1-A21 har beräknats genom att den beräknade handläggningskostnaden 

per timme för verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av 

ärende som åtgärden avser.  

I tabell A22, A23, B4, B7 och B8 beräknas avgiften i enlighet med en formel. I tabell B6 framgår 

princip för beräkning av handläggningskostnad per timme, se även tabell B5. Prisbasbelopp 

fastställs årligen av regeringen. I formelberäkning används en tusendels prisbasbelopp, 

milliprisbasbelopp (mPBB). Areabestämning i de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA 

förekommer, används mätregler enligt Svensk Standards senaste upplaga.  

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer.  



 

  

Avtal om program- och plankostnader med mera kan tecknas mellan kommunen och fastighetsägare, även 

kallad exploatör. I avtalet regleras de verkliga kostnader som kommunen har för att föra planförslaget till 

antagande. Avtalet reglerar förutsättningar och principer som gäller vid framtagande av planprogram och 

detaljplan till exempel ansvars- och kostnadsfördelning, ersättning om planarbete avbryts, övriga åtaganden 

m.m. När kostnaden har reglerats genom avtal blir det inte aktuellt med uttag av planavgift i samband med 

bygglov.  

  

Principavtal och exploateringsavtal kan tecknas mellan kommunen och fastighetsägare även kallad 

exploatör, enligt kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. I de fall där 

exploateringsavtal är aktuellt ska principavtal tecknas mellan kommunen och byggherren innan 

detaljplanearbete påbörjas, med undantag av när det är uppenbart obehövligt. Principavtalet reglerar också 

den huvudsakliga fördelningen av kostnader och ansvar för detaljplanens genomförande, vilket får sin 

slutliga reglering i exploateringsavtalet. I avtalen regleras därmed även de kostnader kommunen har för 

nedlagd tid avseende genomförandet av detaljplanen.  

Exploateringsavtalet förhandlas löpande under planprocessen och ska vara undertecknat av byggherren före 

detaljplanen antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige. Detaljplanen antas efter att 

kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige godkänt exploateringsavtalet.  

  

Planavgift tas ut i samband med bygglov när det inte är praktiskt genomförbart att teckna program- och 

plankostnadsavtal till exempel när många fastighetsägare ingår i planområdet. Planavgift tas ut i samma 

omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall bygglov beviljas med liten avvikelse. Kommunens 

principer för uttag av planavgift genom bygglov och justeringsfaktor (N) framgår av tabell B7. Rätten att 

fatta beslut om ändring av justeringsfaktorn (N) delegeras till byggnadsnämnden.  

  

För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den framräknade 

handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet. Med 

handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman har använt för inläsning av ärendet, 

kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning i övrigt i 

ärendet samt föredragning och beslut.  

  

A – Taxatabeller för lov anmälan m.m.: Handläggningskostnaden per timme är 1 250 kronor. 

B – Taxatabeller för fysisk samhällsplanering: se vidare tabell B5, sid. 22.  

  

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om skälig 

avgift grundad på tidsersättning. 

Finner byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, äger 

nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta 

Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.  

Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt tabell A16, A22, A23 och B6. 



 

Avgiftsbeloppen i tabell A i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Byggnadsnämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera avgiftsbeloppen (fasta 

avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober 

månad året före avgiftsåret. 

  

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne erhållit kommunens beslut, 

beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits.  

Avgift får även tas ut i förskott. 

 

På sökandens begäran sker avräkning av preliminärt debiterade avgifter för åtgärder efter beslut om bygglov 

vilka byggnadsnämnden inte har vidtagit. I de fall bygglovet inte har utnyttjats sker återbetalning tidigast när 

bygglovet har upphört att gälla. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras. Tid 

för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen, dvs. preskription sker i regel efter tio år. 

Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från 

förfallodagen till dess betalning sker.  

Kommunfullmäktiges beslut om taxa kan överklagas i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning 

enligt kommunallagen 10 kap (13 kap 1 § PBL). Kommunens beslut om avgift kan överklagas genom 

förvaltningsbesvär. Den som vill överklaga ska lämna handlingarna till kommunen inom tre veckor från den 

dag beslutet har tagits emot. Kommunen prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid Därefter 

överlämnas handlingarna till Länsstyrelsen som prövar överklagandet, som första instans (13 kap 3 § PBL). 

 

  



 

A Taxetabeller för lov, anmälan mm     

A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader  

Ärendetyp Avgift 

A 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus 
 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder som 
garage, carportar, förråd samt rivning, mur och eldstad 
förutsatt att det ingår i samma ansökan. 

Planenligt 31 250 kr 

A 1.2 Liten avvikelse 36 250 kr 

A 1.3 Med gällande 
förhandsbesked 

35 000 kr 

A 1.4 Utanför planlagt område 
och utan förhandsbesked 

47 500 kr 

A 1.5 Nybyggnad av ett fritidshus 
 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder som 
garage, carportar, förråd samt rivning, mur och eldstad 
förutsatt att det ingår i samma ansökan. 

Planenligt 28 750 kr 

A 1.6 Liten avvikelse 33 750 kr 

A 1.7 Med gällande 
förhandsbesked 

32 500 kr 

A 1.8 Utanför planlagt område 
och utan förhandsbesked 

40 000 kr 

A 1.9 Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd  
 
Till exempel större garage, förråd, gästhus samt båthus. 

Planenligt 18 750 kr 

A 1.10 Liten avvikelse 22 500 kr 

A 1.11 Utanför planlagt område 22 500 kr 

A 1.12 Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd 
 
Till exempel mindre garage, förråd, gästhus samt båthus. 

Planenligt 10 000 kr 

A 1.13 Liten avvikelse 13 750 kr 

A 1.14 Utanför planlagt område 13 750 kr 

A 1.15 Tillbyggnad, med tekniskt samråd 
 
Till exempel större ändringar av en- och tvåbostadshus som 
innebär en ökning av byggnadens volym där en 
kontrollansvarig krävs, exempelvis tillbyggnader i två plan 
och badrum. 

Planenligt 18 750 kr 

A 1.16 Liten avvikelse 22 500 kr 

A 1.17 Utanför planlagt område 22 500 kr 

A 1.18 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd 
 
Till exempel mindre ändringar som innebär en ökning av 
byggnadens volym, exempelvis tillbyggnader av en- och 
tvåbostadhus, garage och förråd. 

Planenligt 10 000 kr 

A 1.19 Liten avvikelse 13 750 kr 

A 1.20 Utanför planlagt område 13 750 kr 

A 1.21 Tillbyggnad och nybyggnad av mycket enkel karaktär, utan 
tekniskt samråd 
 
Till exempel oisolerade växthus, uterum och skärmtak. 

Planenligt 5 625 kr 

A 1.22 Liten avvikelse 8 125 kr 

A 1.23 Utanför planlagt område 8 125 kr 

A 1.24 Utvändig ändring, med tekniskt samråd 
 
Till exempel där fasadändringen påverkar den bärande 
konstruktionen. 

Planenligt 15 625 kr 

A 1.25 Liten avvikelse 16 875 kr 

A 1.26 Utvändig ändring, utan tekniskt samråd 
 

Planenligt 5 000 kr 
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A 1.27 Till exempel mindre fasadändring som insättning av fönster 
och dörr, samt byte av fasadmaterial. 

Liten avvikelse 6 250 kr 

A 1.28 All övrig ändring, med tekniskt samråd 
 
Till exempel ändrad användning från bostad till kontor, 
frisör, restaurang eller hunddagis där kontrollansvarig krävs. 

Planenligt 18 125 kr 

A 1.29 Liten avvikelse 23 125 kr 

A 1.30 Utanför planlagt område 23 125 kr 

A 1.31 All övrig ändring, utan tekniskt samråd 
 
Till exempel ändrad användning från bostad till kontor, 
frisör, restaurang eller hunddagis. 

Planenligt 11 875 kr 

A 1.32 Liten avvikelse 16 875 kr 

A 1.33 Utanför planlagt område 16 875 kr 

A 1.34 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller 
tvåbostadshus utöver det första, i en och samma ansökan 
(gruppbebyggelse) 

  50 % avdrag 
från full avgift 

 

  



 

A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader  

Ärendetyp Avgift 

A 2.1 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd 
 
Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadhus. 
 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder samt 
murar förutsatt att de ingår i samma ansökan 

Planenligt 21 250 kr 

A 2.2 Liten avvikelse 26 250 kr 

A 2.3 Utanför planlagt område 32 500 kr 

A 2.4 Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd 
 
Till exempel sophus, cykelrum, förråd, carport, sjöbod. 

Planenligt 13 750 kr 

A 2.5 Liten avvikelse 18 750 kr 

A 2.6 Utanför planlagt område 25 000 kr 

A 2.7 Nybyggnad  101-1000 kvm (BTA+OPA) 
 
Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadhus. 
 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder samt 
murar förutsatt att de ingår i samma ansökan 

Planenligt 47 500 kr 

A 2.8 Liten avvikelse 60 000 kr 

A 2.9 Utanför planlagt område 66 250 kr 

A 2.10 Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA) 
 
Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadhus. 
 
I kostnaden ingår även tillhörande komplementåtgärder samt 
murar förutsatt att de ingår i samma ansökan 

Planenligt 81 250 kr 

A 2.11 Liten avvikelse 93 750 kr 

A 2.12 Utanför planlagt område 100 000 kr 

A 2.13 Nybyggnad ≥ 5001 kvm (BTA+OPA) 
 
Till exempel kontor, industri, handel, skola, flerbostadhus. 
 
I kostnaden ingår även tilhörande komplementåtgärder samt 
murar förutsatt att de ingår i samma ansökan 

Planenligt 98 750 kr 

A 2.14 Liten avvikelse 111 250 kr 

A 2.15 Utanför planlagt område 117 500 kr 

A 2.16 Nybyggnad av enkla, oisolerade byggnader, utan tekniskt 
samråd 
 
Till exempel lagertält och lagerlokaler. 

Planenligt 21 250 kr 

A 2.17 Liten avvikelse 22 500 kr 

A 2.18 Utanför planlagt område 28 750 kr 

A 2.19 Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd 
 
Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig. 

Planenligt 17 500 kr 

A 2.20 Liten avvikelse 22 500 kr 

A 2.21 Utanför planlagt område 22 500 kr 

A 2.22 Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd 
 
Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus.  

Planenligt 11 250 kr 

A 2.23 Liten avvikelse 16 250 kr 

A 2.24 Utanför planlagt område 16 250 kr 

A 2.25 Tillbyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA) 
 
Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig. 

Planenligt 42 500 kr 

A 2.26 Liten avvikelse 55 000 kr 

A 2.27 Utanför planlagt område 55 000 kr 

A 2.28 Tillbyggnad ≥ 1001 (BTA+OPA) 
 

Planenligt 70 000 kr 
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A 2.29 Till exempel tillbyggnader av kontor, industri, handel, skola 
flerbostadshus. Åtgärder som kräver en kontrollansvarig. 

Liten avvikelse 82 500 kr 

A 2.30 Utanför planlagt område 82 500 kr 

A 2.31 Utvändig ändring, med tekniskt samråd 
 
Till exempel där fasadändringen påverkar den bärande 
konstruktionen. 

Planenligt 16 250 kr 

A 2.32 Liten avvikelse 21 250 kr 

A 2.33 Utvändig ändring, utan tekniskt samråd 
 
Till exempel mindre fasadändring som insättning av fönster 
och dörr, samt byte av fasadmaterial. 

Planenligt 10 000 kr 

A 2.34 Liten avvikelse 15 000 kr 

A 2.35 All övrig ändring, med tekniskt samråd 
 
Ändrad användning av byggnadens användningssätt från till 
exempel kontor, frisör, verkstad till exempelvis restaurang, 
bostad eller hunddagis där kontrollansvarig krävs. 

Planenligt 41 250 kr 

A 2.36 Liten avvikelse 46 250 kr 

A 2.37 Utanför planlagt område 46 250 kr 

A 2.38 All övrig ändring, utan tekniskt samråd 
 
Ändrad användning av byggnadens användningssätt från till 
exempel kontor, frisör, verkstad till exempelvis restaurang, 
bostad eller hunddagis. 

Planenligt 21 250 kr 

A 2.39 Liten avvikelse 26 250 kr 

A 2.40 Utanför planlagt område 26 250 kr 

A 2.41 Nybyggnad av enklare karaktär 101-1000 kvm 
(BTA+OPA), med tekniskt samråd 
 
Till exempel oisolerat ridhus eller maskinhall. 

Planenligt 31 250 kr 

A 2.42 Liten avvikelse 36 250 kr 

A 2.43 Utanför planlagt område 42 500 kr 

A 2.44 Inglasning av balkong flerbostadshus    5 625 kr 

A 2.45 Ytterligare en inglasning av balkong på samma fastighet i 
ansökningar som omfattar inglasning av flera balkonger 

  1 250 kr 

  



 

 
  

  

A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar samt inglasning av balkong 
flerbostadshus  

Ärendetyp Avgift 

A 3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning som följer detaljplan. 5 625 kr 

A 3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning utanför planlagt 
område, eller som avviker från detaljplan. 

8 125 kr 

A 3.3 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet i ansökningar som omfattar 
flera skyltar eller ljusanordningar 

1 250 kr 

    

A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1  

Ärendetyp Avgift 

A 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 
djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, 
småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum 
som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och 
andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för 
varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster 
eller torn 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) 
är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är 
mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en 
vindturbin med en diameter som är större än tre meter 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 
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A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och 
plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)  

Ärendetyp Avgift 

A 5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd 

Planenligt 13 125 kr 

A 5.2 Liten avvikelse 15 625 kr 

A 5.3 Utanför planlagt område 15 625 kr 

A 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd 

Planenligt 8 125 kr 

A 5.5 Liten avvikelse 10 625 kr 

A 5.6 Utanför planlagt område 10 625 kr 

A 5.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av parkeringsplatser utomhus, med tekniskt 
samråd 

Planenligt 13 125 kr 

A 5.8 Liten avvikelse 15 625 kr 

A 5.9 Utanför planlagt område 15 625 kr 

A 5.10 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 8 125 kr 

A 5.11 Liten avvikelse 10 625 kr 

A 5.12 Utanför planlagt område 10 625 kr 

A 5.13 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av transformatorstation, utan tekniskt samråd 

Planenligt 8 125 kr 

A 5.14 Liten avvikelse 10 625 kr 

A 5.15 Utanför planlagt område 10 625 kr 
    

A 6 Tidsbegränsade lov och nytt lov inom ramen för tidigare beviljat lov  

Ärendetyp Avgift 

A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär inom ramen för 
tidigare beviljat lov 

50 % avdrag 
från full avgift 

A 6.2 Förlängning av tidsbegränsat lov inom ramen för tidigare beviljat lov 50 % avdrag 
från full avgift 

A 6.3 Ny prövning på grund av ändringar från tidigare beviljat, och med fortfarande gällande 
beslut om, lov 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 

A 6.4 Tidsbegränsade lov 25 % avdrag 
från full avgift 

 
  

 
  

A 7 Strandskyddsdispens  

Ärendetyp Avgift 

A 7.1 Strandskyddsdispens 11 250 kr 
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A 8 Anmälningspliktiga åtgärder  

Ärendetyp Avgift 

A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd  11 875 kr 

A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd  5 625 kr 

A 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har 
undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd 

8 750 kr 

A 8.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har 
undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd 

5 000 kr 

A 8.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande 
delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt samråd 

11 875 kr 

A 8.6 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande 
delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd 

5 000 kr 

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss  5 000 kr 

A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal  4 375 kr 

A 8.9 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd 10 625 kr 

A 8.10 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd 4 375 kr 

A 8.11 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 
byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd 

10 625 kr 

A 8.12 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 
byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd 

4 375 kr 

A 8.13 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt 
samråd 

13 125 kr 

A 8.14 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt 
samråd 

5 000 kr 

A 8.15 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c 
plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd 

12 500 kr 

A 8.16 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c 
plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd 

5 000 kr 

A 8.17 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd 16 875 kr 

A 8.18 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd 6 250 kr 

A 8.19 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- 
och bygglagen, med tekniskt samråd 
 
Attefallshus 

12 500 kr 

A 8.20 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- 
och bygglagen, utan tekniskt samråd 
 
Attefallshus 

6 875 kr 
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A 8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § 
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 
 
Attefallsbostadshus 

13 125 kr 

A 8.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § 
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 
 
Attefallsbostadshus 

6 875 kr 

A 8.23 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen så att 
den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen 

6 875 kr 

A 8.24 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 1 plan- och 
bygglagen, med tekniskt samråd 
 
Attefallstillbyggnad 

12 500 kr 

A 8.25 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 plan- och 
bygglagen, utan tekniskt samråd 
 
Attefallstillbyggnad 

6 250 kr 

A 8.26 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan- och bygglagen, 
utan tekniskt samråd 

6 875 kr 

A 8.27 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och 
bygglagen, med tekniskt samråd 

13 125 kr 

A 8.28 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och 
bygglagen, utan tekniskt samråd 

6 250 kr 

  



 

    

A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder  

Ärendetyp Avgift 

A 9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 
  

14 375 kr 

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 
  

8 750 kr 

    

A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov  

Ärendetyp Avgift 

A 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 
  

15 625 kr 

A 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 
  

10 625 kr 

A 10.3 Åtgärd avseende komplementbyggnad som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd  6 875 kr 
    

A 11 Förhandsbesked  

Ärendetyp Avgift 

A 11.1 Förhandsbesked  Utanför planlagt område 23 125 kr 

A 11.2 Förhandsbesked  Innanför planlagt område 14 375 kr 
    

A 12 Villkorsbesked  

Ärendetyp Avgift 

A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar     

A 13 Ingripandebesked  

Ärendetyp Avgift 

A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 
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A 14 Extra platsbesök  

Ärendetyp Avgift 

A 14.1 Ytterligare tekniska samråd, utöver det första, per styck 
  

5 000 kr 

A 14.2 Ytterligare arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 
  

5 000 kr 

A 14.3 Ytterligare slutsamråd, utöver det första, per styck 
  

5 000 kr 

A 14.4 Ytterligare tekniska samråd, utöver det första, per styck för nybyggnad eller tillbyggnad ≥ 
1001 (BTA+OPA) 

10 000 kr 

A 14.5 Ytterligare arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck för nybyggnad eller tillbyggnad ≥ 
1001 (BTA+OPA) 

10 000 kr 

A 14.6 Ytterligare slutsamråd, utöver det första, per styck för nybyggnad eller tillbyggnad ≥ 1001 
(BTA+OPA) 

10 000 kr 

A 14.7 Ytterligare startbesked, utöver det första per styck 5 000 kr 

A 14.8 Ytterligare startbesked, utöver det första per styck för nybyggnad eller tillbyggnad över 
>1001 (BTA+OPA) 

10 000 kr 

A 14.9 Beslut om ny kontrollansvarig 3 750 kr 
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A 15 Upprättande av nybyggnadskarta  

Ärendetyp Avgift 

A 15.1 För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt 
område. Fastighetens yta 0–5000 kvm 

Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 

9 375 kr 

A 15.2 Kontroll och uppdatering av 
befintlig nybyggnadskarta 

4 375 kr 

A 15.3 För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt 
område. Fastighetens yta ≥ 5001 kvm 

Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 

Timdebitering, 
dock minst 7,5 

timmar 

A 15.4 Kontroll och uppdatering av 
befintlig nybyggnadskarta 

Timdebitering, 
dock minst 3,5 

timmar 

A 15.5 För nybyggnad av bostadshus utanför 
detaljplanelagt område.  
Fastighetens yta 0–5000 kvm 

Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 

6 875 kr 

A 15.6 Kontroll och uppdatering av 
befintlig nybyggnadskarta 

3 125 kr 

A 15.7 För nybyggnad av bostadshus utanför 
detaljplanelagt område. 
 Fastighetens yta ≥ 5001 kvm 

Nyupprättande av 
nybyggnadskarta 

Timdebitering, 
dock minst 5,5 

timmar 

A 15.8 Kontroll och uppdatering av 
befintlig nybyggnadskarta 

Timdebitering, 
dock minst 2,5 

timmar 

A 15.9 För tillbyggnad av bostadshus, ny- och tillbyggnad 
av komplementbyggnad och andra små, enkla 
byggnader, eller i andra fall då nybyggnadskarta 
enligt ärendetyp 15.1–15.8 inte krävs. 

Kartunderlag 938 kr 

A 15.10 Kartunderlag inkl. fältmätning 
(enkel) 

3 125 kr 

A 15.11 Kartunderlag inkl. fältmätning 
(komplicerad) 

5 625 kr 

A 15.12 Tillägg dwg-fil 465 kr 
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A 16 Utstakning och lägeskontroll  

Ärendetyp Avgift 

A 16.1 Utstakning av huvudbyggnad samt komplementbyggnad vid 
sammatillfälle (vid utstakning av flera likartade byggnader 
inom samma uppdrag och exploateringsområde reduceras 
avgiften med 30%).  
Moms tillkommer. 

Grovutstakning 6 250 kr 
+ moms 

A 16.2 Finutstakning 8 750 kr 
+ moms 

A 16.3 Grov- och finutstakning 12 500 kr 
+ moms 

A 16.4 Utstakning av enbart komplementbyggnad.  
Moms tillkommer. 

Grovutstakning 3 750 kr 
+ moms 

A 16.5 Finutstakning 5 000 kr 
+ moms 

A 16.6 Utstakning av avstånd till gräns vid tillbyggnad.  
Moms tillkommer. 

  4 375 kr 
+ moms 

A 16.7 Lägeskontroll (vid lägeskontroll av flera likartade byggnader 
inom samma uppdrag och exploateringsområde reduceras 
avgiften med 30%).  
Moms tillkommer. 

  4 375 kr 
+ moms 

A 16.8 B-fix (byggfix).  
Moms tillkommer. 

  1 875 kr 
+ moms 

A 16.9 Godkännande av sakkunnig för utstakning i egen regi. 
Ingen moms tillkommer. 

  1 875 kr 
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A 17 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)  

Ärendetyp Avgift 

A 17.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i 
någon av taxans övriga tabeller 

I enlighet med 
tillämplig tabell 

A 17.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns 
i någon av taxans övriga tabeller 

Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar     

A 18 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder  

Ärendetyp Avgift 

A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder   Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar     

A 19 Avslag  

Ärendetyp Avgift 

A 19.1 Avslag   Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar     

A 20 Avskrivning  

Ärendetyp Avgift 

A 20.1 Avskrivning   Timdebitering, 
dock minst 1 

timme     

A 21 Avvisning  

Ärendetyp Avgift 

A 21.1 Avvisning   Timdebitering, 
dock minst 2 

timmar 
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A 22 Utskrift av karta och ortofoto på papper eller pdf  

Ärendetyp Avgift 

A 22.1 Primärkarta.  
Moms tillkommer. 

A4, skala 1:500                                     
193 kr  

+moms 

A 22.2 A4, skala 1:1000                                        
217 kr  

+ moms 

A 22.3 A3, skala 1:500                                        
217 kr  

+ moms 

A 22.4 A3, skala 1:1000  
242 kr  

+ moms 

A 22.5 Övriga format eller skala Offert 

A 22.6 Ortofoto.  
Moms tillkommer. 

A4                                          
72 kr  

+ moms 

A 22.7 A3                                          
97 kr  

+ moms 

A 22.8 Laserscanning    Offert  

A 22.9 Kungsbackakartan.  
Moms tillkommer. 

A0                                        
193 kr  

+ moms  

A 22.10 Övriga utskrifter   Offert 
    

A 23 Digital geografisk information  

Ärendetyp Avgift 

A 23.1 Primärkarta., pris per hektar.  
Moms tillkommer. 

1-5 ha                                     
1 449 kr  
+ moms  

A 23.2 Därefter 100 kr per ha    

A 23.3 >10 ha Offert 

A 23.4 Dwg-fil för bostadsfastighet.  
Moms tillkommer. 

Max 1 500 kvm                                        
483 kr  

+ moms 

A 23.5 Leveranskostnad per köp av geodataprodukter.  
Moms tillkommer. 

Administration och 
leveranspaketering 

Timdebitering, 
dock minst 
0,5 timmar 
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B Taxatabeller för fysisk planering 

B 1 Förklaring av benämningar som används i formelberäkningar 

 mPBB = milliprisbasbelopp  

 

Prisbasbeloppet fastställs årligen av regeringen. 

Milliprisbasbelopp = en tusendels prisbasbelopp.  

 OF = Objektsfaktor 

 

Summan av BTA + OPA 

Sätts enligt tabell B1 t.o.m. 10 000 m².  

Därutöver höjs OF med 1 per 1 000 m².  

(Exempel: OF 10 000 m² = 101,  

11 000 m² = 102) 

 PF = Planfaktor  Grundas på vilken sorts planarbete det handlar om.  

Olika fasta värden för olika sorters planarbete 

 N = Justeringsfaktor  Justeringsfaktorn är 0,6 för planavgifter. 

 BTA = Bruttoarea  Sammanlagda ytan av våningsplanen 

 OPA = Öppenarea  Area under tak som är gjord för vistelse eller förvaring och 

som omsluts helt eller delvis av öppna sidor. 

 BYA = Byggnadsarea  

 

Area som byggnaden tar upp på marken inklusive 

utstickande byggnadsdelar tex. balkong. 

 

 

 

 

 

 

  



 

B 2 Objektsfaktor (OF) 

 

Area (m2): BTA + OPA OF 

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovspliktiga komplementbyggnader 

0 - 49 4 

50 - 129 6 

130 – 199 8 

200 – 299 10 

300 – 499 14 

500 – 799 20 

800 – 1 199 26 

2 000 – 2 999 36 

3 000 - 3 999 46 

4 000 – 4 999 56 

5 000 – 5 999 64 

6 000 – 7 999 72 

8 000 – 9 999 100 

10 000 – 14 999 125 

15 000 – 24 999 170 

50 000 – 100 000 235 

100 000 -  400 

Mycket enkla byggnader <50 kvm  

I separat ärende tex. Carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enl. (PBL 9 

kap 4–6 §§) skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande. 

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA + 

OPA.I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa 

byggnaders totala BTA och OPA. 

+3/1000 kvm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B 3 Planfaktor (PF) 

 PF PF PF 

mPBB x OF x PF x N Nybyggnad Tillbyggnad Ändring 

Områdesbestämmelser 100 60 60 

Detaljplan inkl. program 220 100 100 

Fastighetsrättsliga  

åtgärder i detaljplan 

80 40 40 

 

 

B 4 Ansökan om planbesked 

Kommunen tar ut en avgift för alla planbesked, även om beskedet är nej till fortsatt planering 

Avgiftsnivå utifrån åtgärdens omfattning Kriterier Formel 

Enkel åtgärd • Mindre projekt av enklare 

karaktär; ny- eller tillbyggnad 

av bostadshus omfattande 

högst två lägenheter 

• Ny- eller tillbyggnad av 

verksamheter upp till totalt 250 

m² bruttoarea eller övriga 

projekt med en markarea om 

högst 2 000 m²  

• Ändrad markanvändning till 

något av ovanstående. 

• Projektet ligger inom eller i 

direkt anslutning till 

detaljplanerad 

markanvändning av samma 

karaktär. 

200 mPBB 

Medelstor åtgärd Projekt som inte uppfyller några kriterier 

för enkel eller stor åtgärd 

300 mPBB 

Stor åtgärd • Projekt av större omfattning; 

mer än 100 lägenheter  

• Verksamhetsprojekt 

omfattande mer än 5 000 m² 

bruttoarea eller övriga projekt 

omfattande mer än 20 000 m² 

markarea  

• Ändrad markanvändning till 

något av ovanstående.  

• Ärenden som kan antas 

innebära betydande 

miljöpåverkan. 

400 mPBB 

 

  



 

B 5 Handläggningskostnad per timme nedlagd tid 

Kostnaden per timme beräknas utifrån ett snitt av kommunens samlade kostnader för personalen inom verksamheten 

Löneintervall (månadslön) kr Kr/timme (moms tillkommer inte) 

- 22 000 600 

22 001 – 28 000 700 

28 001 – 34 000 800 

34 001 – 40 000 900 

40 001 – 46 000 1 000 

46 001 -  1 200 

 

B 6  Planprogram, detaljplan, områdesbestämmelser och genomförande av detaljplaner 

 Kostnad reglerad i avtal mellan kommunen och exploatör 

 Ärendetyp  Kostnadsinnehåll 

  

Planprogram, detaljplaner och områdesbestämmelser 

enligt program- och plankostnadsavtal 

• Handläggningskostnad per timme nedlagd 

tid, enligt tabell B5 (ingen moms) 

• Utredningskostnader (vidarefakturering 

inklusive moms) 

• Övrigt enligt avtal 

  

Genomförandefrågor enligt principavtal och 

exploateringsavtal 

• Handläggningskostnad per timme nedlagd 

tid enligt tabell B5 (ingen moms) 

• Övrigt enligt avtal 

 

  



 

B 7 B 7 Planavgift genom bygglov 

 När plankostnadsavtal saknas tas plankostnaden ut i samband med bygglov 

 Formel för beräkning; mPBB x OF x PF x N (se tabell B1) 

 Planavgift kan debiteras om det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (9 kap 31 § 

a-c PBL).  

Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § PBL) eller vid tidsbegränsat 

bygglov (9 kap 33 § PBL). 

 Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift ut för berörd byggrätt 

inom det område som ändrats. 

 Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre detaljplaner (antagna före 1 juli 1987), 

tas planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens område om åtgärden som ska utföras endast har stöd i 

ändringen i detaljplanen (till exempel inredning av vindar). 

 För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende ska OF användas enligt tabell 1. 

 För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor som för nybyggnad. 

 Tidsersättning debiteras i ärenden som inte går att definiera enligt ovan, till exempel där intressenten eller 

sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA. 

 

B 8 Planavgift genom bygglov 

Beräkningsfaktor Planfaktor(PF) som förs in i formel för beräkning av avgift = mPBB x PF x N (se tabell B1) 

Objekt PF Nybyggnad PF tillbyggnad/ändring 

Enbostadshus (oberoende av 

area) 

1200 600 

F.d. Fastighetsplan i separat ärende 

Åtgärd Planfaktor (PF)  

Upphävande av detaljplan 300  
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§ 270 Dnr 2022-00641 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

Beslut – Förslag till 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. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens 
uppgifter enligt livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om 
kontroll av livsmedel, foder med flera och är därmed kommunens kontrollmyndighet 
enligt livsmedelslagstiftningen.  

Den 10 maj 2022 antog kommunfullmäktige en ny taxa för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Som ett steg i anpassningen till ny 
lagstiftning behöver taxan ytterligare uppdateras. Förändringarna i den nu föreslagna 
taxan är att:  

 Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende 
eller enligt de andra grunder som anges i taxan. Avgift för offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen ska 
debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna 
taxa (§ 7 b). 

 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser har förtydligats (§ 22).  

Som grund för taxans utformning och beräkningar har Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR:s) mallar använts. Bygg- och miljöförvaltningen har genomfört ny 
beräkning av timkostnaden. Beräkningen har resulterat i den nu föreslagna 
timavgiften om 1 350 kr per timme. Det innebär också att indexreglering av taxans 
avgifter är aktuell först inför 2024. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 360 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-10 
Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 2022-10-11 
Ändringar i befintlig taxa, uppdaterad 2022-10-11 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2022-08-31, § 101  
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-31 
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Jämförelse timtaxor 2022, Bygg- och miljöförvaltningen 2022-08-31 
Gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 
antagen av kommunfullmäktige 2022-05-10, § 75 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
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§ 360 Dnr 2022-00641 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens 
uppgifter enligt livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om 
kontroll av livsmedel, foder med flera och är därmed kommunens kontrollmyndighet 
enligt livsmedelslagstiftningen.  

Den 10 maj 2022 antog kommunfullmäktige en ny taxa för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Som ett steg i anpassningen till ny 
lagstiftning behöver taxan ytterligare uppdateras. Förändringarna i den nu föreslagna 
taxan är att:  

* Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller 
enligt de andra grunder som anges i taxan. Avgift för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen ska debiteras efter det att 
kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa (§ 7 b). 

* Ikraftträdande och övergångsbestämmelser har förtydligats (§ 22)  

Som grund för taxans utformning och beräkningar har Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR:s) mallar använts. Bygg- och miljöförvaltningen har genomfört ny 
beräkning av timkostnaden. Beräkningen har resulterat i den nu föreslagna 
timavgiften om 1 350 kr per timme. Det innebär också att indexreglering av taxans 
avgifter är aktuell först inför 2024. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-10 
Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 2022-10-11 
Ändringar i befintlig taxa uppdaterad 2022-10-11 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, 2022-08-31 §101  
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-31 
Jämförelse timtaxor 2022, Bygg- och miljöförvaltningen 2022-08-31 
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Gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 
antagen av kommunfullmäktige 2022-05-10, § 75 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 
 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens uppgifter enligt 
livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om kontroll av livsmedel, foder med 
flera och är därmed kommunens kontrollmyndighet enligt livsmedelslagstiftningen.  

Den 10 maj 2022 antog kommunfullmäktige en ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter. Som ett steg i anpassningen till ny lagstiftning behöver taxan ytterligare 
uppdateras. Förändringarna i den nu föreslagna taxan är att:  

 Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra 
grunder som anges i taxan. Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som 
hänger samman med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat 
följer av denna taxa (§ 7 b). 

 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser har förtydligats (§ 22)  

Som grund för taxans utformning och beräkningar har Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) 
mallar använts. Bygg- och miljöförvaltningen har genomfört ny beräkning av timkostnaden. 
Beräkningen har resulterat i den nu föreslagna timavgiften om 1 350 kr per timme. Det innebär också 
att indexreglering av taxans avgifter är aktuell först inför 2024. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-10 
Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 2022-10-11 
Ändringar i befintlig taxa uppdaterad 2022-10-11 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, 2022-08-31 §101  
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-31 
Jämförelse timtaxor 2022, Bygg- och miljöförvaltningen 2022-08-31 
Gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, antagen av 
kommunfullmäktige 2022-05-10, § 75 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens uppgifter enligt 
livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om kontroll av livsmedel, foder med 
flera och är därmed kommunens kontrollmyndighet enligt livsmedelslagstiftningen.  

Av 6-7 §§ förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF) framgår att avgifter fastställs av den behöriga myndigheten eller 
kontrollmyndigheten. Kontrollmyndigheten ska debitera avgifter för offentlig kontroll och sådan annan 
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. Avgifterna ska fastställas av den 
kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. 

Avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska beräknas på grundval av den 
allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser enligt 17 § förordningen (2021:176) om avgifter 
för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. 

I artiklarna 81 och 82 i förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om hur avgiften för offentlig 
kontroll för verksamheter som omfattas av artiklarna 79.1 a och 79.2 i samma förordning ska beräknas. 
Artiklarna 81 och 82 ska även tillämpas vid beräkningen av avgift för annan offentlig verksamhet som 
hänger samman med sådan kontroll. 

Kommunfullmäktige antog den 10 maj 2022 en ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter. Som ett steg i anpassningen till ny lagstiftning behöver taxan ytterligare 
uppdateras. Förändringarna i den nu föreslagna taxan är att: 

 Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de 
andra grunder som anges i taxan. Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte 
annat följer av denna taxa (§ 7 b). 
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 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser har förtydligats (§ 22)  

Timavgift 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd föreslår att timavgiften fastställs till 1 350 kronor per timme för 
2023. Sedan 2020 har timavgiften varit oförändrad och satt till 1 265 kronor per timme. Bygg- och 
miljöförvaltningen har gjort en förnyad beräkning av handläggningskostnaden till 1 350 kronor per 
timme i enlighet med SKR:s beräkningsmall, som är ett gemensamt underlag för livsmedelskontrollen. 
Nämnden har också jämfört timavgiften med såväl närliggande kommuner som storstadsområden 
vilket redovisas i bilaga. 

Indexreglering 
Indexreglering infördes i taxan 2022. Då ny beräkning av timkostnaden har genomförts som 
utgångspunkt för timavgiften är indexreglering aktuell först inför 2024.  

Ändrad lagstiftning 
Den nu uppdaterade taxan är ytterligare ett steg i att anpassa till ny lagstiftning inom EU (EU 
2017/625) och den svenska förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter (LAF) som trädde i kraft under 2021 och som ska vara fullt ut införd till 
år 2024.  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd inför efterhandsdebitering för de nya livsmedelsverksamheter som 
registrerar sig från och med 1 januari 2023. Efterhandsdebitering kommer fullt ut att ske för samtliga 
livsmedelsverksamheter från och med den 1 januari 2024.  

Kommunledningskontoret har i sin beredning gjort redaktionella ändringar i taxan. Taxan är utformad 
med SKR:s mall för Taxebestämmelser som grund.  

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter 
Dessa föreskrifter är beslutade med stöd av 6 § i förordningen (2021:176) om 

avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 
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1. Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller för avgifter enligt 

- livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU-
bestämmelser som lagen kompletterar 

- lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, 
de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU-bestämmelser som lagen 
kompletterar 

- lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion, de föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen och de EU- bestämmelser som lagen kompletterar, utom när det gäller foder, 
inklusive 

- förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF) och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämställs med 
livsmedel. 

2. Fastställande av avgift och betalningsansvar 

Avgifter för att täcka Kungsbacka kommuns kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet fastställs av nämnden för Miljö & Hälsoskydd på grundval av denna taxa. 
Avgift betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens offentliga kontroll och annan 
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt § 1 i denna taxa, om inte annat 
följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och 
aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen under § 1. 

3. Särskilda bestämmelser om avgifter 

5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser som 
avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §. 

I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för 

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §) 

2. uppföljande kontroll (10 §) 

3. utredning av klagomål (11-12 §§) 

4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §) 

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §) 

6. importkontroll (15 §) samt 

7. avgift för inköp under dold identitet (16 §) 

 

3. Timavgift 

6 § Denna taxa gäller avgifter för Kungsbacka kommuns kostnader för registrering, offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet. 
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Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så som 
inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 

7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt bestämmelserna i 7 a § om 
årlig avgift eller 7 b § om faktisk kontrolltid. 

Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för årlig avgift (7 a 
§) eller kontrollintervall för verksamheten (7 b §). 

7 a § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen av 
en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Den årliga kontrollavgiften 
beräknas genom att kontrolltiden (timmar) som framgår av det riskklassningsbeslut som beslutats av 
Nämnden för Miljö och Hälsoskydd multipliceras med timavgiften. 

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 

Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. 

Om en tillämpning av första stycket skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska 
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens 
kontrollbehov. 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen vid 
kalenderårets början. 

7 b § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de 
andra grunder som anges i taxan. 

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen 
ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa. 

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens riskklassningsbeslut 
som fastställs av Nämnden för Miljö och Hälsoskydd. 

3.1 Avgiftsskyldighet för årlig kontrollavgift vid ägarbyte eller upphörd verksamhet 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen vid 
kalenderårets början. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten 
visat nämnden att verksamheten upphört. 

 

4. Indexuppräkning 
8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ska för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera 
timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad 
året före avgiftsåret. 
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5. Avgifter 

5.1 Avgift för registrering 

9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala en avgift för 1 timmes 
kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet som 
ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår 
att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. 
Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning av att den övergått 
till en ny aktör. 

5.2 Avgift för uppföljande kontroll 

10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda tid kontrolltid enligt 6 § 
betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en 
offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande 
efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits. 

5.3 Avgift för utredning av klagomål 

11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas 
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samma med kontrollen i de fall 
där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas. 

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samma med kontrollen som 
utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna 
principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfarandet i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit 
nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av 
meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, framställt 
eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 

5.4 Avgift för korrigerande åtgärder 

13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har konstaterats 
i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska en avgift betalas 
motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden. 

5.5 Avgift för exportkontroll 

14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid en 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerande anläggningen. 

5.6 Avgift för importkontroll 

15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas av den 
aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid 
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. 
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För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett 
belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. 
Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen.  

5.7 Avgift för inköp under dold identitet 

16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel uppfyller 
kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska utgifter för köpet 
betalas. 

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-12 §§ tas en 
avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas. 

6. Eftergift eller nedsättning av avgift i enskilt ärende  

18 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller 
övriga omständigheter, får nämnden för Miljö & Hälsoskydd sätta ned avgiftsbeloppet helt eller 
delvis. Detta gäller dock inte en avgift för uppföljande kontroll enligt 10 § En sådan avgift får 
endast ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625. 

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halvtimme under ett och samma kalenderår får 
nämnden besluta att ingen avgift ska tas ut av aktören under kalenderåret. Detsamma gäller andra 
avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda fallet är så lågt att det inte är 
ekonomiskt motiverat att ta ut en avgift. 

7. Mervärdesskatt 

Avgifterna i denna taxa omfattas inte av mervärdesskatt. 

8. Avgiftens erläggande  

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kungsbacka kommun genom Nämnden för 
Miljö & Hälsoskydd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura. 

9. Överklagande 

§ 20 Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

10. Ikraftträdande och Övergångsbestämmelser 

§ 21 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på ärenden som kommer in från och 
med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare 
gällande taxa. 

Avgift enligt 7 b § ska från och med 1 januari 2024 betalas av de verksamheter som enligt gällande 
riskklassningsbeslut indelats i riskklass 5 – 8 

För verksamheter som nyregistrerats efter 1 januari 2023 tillämpas 7 b § oavsett riskklass. 

Bestämmelserna i 7 § första stycket och 7 a § upphör att gälla den 1 januari 2024. 

 

 

Beslutad av: Förslag Nämnden för Miljö & Hälsoskydd  

Gäller från: xx månad 2023 

Ansvarig förvaltning: Bygg- och miljöförvaltningen 
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1. Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller för avgifter enligt 

- livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU-
bestämmelser som lagen kompletterar 

- lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, 
de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU-bestämmelser som lagen 
kompletterar 

- lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion, de föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen och de EU- bestämmelser som lagen kompletterar, utom när det gäller foder, 
inklusive 

- förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF) och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 

2 § Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämställs med 
livsmedel. 

2. Fastställande av avgift och betalningsansvar 

3 § Avgifter för att täcka Kungsbacka kommuns kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet fastställs av nämnden för Miljö & Hälsoskydd på grundval av denna taxa. 
4 § Avgift betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens offentliga kontroll och 
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt § 1 i denna taxa, om inte 
annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare 
och aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen under § 
1. 

3. Särskilda bestämmelser om avgifter 

5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser som 
avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §. 

I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för 

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §) 

2. uppföljande kontroll (10 §) 

3. utredning av klagomål (11-12 §§) 

4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §) 

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §) 

6. importkontroll (15 §) samt 

7. avgift för inköp under dold identitet (16 §) 

 

3. Timavgift 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 265 kronor per timme årlig kontrolltid. För 
händelsestyrd kontroll, registrering av ny livsmedelsverksamhet mm är timavgiften 1 136 kronor. 
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Denna taxa gäller avgifter för Kungsbacka kommuns kostnader för registrering, offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så som 
inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 

7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt bestämmelserna i 7 a § om 
årlig avgift eller 7 b § om faktisk kontrolltid. 

Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för årlig avgift (7 a 
§) eller kontrollintervall för verksamheten (7 b §). 

7 a § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen av 
en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Den årliga kontrollavgiften 
beräknas genom att kontrolltiden (timmar) som framgår av det riskklassningsbeslut som beslutats av 
Nämnden för Miljö och Hälsoskydd multipliceras med timavgiften. 

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 

Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. 

Om en tillämpning av första stycket skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska 
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens 
kontrollbehov. 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen vid 
kalenderårets början. 

7 b § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de 
andra grunder som anges i taxan. 

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen 
ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa. 

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens riskklassningsbeslut 
som fastställs av Nämnden för Miljö och Hälsoskydd. 

3.1 Avgiftsskyldighet för årlig kontrollavgift vid ägarbyte eller upphörd verksamhet 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen vid 
kalenderårets början. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten 
visat nämnden att verksamheten upphört. 

 

4. Indexuppräkning 

8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 
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Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ska för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera 
timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad 
året före avgiftsåret. 

 

5. Avgifter 

5.1 Avgift för registrering 

9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala en avgift för 1 timmes 
kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet som 
ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår 
att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. 
Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning av att den övergått 
till en ny aktör. 
5.2 Avgift för uppföljande kontroll 

10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda tid kontrolltid enligt 6 § 
betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en 
offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande 
efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits. 
5.3 Avgift för utredning av klagomål 

11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas 
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samma med kontrollen i de fall 
där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas. 

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samma med kontrollen som 
utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna 
principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfarandet i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit 
nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av 
meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, framställt 
eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 
5.4 Avgift för korrigerande åtgärder 

13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har konstaterats 
i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska en avgift betalas 
motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden. 
5.5 Avgift för exportkontroll 

14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid en 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerande anläggningen. 
5.6 Avgift för importkontroll 
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15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas av den 
aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid 
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. 

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett 
belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. 
Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen.  
5.7 Avgift för inköp under dold identitet 

16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel uppfyller 
kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska utgifter för köpet 
betalas. 

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-12 §§ tas en 
avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas. 
 

6. Eftergift eller nedsättning av avgift i enskilt ärende  

18 § 17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov 
eller övriga omständigheter, får nämnden för Miljö & Hälsoskydd sätta ned avgiftsbeloppet helt 
eller delvis. Detta gäller dock inte en avgift för uppföljande kontroll enligt 10 § En sådan avgift får 
endast ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625. 

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halvtimme under ett och samma kalenderår 
får nämnden besluta att ingen avgift ska tas ut av aktören under kalenderåret. Detsamma gäller 
andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda fallet är så lågt att det inte 
är ekonomiskt motiverat att ta ut en avgift. 

7. Mervärdesskatt 

19 § Avgifterna i denna taxa omfattas inte av mervärdesskatt. 

8. Avgiftens erläggande  

19 § 20 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kungsbacka kommun genom Nämnden 
för Miljö & Hälsoskydd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura. 

9. Överklagande 

§ 20 21 § Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

10. Ikraftträdande och Övergångsbestämmelser 

§ 21 För ärenden som inkommit före xx månad 2022 ska den då gällande taxan tillämpas. 
22 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på ärenden som kommer in från 
och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare 
gällande taxa. 

Avgift enligt 7 b § ska från och med 1 januari 2024 betalas av de verksamheter som enligt gällande 
riskklassningsbeslut indelats i riskklass 5 – 8 

För verksamheter som nyregistrerats efter 1 januari 2023 tillämpas 7 b § oavsett riskklass. 

Bestämmelserna i 7 § första stycket och 7 a § upphör att gälla den 1 januari 2024. 
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§ 101 Dnr MH-2022-3248 
Antagande av taxa för nämnden för Miljö & Hälsoskydd för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter med tillhörande taxebilaga Offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter, daterad 2022-08-08, och översänder den till 
kommunfullmäktige för fastställande. 

Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska börja gälla från och med 1 januari 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att handläggningskostnad per timme sätts till 1 350 
kronor. 

Kommunfullmäktige ger nämnden för Miljö & Hälsoskydd i uppdrag att justera 
avgiftsbeloppen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av 
Sveriges kommuner och Regioner (SKR). 

Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober år 2022.  

Taxa för offentlig kontroll och vissa jordbruksprodukter, antagen av 
kommunfullmäktige 2022-05-10 KF § 75, upphör att gälla samtidigt som ny taxa 
träder i kraft.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd framlägger förslag till kommunfullmäktige att 
anta ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter i 
Kungsbacka kommun, i enlighet med bifogat förslag, daterat 5 augusti 2022 samt att 
upphäva nuvarande taxa inom området. 

Den 10 maj 2022 beslutade Kommunfullmäktige om ny Taxa för offentlig kontroll 
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter till kommunfullmäktige. Förändringen i 
det här förslag till beslut är 7 b § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd 
kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. 

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 
med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer 
av denna taxa. 

Handläggningskostnaden per timme ställs till 1 350 kronor för kontroll enligt 
livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om kontroll av 
livsmedel, foder med flera. Handläggningskostnaden har räknats fram enligt SKR:s 
beräkningsmall som är ett gemensamt underlag för livsmedelskontrollen. 

För att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi för verksamheten och en god 
ekonomisk hushållning är det viktigt att avgiftsuttaget baseras på verksamhetens 
genomsnittliga självkostnad och att de delar av verksamheten som kan 
intäktsfinansieras också ska intäktsfinansieras. 
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I syfte att bibehålla en god ekonomisk hushållning vill Nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd fortsättningsvis få mandat av kommunfullmäktige att årligen justera 
avgiftsbeloppen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av 
SKR.  

Ändrad lagstiftning 
En ändring i den EU-rättsliga kontrollförordningen EU 2017/625 trädde i kraft den1 
april 2021. Ändringen innebär bland annat ett nytt begrepp, annan offentlig 
verksamhet, i svensk rätt och att efterhandsdebitering av livsmedelskontroll görs 
obligatoriskt från och med 1 januari 2024.  

Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF) trädde i kraft den 1 april 2021. Samtidigt upphävdes 
förordningen (2006:1166) om offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter, som legat till grund för nu gällande taxa för kontroller av 
livsmedel m.m. Vissa bestämmelser i den upphävda förordningen får dock tillämpas 
under en övergångsperiod, till exempel bestämmelserna om årlig avgift i 3, 9, 12 och 
12 b §§ i den upphävda förordningen, som får tillämpas till utgången av 2023.  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd inför efterhandsdebitering för de nya 
livsmedelsverksamheteter som registrerar sig från och med 1 januari 2023. 
Efterhandsdebitering kommer fullt ut att ske för samtliga livsmedelsverksamheter 
från och med den 1 januari 2024.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-08 

Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 2022-08-08 

Gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter,  
KF 2022-05-10, § 75 

Gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som 
beskriver förslag till ändringar 

Jämförelse timtaxor 2022 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 



 
 

 

Bygg- och miljöförvaltningen    
Marianne Löfgren  
marianne.lofgren@kungsbacka.se  
 

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

info@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se 

 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 

1 (2) 
Datum 

2022-08-08 
Diarienummer 

MH-2022-3248-1 
Ärendekod 

1.2.1.4 
 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
 
 

 

 

Antagande av taxa för nämnden för Miljö & Hälsoskydd för offentlig kontroll 
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

Förslag till beslut  
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter med tillhörande taxebilaga Offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter, daterad 2022-08-08, och översänder den till kommunfullmäktige för 
fastställande. 

Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska börja gälla från och med 1 januari 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att handläggningskostnad per timme sätts till 1 350 kronor. 

Kommunfullmäktige ger nämnden för Miljö & Hälsoskydd i uppdrag att justera avgiftsbeloppen 
enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av Sveriges kommuner och Regioner 
(SKR). 

Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober år 2022.  

Taxa för offentlig kontroll och vissa jordbruksprodukter, antagen av kommunfullmäktige 2022-05-
10 KF § 75, upphör att gälla samtidigt som ny taxa träder i kraft.  

Sammanfattning 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd framlägger förslag till kommunfullmäktige att anta ny taxa för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter i Kungsbacka kommun, i enlighet med 
bifogat förslag, daterat 5 augusti 2022 samt att upphäva nuvarande taxa inom området. 

Den 10 maj 2022 beslutade Kommunfullmäktige om ny Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och 
vissa jordbruksprodukter till kommunfullmäktige. Förändringen i det här förslag till beslut är 7 b § 
Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra 
grunder som anges i taxan. 

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen 
ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa. 

Handläggningskostnaden per timme ställs till 1 350 kronor för kontroll enligt livsmedelslagen 
(2006:804) samt förordningar och föreskrifter om kontroll av livsmedel, foder med flera. 



Handläggningskostnaden har räknats fram enligt SKR:s beräkningsmall som är ett gemensamt 
underlag för livsmedelskontrollen. 

För att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi för verksamheten och en god ekonomisk hushållning 
är det viktigt att avgiftsuttaget baseras på verksamhetens genomsnittliga självkostnad och att de 
delar av verksamheten som kan intäktsfinansieras också ska intäktsfinansieras. 

I syfte att bibehålla en god ekonomisk hushållning vill Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
fortsättningsvis få mandat av kommunfullmäktige att årligen justera avgiftsbeloppen enligt 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av SKR.  

Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens uppgifter enligt 
livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om kontroll av livsmedel, foder med 
flera och är därmed kommunens kontrollmyndighet enligt livsmedelslagstiftningen.  

Av 6 - 7§§ förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF) framgår att avgifter fastställs av den behöriga myndigheten eller 
kontrollmyndigheten. Kontrollmyndigheten ska debitera avgifter för offentlig kontroll och sådan 
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. Avgifterna ska fastställas av den 
kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige 
bestämmer. 

Avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska beräknas på grundval av den 
allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser enligt 17 § förordningen (2021:176) om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.  

I artiklarna 81 och 82 i förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om hur avgiften för offentlig 
kontroll för verksamheter som omfattas av artiklarna 79.1 a och 79.2 i samma förordning ska 
beräknas. Artiklarna 81 och 82 ska även tillämpas vid beräkningen av avgift för annan offentlig 
verksamhet som hänger samman med sådan kontroll. 
Den 10 maj 2022 beslutade Kommunfullmäktige § 75, om ny Taxa för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter till kommunfullmäktige. Förändringen i det här förslag till 
beslut är 7 b § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller 
enligt de andra grunder som anges i taxan. Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet som hänger samman med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, 
om inte annat följer av denna taxa. 

Ändrad lagstiftning 
En ändring i den EU-rättsliga kontrollförordningen EU 2017/625 trädde i kraft den1 april 2021. 
Ändringen innebär bland annat ett nytt begrepp, annan offentlig verksamhet, i svensk rätt och att 
efterhandsdebitering av livsmedelskontroll görs obligatoriskt från och med 1 januari 2024.  

Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF) trädde i kraft den 1 april 2021. Samtidigt upphävdes förordningen 
(2006:1166) om offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som legat till grund 
för nu gällande taxa för kontroller av livsmedel m.m. Vissa bestämmelser i den upphävda 
förordningen får dock tillämpas under en övergångsperiod, till exempel bestämmelserna om årlig 
avgift i 3, 9, 12 och 12 b §§ i den upphävda förordningen, som får tillämpas till utgången av 2023.  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd inför efterhandsdebitering för de nya livsmedelsverksamheteter 
som registrerar sig från och med 1 januari 2023. Efterhandsdebitering kommer fullt ut att ske för 
samtliga livsmedelsverksamheter från och med den 1 januari 2024.  



Beslutsunderlag 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-08 

Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 2022-08-08 

Gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter,  
KF 2022-05-10, § 75 

Gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som beskriver 
förslag till ändringar 

Jämförelse timtaxor 2022 

 

 

 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
 
 
Marianne Löfgren  
Enhetschef MH2 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 



Bilaga 5 – jämförelse timtaxor 2022 
 

Miljöbalkstillsyn samt Livsmedelstillsyn offentlig kontroll 

 

 Miljöbalkstillsyn Livsmedelstillsyn 
Offentlig 
kontroll 

Halland kr/h 2022 kr/h 2022 

Halmstad 1144 1383 

Falkenberg 1086 1268 

Kungsbacka 1126 1265 

Kungsbacka förslag 2023 1250  1350  

Hylte 1020 1250 

Laholm 1053 1269 

Varberg 1091 1310 

Medelvärde Halland 2022 1089 1291 

Median Halland 2022 1088 1269 

   

Storstäder kr/h 2022 kr/h 2022 

Göteborg 1247 1388 

Stockholm 1260 1510 

Medelvärde Miljösamverkan Sthlm  1340 1434 

Median Miljösamverkan Sthlm  1310 1460 

   

Kranskommuner Västsverige kr/h 2022 kr/h 2022 

Partille 1348 1383 

Härryda 1100 1275 

Kungälv 964 1300 

Mölndal 1059 1055 

   

Jämförelse inom Bygg- och 
miljöförvaltningen 

kr/h 2022 kr/h 2023 
(förslag BN) 

Bygglov Kungsbacka 1200 1250 

 



 

 

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se 
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Dessa föreskrifter är beslutade med stöd av 6 § i 

förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig 

kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 
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Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller för avgifter enligt 

- livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU-
bestämmelser som lagen kompletterar 

- lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, 
de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU-bestämmelser som lagen 
kompletterar 

- lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion, de föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen och de EU- bestämmelser som lagen kompletterar, utom när det gäller foder, 
inklusive 

- förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF) och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 

2 § Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämställs med 
livsmedel. 

Fastställande av avgift och betalningsansvar 

3 § Avgifter för att täcka Kungsbacka kommuns kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet fastställs av nämnden för Miljö & Hälsoskydd på grundval av denna taxa. 
4 § Avgift betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens offentliga kontroll och 
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt § 1 i denna taxa, om inte 
annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare 
och aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen under   
§ 1. 

Särskilda bestämmelser om avgifter 

5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser som 
avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §. 

I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för 

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §) 

2. uppföljande kontroll (10 §) 

3. utredning av klagomål (11–12 §§) 

4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §) 

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §) 

6. importkontroll (15 §) samt 

7. avgift för inköp under dold identitet (16 §) 

Timavgift 

6 § Denna taxa gäller avgifter för Kungsbacka kommuns kostnader för registrering, offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så som 
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Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter 

inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 

7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt bestämmelserna i 7 a § om 
årlig avgift eller 7 b § om faktisk kontrolltid. 

Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för årlig avgift (7 a 
§) eller kontrollintervall för verksamheten (7 b §). 

7 a § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen av 
en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Den årliga kontrollavgiften 
beräknas genom att kontrolltiden (timmar) som framgår av det riskklassningsbeslut som beslutats av 
Nämnden för Miljö och Hälsoskydd multipliceras med timavgiften. 

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 

Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. 

Om en tillämpning av första stycket skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska 
anläggningen i stället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens 
kontrollbehov. 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen vid 
kalenderårets början. 

7 b § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de 
andra grunder som anges i taxan. 

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen 
ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa. 

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens riskklassningsbeslut 
som fastställs av Nämnden för Miljö och Hälsoskydd. 

Avgiftsskyldighet för årlig kontrollavgift vid ägarbyte eller upphörd 

verksamhet 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen vid 
kalenderårets början. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten 
visat nämnden att verksamheten upphört. 

Indexuppräkning 

8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ska för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera 
timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners 
(SKR:s) webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 



  Sida 4 av 6 

  

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter 

Avgifter 

Avgift för registrering 

9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala en avgift för 1 timmes 
kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet som 
ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår 
att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. 
Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning av att den övergått 
till en ny aktör. 
Avgift för uppföljande kontroll 

10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda tid kontrolltid enligt 6 § 
betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en 
offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande 
efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits. 
Avgift för utredning av klagomål 

11 § För utredning av klagomål, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas 
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samma med kontrollen i de fall 
där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas. 

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen som 
utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna 
principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfarandet i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas, om det efter det att aktören erhöll meddelandet 
blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas 
av meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, framställt 
eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 
Avgift för korrigerande åtgärder 

13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har konstaterats 
i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden, ska en avgift betalas 
motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden. 
Avgift för exportkontroll 

14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid en 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerande anläggningen. 
Avgift för importkontroll 

15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas av den 
aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid 
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. 

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett 
belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. 
Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen.  
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Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter 

Avgift för inköp under dold identitet 

16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel uppfyller 
kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska utgifter för köpet 
betalas. 

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-12 §§ tas en 
avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas. 

Eftergift eller nedsättning av avgift i enskilt ärende  

17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller 
övriga omständigheter, får nämnden för Miljö & Hälsoskydd sätta ned avgiftsbeloppet helt eller 
delvis. Detta gäller dock inte en avgift för uppföljande kontroll enligt 10 §. En sådan avgift får 
endast ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625. 

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halvtimme under ett och samma kalenderår 
får nämnden besluta att ingen avgift ska tas ut av aktören under kalenderåret. Detsamma gäller 
andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda fallet är så lågt att det inte 
är ekonomiskt motiverat att ta ut en avgift. 

Mervärdesskatt 

19 § Avgifterna i denna taxa omfattas inte av mervärdesskatt. 

Avgiftens erläggande  

20 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kungsbacka kommun genom Nämnden för 
Miljö & Hälsoskydd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura. 

Överklagande 

21 § Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

Ikraftträdande och Övergångsbestämmelser 

22 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på ärenden som kommer in från och 
med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare 
gällande taxa. 

Avgift enligt 7 b § ska från och med 1 januari 2024 betalas av de verksamheter som enligt gällande 
riskklassningsbeslut indelats i riskklass 5 – 8 

För verksamheter som nyregistrerats efter 1 januari 2023 tillämpas 7 b § oavsett riskklass. 

Bestämmelserna i 7 § första stycket och 7 a § upphör att gälla den 1 januari 2024. 

 

Beslutad av: Förslag Nämnden för Miljö & Hälsoskydd  

Gäller från: januari månad 2023 

Ansvarig förvaltning: Bygg- och miljöförvaltningen 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, 

info@kungsbacka.se 

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
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KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 
Kommunstyrelsen Datum  

2022-11-22 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 271 Dnr 2022-00687 
Antagande av Lokala avfallsföreskrifter 

Beslut – Förslag till 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. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt miljöbalkens 15 kap. 41 § ska det för varje kommun finnas en 
renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen 
ska innehålla två delar: dels kommunens föreskrifter om avfallshantering, dels 
kommunens avfallsplan. Renhållningsordningen ska beskriva hur avfall under 
kommunens ansvar hanteras och regleras med stöd av de bemyndiganden som ges till 
kommunen genom miljöbalken och avfallsförordningen. Motsvarande föreskrifter 
benämndes tidigare som Lokala renhållningsföreskrifter.  

Renhållningsordningen kommer i och med beslutet att bestå av dels regionala 
avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton 
kommuner till 2030, antagen av kommunfullmäktige 8 december 2020, dels Lokala 
avfallsföreskrifter, daterade 2022-08-23. 

Avfallsföreskrifterna reglerar ansvarsfördelningen mellan kommunen, 
fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare och innehåller bestämmelser om 
godkända behållare, hämtningsintervall och sorteringskrav. 

Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter omfattar huvudsakligen anpassningar med 
utgångspunkt i ändringar i 15 kap. miljöbalken och att en ny avfallsförordning har 
trätt i kraft (SFS 2020:614). Ändringarna handlar bland annat om att det tidigare 
begreppet hushållsavfall ersätts med begreppet kommunalt avfall och att det 
kommunala ansvaret har reviderats.  

Syftet med den nya avfallslagstiftningen är att genomföra nya EU-direktiv på 
avfallsområdet. I de nya föreskrifterna ingår också ett tydliggörande av att ansvaret 
för returpapper har övergått till kommunen i enlighet med upphävandet av 
förordningen om producentansvar för returpapper.  

I linje med EU:s avfallsdirektiv kommer utsortering av matavfall att bli obligatoriskt 
i Kungsbacka kommun från 1 januari 2024. I dagsläget finns en abonnemangstyp där 
det är tillåtet att blanda matavfall med brännbart restavfall. I förslaget till nya 
föreskrifter kommer det inte att vara tillåtet att teckna nya abonnemang av denna typ 
från 1 januari 2023 och det tas bort helt från 1 januari 2024. 

Tiden för utställning av förslaget till nya Lokala avfallsföreskrifter regleras i 
miljöbalken och ska vara minst fyra veckor. 
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Nämnden för Teknik har berett ärendet och föreskrifterna har ställts ut mellan 5 maj 
och 17 juni 2022. Allmänheten, verksamheter, organisationer och andra intressenter 
har haft möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter. Förslaget till nya 
föreskrifter har funnits utställda på kommunens digitala anslagstavla och i 
pappersform i kommunens kundservice Kungsbacka Direkt. En kungörelse om 
utställning har även annonserats ut i tidningen Norra Halland och Kungsbacka 
Posten. Ett utskick av förslaget gick även ut till de större fastighetsägarna Aranäs och 
Eksta Bostads AB samt kommunens förvaltningar, myndigheter och 
grannkommuner. En sammanställning av inkomna synpunkter och hur de har 
besvarats redovisas i bilaga 1. Under utställningstiden har ytterligare justeringar 
gjorts.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 369 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-24 
Nämnden för Teknik 2022-09-14, § 80 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-08-23 
Lokala avfallsföreskrifter för Kungsbacka kommun, 2022-08-23 
Bilaga 1. Sammanställning av synpunkter och hur de har besvarats 
Bilaga 2. Redovisning av föreslagna ändringar före utställning 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik 
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§ 369 Dnr 2022-00687 
Antagande av Lokala avfallsföreskrifter 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt miljöbalken 15 kap. 41 § ska det för varje kommun finnas en 
renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen 
ska innehålla två delar: dels kommunens föreskrifter om avfallshantering, dels 
kommunens avfallsplan. Renhållningsordningen ska beskriva hur avfall under 
kommunens ansvar hanteras och regleras med stöd av de bemyndiganden som ges till 
kommunen genom miljöbalken och avfallsförordningen. Motsvarande föreskrifter 
benämndes tidigare som Lokala renhållningsföreskrifter.  

Renhållningsordningen kommer i och med beslutet att bestå av dels regionala 
avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton 
kommuner till 2030, antagen av kommunfullmäktige 8 december 2020, dels Lokala 
avfallsföreskrifter, daterade 2022-08-23. 

Avfallsföreskrifterna reglerar ansvarsfördelningen mellan kommunen, 
fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare och innehåller bestämmelser om 
godkända behållare, hämtningsintervall och sorteringskrav. 

Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter omfattar huvudsakligen anpassningar med 
utgångspunkt i ändringar i 15 kap. miljöbalken och att en ny avfallsförordning har 
trätt i kraft (SFS 2020:614). Ändringarna handlar bland annat om att det tidigare 
begreppet hushållsavfall ersätts med begreppet kommunalt avfall och att det 
kommunala ansvaret har reviderats.  

Syftet med den nya avfallslagstiftningen är att genomföra nya EU-direktiv på 
avfallsområdet. I de nya föreskrifterna ingår också ett tydliggörande av att ansvaret 
för returpapper har övergått till kommunen i enlighet med upphävandet av 
förordningen om producentansvar för returpapper.  

I linje med EU:s avfallsdirektiv kommer utsortering av matavfall att bli obligatoriskt 
i Kungsbacka kommun från 1 januari 2024. I dagsläget finns en abonnemangstyp där 
det är tillåtet att blanda matavfall med brännbart restavfall. I förslaget till nya 
föreskrifter kommer det inte att vara tillåtet att teckna nya abonnemang av denna typ 
från 1 januari 2023 och det tas bort helt från 1 januari 2024. 

Tiden för utställning av förslaget till nya Lokala avfallsföreskrifter regleras i 
miljöbalken och ska vara minst fyra veckor. 
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Nämnden för Teknik har berett ärendet och föreskrifterna har ställts ut mellan 5 maj 
och 17 juni 2022. Allmänheten, verksamheter, organisationer och andra intressenter 
har haft möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter. Förslaget till nya 
föreskrifter har funnits utställda på kommunens digitala anslagstavla och i 
pappersform i kommunens kundservice Kungsbacka Direkt. En kungörelse om 
utställning har även annonserats ut i tidningen Norra Halland och Kungsbacka 
Posten. Ett utskick av förslaget gick även ut till de större fastighetsägarna Aranäs och 
Eksta Bostads AB samt kommunens förvaltningar, myndigheter och 
grannkommuner. En sammanställning av inkomna synpunkter och hur de har 
besvarats redovisas i bilaga 1. Under utställningstiden har ytterligare justeringar 
gjorts.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-24 
Nämnden för Teknik 2022-09-14, § 80 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-08-23 
Lokala avfallsföreskrifter för Kungsbacka kommun, 2022-08-23 
Bilaga 1. Sammanställning av synpunkter och hur de har besvarats 
Bilaga 2. Redovisning av föreslagna ändringar före utställning 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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Sven Erik Bergström 
0300-834058 
Specialist hållbarhet 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Antagande av Lokala avfallsföreskrifter i Kungsbacka kommun 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt miljöbalken 15 kap. 41 § ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som ska antas 
av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla två delar: dels kommunens föreskrifter 
om avfallshantering, dels kommunens avfallsplan. Renhållningsordningen ska beskriva hur avfall 
under kommunens ansvar hanteras och regleras med stöd av de bemyndiganden som ges till 
kommunen genom miljöbalken och avfallsförordningen. Motsvarande föreskrifter benämndes tidigare 
som Lokala renhållningsföreskrifter.  

Renhållningsordningen kommer i och med beslutet att bestå av dels regionala avfallsplanen 
Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030, antagen av 
kommunfullmäktige 8 december 2020, dels Lokala avfallsföreskrifter, daterade 2022-08-23. 

Avfallsföreskrifterna reglerar ansvarsfördelningen mellan kommunen, fastighetsinnehavare och 
nyttjanderättshavare och innehåller bestämmelser om godkända behållare, hämtningsintervall och 
sorteringskrav. 

Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter omfattar huvudsakligen anpassningar med utgångspunkt i 
ändringar i 15 kap. miljöbalken och att en ny avfallsförordning har trätt i kraft (SFS 2020:614). 
Ändringarna handlar bland annat om att det tidigare begreppet hushållsavfall ersätts med begreppet 
kommunalt avfall och att det kommunala ansvaret har reviderats.  

Syftet med den nya avfallslagstiftningen är att genomföra nya EU-direktiv på avfallsområdet. I de nya 
föreskrifterna ingår också ett tydliggörande av att ansvaret för returpapper har övergått till kommunen i 
enlighet med upphävandet av förordningen om producentansvar för returpapper.  

I linje med EU:s avfallsdirektiv kommer utsortering av matavfall att bli obligatoriskt i Kungsbacka 
kommun från 1 januari 2024. I dagsläget finns en abonnemangstyp där det är tillåtet att blanda 
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matavfall med brännbart restavfall. I förslaget till nya föreskrifter kommer det inte att vara tillåtet att 
teckna nya abonnemang av denna typ från 1 januari 2023 och det tas bort helt från 1 januari 2024. 

Tiden för utställning av förslaget till nya Lokala avfallsföreskrifter regleras i miljöbalken och ska vara 
minst fyra veckor. 

Nämnden för Teknik har berett ärendet och föreskrifterna har ställts ut mellan 5 maj och 17 juni 2022. 
Allmänheten, verksamheter, organisationer och andra intressenter har haft möjlighet att ta del av 
förslaget och lämna synpunkter. Förslaget till nya föreskrifter har funnits utställda på kommunens 
digitala anslagstavla och i pappersform i kommunens kundservice Kungsbacka Direkt. En kungörelse 
om utställning har även annonserats ut i tidningen Norra Halland och Kungsbacka Posten. Ett utskick 
av förslaget gick även ut till de större fastighetsägarna Aranäs och Eksta Bostads AB samt kommunens 
förvaltningar, myndigheter och grannkommuner. En sammanställning av inkomna synpunkter och hur 
de har besvarats redovisas i bilaga 1. Under utställningstiden har ytterligare justeringar gjorts.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-24 
Nämnden för Teknik 2022-09-14, § 80 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-08-23 
Lokala avfallsföreskrifter för Kungsbacka kommun, 2022-08-23 
Bilaga 1. Sammanställning av synpunkter och hur de har besvarats 
Bilaga 2. Redovisning av föreslagna ändringar före utställning 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik 

 

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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§ 80 Dnr 2021-00508 
Avfallsföreskrifter 

Beslut 
Nämnden för Teknik antar Avfallsföreskrifter att gälla från den 1 januari 2023 och 
översänder den till kommunfullmäktige för fastställande. 

Renhållningsföreskrifterna beslutade av kommunfullmäktige 2016-12-06 § 22 
upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt miljöbalken 15 kap 41 § ska det för varje kommun finnas en 
renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska 
innehålla en avfallsplan och föreskrifter som beskriver hur avfall under kommunens 
ansvar ska hanteras och regleras med stöd av de bemyndiganden som ges till 
kommunen genom miljöbalken och avfallsförordningen.  

Föreskrifterna reglerar ansvarsfördelningen mellan kommunen, fastighetsinnehavare 
och nyttjanderättshavare och innehåller bestämmelser om godkända behållare, 
hämtningsintervall och sorteringskrav. Gällande föreskrifter är giltiga till dess att nya 
föreskrifter antas av kommunfullmäktige.  

Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter omfattar huvudsakligen anpassningar med 
utgångspunkt i ändringar i 15 kap. miljöbalken och att en ny avfallsförordning har 
trätt i kraft (SFS 2020:614). Ändringarna handlar bland annat om att det tidigare 
begreppet hushållsavfall ersätts med begreppet kommunalt avfall och att det 
kommunala ansvaret har reviderats. Syftet med den nya avfallslagstiftningen är att 
genomföra nya EU-direktiv på avfallsområdet. 

I de nya föreskrifterna ingår också ett tydliggörande av att ansvaret för returpapper 
har övergått till kommunen i enlighet med upphävandet av förordningen om 
producentansvar för returpapper.  

I linje med EU:s avfallsdirektiv kommer utsortering av matavfall att bli obligatoriskt 
i Kungsbacka kommun från 1 januari 2024. I dagsläget finns en abonnemangstyp där 
det är tillåtet att blanda matavfall med brännbart restavfall. I förslaget till nya 
föreskrifter kommer det inte att vara tillåtet att teckna nya abonnemang av denna typ 
från 1 januari 2023 och det tas bort helt från 1 januari 2024. 

Tiden för utställning regleras i miljöbalken och ska vara minst fyra veckor. 

Föreskrifterna har ställts ut mellan 5 maj och 17 juni 2022. Allmänheten, 
verksamheter, organisationer och andra intressenter har haft möjlighet att ta del av 
förslaget och lämna synpunkter. Förslaget till nya föreskrifter har funnits utställda på 
kommunens digitala anslagstavla och i pappersform i kommunens kundservice 
Kungsbacka Direkt. En kungörelse om utställning har även annonserats ut i tidningen 
Norra Halland och Kungsbacka Posten. Ett utskick av förslaget gick även ut till 
större fastighetsägare Aranäs och Eksta, kommunens förvaltningar, myndigheter och 
grannkommuner. En sammanställning av inkomna synpunkter och hur de har 
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besvarats redovisas i bilaga 1. Under utställningstiden har ytterligare en del 
redigeringsjusteringar gjorts. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-08-23 
Avfallsföreskrifter för Kungsbacka kommun 
Bilaga 1. Sammanställning av synpunkter och hur de har besvarats 
Bilaga 2. Redovisning av föreslagna ändringar före utställning 
 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om förslag till beslut kan antas och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 



  

Datum 

2022-08-23 
Diarienummer 

TE 2021-00508 
 

 

 
 
Maria Samuelsson 
0300-834000 
Enhetschef 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Avfallsföreskrifter 
 

Förslag till beslut i nämnden för Teknik 
Nämnden för Teknik antar Avfallsföreskrifter att gälla från den 1 januari 2023 och översänder den till 
kommunfullmäktige för fastställande. 

Renhållningsföreskrifterna beslutade av kommunfullmäktige 2016-12-06 § 22 upphör samtidigt att 
gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt miljöbalken 15 kap 41 § ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som antas av 
kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och föreskrifter som 
beskriver hur avfall under kommunens ansvar ska hanteras och regleras med stöd av de 
bemyndiganden som ges till kommunen genom miljöbalken och avfallsförordningen.  

Föreskrifterna reglerar ansvarsfördelningen mellan kommunen, fastighetsinnehavare och 
nyttjanderättshavare och innehåller bestämmelser om godkända behållare, hämtningsintervall och 
sorteringskrav. Gällande föreskrifter är giltiga till dess att nya föreskrifter antas av 
kommunfullmäktige.  

Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter omfattar huvudsakligen anpassningar med utgångspunkt i 
ändringar i 15 kap. miljöbalken och att en ny avfallsförordning har trätt i kraft (SFS 2020:614). 
Ändringarna handlar bland annat om att det tidigare begreppet hushållsavfall ersätts med begreppet 
kommunalt avfall och att det kommunala ansvaret har reviderats. Syftet med den nya 
avfallslagstiftningen är att genomföra nya EU-direktiv på avfallsområdet. 

I de nya föreskrifterna ingår också ett tydliggörande av att ansvaret för returpapper har övergått till 
kommunen i enlighet med upphävandet av förordningen om producentansvar för returpapper.  

I linje med EU:s avfallsdirektiv kommer utsortering av matavfall att bli obligatoriskt i Kungsbacka 
kommun från 1 januari 2024. I dagsläget finns en abonnemangstyp där det är tillåtet att blanda 
matavfall med brännbart restavfall. I förslaget till nya föreskrifter kommer det inte att vara tillåtet att 
teckna nya abonnemang av denna typ från 1 januari 2023 och det tas bort helt från 1 januari 2024. 

Tiden för utställning regleras i miljöbalken och ska vara minst fyra veckor. 
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Föreskrifterna har ställts ut mellan 5 maj och 17 juni 2022. Allmänheten, verksamheter, organisationer 
och andra intressenter har haft möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter. Förslaget till nya 
föreskrifter har funnits utställda på kommunens digitala anslagstavla och i pappersform i kommunens 
kundservice Kungsbacka Direkt. En kungörelse om utställning har även annonserats ut i tidningen 
Norra Halland och Kungsbacka Posten. Ett utskick av förslaget gick även ut till större fastighetsägare 
Aranäs och Eksta, kommunens förvaltningar, myndigheter och grannkommuner. En sammanställning 
av inkomna synpunkter och hur de har besvarats redovisas i bilaga 1. Under utställningstiden har 
ytterligare en del redigeringsjusteringar gjorts. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-08-23 

Avfallsföreskrifter för Kungsbacka kommun 

Bilaga 1. Sammanställning av synpunkter och hur de har besvarats 

Bilaga 2. Redovisning av föreslagna ändringar före utställning 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 

Annika Malm     Bengt Gustafsson 

Tf Förvaltningschef    Tf Verksamhetschef 
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Lokala Avfallsföreskrifter 
Kungsbacka kommun  
 

Reviderade av kommunfullmäktige 2022-XX-XX 

Reviderade av Nämnden för Teknik 2022-XX-XX  

 

 

Inledande bestämmelser  

 

Bemyndigande 

1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1–2 §§ avfallsförordningen 
(2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Kungsbacka kommun. 

 

Definitioner 

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges här: 

1. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer 
från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, 
med undantag för vad som anges i 15 kap. 3 § 1–6 punkterna. 

a. Med avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt avfall inklusive avfall under kommunalt ansvar 
enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. 

b. Med kärl- och säckavfall avses den del av avfallet under kommunalt ansvar som får läggas i kärl eller 
säck. 

c. Med grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller skrymmande eller har 
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.  

d. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall i enlighet med definitionen i 1 
kap. 5 § 1 punkten avfallsförordningen (2020:614) som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid 
bostadshus. 

e. Med farligt avfall avses avfall som i bilaga 3 avfallsförordningen (2020:614) beskrivs med en avfallskod 
markerad med en asterisk (*), 
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f. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för 
elutrustning. 

g. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG 
och 142/2011/EU. 

h. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med livsmedelshanteringen 
i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som 
livsmedel och som utgör avfall under kommunalt ansvar. I begreppet matavfall som utgör avfall under 
kommunalt ansvar ingår också avfall som hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel 
som sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i sluten tank. 

Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå intimt förknippat 
med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten (g) 
ovan. 

i. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det avfall som kvarstår när 
matavfall, farligt avfall, returpapper, förpackningar, elavfall och annat avfall som omfattas av 
producentansvar, har sorterats ut från hushållets kärl- och säckavfall. 

j. Med returpapper avses kommunalt avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper enligt 
avfallsförordningen (2020:614). 

k. Med bygg- och rivningsavfall avses i enlighet med 15 kap. 8 § miljöbalken avfall från bygg- och 
rivningsarbeten. 

l. Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet avses detsamma som i 
15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken. Kommunens ansvar enligt den nya definitionen börjar gälla 1 januari 
2023. 

2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att 
bruka eller nyttja fastighet. 

4. Med den avfallsansvariga nämnden avses nämnden för Teknik, Kungsbacka kommun. 

5. Med den tillsynsansvariga nämnden avses nämnden för Miljö & Hälsoskydd, Kungsbacka kommun. 

6. Med behållare avses kärl, container, underjordsbehållare, säck, latrinbehållare, fettavskiljare eller annan 
anordning för uppsamling av avfall under kommunalt ansvar. 

7. Med enskilda avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare, fosforfällor, minireningsverk och 
andra motsvarande anläggningar som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter om anläggningen 
endast används för 

a. hushållspillvatten eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten och, 

b. latrin från torrtoaletter och andra jämförliga lösningar. 

8. Med avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar menas avloppsslam, toalettvatten, urin, fekalier 
och innehåll i slutna tankar. Med filtermaterial avses ett förbrukat material tillhörande en enskild 
avloppsanläggning, så som torv, leca, träflis och polonite. Filtermaterialet kan till exempel finnas i 
fosforfällor eller gråvattenfilter. Filtermaterial kan finnas i lös form eller i säck.  

Kommunen ansvarar endast för det avfall som uppstår från avloppsfraktioner och filtermaterial från de 
enskilda avloppsanläggningar som nämns i punkt 7 ovan. 

Bestämmelsen omfattar både enskilda anläggningar som betjänar en fastighet och samfällda anläggningar. 
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För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 kap. 
miljöbalken och till avfallsförordningen. 

 

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information 

3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för hanteringen 
av avfall under kommunalt ansvar i kommunen, med särskilt ansvar för att kommunalt avfall under 
kommunalt ansvar som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. 

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som kommunen anlitar 
för ändamålet, nedan kallad renhållaren. 

Avfallsföreskrifterna ska beaktas i alla skeden av samhällsplaneringsprocessen. 

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd 
av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga nämnden. 

5 § Nämnden för Teknik informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar och 
konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar. 

Nämnden för Teknik informerar hushåll och verksamheter med avfall under kommunalt ansvar om 
avfallsförebyggande åtgärder och hantering av avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 45§ 
miljöbalken. 

6 § Nämnden för Teknik ansvarar för krav på installation av fettavskiljare på fastigheter med anslutning till 
det kommunala ledningsnätet. 

7 § Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ansvarar för krav på installation av fettavskiljare utanför det 
kommunala ledningsnätet. 

 

Betalning och information 

8 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom 
kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4–6 
§§ miljöbalken.  

När en fastighet har mer än en ägare är det den som äger den största andelen av fastigheten som är 
betalningsansvarig för hela renhållningsabonnemanget. 

9 § Fastigheter som befrias från skyldigheten att lämna visst avfall kan debiteras grundavgiften enligt 
fastställd taxa.  

10 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning informera den eller 
dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om de regler som gäller för avfallshantering. Men det 
är fastighetsinnehavaren som är ytterst ansvarig för att reglerna följs. 

11 § Fastighetsinnehavaren ska välja något av nedanstående tre abonnemang för hämtning av kommunalt 
avfall. Den som inte gör ett aktivt val, tilldelas av kommunen abonnemanget ”Matavfall blir Biogas”. Från 1 

januari 2023 går det inte att teckna nytt abonnemang för Matavfall och Brännbart Restavfall Blandat. 

a. Matavfall Blir Biogas  

b. Egen Varmkompost  

c. Matavfall och Brännbart Restavfall Blandat 
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Från och med 1 januari 2024 ska fastighetsinnehavaren välja något av nedanstående två abonnemang för 
hämtning av kommunalt avfall: 

a. Matavfall Blir Biogas  

b. Egen Varmkompost  

Vid särskilda skäl kan dispens från utsortering av matavfall medges efter ansökan till nämnden för Teknik. 

12 § Kommunen kvalitetssäkrar insamlingssystemet via identitetsmärkning av behållare. Kommunen 
ansvarar endast för tömning av identitetsmärkta behållare, om ingenting annat har avtalats. 

 

Sortering och överlämning av avfall under kommunalt ansvar  

 

Sortering av avfall 

13 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med bilaga 1 och 
kommunens övriga sorteringsinstruktioner. Sorterat avfall ska hållas skilt från annat avfall. 

14 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner 
som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för borttransport. 

 

Skyldighet att överlämna avfall under kommunalt ansvar 

15 § Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i dessa föreskrifter. 
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt 26 §. Det 
utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. 
Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport av avfall under 
kommunalt ansvar från fastigheten. Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa nämnden för 
Teknik om ändrade förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten. 

 

Emballering av avfall under kommunalt ansvar  

16 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och utrymmet är 
avsedd. 

Avfall som läggs i behållare ska vara emballerat i lämpligt material så att avfallet inte kan spridas eller 
damma vid tömning. Syftet är att säkerställa att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte 
uppkommer. 

Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga 1. 

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering. 

 

Anläggande, underhåll och skötsel av behållare, avfallsutrymmen och annan 
utrustning 
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17 § Kärl och säckar till underjordsbehållare ägs av kommunen och tillhandahålls av renhållaren. 
Latrinbehållare ägs av renhållaren. Container ägs av fastighetsägare eller renhållaren. Underjordsbehållare, 
enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare anskaffas, installeras och ägs av fastighetsinnehavaren. 

Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och vid behov utbyte av behållare. När renhållaren ska 
utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Märkning ska ske enligt anvisning från renhållaren. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom fastigheten 
förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. 

 

Beträffande andra anordningar gäller:  

 De ska utformas, underhållas och installeras så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för 
olycksfall minimeras.  

 De ska vara tillgängliga och underhållas så att driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt et cetera. 
inte uppstår.  

 De ska medge hantering med den utrustning som används i kommunens renhållningssystem. 

18 § Renhållaren och den avfallsansvariga nämnden ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet 
ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas till renhållaren. Ändringar 
ska meddelas renhållaren. 

 

Anläggande 

19 § Vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar eller fettavskiljare ska avstånd mellan 
uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning inte överstiga 20 meter såvida inte särskilda 
skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara 
mindre än 6 meter, om inte särskilda skäl föreligger. 

Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för hämtningsfordon. 
Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett eller säck ska anläggas så att hämtning 
med fordon utrustat med kran kan utföras. 

Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller säck inte 
överskrider 10 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 500 kilogram om inte särskilda skäl 
föreligger. Om storsäck eller filterkassett om 1 000 kilogram används får avståndet vara max 5 meter. 

Vid installation av underjordsbehållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för fordon utrustat 
med kran. Avståndet mellan fordonets centra och behållarnas centra ska inte överstiga 6 meter eller 
understiga 2 meter. Underjordsbehållare i Kungsbacka kommun töms med ett så kallat en- och två-
krokssystem.  

Vid nyanläggning av anläggningar inklusive avfallsutrymmen såsom miljörum ska de riktlinjer och 
bestämmelser som finns att läsa i Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen tillämpas om ingenting 
annat anges. Vid nyanläggningar ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall 
från anläggningen. 

 

20 § Nämnden för Teknik samlar in synpunkter från renhållaren och ska i planeringsstadiet få möjlighet att 
yttra sig kring nyanläggningar samt placering av dessa. 

Innan abonnemang kan tecknas måste nämnden för Teknik godkänna underjordsbehållare och dess placering 
så att hämtningsfordon kan komma fram och tömma. Samma krav gäller fettavskiljare som ska kopplas till 
kommunalt ledningsnät. 
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Rengöring och tillsyn 

21 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt anläggning. Behållare och 
anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i anordningens funktion och olägenhet 
såsom buller, lukt och dylikt.  

Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen för 
avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras. 

 

Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck 

22 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att det blir 
uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Behållare bör vara fri från 
snö och is vid hämtningstillfället. 

Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens 
insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. 

En säck får inte fyllas så att den väger mer än 15 kilogram. 

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra den på utsidan 
innan hämtning sker. 

23 § För en- och tvåfamiljsfastigheter gäller att behållaren senast kl. 06.00 på hämtningsdagens morgon ska 
vara uppställd vid hämtningsplatsen med draghandtaget vänt utåt mot bilvägen. Detta så att hämtning 
underlättas och hantering med den utrustning som används i kommunens renhållningssystem kan ske. 
Behållare ska kunna flyttas utan svårighet. Anordningar såsom kedja, snöre eller rep ska kunna avlägsnas 
utan svårighet.  

Uppställningsplats för avfallsbehållare och väg fram till denna ska hållas lättframkomlig för 
hämtningspersonal. Avfallsbehållare ska vara placerad så att hämtning kan ske utan olycksrisk. Hämtning 
kräver att vägen ut till renhållningsfordon är plan och hårdgjord utan trösklar, trappsteg och kraftig lutning. 

Bestämmelser och riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen samt transportvägar och hämtningsvägar 
som ska tillämpas finns att läsa i Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen.  

 

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar 

24 § Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället placera 
storsäck, filterkasett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, inom 
längsta tillåtna avstånd enligt 19 §. 

Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så att tömning 
kan ske med det fordon som används. 

Enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lättillgängliga för tömning. Lock eller manlucka 
som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock eller manlucka bör 
väga högst 15 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Om anläggningen öppnas genom att locket kan 
dras åt sidan får locket väga högst 35 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Lock med diameter större 
än 1,2 meter ska undvikas så långt det är möjligt. När anläggningar placeras utomhus ska marken runt om 
locket vara hårdgjord.  

Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs 
med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet. 
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Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn bör vid hämtning inte överstiga 20 meter om 
inte särskilda skäl föreligger. 

Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren och 
nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen.  

Inför tömning ska anläggning vara tydligt uppmärkt med vimpel, skylt eller liknande.  

När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger vilken fastighet 
anläggningen tillhör. 

Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid 
tömning. 

Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Fastighetsinnehavaren och 
nyttjandehavaren är skyldiga att meddela vilken typ av filtermaterial det rör sig om vid begäran om 
hämtning. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial är det fastighetsägarens och nyttjanderättshavarens ansvar 
att nytt filtermaterial tillförs till anläggningen. Om avfallet inte är åtkomlig för hämtningsfordon ansvarar 
anläggningsägaren för att göra avfallet tillgängligt till renhållaren. 

Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd slamtömning. 

Ändringar som kan påverka förutsättningar för hämtning ska utan anmaning meddelas renhållaren. 

 

25 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som innebär att 
befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska beställas av fastighetsinnehavaren. 
Fastighetsinnehavaren ska meddela nämnden för Teknik att sluttömningen är gjord och att abonnemanget 
kan avslutas.  

 

Hämtnings- och transportvägar 

26 § Behållare ska normalt ställas vid fastighetsgräns så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som 
möjligt, vid en överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats inom rimligt gångavstånd. 

Anvisning av plats görs av nämnden för Teknik. 

Gångavstånd ska i största möjliga mån undvikas. Om det inte går att undvika, ska det vara så kort som 
möjligt. Om kärlet står på annan plats får: 

a) för kärl mindre än 200 liter, avståndet mellan behållarplats och plats för hämtningsfordon inte utan 
särskilda skäl överstiga 100 meter.  

b) för kärl större än 200 liter, avståndet mellan avfallsutrymmet och fordonet inte överstiga 10 meter.  

Extra avgift tas ut för gångavstånd som överstiger 2 meter. Ansökan om tilläggstjänst för gångavstånd görs 
hos nämnden för Teknik.  

27 § Inom område där gemensamt avfallsutrymme är anordnat genom gemensam förvaltning för flera 
fastigheter, såsom bostadsrätts-, hyresrätts- och samfällighetsföreningar med gemensamt abonnemang, sker 
hämtning endast vid gemensamt avfallsutrymme. Detta gäller även grupp av en- och tvåfamiljshus med 
gemensamt abonnemang. 

28 § Fastighetsinnehavaren eller annan ansvarig väghållare ska se till att transportväg fram till den 
uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick. Vägen bör vara försedd med erforderlig 
vändplats för att eliminera backning. 

Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö, halka och vegetation. 
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Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt ansvar ska vara så dimensionerad och i 
sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för renhållningsfordon som används i kommunen. 
Vägar och tillfarter ska ha en minsta bredd av 3,5 meter och en minsta höjd om 4,6 meter. 

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på 
plats som överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt 26 §. 

Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet behöver dras av den som utför hämtningen hålls i 
sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas. 

Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. 

 

Hämtningsområde och hämtningsintervall 

29 § Kommunen utgör ett hämtningsområde. 

30 § Ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker med de intervall som framgår av bilaga 2. 

 

Åtgärder om föreskrift inte följs 

31 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 13 §, 16 §, 21§ 2 st., 22 §, 24 
§ 1–3 st., 6 st. och 8 och 9 st. samt 28 § inte följs. 

Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren hämtas antingen vid 
nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift. 

Vid upprepad felsortering eller överfyllda kärl har kommunen rätt att ändra abonnemangsformen. 

 

Särskilt om avfall under kommunalt ansvar från verksamheter  

32 § Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än avfall under 
kommunalt ansvar. För avfall under kommunalt ansvar från verksamheter gäller 13–31 §§ om ej annat anges 
i dessa föreskrifter. 

Konsumentelavfall lämnas vid kommunens insamlingsställe enligt vad som anges i bilaga 1. 

Tömning av enskilda avlopp, slamavskiljare eller andra tankar som genererar avfall under kommunalt ansvar 
utförs enligt tömningsintervaller i bilaga 2. 

Tömning av fettavskiljare som genererar kommunalt avfall under kommunalt ansvar utförs enligt riktlinjer 
för fettavskiljare i Kungsbacka kommun och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i 
avskiljaren. Verksamhetsutövaren har en skyldighet att till nämnden för Teknik inkomma med uppgifter 
kring förändring av verksamheten som kan påverka avfallshantering eller mängd. 

 

 

Annat avfall än avfall under kommunalt ansvar från verksamheter  

 

Uppgiftsskyldighet 

33a § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat avfall än 
avfall under kommunalt ansvar ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller 
hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. 
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Enligt 4 kap. 9 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna uppgift om behovet av 
avfallshantering enligt 4 kap. 8 § avfallsförordningen till kommunen. Uppgifterna ska lämnas till nämnden 
för Teknik. 

33b § För den som driver en yrkesmässig verksamhet och har oljeavskiljare eller annan 
vattenreningsanläggning avsedd för spillvatten kopplat till kommunens spillvattennät ska resultat av utförda 
kontroller, tömningar och besiktningar lämnas på begäran till nämnden för Teknik. Nämnden för Teknik ska 
ges möjlighet att yttra sig vid nyinstallation och vid förändringar av verksamheten som rör funktionen av 
oljeavskiljaren eller annan vattenreningsanläggning avsedd för spillvatten. 

 

Undantag 

 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 

34 § Handläggning av ansökan såsom ansökan om kompostering, förlängt tömningsintervall, uppehåll i 
hämtning, dispens för annat omhändertagande av avfall under kommunalt ansvar på den egna fastigheten 
samt andra undantag från avfallsföreskrifterna görs av ansvarig nämnd enligt vad som anges i efterföljande 
avsnitt.  

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses samt en redogörelse av 
ändringen så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas. 

 

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst avfall 

under kommunalt ansvar 

35 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 36–38 §§ och under 
förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. 

36 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. Torrt 
trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet 
uppstår och om eldningen inte strider mot andra föreskrifter eller beslut. 

Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade med stöd av 40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om 
skydd mot olyckor eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas. 

37 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall på sin 
fastighet, ska ansöka till nämnden för Teknik.  

Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet 
för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna 
kompostjorden. 

38 § Eget omhändertagande av slam, latrin, urin eller filtermaterial från enskild avloppsanläggning på 
fastigheten får efter ansökan till nämnden för Miljö & Hälsoskydd, medges i särskild därför avsedd 
anläggning på fastigheten.  

Ansökan om eget omhändertagande av slam, latrin, urin eller filtermaterial genom egen anläggning ska 
innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. 
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Förlängt hämtningsintervall 

39 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall från hushållsavfallet på 
den egna fastigheten kan efter ansökan till nämnden för Teknik medges att restavfallet hämtas var fjärde 
vecka under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

Medgivande om förlängt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att matavfall, trots 
uppgifterna om kompostering, lämnas i behållaren för restavfall för hämtning eller om kommunen på annat 
sätt gör sannolikt eller konstaterar att matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits 
eller uppgivits. 

40 § För enskilda avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare som äger 
anläggningen, efter ansökan till nämnden för Miljö & Hälsoskydd medges förlängt hämtningsintervall för 
avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med 
uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med 
ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Medgivandet gäller under 
rådande förutsättningar men kan tidsbegränsas. Dispensen upphör vid ändrat nyttjande eller ägarbyte. 

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 

Medgivande om förlängt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningarna 
för sådant inte är uppfyllda. 

41 § Nämnden för Teknik är beslutande nämnd för ansökan om förlängt tömningsintervall för fettavskiljare 
på fastigheter med anslutning till det kommunala ledningsnätet, se §6. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
beslutar om förlängt tömningsintervall för fettavskiljare utanför det kommunala ledningsnätet, se §7. 

 

Gemensamma avfallsbehållare 

42 § Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare i upp till fyra intilliggande fastigheter kan efter ansökan till 
nämnden för Teknik under viss tid medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att 
bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors 
hälsa eller miljön inte uppstår. Bedömning av intilliggande fastigheter görs av nämnden av Teknik. En av 
fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för uppställningsplats.  

 

Uppehåll i hämtning 

43 a § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid permanentbostad kan efter ansökan till nämnden för 
Teknik medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas 
under en sammanhängande tid om minst sex månader. 

43 b § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid fritidsbostad kan efter ansökan till nämnden för 
Teknik medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas 
under hela hämtningssäsongen (maj – september). 

43 c § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som inte kommer att nyttja fritidsbostad under hela 
hämtningssäsongen (maj – september) kan efter ansökan till nämnden för Teknik medges inställd hämtning 
av avfall från fastighetens avloppsanläggning. 

En förutsättning för sådant uppehåll är att hämtning av avfall från anläggningen har skett i anslutning till 
föregående hämtningssäsong. 

43 d § Uppehåll i slamtömning inklusive eventuella filteranläggningar vid permanentbostad kan efter 
ansökan till nämnden för Teknik medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte 
kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader. 
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En förutsättning för sådant uppehåll är att hämtning av avfall från anläggningen hämtades innan uppehållet 
har börjat gälla samt att huset inte nyttjats sedan senaste slamtömning. 

43 e § För uppehåll i tömning av fettavskiljare skickas ansökan till nämnden för Teknik eller nämnden för 
Miljö & Hälsoskydd, se 6 § och 7 §.  

En förutsättning för sådant uppehåll är att hämtning av fettavfall från anläggningen har skett i direkt 
anslutning till perioden där anläggningen inte kommer att nyttjas.  

 

43 f § Uppehåll i hämtning av avfall under kommunalt ansvar medges för maximalt ett år per 
ansökningstillfälle. 

43 g § Komplett ansökan om uppehåll i hämtning av avfall, enligt bestämmelserna i 43 a–d §, behöver 
skickas senast en månad före den avsedda uppehållsperioden för att garantera att handläggning sker i tid. 

Komplett ansökan om uppehåll i hämtning av avfall, enligt bestämmelserna i 43 e §, behöver skickas senast 
sex veckor före den avsedda uppehållsperioden. 

 

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna avfall under 
kommunalt ansvar till kommunen 

44 § Kommunen får efter ansökan inkommit till den tillsynsansvariga nämnden, om det finns särskilda skäl, 
medge dispens för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. 
miljöbalken om den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och 
miljömässigt godtagbart sätt. 

45 § Ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses omhändertas samt en 
redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors 
hälsa kan bedömas. 

  

Andra undantag  

Ansökan om att frångå avfallsföreskrifterna på annat sätt än undantagsfallen i 35–45 § handläggs av 
nämnden för Teknik eller nämnden för Miljö & Hälsoskydd beroende på ansökans karaktär.  

 

Ikraftträdande 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2022-xx-xx då föreskrifter för avfallshantering för Kungsbacka kommun 
2016 -12-06 upphör att gälla. Tidigare meddelade dispenser och andra beslut meddelade med stöd av de 
upphävda föreskrifterna ska anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna föreskrift. 
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BILAGA 1. SORTERING OCH LÄMNING AV AVFALL 

Innan något slängs, bör man fundera på om det går att skänka till återanvändning.  

Tabellen är inte heltäckande. Kommunen tillhandahåller ytterligare sorteringsinstruktioner som ska följas. 

Observera att olika vikt- och storleksbegränsningar kan förekomma på respektive återvinningscentral. 

Typ av avfall som 
ska sorteras ut och 
hållas skiljt från 
annat avfall  

Krav på utsortering Krav på 
emballering med 
mera 

Instruktion för 
hämtning/lämning 

Annat avfall än avfall 
under kommunalt 
ansvar. 

 

Detta avfall ska hanteras 
separat från avfall under 
kommunalt ansvar enligt 
15 kap. 20 § miljöbalken. 

Fraktionerna ska 
förvaras och 
transporteras skilt från 
varandra och annat 
avfall. 

Ska emballeras efter 
mottagarens villkor. 

Kontakta lämplig 
entreprenör. 

Bygg- och rivningsavfall 
som inte producerats i 
en yrkesmässig 
verksamhet  

 

Detta avfall ska sorteras ut 
och hanteras separat från 
kommunalt avfall och 
avfall under kommunalt 
ansvar enligt 15 kap. 20 § 
miljöbalken. Avfallet ska 
utöver utsortering av 
farligt avfall samt 
elektronikavfall sorteras i 
minst följande fraktioner: 
trä, mineral (som består 
av betong, tegel, klinker, 
keramik eller sten), 
metall, glas, plast och gips 

 Avfallet lämnas utsorterat 
på återvinningscentral eller 
hämtas fastighetsnära av 
entreprenör som ingått 
avtal kring hämtning av 
bygg-och rivningsavfall 
med kommunen. 
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Typ av 
avfall som 
ska sorteras 
ut och 
hållas skiljt 
från annat 
avfall  

Krav på utsortering Krav på emballering 
m.m. 

Instruktion för 
hämtning/lämning 

Farligt avfall 

 

Följande produkter eller 
ämnen utgör exempel på 
vad som ska hanteras som 
farligt avfall: 

 Färg 
 Lösningsmedel 
 Kemikalier 
 Ljuskällor 
 Bensin och diesel  
 Bekämpningsmedel 
 Avfall som 

innehåller 
kvicksilver 

 

 

Ska vara emballerat och 
tydligt märkt med uppgift 
om innehåll.  

Olika typer av farligt 
avfall får inte blandas 
eller spädas ut med 

(1) andra slag av farligt 
avfall, (2) annat avfall 
eller (3) andra ämnen eller 
material. 

 

 

Farligt avfall lämnas på 
återvinningscentral. 

Hämtning av farligt avfall från 
fastighet kan beställas med tjänster 
enligt kommunens avfallstaxa. 

 

Farligt avfall som inte faller under 
kommunalt ansvar hanteras ej av 
kommunen. 

Asbest  

 

Asbest utgör farligt avfall. 

 

 

Förpackas väl i kraftig 
plast (minst 0,2 mm). 
Avfallet ska vara 
emballerat så att det är 
dammtätt. 

 

Asbest som är emballerat i 
sopsäckar tas inte emot. 

Asbest från privatpersoner lämnas på 
återvinningscentral som tar emot den 
typen av avfall. 

 

Spillolja Spillolja utgör farligt avfall. 

Spillolja ska sorteras ut och 
hanteras separat från annat 
farligt avfall. 

Spillolja som är isolerolja 
ska hållas åtskild från andra 
isoleroljor och andra 
spilloljor till dess att halten 
av PCB-produkter i 
isoleroljan har fastställts. 

Den som hanterar spillolja 
ska se till att spilloljan inte 
blandas med spilloljor med 
andra egenskaper eller med 
andra typer av avfall eller 
ämnen på ett sätt som 
hindrar (1) regenerering av 

Ska vara emballerat i 
oljebeständig förpackning 
och tydligt märkt med 
uppgift om innehåll. 

Spillolja i konsumentförpackning 
lämnas av privatpersoner på 
återvinningscentral.  
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spilloljan, eller (2) annan 
materialåtervinning som ger 
likvärdiga eller bättre 
miljöeffekter än 
regenerering. 

Grovavfall 

 

Grovavfall som utgör 
kommunalt avfall under 
kommunalt ansvar och som 
på grund av avfallets 
egenskaper behöver 
hanteras separat från annat 
kommunalt avfall och avfall 
under kommunalt ansvar. 

Avfallet ska sorteras enligt 
den senaste 
sorteringsinstruktioner på 
ÅVC. 

Grovavfall som hämtas av 
kommunens 
renhållningsentreprenör 
ska i den mån det är 
möjligt buntas eller 
förpackas i lämpligt 
emballage. Längder ska 
vara högst 1,2 m med en 
största volym av 1 m3 och 
med en vikt av högst 30 
kg/kolli. Sortering ska ske 
enligt kommunens 
instruktioner. Emballaget 
ska märkas med 
”grovavfall” och 
respektive fraktion. 

 

 

 

 

Grovavfall lämnas på 
återvinningscentral. På 
återvinningscentralen ska avfallet 
sorteras och lämnas enligt instruktioner 
på plats. 

All övrig transport av grovavfall från 
fastighet ska utföras genom 
kommunens försorg. 

Hämtning från fastighet kan beställas 
separat enligt kommunens avfallstaxa. 
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Typ av avfall som ska 
sorteras ut och hållas 
skiljt från annat 
avfall  

Krav på utsortering Krav på emballering 
m.m. 

Instruktion för 
hämtning/lämning 

Komposterbart 
trädgårdsavfall 

(Till trädgårdsavfall 
räknas komposterbart 
och växtavfall som 
uppkommer vid normal 
trädgårdsskötsel i 
småhus, däremot inte 
fällda träd eller avfall 
som uppstår vid större 
anläggningsarbeten i en 
trädgård.) 

Ska sorteras ut och hållas 
skilt från annat avfall. 

På återvinningscentralen 
ska avfallet lämnas enligt 
instruktioner på plats.         

För alternativ med 
abonnemang med 
hämtning av 
trädgårdsavfall i kärl, ska 
avfallet läggas löst i 
kärlet och inte packas så 
hårt att tömningen 
försvåras.  

 

Trädgårdsavfall från 
hushållen lämnas på 
återvinningscentral. 

All övrig transport av 
trädgårdsavfall från 
fastighet ska utföras 
genom kommunens 
försorg. Hämtning från 
fastighet kan beställas 
separat enligt 
kommunens avfallstaxa. 
Hämtning av 
trädgårdsavfall sker 
separat från hämtning av 
annat grovavfall. 

För abonnemang med 
hämtning av 
trädgårdsavfall i kärl, ska 
avfallet läggas löst i 
kärlet och inte packas så 
hårt att tömningen 
försvåras. 

Latrin Ska avskiljas och hållas 
skilt från annat avfall. 

Ska samlas i tunna som 
ska vara väl försluten så 
att avfallet inte kan 
spridas. 

Latrintunnor 
borttransporteras från 
fastighet genom 
kommunens försorg. 

Matavfall  

(Exempelvis matrester, 
kött- och fiskben, frukt- 
och äggskal, kaffesump 
med filter)  

 

Ska sorteras ut och hållas 
skilt från annat avfall. 

Matavfall från hushåll 
ska läggas i påse som 
tillhandahålls av 
renhållaren.  

Matavfall från 
verksamheter ska av 
avfallslämnaren 
förpackas i särskild påse 
som tillhandahålls av 
renhållaren eller lämnas i 
annan anordning av typ 
som godkänts av Avfall 
och Återvinning hos 
nämnden för Teknik. 

Matavfall 
borttransporteras från 
fastigheten i enlighet 
med hämtningsintervall 
som kommunen 
tillhandahåller. 
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Typ av avfall som ska 
sorteras ut och hållas 
skiljt från annat avfall  

Krav på utsortering Krav på emballering 
m.m. 

Instruktion för 
hämtning/lämning 

Avloppsfraktioner och 
förbrukat filtermaterial 
från små 
avloppsanläggningar 

Ska vara åtkomligt för 
tömning i den 
anläggning där det 
genereras i enlighet med 
9 kap. 7 § MB  

 

Filtermaterial från 
fosforfällor och andra 
jämförbara filter ska vara 
förpackat eller tillgängligt på 
ett sådant sätt att hämtning 
kan utföras av fordon 
utrustat med kran eller 
suganordning. 

 

Fett från fettavskiljare   Ska vara åtkomligt för 
tömning i den 
anläggning där det 
genereras. 

Matfetter och frityroljor 

 

 Ska förvaras i behållare med 
tätslutande lock. 

 

 

Matfetter eller frityroljor 
i behållare lämnas på 
återvinningscentraler. 
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Typ av avfall som ska 
sorteras ut och hållas 
skiljt från annat avfall  

Krav på utsortering Krav på emballering 
m.m. 

Instruktion för 
hämtning/lämning 

Andra animaliska 
biprodukter än döda 
sällskapsdjur och matavfall. 
Blandas före detta livsmedel 
med annat avfall utgör den 
blandade fraktionen före 
detta livsmedel och är ABP 
enligt definitionen. 

 Före detta livsmedel från 
butik ska av 
avfallslämnaren 
förpackas i särskild påse, 
säck eller lämnas i tank 
av typ som godkänts av 
avfallsansvariga 
nämnden. 

 

Stickande och skärande 
avfall 

  Kanyler ska läggas i 
speciell behållare som 
tillhandahålls av 
kommunen via 
exempelvis apotek  

 

 

 

Annat stickande och 
skärande avfall i mindre 
volymer ska paketeras 
väl. 

Ska lämnas till apotek 
som kommunen har avtal 
med eller på 
återvinningscentral. 

Hämtning av fulla 
behållare från fastighet 
kan beställas med 
tjänster enligt 
kommunens avfallstaxa. 

Välpaketerat stickande 
och skärande avfall i 
mindre volymer ska 
läggas i behållare för 
brännbart restavfall.  

Förpackningar I enlighet med 
definitionen av 
förpackning i 
förordningen 
(2018:1462) om 
producentansvar för 
förpackningar  

Lämnas lösa i de 
behållare/ kärl som 
tillhandahålls/anvisas 

Ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
tillhandahålls av 
producent. 

Returpapper I enlighet med 
definitionen av 
returpapper i 
avfallsförordningen 
(2020:614).  

Lämnas löst i de 
behållare/kärl som 
tillhandahålls/anvisas 

Ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
tillhandahålls av 
kommunen. 

Kasserade bilbatterier I enlighet med 
definitionen av batteri i 
batteriförordningen 
(2008:834) 

Ställs upp på ett sätt som 
förhindrar att 
batterisyra/innehåll 
rinner ut 

Ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
tillhandahålls av 
kommunen eller 
producent. 

Kasserade bärbara batterier.  

Om kasserade produkter 
innehåller lösa bärbara 
batterier ska dessa plockas 
ur. Är de bärbara batterierna 
inbyggda i produkten 

I enlighet med 
definitionen av bärbart 
batteri i 
batteriförordningen 
(2008:834) 

 Ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
tillhandahålls av 
kommunen eller 
producent. 
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hanteras den som avfall från 
elutrustning. 
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Typ av avfall som ska 
sorteras ut och hållas 
skiljt från annat 
avfall  

Krav på utsortering Krav på emballering 
m.m. 

Instruktion för 
hämtning/lämning 

Konsumentelavfall Skrymmande 
konsumentelavfall ska 
sorteras ut och hållas 
skiljt från annat 
grovavfall. Smått elavfall 
ska sorteras ut och hållas 
skilt från kärl- och 
säckavfall. 

 Konsumtenelavfall 
lämnas vid 
återvinningscentral eller 
till en producent. På 
återvinningscentralen ska 
avfallet lämnas enligt 
instruktioner på plats. 
Hämtning av 
skrymmande 
konsumentelavfall kan 
beställas med tjänster för 
grovavfall enligt 
kommunens avfallstaxa. 

 

 

För verksamheter gäller 
särskilda regler. 

Läkemedel I enlighet med 
definitionen av 
läkemedel i förordningen 
(2009:1031) om 
producentansvar för 
läkemedel 

Ska lämnas i behållare/ 
påse som tillhandahålls 
av apoteket 

Lämnas till apotek 
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Lokala Avfallsföreskrifter 

 

BILAGA 2 HÄMTNINGSINTERVALL (Standardintervaller) 

1. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av kärl- och säckavfall normalt en gång i veckan. 
Renhållaren tillhandahåller även hämtning en gång varannan vecka eller två gånger per vecka. 

2. Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av kärl- och säckavfall normalt en gång 
varannan vecka. Renhållaren tillhandahåller även hämtning en gång var fjärde vecka. 

3. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av kommunalt avfall normalt en gång 
varannan vecka under perioden mitten av maj – mitten av september.  

4. Efter beställning utför renhållaren hämtning av trädgårdsavfall i kärl en gång varannan vecka under vår, 
sommar och höst enligt kommunens avfallstaxa. 

5. Hämtning av latrin sker på budning. 

6. Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med leverantörens anvisningar om det inte 
framgår något annat i tillståndet eller godkännandet meddelat av kommunens tillsynsmyndighet för enskilda 
avloppsanläggningar. I annat fall sker tömning minst en gång per år för enskilda avloppsanläggningar och 
vartannat år för fosforfällor. 

7. Tömning av andra små avloppsanläggningar sker minst en gång per år. 

8. Tömning av fettavskiljare som genererar kommunalt avfall under kommunalt ansvar utförs minst 4 gånger 
per år eller efter vad som krävs för att säkerställa anläggningens funktion.  

 

 

Särskild hämtning kan beställas av exempelvis: 

 

• Övrigt farligt avfall 

• Övrigt grovavfall 

 

Förutsättningar för hämtning efter beställning regleras närmare i avfallstaxan för Kungsbacka kommun. 
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Lokala Avfallsföreskrifter 

BILAGA 3. PRINCIPER FÖR ATT STYRA MOT MÅLEN I KOMMUNENS 
RENHÅLLNINGSORDNING 

 

 

1. Principer för att styra mot målen i kommunens renhållningsordning 

 

 stimulera miljömässigt riktig avfallshantering, 

 stimulera en god arbetsmiljö,  

 styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan, 

 ge kunden viss valfrihet avseende tjänster och servicegrad, 

 finansiera kommunens avfallsverksamhet. 

 

Vid överträdelse av allmänna bestämmelser genom handlande som påverkar möjligheten att uppfylla 
principer enligt punkt 1. vid besök på återvinningscentral kan ÅVC-kort tillhörande företag komma att 
spärras (kan exempelvis ske vid agerande som påverkar arbetsmiljön negativt genom hot och våld samt vid 
återkommande felsortering). Kund med spärrat kort hänvisas till annan ÅVC för verksamhetens avfall. 
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Lokala Avfallsföreskrifter 

Placera denna ruta sist i dokumentet: 

 

Beslutad av: [Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf] 

Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ] 

Ansvarig förvaltning: [Klicka och skriv] 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

 

 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
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Datum 

2022-08-24 
 
  

  

 

Sammanställning av inkomna synpunkter och hur de 
besvarats  
 

 

 

Inkomna synpunkter under utställningstiden: 
Nämnden för Miljö- & Hälsoskydd (MH): 9 synpunkter 
Nämnden för Teknik (NTE): 3 synpunkter 
Trafik och Utemiljö (TUM): 3 synpunkter  
Avfall och Återvinning (AÅ): 37 synpunkter 
Kundstöd och Utredning (KoU):1 
Serviceförvaltningen Fastighet:0 
Förvaltningen Kultur och Fritid:0 
Förvaltningen för Vård och Omsorg: 0 
Byggnadsnämnden: 0 (information) 
Länsstyrelsen i Hallands län: 0 
VIVAB, Varberg: 0 
Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad: 0 
Lerum kommun: 0 
Halmstad kommun: 0 
Hylte, Samhällsbyggnadsnämnden: 0 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Bemötande av synpunkter från Nämnden för Miljö & Hälsoskydd på 
förslaget till avfallsföreskrifter. 
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1. Yttrande, Nämnden för Miljö och Hälsoskydd: 

2 § punkt 8: Ordet träflis behöver läggas till i uppräkningen av filtermaterial. Förslag på ny 
ordalydelse: ”… så som torv, leca, träflis och polonite” Det finns enskilda 
avloppsanläggningar i kommunen med träflis som filtermaterial som behöver bytas ut 
regelbundet. 

Svar: Avfall och Återvinning tar hänsyn till synpunkten och lägger till ordet träflis i 
definitionen i 2 § punkt 8. 

Förslag på ny formulering: 

”8. Med avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar menas avloppsslam, 
toalettvatten, urin, fekalier och innehåll i slutna tankar. Med filtermaterial avses ett 
förbrukat material tillhörande en enskild avloppsanläggning, så som torv, leca, träflis och 
polonite.” (2 § punkt 8) 

  

2. Yttrande, Nämnden för Miljö och Hälsoskydd: 

33 § tredje stycket: Med nuvarande ordalydelse räknas inte exempelvis minireningsverk och 
gråvattenfilter in. Förslag på ny formulering: ”Tömning av enskilda avlopp, eller andra 
tankar…” 

Svar: Avfall och återvinning tar hänsyn till synpunkten och omarbetar 33 § tredje stycket 
(som i det slutliga förslaget är 32 §) enligt synpunkt. 

Förslag på ny formulering: ” Tömning av enskilda avlopp, slamavskiljare eller andra tankar 
som genererar avfall under kommunalt ansvar utförs enligt tömningsintervaller i bilaga 2.” 
(32 § tredje stycket) 

  

3. Yttrande, Nämnden för Miljö och Hälsoskydd 

39 §: Stycket gäller i dagsläget endast eget omhändertagande av latrin, inte av urskild urin 
eller filtermaterial. Förslag på ny formulering: ”Eget omhändertagande av latrin, urin eller 
filtermaterial från enskild avloppsanläggning... ” Ändringen bör göras i båda styckena av 
paragrafen. Besluten som Miljö & Hälsoskydd meddelar i denna typen av ärenden innebär 
både tillåtelse att kompostera/omhänderta latrin och dylikt, sprida avfallet samt en dispens 
från kommunal hämtning av avfallet. En ändring av ordalydelsen likt ovan innebär att det 
blir tydligare vad Miljö & Hälsoskydds beslut innebär för kund 

Svar: Avfall och återvinning tar hänsyn till synpunkten och omarbetar 39 § (som i det 
slutliga förslaget är 38 §) enligt synpunkt. 

Förslag på ny formulering: 

” 38 § Eget omhändertagande av latrin, urin eller filtermaterial från enskild 
avloppsanläggning på fastigheten får efter ansökan till Nämnden för Miljö och Hälsoskydd, 
medges i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten.  



 

KUNGSBACKA KOMMUN 
3 (23)  

  
 

 
Ansökan om eget omhändertagande av latrin, urin eller filtermaterial genom egen 
anläggning ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen.” (38 §) 

  

4. Yttrande, Nämnden för Miljö och Hälsoskydd  

41 §: Meningen ”Medgivandet är obegränsat i tid under rådande förutsättningar”. Miljö & 
Hälsoskydd har enligt Miljöbalken möjlighet att tidsbegränsa sina beslut. Denna formulering 
är därför olämplig. Den bör strykas helt, alternativt ersättas med följande: ”Medgivandet 
gäller under rådande förutsättningar men kan tidsbegränsas” 

Svar: Avfall och återvinning tar hänsyn till synpunkten och omarbetar 41 § (som i det 
slutliga förslaget är 40 §) enligt synpunkt. 

Förslag på ny formulering: 

” 40 §…  Medgivandet gäller under rådande förutsättningar men kan tidsbegränsas.” (40 § 
första stycket) 

  

5. Yttrande, Nämnden för Miljö och Hälsoskydd 

Bilaga 1, Animaliska biprodukter: Förkortningen är felaktig. Är det nödvändigt med en 
förkortning så förkortas Animaliska biprodukter ABP, men lämpligen bör det vara utskrivet 
utan förkortning. 

Svar: Avfall och återvinning tar hänsyn till synpunkten och korrigerar förkortningen enligt 
synpunkten. 

  

6. Yttrande, Nämnden för Miljö och Hälsoskydd 

Bilaga 3, sista meningen: bör formuleras om som följer: ”Kund med spärrat kort hänvisas till 
annan ÅVC för verksamhetens avfall” 

Svar: Avfall och återvinning tar hänsyn till synpunkten och korrigerar meningen enligt 
synpunkten. 

 

7. Yttrande, Nämnden för Miljö och Hälsoskydd 

Bilaga 1, Stickande och skärande avfall: Texten ”Bland annat kanyler och sprutor” stämmer 
inte överens med kolumnens syfte, utan bör läggas i första kolumnen 

Svar: Avfall och återvinning tar hänsyn till synpunkten och flyttar informationen om kanyler 
till en lämplig kolumn. 
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8. Yttrande, Nämnden för Miljö och Hälsoskydd 

Bilaga 1, Förpackningar: Det bör skrivas ut var förkortningen FPF står för 

Svar: Avfall och återvinning tar hänsyn till synpunkten och skriver ut förkortningen. 

Förslag på ny formulering: Förordningen (2018:1462) om producentansvar för 
förpackningar. (Bilaga 1) 

  

9. Yttrande, Nämnden för Miljö och Hälsoskydd 

Bilaga 1, Grovavfall: 3:an i m3 ska vara upphöjd         

Svar: Avfall och återvinning tar hänsyn till synpunkten och korrigerar enheten enligt 
synpunkten. 

 

Bemötande av synpunkter från TUM på förslaget till 
avfallsföreskrifter. 

1. Yttrande, TUM (Trafik och Utemiljö) : 

”28 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som 
används vid hämtning, hålls i farbart skick. Vägen bör vara försedd med erforderlig 
vändplats för att eliminera backning.” 

 Är det fastighetsinnehavaren som ser till att transportvägen hålls i farbart skick, eller är det 
väghållaren? Det låter nästan som att det även är fastighetsinnehavaren som ser till att 
vägen bör ha erforderlig vändplats? 

Svar: Avfall och Återvinning tar hänsyn till synpunkten och lägger till ”eller annan ansvarig 
väghållare” i första meningen i 28 § för att omfatta även eventuella fall där den enskilde 
fastighetsägaren inte har rådighet över vägen och förhållanden på och i anslutning till 
vägen t.ex. då ansvaret för vägen åvilar en samfällighet. 

Förslag på ny formulering: 

” 28 § Fastighetsinnehavaren eller annan ansvarig väghållare ska se till att transportväg 
fram till den uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick. Vägen bör 
vara försedd med erforderlig vändplats för att eliminera backning.” 

  

 

2. Yttrande, TUM: 

”Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av kommunalt avfall ska vara så dimensionerad och 
i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för renhållningsfordon som 
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används i kommunen. Vägar och tillfarter ska ha en minsta bredd av 3,5 meter och en 
minsta höjd om 4,7 meter. Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med renhållaren eller 
anvisas enligt 25 §.” 

Vägar med statligt vägbidrag ska ha en bärighet på motsvarande BK1. Vårt bidrag ställer 
inga sådana krav. Mycket osäker på om vi kan kräva att vägen ska vara dimensionerad efter 
våra fordon, i stället för att våra fordon ska vara dimensionerade efter vägen!? Hur har vi 
gjort fram tills nu? Hur gör grannkommuner i liknande situation, exempelvis Varberg? Köper 
vi oss fria med tilläggsmeningen ovan – att de ändå kan avlämna avfallet på annan plats? 

Svar: Avfall och Återvinning tar hänsyn till synpunkten och ändrar 4,7 meter till 4,6 meter så 
att samma krav på höjd ställs i avfallsföreskrifterna och i lokala 
ordningsföreskrifterna.  Fordonsflottan idag är anpassad till vägnätet i kommunen. 

Motivering:  TUM återkom med ytterligare förklaring att vi ska ange ett mått som speglar 
det dimensionerande fordonet, i Vägars och gators utformning VGU:s fall 4,5m, och att vi 
då har med en säkerhetsmån om 0,1m upp till 4,6m. Synpunkten om att vi ska skriva 4,6m 
fri höjd är relevant. 

  

3. Yttrande, TUM 

En snabb kommentar är att dessa föreskrifter inte borde säga annat än de lokala 
ordningsföreskrifterna (eller så borde de ändras till att stämma men avfallsföreskrifterna) 
Lokala ordningsföreskrifter.pdf (kungsbacka.se) Ordningsföreskrifterna säger 4,6 m fri höjd 
medan avfallsföreskrifterna 4,7 m. 

Svar: Avfall och återvinning tar hänsyn till synpunkten och ändrar krav på höjd från 4,7 
meter till 4,6 meter i 28 § (se svaret ovan). 

 

Yttrande, Byggnadsnämnden  

Byggnadsnämnden har inget att invända mot förslaget om reviderade lokala 
avfallsföreskrifter, men vill skicka med följande information: 

Framkomlighet och uppställningsplats för slamsugningsfordon 

Vid nylokalisering av bostadshus längs med befintliga eller nya småvägar remitterar 
bygglovsavdelningen Teknik innan positiva beslut för att säkerställa att slamsugningsfordon 
kan ta sig fram. Förhandsbesked och bygglov brukar också vara villkorat med eventuella 
krav från Teknik. Det innebär att det inte bör bli några problem med dimensionering av 
vägar och uppställningsplatser för slamsugningsfordon.  

Fritidsboende kontra åretruntboende 

Byggnadsnämnden har ingen uppsökande tillsyn för att kontrollera om bygglov för 
fritidsboende följs, det vill säga att man inte bor i fastigheten mer än fyra månader per år. 
Om Teknik vill veta vilken boendeform som är tillåtet är det dock enkelt att ta reda på 
genom att ställa en fråga till bygglovsavdelningen. 
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Sammanställning av synpunkter och ändringar gjorda i dokumentet 

 Paragraf Synpunkt remissinst
ans 

Kommentar/åtgärd 

     

 §2    

 1b. Med kärl- och säckavfall avses den del av det kommunala 
avfallet under kommunalt ansvar som får läggas i kärl eller säck. 

Ta bort ”kommunalt avfall” AÅ  Texten ändrades enligt synpunkten för 
att få mer generell formulering som 
skulle fungera även i framtiden om 
kommunen skulle erbjuda nya 
hämttjänster t.ex. hämtning av torrt 
filtermaterial i säck eller kärl  
 
Ny formulering: 
”Med kärl- och säckavfall avses den 
del av avfallet under kommunalt 
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 ansvar som får läggas i kärl eller 
säck” 

 6. Med behållare avses kärl, container, underjordsbehållare, säck, 
latrinbehållare, fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling 
av kommunalt avfall under kommunalt ansvar. 

 AÅ  Texten ändrades enligt synpunkten. 
 Vi kan exempelvis samla in avfall där 
kommunalt ansvar ej råder eller avfall 
under kommunalt ansvar som ej 
räknas till kommunalt avfall. Vi vill 
då kunna hänvisa till "behållaren". 
 
Ny formulering: 
”Med behållare avses kärl, container, 
underjordsbehållare, säck, 
latrinbehållare, fettavskiljare eller 
annan anordning för uppsamling av 
avfall under kommunalt ansvar.” 

 8. Med avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar menas 
avloppsslam, toalettvatten, urin, fekalier och innehåll i slutna 
tankar. Med filtermaterial avses ett förbrukat material tillhörande 
en enskild avloppsanläggning, så som torv, leca och polonite. 
Filtermaterialet kan till exempel finnas i fosforfällor eller 
gråvattenfilter. Filtermaterial kan finnas i lös form eller i säck.  

 

2 § punkt 8: Ordet träflis behöver 
läggas till i uppräkningen av 
filtermaterial. Förslag på ny 
ordalydelse: ”… så som torv, leca, 

träflis och polonite” Det finns enskilda 

avloppsanläggningar i kommunen med 
träflis som filtermaterial som behöver 
bytas ut regelbundet. 

MH Texten ändrad, ”träflis” tillagt i 

definitionen 

 §3    
 Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 

kap. 20 § miljöbalken, för hanteringen av kommunalt avfall under 
kommunalt ansvar i kommunen, med särskilt ansvar för att 
kommunalt avfall under kommunalt ansvar som utgörs av farligt 
avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning 

Bytt till ”hanteringen av avfall under 

kommunalt ansvar. ” 
 
Om vi inte uttrycker oss enligt ovan 
menar vi att NTE inte ansvarar för 
exempelvis avloppsfraktioner och 
filtermaterial från enskilda 
avloppsanläggningar, som är 
dimensionerade för högst 25 

AÅ  Texten ändrad.  
Ny formulering: 
3 § Den avfallsansvariga nämnden har 
verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 
§ miljöbalken, för hanteringen av 
avfall under kommunalt ansvar i 
kommunen, med särskilt ansvar för att 
kommunalt avfall under kommunalt 
ansvar som utgörs av farligt avfall 
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 personekvivalenter. samlas in och transporteras till en 
behandlingsanläggning. 
 

 §13    
 Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut 

avfallsslag i enlighet med bilaga 1 och hålla det skilt från annat 
avfall. 
 

Förtydliggöra att bilaga 1 innehåller 
inte alla möjliga avfallsslag och att det 
kan finnas ytterligare 
sorteringsinstruktioner t.ex. på webben 
eller i avfallsappen. 

AÅ Texten i 13 § ändrad. 
Ny formulering: 
Fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare ska sortera ut 
avfallsslag i enlighet med bilaga 1 och 
kommunens övriga 
sorteringsinstruktioner. Sorterat avfall 
ska hållas skilt från annat avfall. 
 
Två nya meningar har lagts till ovan 
tabellen i Bilaga 1.: 
Tabellen är inte heltäckande. 
Kommunen tillhandahåller ytterligare 
sorteringsinstruktioner som ska följas. 
 
 

 §5    
 Nämnden för Teknik informerar hushåll och verksamheter med 

avfall under kommunalt ansvar om avfallsförebyggande åtgärder 
och hantering av kommunalt avfall enligt 15 kap. 45§ miljöbalken 

Bytt till ”avfall under kommunalt 

avfall” 
AÅ  Texten ändrad. 

Ny formulering: 
Nämnden för Teknik informerar 
hushåll och verksamheter med avfall 
under kommunalt ansvar om 
avfallsförebyggande åtgärder och 
hantering av avfall under kommunalt 
ansvar enligt 15 kap. 45§ miljöbalken. 
 

 §16    
 Rubriksnamn Emballering av avfall under kommunalt ansvar 

samt placering av behållare 
Stryk ur rubrik ”placering av behållare”. 

Det ingår inte i paragraf 16 
AÅ  Rubriksnamn ändrat enl. synpunkten. 
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  §17    
 Rubriksnamn: Anläggande, underhåll och skötsel av behållare, 

avfallsutrymmen och annan utrustning 

 

Bör inte ligga under "Sortering och 
överlämning av avfall under kommunalt 
avfall 

AÅ  Rubriknamnet formaterades från en 
underrubrik till en huvudrubrik för att 
förbättra textens struktur. 

 Underjordssbehållare, enskilda avloppsanläggningar och 
fettavskiljare anskaffas och installeras av fastighetsinnehavaren. 
Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid 
behov, utbyte av behållare. 

Byt ut till ”anskaffas, installeras och 
ägs..” 

AÅ  Texten ändrad, ”ägs” tillagt  

     
 §19    

 Om anläggningen inte är åtkomlig för hämtningsfordon ansvarar 
anläggningsägaren för att tillhandhålla avfallet till 
avfallsentreprenören. 

Avfallsentreprenör är ny benämning? 
Används endast här, annars: renhållaren 

AÅ  Benämningen ändrades till” 
Renhållaren” 

Under diskussion flyttades hela 
meningen till paragraf 24 i avsnitt 
”Åtgärder inför hämtning av avfall 
från anläggningar” samt redigerades 
till följande: 

”Om avfallet inte är åtkomlig för 
hämtningsfordon ansvarar 
anläggningsägaren för att göra avfallet 
tillgängligt till renhållaren.” 

Vi menar att avfallet (filtermaterial) 
kan t.ex. stelna och ägaren behöver 
gräva upp det.   

 Innan abonnemang kan tecknas måste Nämnden för Teknik 
godkänna behållare och dess placering så att hämtningsfordon kan 
komma fram och tömma. 

Flytta meningen till 20§ och lägg till att 
det gäller även fettavskiljare. 

AÅ Texten flyttad enligt synpunkten. 

 §20     
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  Nämnden för Teknik samlar in synpunkter från renhållaren och 
skall få möjlighet att yttra sig kring nyanläggningar och placering 
av dessa. 

Nyanläggning av vad? Kan tolkas som 
endast underjordsbehållare. 

AÅ  AÅ tolkar nyanläggningar som 
enskilda avloppsanläggningar, 
miljörum etc. 

”I planeringsstadiet” har lagt till i 

meningen. 

 §22    
  Lägg allt som rör åtgärder inför 

hämtning här. 
AÅ  Texten från 27 § och 29 § har flyttats 

till detta avsnitt eftersom den också 
handlar om åtgärder inför hämtning. 
Texten efter flytt fått nummer 23 §. 
 

  Lägg till i § 22: Behållare skall kunna 
flyttas utan svårighet. Anordningar 
såsom kedja/snöre/rep skall kunna 
avlägsnas utan svårighet. 

AÅ  Texten tillagd i § 23. 

 §23        (§24 i slutversionen)    
 ”Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar” Förtydliggöra att detta endast handlar 

om avlopp och dylikt  
AÅ Texten i rubriken ändrades inte.  

Texten i paragrafen handlar om både 
enskilda avloppsanläggningar, 
anläggningar med filtermaterial samt 
fettavskiljare 

 Lock eller manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte särskilda 
skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket 
kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kilogram, om inte 
särskilda skäl föreligger 

Skriv ”bör” istället för ”får” 
Ändra från ”brunnen eller tanken” till 

”anläggningen” för att omfatta även ev. 

minireningsverk 
 
Lägg till ”Lock med diameter >1,2 m 

skall undvikas så långt det är möjligt” 

AÅ, KS  Texten ändrad enligt synpunkten 

 Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter 
vattentillförsel. 

Lägg till: Fastighetsinnehavaren och 
nyttjandehavaren är skyldiga att 
meddela vilken typ av filtermaterial det 
rör sig om vid begäran om hämtning. 

AÅ  Texten tillagd.  
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   Korrigera särskrivning AÅ Särskrivningen har korrigerats. 
”lättillgängliga”       

 Inför tömning ska brunn eller tank vara tydligt uppmärkt med 
vimpel, skylt eller liknande. 

Bytt till ”anläggning” så alla typer av 

anläggningar ingår 
KS Texten ändrad  

Ny formulering: 
Inför tömning ska anläggning vara 
tydligt uppmärkt med vimpel, skylt 
eller liknande. 
Om anläggningen öppnas genom att 
locket kan dras åt sidan får locket 
väga högst 35 kilogram, om inte 
särskilda skäl föreligger. 
 

     
 §28 (§29 i slutversionen)    

 ”28 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till 

den uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart 
skick. Vägen bör vara försedd med erforderlig vändplats för att 
eliminera backning 

Är det fastighetsinnehavaren som ser 
till att transportvägen hålls i farbart 
skick, eller är det väghållaren? Det 
låter nästan som att det även är 
fastighetsinnehavaren som ser till att 
vägen bör ha erforderlig vändplats? 

TUM  Avfall och återvinning tar hänsyn till 
synpunkten och lägger till ”eller 
annan ansvarig väghållare” i första 

meningen för att lyfta att omfatta även 
eventuella vägföreningar. 

Förslag till formulering: 
”Fastighetsinnehavaren eller annan 
ansvarig väghållare ska se till att 
transportväg fram till den 
uppställningsplats som används vid 
hämtning, hålls i farbart skick. Vägen 
bör vara försedd med erforderlig 
vändplats för att eliminera backning. 

   

 ”Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av kommunalt avfall ska 

vara så dimensionerad och i sådant skick att den är farbar vid varje 
hämtningstillfälle, för renhållningsfordon som används i 

Vägar med statligt vägbidrag ska ha en 
bärighet på motsvarande BK1. Vårt 
bidrag ställer inga sådana krav. Mycket 

TUM  Texten ändrad. 
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 kommunen. Vägar och tillfarter ska ha en minsta bredd av 3,5 
meter och en minsta höjd om 4,7 meter” 

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på plats som 
överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt 25 §. 

osäker på om vi kan kräva att vägen ska 
vara dimensionerad efter våra fordon, i 
stället för att våra fordon ska vara 
dimensionerade efter vägen!? Hur har 
vi gjort fram tills nu? Hur gör 
grannkommuner i liknande situation, 
exempelvis Varberg? Köper vi oss fria 
med tilläggsmeningen ovan – att de 
ändå kan avlämna avfallet på annan 
plats? 

Ny formulering: 

 ”…. Vägar och tillfarter ska ha en 

minsta bredd av 3,5 meter och en 
minsta höjd om 4,6 meter.” 

Motivering: då båda styrdokument 
säger samma dimensioner. Vi går efter 
VGUs krav och råd. 

 

  En snabb kommentar är att dessa 
föreskrifter inte borde säga annat än de 
lokala ordningsföreskrifterna (eller så 
borde de ändras till att stämma men 
avfallsföreskrifterna) Lokala 
ordningsföreskrifter.pdf 
(kungsbacka.se)  

 

Ordningsföreskrifterna säger 4,6 m fri 
höjd medan avfallsföreskrifterna 4,7 m. 

TUM  Se kommentaren ovan. 

  I tredje stycket: Ändra ”kommunalt 

avfall” till ”avfall under kommunalt 

ansvar” 

AÅ  Texten ändrad. 
Ny formulering: 
Enskild väg som utnyttjas vid 
hämtning av avfall under kommunens 
ansvar ska vara så dimensionerad och 
i sådant skick att den är farbar vid 
varje hämtningstillfälle, för 
renhållningsfordon som används i 
kommunen. 
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 §33  (§32 i slutversionen)    

 Tömning av enskilda tankar och slamavskiljare som genererar 
kommunalt avfall under kommunalt ansvar utförs enligt 
tömningsintervaller i bilaga 2. 

 

33 § tredje stycket: Med nuvarande 
ordalydelse räknas inte exempelvis 
minireningsverk och gråvattenfilter in. 
Förslag på ny formulering: ”Tömning 

av enskilda avlopp, eller andra 
tankar…” 

MH Texten ändrad 

 ” Tömning av enskilda avlopp, 

slamavskiljare eller andra tankar som 
genererar avfall under kommunalt 
ansvar utförs enligt 
tömningsintervaller i bilaga 2 

 

33 §  i det slutliga förslaget är 32 § 

 Tömning av enskilda tankar och slamavskiljare som genererar 
kommunalt avfall under kommunalt ansvar  
utförs enligt tömningsintervaller i bilaga 2 

Ta bort ”kommunalt” i ”kommunalt 

avfall” 
AÅ  Texten ändrad. 

 Tömning av fettavskiljare som genererar kommunalt avfall under 
kommunalt ansvar utförs enligt riktlinjer för fettavskiljare i 
Kungsbacka kommun och i övrigt efter behov för att upprätthålla 
en god funktion i avskiljaren. 

Här har vi möjlighet att  formulera 
någonting som underlättar 
uppföljningen av verksamheter som 
påverkar vårt ledningsnät. I dagsläget 
godkänner vi en fettavskiljare med 
kapacitet utefter typ av verksamhet . 
sedan kan sushibaren förvandlas till 
pizzeria utan att ytterligare krav på 
tömning av fett ställs. 

AÅ  En extra mening har lagts till: 
”Verksamhetsutövaren har en 
skyldighet att till Nämnden för Teknik 
inkomma med uppgifter kring 
förändring av verksamheten som kan 
påverka avfallshantering eller 
mängd.” 

  Att lägga till information om 
oljeavskiljare 

AÅ  Ny underparagraf har lagts till (33b) 
med text som liknar texten i 
Göteborgs Stads föreskrifter: 
” 33b § För den som driver en 
yrkesmässig verksamhet och har 
oljeavskiljare eller annan 
vattenreningsanläggning avsedd för 
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 spillvatten kopplat till kommunens 
spillvattennät ska resultat av utförda 
kontroller, tömningar och besiktningar 
lämnas på begäran till Nämnden för 
Teknik. Nämnden för Teknik ska ges 
möjlighet att yttra sig vid 
nyinstallation och vid förändringar av 
verksamheten som rör funktionen av 
oljeavskiljaren eller annan 
vattenreningsanläggning avsedd för 
spillvatten. 
 
 
  
 
 
 

     
 §35 (§34 i slutversionen)    
 Anmälan om kompostering eller ansökan om dispens för annat 

omhändertagande av avfall under kommunalt ansvar på den egna 
fastigheten och andra undantag från avfallsföreskrifterna handläggs 
av ansvarig nämnd enligt vad som anges nedan. 

Ge fler exempel inklusive förlängt 
tömningsintervall och uppehåll i 
hämtning. 

AÅ Texten ändrad 
Ny formulering: 
Handläggning av ansökan såsom 
ansökan om kompostering, förlängt 
tömningsintervall, uppehåll i 
hämtning, dispens för annat 
omhändertagande av avfall under 
kommunalt ansvar på den egna 
fastigheten samt andra undantag från 
avfallsföreskrifterna görs av ansvarig 
nämnd enligt vad som anges i 
efterföljande avsnitt. 

 Ansökan enligt bestämmelserna i 41, 42 och 43 § ska ske senast en 
månad före den avsedda uppehållsperioden. 

Anpassa meningen så att det matchar 
beslut från senaste VA-beredningen 
samt uppdatera hänvisningen till 
paragrafer. 

KoU  Förslag till ändring (1): 
Formuleringen flyttades till §43 som 
omfattar uppehåll i hämtning. 
”Ansökan om uppehåll i hämtning av 
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 avfall, enligt bestämmelserna i 44 a-e 
§, behöver skickas senast en månad 
före den avsedda uppehållsperioden 
för att garantera att handläggning sker 
i tid.” 
(2) Efter synpunkten från MH ett nytt 
förslag togs fram: 
43 g § Komplett ansökan om uppehåll 
i hämtning av avfall, enligt 
bestämmelserna i 43 a-d §, behöver 
skickas senast en månad före den 
avsedda uppehållsperioden för att 
garantera att handläggning sker i tid. 
Komplett ansökan om uppehåll i 
hämtning av avfall, enligt 
bestämmelserna i 43 e §, behöver 
skickas senast sex veckor före den 
avsedda uppehållsperioden.  
 
 
 

 Anmälan om kompostering Det heter anmälan idag men det blir 
bättre att byta ut till ”ansökan”. Då kan 
man neka ansökan vid behov om t.ex. 
behållaren är inte godkänd. 

AÅ  Texten ändrad.  
 
Konsekvenser av att byta texten från 
anmälan till ansökan: 
-ändring krävs i e-tjänsten 
 

 Uppehåll i hämtning av avfall under kommunalt ansvar medges för 
maximalt ett år per ansökningstillfälle. 

Flytta till ”uppehåll i hämtning” AÅ  Texten flyttad till § 43 f 

 Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om 
vilka avfallsslag som avses omhändertas samt en redogörelse för 
på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan 
på miljön och människors hälsa kan bedömas. 

bör ligga under 45 §? AÅ  Meningen flyttas inte till en annan 
paragraf men redigeras istället. Ny 
formulering: 
”Ansökan ska vara skriftlig och 

innehålla uppgifter om vilka 
avfallsslag som avses samt en 
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 redogörelse av ändringen så att 
eventuell påverkan på miljön och 
människors hälsa kan bedömas.” 
 

 §38  (§37 i slutversionen)     
 Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att 

kompostera matavfall och från fastigheten på sin fastighet, ska 
anmäla detta till Nämnden för Teknik. 

Anmäla eller ansöka? Vi ställer ju krav 
på typ av behållare. 

AÅ Ändrat till ”ansöka” om liknande 

ändring är gjord i paragraf 35 ovan. 

 Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska 
ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

Ta bort ”och liknande” AÅ Ny formulering: 
Kompostering av matavfall på 
fastigheten ska ske i skadedjurssäker 
behållare och på sådant sätt att 
olägenhet för människors hälsa eller 
miljön inte uppstår. 

     
 §39 (§38 i slutversionen)    

 39 § Kompostering av latrin på fastigheten får efter ansökan till 
Nämnden för Miljö och Hälsoskydd, medges i särskild därför 
avsedd anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning 
eller liknande anläggning för omhändertagande av latrin för 
användning av näringsämnen. 

Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen anläggning 
ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. 

39 §: Stycket gäller i dagsläget endast 
eget omhändertagande av latrin, inte av 
urskild urin eller filtermaterial. Förslag 
på ny formulering: ”Eget 

omhändertagande av latrin, urin eller 
filtermaterial från enskild 
avloppsanläggning... ” Ändringen bör 

göras i båda styckena av paragrafen. 
Besluten som Miljö & Hälsoskydd 
meddelar i denna typen av ärenden 
innebär både tillåtelse att 
kompostera/omhänderta latrin och 
dylikt, sprida avfallet samt en dispens 
från kommunal hämtning av avfallet. 
En ändring av ordalydelsen likt ovan 
innebär att det blir tydligare vad Miljö 

MH Förslag på ny formulering utifrån 
synpunkten: 

39 § Eget omhändertagande av latrin, 
urin eller filtermaterial från enskild 
avloppsanläggning på fastigheten får 
efter ansökan till nämnden för Miljö 
& Hälsoskydd, medges i särskild 
därför avsedd anläggning på 
fastigheten, s.k. 
förmultningsanläggning eller liknande 
anläggning för omhändertagande av 
latrin för användning av 
näringsämnen. 

Ansökan om eget omhändertagande 
av latrin, urin eller filtermaterial  
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 & Hälsoskydds beslut innebär för kund genom egen anläggning ska innehålla 
en komplett beskrivning av 
anläggningen. 

 

Det har inkommit en ytterligare 
kommentar från MH om att även 
”slam” bör läggas i meningar ovan.  
Ordet ”slam” har lagts till i båda 
meningar. 

     

     

 §41 (§40 i slutversionen)    

 41 § För enskilda avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare 
eller den nyttjanderättshavare som äger anläggningen, efter 
ansökan till Miljö och Hälsoskydd medges förlängt 
hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall 
kan medges under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med 
uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan 
bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, 
utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Medgivandet är obegränsat i tid under rådande förutsättningar. 
Dispensen upphör vid ändrat nyttjande eller ägarbyte. 

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till 
anläggningens behov. 

Medgivande om förlängt hämtningsintervall kan återkallas om 
kommunen konstaterar att förutsättningarna för sådant inte är 
uppfyllda. 

41 §: Meningen ”Medgivandet är 

obegränsat i tid under rådande 
förutsättningar”. Miljö & Hälsoskydd 

har enligt Miljöbalken möjlighet att 
tidsbegränsa sina beslut. Denna 
formulering är därför olämplig. Den bör 
strykas helt, alternativt ersättas med 
följande: ”Medgivandet gäller under 

rådande förutsättningar men kan 
tidsbegränsas” 

MH Förslag till ändring: 

41 § För enskilda 
avloppsanläggningar kan 
fastighetsinnehavare eller den 
nyttjanderättshavare som äger 
anläggningen, efter ansökan till Miljö 
och Hälsoskydd medges förlängt 
hämtningsintervall för avfall från 
anläggningen. Förlängt intervall kan 
medges under förutsättning att 
nämnden utifrån ansökan med 
uppgifter om anläggningens 
belastning och beskaffenhet kan 
bedöma att hämtning inte behöver 
utföras med ordinarie intervall, utan 
risk för olägenhet för människors 
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  hälsa eller miljön. Medgivandet gäller 
under rådande förutsättningar men kan 
tidsbegränsas. Dispensen upphör vid 
ändrat nyttjande eller ägarbyte. 

Det är fastighetsinnehavarens ansvar 
att hämtning anpassas till 
anläggningens behov. 

Medgivande om förlängt 
hämtningsintervall kan återkallas om 
kommunen konstaterar att 
förutsättningarna för sådant inte är 
uppfyllda. 

 §42 (§41 i slutversionen)    
 42 § Nämnden för Teknik är beslutande nämnd för förlängt 

tömningsintervall för fettavskiljare på fastigheter med anslutning 
till det kommunala ledningsnätet, se §6. 

..för ansökan om förlängt... AÅ  Texten ändrad. 

 §43 (§42 i slutversionen)    

 Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare i upp till fyra 
intilliggande närliggande fastigheter enligt dokument Nummer1 
kan efter ansökan till nämnden för Teknik under viss tid medges 
rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att 
bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt 
beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte 
uppstår. 

Fråga till paragraf 43 Gemensam 
hämtning, uppdatera ”Nummer” med en 

riktig hänvisning. Just nu är det 
förvirrande. 
 

NTE Texten omformulerats. Hänvisning till 
ett dokument tagits bort. Ny 
formulering: 

Bedömning av intilliggande 
fastigheter görs av nämnden av 
Teknik. 

     

 §44   (§43 i slutversionen)    
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Rubrik: Uppehåll i hämtning 
 

Om man pausar sin verksamhet kanske 
det skall finnas möjlighet att ansöka om 
uppehåll av tömning av fettavskiljare? 

AÅ  Förslag på text om uppehåll av 
tömning av fettavskiljare har lagts till. 

Ny text: 

43 e § För uppehåll i tömning av 
fettavskiljare skickas ansökan till 
nämnden för Teknik eller nämnden 
för Miljö & Hälsoskydd, se 6 § och 7 
§.  
En förutsättning för sådant uppehåll är 
att hämtning av fettavfall från 
anläggningen har skett i direkt 
anslutning till perioden där 
anläggningen inte kommer att nyttjas. 

 43 g § Ansökan om uppehåll i hämtning av avfall, enligt 
bestämmelserna i 44 a-e §, behöver skickas senast en månad före 
den avsedda uppehållsperioden för att garantera att handläggning 
sker i tid. 
 

Att särskilja villkor för ansökan till 
Teknik och MH 

AÅ/MH Texten omformulerats till följande: 

43 g § Komplett ansökan om uppehåll 
i hämtning av avfall, enligt 
bestämmelserna i 43 a–d §, behöver 
skickas senast en månad före den 
avsedda uppehållsperioden för att 
garantera att handläggning sker i tid. 
Komplett ansökan om uppehåll i 
hämtning av avfall, enligt 
bestämmelserna i 43 e §, behöver 
skickas senast sex veckor före den 
avsedda uppehållsperioden. 
 

 Mellan rubrik Eget omhändertagande och befrielse från 
skyldigheten att överlämna avfall under kommunalt ansvar till 
kommunen och rubrik Ikraftträdande  

Lägg till en rubrik som handlar om 
andra undantagsfall  

AÅ Ny rubrik har lagts till: 

Andra undantag  
Ansökan om att frångå 
avfallsföreskrifterna på annat sätt än 
undantagsfallen i 35–45 § handläggs 



 

KUNGSBACKA KOMMUN 
20 (23)  

  
 

 av nämnden för Teknik eller nämnden 
för Miljö & Hälsoskydd beroende på 
ansökans karaktär.  
 

     
 Bilaga 1    

 Andra animaliska biprodukter än döda sällskapsdjur och matavfall. 
Blandas före detta livsmedel med annat avfall utgör den blandade 
fraktionen före detta livsmedel och är APB enligt definitionen. 

Bilaga 1, Animaliska biprodukter: 
Förkortningen är felaktig. Är det 
nödvändigt med en förkortning så 
förkortas Animaliska biprodukter ABP, 
men lämpligen bör det vara utskrivet 
utan förkortning. 

MH Förkortningen ändrad 

 Bland annat kanyler och sprutor Bilaga 1, Stickande och skärande avfall: 
Texten ”Bland annat kanyler och 

sprutor” stämmer inte överens med 
kolumnens syfte, utan bör läggas i 
första kolumnen. 

MH Texten ändrad. 

 I enlighet med definitionen av förpackning i FPF Bilaga 1, Förpackningar: Det bör 
skrivas ut var förkortningen FPF står 
för. 

MH Utskriven förkortning: i förordningen 
(2018:1462) om producentansvar för 
förpackningar 

 Grovavfall som hämtas av kommunens renhållningsentreprenör 
ska i den mån det är möjligt buntas eller förpackas i lämpligt 
emballage. Längder ska vara högst 1,2 m med en största volym av 
1 m3 och med en vikt av högst 30 kg/kolli. Emballaget ska märkas 
med ”grovavfall”. 

 

Bilaga 1, Grovavfall: 3:an i m3 ska vara 
upphöjd. 

MH Texten ändrad enligt synpunkten. 

 Grovfall som utgör kommunalt avfall under kommunalt ansvar och 
behöver på grund av avfallets egenskaper hanteras separat från 

Omformulera texten samt lägg till i 
andra kolumnen att avlämnaren ska 
märka respektive fraktioner av 

AÅ Texten omformulerat till: 

Grovavfall som utgör kommunalt 
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 annat kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar. 

 

grovavfall. avfall under kommunalt ansvar och 
som på grund av avfallets egenskaper 
behöver hanteras separat från annat 
kommunalt avfall och avfall under 
kommunalt ansvar. 

Avfallet ska sorteras enligt den 
senaste sorteringsinstruktioner på 
ÅVC. 

 

I andra kolumnen följande 
förtydligande har lagts till: 

Emballaget ska märkas med 
”grovavfall” och respektive fraktion. 

 
 Konsumentelavfall Definiera vad ett konsumentelavfall är. 

Är det en visp eller en tvättmaskin?  
Vad ”mindre konsumentavfall” är?   

Det bör förtydliggöras i texten. 
 

NTE Konsumentelavfall är definierat i 2 § 

Exempel på smått konsumentavfall 
kommer inte förstydliggöras i 
föreskrifterna utan på hemsidan där vi 
har möjlighet att skriva mer 
kommunikativt. 

 Annat avfall än avfall under kommunalt ansvar. Förenkla texten  AÅ Texten förenklad. Tydligare text som 
handlar om avfall som ingår inte 
under kommunens ansvar. 

 Bygg-och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 
verksamhet 

1) Lägg till att även farligt avfall 
samt elektronikavfall ska 
sorteras ut från bygg-och 
rivningsavfall 

2) Ändra från ”upphandlad 
entreprenör” till ”entreprenör 

AÅ Ny formulering: 
Avfallet ska utöver utsortering av 
farligt avfall samt elektronikavfall 
sorteras i minst följande fraktioner: 
trä, mineral (som består av betong, 
tegel, klinker, keramik eller sten), 
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 som ingått avtal kring 
hämtning av bygg-och 
rivningsavfall med kommunen 

metall, glas, plast och gips. 
 
Texten ändrad enligt punkt 2. 
 

  Hänvisa till avfallsförebyggande 
(avfallstrappan) 

AÅ En mening har lagts till ovanpå 
sorteringstabellen: ”Innan något 

slängs, bör man fundera på om det går 
att skänka till återanvändning.” 
 

 Farligt avfall Lägg till att farligt avfall som inte faller 
under kommunalt ansvar hanteras ej av 
kommunen 

AÅ Texten har lagts till. 

 Asbest, spillolja Ta helst bort mängdbegränsning i 
föreskrifterna. 

AÅ Mängdbegränsningar togs bort samt 
följande mening flyttades från Asbest 
till ovan på tabellen för att markera att 
mängdbegränsningar (vikt och 
storlek) kan generellt förekomma på 
återvinningscentraler. 

 Bilaga 3    

 Kund med spärrat kort hänvisas till annan ÅVC för verksamhet 
avfall. 

 

Bilaga 3, sista meningen: bör 
formuleras om som följer: ”Kund med 

spärrat kort hänvisas till annan ÅVC för 
verksamhetens avfall” 

MH Texten ändrad enligt synpunkten. 

     

     

 Generella synpunkter    

  Definiera vad en slamavskiljare och 
fettavskiljare är. Invånare vet oftast vad 

NTE Definitionerna kommer inte läggas i 
avfallsföreskrifterna. En 
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 en oljeavskiljare är men kan ha svårare 
att förstå andra typer av anläggningar. 
 

beskrivning/förklaring kommer finnas 
på hemsidan där vi har möjlighet att 
skriva mer kommunikativt. 

     

 

 

 



Redovisning av föreslagna förändringar 

Upplägget i avfallsföreskrifterna följer i huvudsak Avfall Sveriges förslag i rapport 2017:01 reviderad 

2021. 

Nedanstående lista redogör för större justeringar i förslaget till reviderade föreskrifter 

Uppdatering 

Avsnitt Definitioner  

Ny definition.                                                 
Begreppet ”hushållsavfall” ersatts med 
”kommunalt avfall” 
 

Ändringar i miljöbalken och avfallsförordningen. 
I och med ändringar i miljöbalken försvinner 
begreppet ”hushållsavfall” och ersätts med en 
lista med olika avfallsslag som kommunen 
ansvarar för.  
 

Nytt begrepp.                                                     
Avfall under kommunens ansvar enligt. 15 kap 
20 § miljöbalken. 

Ändringar i miljöbalken och avfallsförordningen. 
Kommunens ansvar för avfallshanteringen 
bestäms inte längre utifrån begreppet 
hushållsavfall. Istället ansvarar kommunen för 
att följande avfallsslag blir behandlat: 
1. kommunalt avfall, 
2. avloppsfraktioner och filtermaterial från 
enskilda 
avloppsanläggningar, som är dimensionerade 
för högst 25 
personekvivalenter, om anläggningen endast 
används för 
a) hushållsspillvatten, eller 
b) spillvatten som till sin art och 
sammansättning liknar 
hushållsspillvatten 
3. latrin från torrtoaletter och jämförliga 
lösningar, och 
4. bygg- och rivningsavfall som inte producerats 
i en yrkesmässig verksamhet 
 

Returpapper Från och med 1 januari 2022 ingår returpapper i 
definitionen kommunalt avfall. Kommunen 
ansvarar för insamling och behandling av 
returpapper. 

Uppdatering av definitioner på avfallsslag enligt 
Avfall Sverige rapport 

 

Definition på avloppsfraktioner och 
filtermaterial 

Förtydligande att det finns olika typer av 
anläggningar med filtermaterial. 

  

Avsnitt Betalning  och information   

Information om möjliga abonnemangsformer i 
kommunen samt vilket abonnemang tilldelas 
om man inte gör ett aktivt val. 

Gradvis avveckling av abonnemang ”restavfall 
och matavfall blandat” i samband med krav i 
avfallsdirektivet angående separat utsortering 
av matavfall från och med den 1 januari 2024. 
 



Den som inte gör ett aktivt val, tilldelas av 
kommunen abonnemanget ”Matavfall blir 
Biogas” 

Information om framtida möjligheter till 
dispens från utsortering av matavfall.  

Vid särskilda skäl kan dispens från utsortering 
av matavfall medges efter ansökan till 
Nämnden för Teknik 

Information att även nyttjanderättshavare är 

skyldig att informera om gällande regler för 

avfallshantering.  

10 § Fastighetsinnehavare och 
nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig 
omfattning informera den eller dem som bor på 
eller är verksamma inom fastigheten om 
gällande regler för avfallshantering. 
Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig för att 
reglerna följs. 
 

  

Avsnitt Sortering av avfall  

Sorteringsanvisningar Flyttades till Bilaga 1 

  

Avsnitt Anläggande  

Förtydliggörande vilka kroksystem finns på 
underjordsbehållare 

Underjordsbehållare i Kungsbacka kommun 
töms med ett så kallat en- och två-krokssystem. 

  

Avsnitt Åtgärder inför hämtning av avfall som 
lämnas i kärl eller säck 
 

 

Förtydligande kring max vikt av en säck. En säck får inte fyllas så att den väger mer än 15 
kilogram. 
 

  

Avsnitt Åtgärder om föreskrift inte följs 

 

 

Information om felsorteringsavgift togs bort.  

Förtydliggörande när renhållaren har rätt att 
inte utföra ordinarie hämtning. 

32 § Renhållaren har rätt att inte utföra 
ordinarie hämtning om föreskrifterna i 13§, 16 
§, 21§ 2 st.,22 §, 23 § 1-3 st., 6 st. och 8 och 9 
st. samt 28§ inte följs 

Avsnitt Förlängt hämtningsintervall  

Ny paragraf om förlängt tömningsintervall för 
fettavskiljare och beslutande nämnder. 

Nämnden för Teknik är beslutande nämnd för 
förlängt tömningsintervall för fettavskiljare på 
fastigheter med anslutning till det kommunala 
ledningsnätet, se §6. Nämnden för Miljö och 
Hälsoskydd beslutar om förlängt 
tömningsintervall för fettavskiljare utanför det 
kommunala ledningsnätet, se §7. 
 

Avsnitt Gemensamma avfallsbehållare  

Ett stöddokument togs fram för att definiera 
närliggande fastigheter som kan ha gemensam 
avfallsbehållare. 

 



Bilaga 2  

Ny bilaga (Bilaga 2) med samlad information om 
hämtningsintervaller. 

 

  

Bilaga 3  

Ny bilaga (Bilaga 3) med principer för att styra 
mot målen i kommunens renhållningsordning. 

 

  

Gäller hela dokumentet  

Texten redigerad   
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Kommunstyrelsen Datum  

2022-11-22 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 272 Dnr 2022-00049 
Redovisning av icke färdigberedda motioner (2, 2022) 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av icke färdigberedda motioner till och 
med 2022-09-30 till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan 
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har framkommit vid beredningen 
anmälas till kommunfullmäktige inom samma tidpunkt. 

I Kungsbacka kommun ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa till 
fullmäktige vilka motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska även 
innehålla planerat datum för behandling i fullmäktige för de motioner som är äldre än 
ett år. Redovisningen innehåller fyra motioner äldre än ett år. Svar på dessa motioner 
beräknas under andra kvartalet 2023. 

Utöver det innehåller redovisningen ett antal motioner som väcktes i 
kommunfullmäktige i slutet av 2021 och under 2022. Merparten av dessa motioner är 
inplanerade för politisk behandling och beräknas med andra ord kunna besvaras inom 
ett år eller strax över ett år från att de väcktes. Sammanställningen omfattar motioner 
som väckts men inte besvarats till och med den 30 september 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 361 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-30 
Sammanställning, redovisning av motioner, 2022-09-30 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-11-08 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 361 Dnr 2022-00049 
Redovisning av icke färdigberedda motioner (2, 2022) 

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

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan 
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har framkommit vid beredningen 
anmälas till kommunfullmäktige inom samma tidpunkt. 

I Kungsbacka kommun ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa till 
fullmäktige vilka motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska även 
innehålla planerat datum för behandling i fullmäktige för de motioner som är äldre än 
ett år. Redovisningen innehåller fyra motioner äldre än ett år. Svar på dessa motioner 
beräknas under andra kvartalet 2023. 

Utöver det innehåller redovisningen ett antal motioner som väcktes i 
kommunfullmäktige i slutet av 2021 och under 2022. Merparten av dessa motioner är 
inplanerade för politisk behandling och beräknas med andra ord kunna besvaras inom 
ett år eller strax över ett år från att de väcktes. Sammanställningen omfattar motioner 
som väckts, men inte besvarats till och med den 30 september 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-30 
Sammanställning, redovisning av motioner, 2022-09-30 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2022-09-30 
Diarienummer 

KS 2022-00049 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Kristina Gudmundson 
0300-83 44 99 
Kommunsekreterare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Redovisning av icke färdigberedda motioner (2, 2022) 
 

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

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta 
och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tidpunkt. 

I Kungsbacka kommun ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa till fullmäktige vilka motioner 
som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska även innehålla planerat datum för behandling i 
fullmäktige för de motioner som är äldre än ett år. Redovisningen innehåller fyra motioner äldre än ett 
år. Svar på dessa motioner beräknas under andra kvartalet 2023. 

Utöver det innehåller redovisningen ett antal motioner som väcktes i kommunfullmäktige i slutet av 
2021 och under 2022. Merparten av dessa motioner är inplanerade för politisk behandling och 
beräknas med andra ord kunna besvaras inom ett år eller strax över ett år från att de väcktes. 
Sammanställningen omfattar motioner som väckts, men inte besvarats till och med den 30 september 
2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-30 
Sammanställning, redovisning av motioner, 2022-09-30 
 

 

Malin Aronsson  Anders Johansson 

Kommundirektör  Biträdande kommundirektör 



 
 

Datum 

2022-09-30 
Diarienummer 

KS 2022-00049 
 

Kommunledningskontoret 
Kristina Gudmundson 
Kommunsekreterare 

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

 
Telefon 0300-83 40 00 

www.kungsbacka.se 

 

Redovisning av icke färdigberedda motioner (2, 2022)  

 
Motioner äldre än ett år 

KS/2019-00804 Motion – Skolan ska vara en trygg och säker plats för våra elever, 
lärare och övrig skolpersonal 
Väcktes:   2019-11-05 
Motionär:  Carita Boulwén (SD), Roger Krantz (SD) och Susanne  
    Andersson (SD) 
Remissinstans:  K&F, SE, FG, GA 
Remitterad:  2019-12-16 
Notering:  Svar beräknas till Q1, 2023  

KS/2020-00923 Motion – Ökad grundbemanning inom äldreomsorgen 
Väcktes:   2020-10-06 
Motionär:  Maj-Britt Rane Andersson (S) 
Remissinstans:  VO 
Remitterad:  2020-12-01 
Notering:  Svar beräknas till Q2, 2023 

KS/2021-00407 Motion – Kompetenslyft – för att främja kvalitét och trygghet 
Väcktes:   2021-04-13  
Motionär:  Eva Borg, Rickard Wäst, Johan Tolinsson (S)  
Remissinstans:  KLK HR 
Remitterad:  2021-05-12 
Notering:  Svar beräknas till Q2, 2023 

KS/2021-00457 Motion – Villkor för gravida kvinnor med Kungsbacka kommun som 
arbetsgivare 
Väcktes:   2021-04-13 
Motionär:  Roger Larsson, Ulf Hellgesson (KB) 
Remissinstans:  KLK HR  
Remitterad:  2021-05-12 
Notering:  Svar beräknas till Q2, 2023 
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Motioner – ej äldre än ett år 

KS/2021-01098 Motion – Krav på utdrag ur polisens belastningsregister för anställning 
inom vård och omsorg  
Väcktes:   2021-11-09 
Motionär:  Agnetha Ernegård (-) 
Remissinstans:  VO, SE 
Remitterad:  2021-11-30 & 2022-09-12 
Notering:  Svar beräknas till Q2, 2023 

KS/2021-01101 Motion – Utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom 
Kungsbacka kommun 
Väcktes:   2021-11-09 
Motionär:  Carita Boulwén (SD) 
Remissinstans:  VO, SE 
Remitterad:  2021-11-30 & 2022-09-12 
Notering:  Svar beräknas till Q2, 2023  

KS/2021-01154 Öppna restaurangerna på våra äldreboenden 
Väcktes:   2021-12-07  
Motionär:  Johan Tolinson (S) 
Remissinstans:  KLK 
Remitterad:  2020-12-21 
Notering:  Anmäld till politisk behandling i KS 2022-10-25 

KS/2021-01155 Motion – Närvarorätt / Ersättning för personalföreträdare i politiska 
nämnder 
Väcktes:   2021-12-07  
Motionär:  Johan Tolinson (S)  
Remissinstans:  KLK HR 
Remitterad:  2021-12-21 
Notering:  Svar beräknas till Q2, 2023 

KS/2021-01156 Motion – Utveckla ledarskapet i Kungsbacka 
Väcktes:   2021-12-07  
Motionär:  Johan Tolinson (S) 
Remissinstans:  KLK HR 
Remitterad:  2021-12-21 
Notering:  Svar beräknas till Q2, 2023 
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KS/2021-01157 Motion – Bygg i trä 
Väcktes:   2021-12-07 
Motionär:  Eva Borg (S) 
Remissinstans:  KLK 
Remitterad:  2022-12-21 
Notering:  Anmäld till politisk behandling i KSAU 2022-10-18 

KS/2021-01193 Motion – Inför kommunala ordningsvakter som patrullerar på särskilt 
otrygga platser i Kungsbacka 
Väcktes:   2021-12-07 
Motionär:  Carita Boulwén och Hampus Jägnert (SD) 
Remissinstans:  K&F 
Remitterad:  2022-01-04 
Notering:  Anmäld till politisk behandling i KSAU 2022-11-15 

KS/2021-01200 Motion – Klassisk arkitektur i centrala Kungsbacka 
Väcktes:   2022-02-08 
Motionär:  Torbjörn Andersson (SD) 
Remissinstans:  KLK 
Remitterad:  2022-03-01 
Notering:  Anmäld till politisk behandling i KF 2022-10-18 

KS/2022-00065 Motion – Havet, skolmat och näringslivsutveckling i Kungsbacka 
Väcktes:   2022-02-08 
Motionär:  Maria Losman (MP) 
Remissinstans:  KLK 
Remitterad:  2022-03-01 
Notering:  Anmäld till politisk behandling i KF 2022-10-18 

KS/2022-00083 Motion – Fullvaccinering inom Kungsbacka kommuns verksamheter 
Väcktes:   2022-02-08 
Motionär:  Roger Larsson (KB) 
Remissinstans:  KLK 
Remitterad:  2022-03-02 
Notering:  Svar beräknas till Q1, 2023 

KS/2022-00096 Motion – Lägenheter till studenter och anställda i Vård & 
omsorgsboenden 
Väcktes:   2022-02-08 
Motionär:  Agnetha Ernegård (-)  
Remissinstans:  VO, SE 
Remitterad:  2022-03-09 
Notering:  Svar beräknas till Q1, 2023 
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KS/2022-00140 Motion – Minska avgaser och buller med avgiftsfri och fossilfri 
busslinje 
Väcktes:   2022-02-08 
Motionär:  Magdalena Sundqvist och Johan Tolinsson (S)  
Remissinstans:  KLK 
Remitterad:  2022-03-01 
Notering:   

KS/2022-00141 Motion – Flytt av Kungsbacka sjukhus 
Väcktes:   2022-02-08 
Motionär:  Roger Larsson (KB)  
Remissinstans:  SBK 
Remitterad:  2022-03-01 
Notering:   

KS/2022-00177 Motion – Policy gällande arbetsordning på möten i kommunfullmäktige 
Väcktes:   2022-03-08 
Motionär:  Agnetha Ernegård (-) 
Remissinstans:  KLK 
Remitterad:  2022-03-29 
Notering:  Anmäld till politisk behandling i KF 2022-10-18 

KS/2022-00206 Motion – Lygnens vatten värt att värna 
Väcktes:   2022-03-08 
Motionär:  Maria Losman MP 
Remissinstans:  MH, B&M, TE 
Remitterad:  2022-04-04 
Notering:  Svar beräknas till Q1, 2023  

KS/2022-00222 Motion – Byggnation av bandyhall i Frillesås 
Väcktes:   2022-03-08 
Motionär:  Agnetha Ernegård (-) 
Remissinstans:  SBK 
Remitterad:  2022-04-04- 
Notering:  Anmäld till politisk behandling i KF 2022-10-18 

KS/2022-00331 Motion – Kungsbacka Torg 
Väcktes:   2022-04-05 
Motionär:  Roger Larsson (KB) 
Remissinstans:  TE 
Remitterad:  2022-05-11- 
Notering:  Svar beräknas till Q1, 2023  
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KS/2022-00340 Motion – Ändra ordet brukare till kunder/boende inom vård och 
omsorg 
Väcktes:   2022-05-10 
Motionär:  Agnetha Ernegård (-) 
Remissinstans:  VO, IF 
Remitterad:  2022-05-27 
Notering:  Anmäld till politisk behandling i KSAU 2022-11-08 

KS/2022-00379 Motion – Om kommunal borgen för bidragsberättigade föreningar i 
Kungsbacka kommun 
Väcktes:   2022-05-10 
Motionär:  Magdalena Sundqvist (S) 
Remissinstans:  KLK 
Remitterad:  2022-05-24 
Notering:  Svar beräknas till Q1, 2023 

KS/2022-00403 Motion – Om att undersöka möjligheten att låta pensionärer äta 
skollunch på skolorna i Kungsbacka kommun 
Väcktes:   2022-05-10 
Motionär:  Roger Larsson (KB) 
Remissinstans:  FG, SE, GA 
Remitterad:  2022-05-27 
Notering:  Svar beräknas till Q1, 2023  

KS/2022-00408 Motion – Om att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda frågan om fyra 
spår för tåg genom centrala Kungsbacka 
Väcktes:   2022-05-10 
Motionär:  Roger Larsson (KB) 
Remissinstans:  SBK 
Remitterad:  2022-05-24 
Notering:  Svar beräknas till Q1, 2023 

KS/2022-00409 Motion – Om att ändra ordet brukare till kunder  
Väcktes:   2022-05-10 
Motionär:  Roger Larsson (KB) 
Remissinstans:  VO, IF 
Remitterad:  2022-05-27 
Notering:  Anmäld till politisk behandling i KSAU 2022-11-08 
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KS/2022-00473 Motion – Om krav på utdrag ur Polisens belastningsregister för 
anställning inom vård och omsorg 
Väcktes:   2022-06-15 
Motionär:  Agnetha Ernegård (-) 
Remissinstans:  VO, SE 
Remitterad:  2022-09-12 
Notering:  Svar beräknas till Q2, 2023  

KS/2022-00485 Motion – Om sänkning av Kungsbackas kommunalråds arvoden 
Väcktes:   2022-06-15 
Motionär:  Magdalena Sundqvist (S) 
Remissinstans:  Arvodesberedningen 
Remitterad:  2022-08-16 
Notering:    

KS/2022-00494 Motion – Om varm mat till hemtjänsttagarna  
Väcktes:   2022-06-15 
Motionär:  Roger Larsson (KB) 
Remissinstans:  VO, SE 
Remitterad:  2022-09-02 
Notering:  Svar beräknas till Q2, 2023 

KS/2022-00570 Motion – Om att utreda möjligheter till arbete efter 65  
Väcktes:   2022-09-15 
Motionär:  Peter Wesley (KD) m.fl. 
Remissinstans:  Ärendefördelare Kommunledningskontoret 
Remitterad:   
Notering:   

KS/2022-00590 Motion – Om att utse kommunala ansvarsarter i Kungsbacka  
Väcktes:   2022-09-15 
Motionär:  Maria Losman (MP) m.fl. 
Remissinstans:  Ärendefördelare Kommunledningskontoret 
Remitterad:   
Notering:    

KS/2022-00618 Motion – Om att inrätta ett funktionshinderråd  
Väcktes:   2022-09-15 
Motionär:  Roger Larsson (KB) 
Remissinstans:  Ärendefördelare Kommunledningskontoret 
Remitterad:   
Notering:    
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KS/2022-00624 Motion – Om anställning av personer med funktionsnedsättning  
Väcktes:   2022-09-15 
Motionär:  Magdalena Sundqvist (S) m.fl. 
Remissinstans:  Ärendefördelare Kommunledningskontoret 
Remitterad:   
Notering:    

KS/2022-00650 Motion – Om busskort till alla barn från lågstadiet till och med 
gymnasiet  
Väcktes:   2022-09-15 
Motionär:  Roger Larsson (KB) 
Remissinstans:  Ärendefördelare Kommunledningskontoret 
Remitterad:   
Notering:    

KS/2022-00653 Motion – Om gymkort till Kungsbackabor som har fyllt 65 år 
Väcktes:   2022-09-15 
Motionär:  Roger Larsson (KB) 
Remissinstans:  Ärendefördelare Kommunledningskontoret 
Remitterad:   
Notering:    

KS/2022-00659 Motion – Om ungdomsbostäder 
Väcktes:   2022-09-15 
Motionär:  Roger Larsson (KB) 
Remissinstans:  Ärendefördelare Kommunledningskontoret 
Remitterad:   
Notering:    
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§ 273 Dnr 2021-01157 
Svar på motion från Eva Borg (S) om att ta fram en träbyggnadsstrategi 

Beslut – Förslag till 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. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 7 december 
2021 föreslagit att kommunen ska ta fram en träbyggnadsstrategi som ser över hur 
Kungsbacka som kommun kan främja trä som byggnadsmaterial. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 341 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-01 
Byggnadsnämnden 2022-03-17, § 88  
Byggnadsnämndens yttrande, 2022-02-10 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-10 
Nämnden för Service 2022-03-17, § 30 
Nämnden för Service yttrade, 2022-03-14 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2022-02-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-21, § 435 
Kommunfullmäktige 2021-12-07, § 190 
Motion från Eva Borg (S) om att ta fram en träbyggnadsstrategi, 2021-11-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S), Maria Losman (MP) och Magdalena Sundqvist (S) yrkar bifall till 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om att avslå motionen och Eva Borgs 
(S) m.fl. yrkande om att bifalla motionen. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl. 
yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 
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Beslutet skickas till 
Eva Borg (S), byggnadsnämnden, nämnden för Service 
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§ 341 Dnr 2021-01157 
Svar på motion från Eva Borg (S) om att ta fram en träbyggnadsstrategi 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S) har lämnat en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 7 
december 2021 om att kommunen ska ta fram en träbyggnadsstrategi som ser över 
hur Kungsbacka som kommun kan främja trä som byggnadsmaterial.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-01 
Byggnadsnämnden 2022-03-17, § 88  
Byggnadsnämndens yttrande, 2022-02-10 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-10 
Nämnden för Service 2022-03-17, § 30 
Nämnden för Service yttrade, 2022-03-14 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2022-02-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-21, § 435 
Kommunfullmäktige 2021-12-07, § 190 
Motion från Eva Borg (S) om att ta fram en träbyggnadsstrategi, 2021-11-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets respektive Eva Borgs (S). Ordföranden (M) prövar 
förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller samhällsbyggnadskontorets förslag.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 

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

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S) har lämnat en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 7 december 2021 om att 
kommunen ska ta fram en träbyggnadsstrategi som ser över hur Kungsbacka som kommun kan främja 
trä som byggnadsmaterial.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-01 
Byggnadsnämnden 2022-03-17, § 88  
Byggnadsnämndens yttrande, 2022-02-10 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-10 
Nämnden för Service 2022-03-17, § 30 
Nämnden för Service yttrade, 2022-03-14 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2022-02-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-21, § 435 
Kommunfullmäktige 2021-12-07, § 190 
Motion från Eva Borg (S) om att ta fram en träbyggnadsstrategi, 2021-11-21 

Beskrivning av ärendet 
Eva Borg (S) har lämnat en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 7 december 2021 om att 
kommunen ska ta fram en träbyggnadsstrategi som ser över hur Kungsbacka som kommun kan främja 
trä som byggnadsmaterial. Motionären pekar, utifrån ett klimat och hållbarhetsperspektiv, på vikten av 
att använda förnyelsebara material vid byggnation. Trä är ett förnyelsebart material som bidrar till 
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avsevärt mindre utsläpp av koldioxid än de flesta andra byggmaterial. Nackdelar som ökad brandrisk 
är numera undanröjda genom bland annat impregnering med brandsäkra ämnen samtidigt som 
industriell byggnation i träminskar byggtiden jämfört med platsbyggda hus. 

Motionen har remitterats till nämnden för Service och byggnadsnämnden för yttrande.  

Nämndernas yttranden över motionen 
Service pekar i sitt remissvar på att nämnden redan arbetar enligt rutiner med tydliga hållbarhetskrav 
enligt Miljöbyggnad Silver, SundaHus samt krav på grön bilaga vid inhyrning av lokaler. 
Byggnadsnämnden menar att en träbyggnadsstrategi skulle kunna vara en väg fram i kommunens 
arbete med att bygga hållbart. Nämnden pekar också på att det är många aktörer inom kommunens 
verksamheter som har inflytande på hur våra byggnader byggs.  

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Samhällsbyggnadskontoret instämmer i motionärens beskrivning av vikten av att göra insatser som 
minskar utsläppen av klimatgaser och som i detta fall, åtgärder som bidrar till att binda koldioxid. Efter 
det att motionären lämnat in sin motion har kommunen dels beslutat om en ny klimatstrategi, dels om 
nya fokusområden under det övergripande målet En hållbar utveckling och en hälsosam miljö. 

Den reviderade klimatstrategin innehåller mål för kommunens klimatarbete och kopplat till 
klimatstrategin har en åtgärdsplan beslutats av kommundirektören. Det övergripande målet i 
klimatstrategin anger att kommunen ska nå nettonollutsläpp senast år 2045. Ett av målen i strategin 
pekar dessutom på att utsläppen från kommunens verksamheters konsumtion, där byggmaterial ingår, 
senast 2045 ska vara klimatneutral. Vidare finns ett antal delmål som beskriver vägen mot en 
klimatneutral kommun senast 2045. I förvaltningarnas åtgärdsplan anges att  

Projekteringsanvisningarna för kommunala byggprojekt ska bidra till minimal 
klimatpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv vilket hela tiden styr mot minsta möjliga 
klimatutsläpp. 

Innebörden av åtgärdsplanen är att kommunen vid kommande byggnationer ska välja den metod eller 
byggmaterial som totalt sett bidrar till minsta möjliga klimatutsläpp. Detta innebär inte nödvändigtvis 
att vi alltid behöver bygga med trä. Det innebär att vi alltid ska välja bästa metod och bästa material. 

Kommunens övergripande mål En hållbar utveckling och hälsosam miljö har kompletterats med nya 
fokusområden. Bland dessa kan nämnas att Kungsbacka kommun ska verka för ett fossilfritt och 
cirkulärt samhälle som också skyddar och främjar biologisk mångfald.  

I plan- och bygglagen anges, precis som byggnadsnämnden framhåller, att syftet med lagstiftningen är  
att den ska främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden 
och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 
kommande generationer.  
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I miljöbalken anges i hänsynreglerna att  
verksamhetsutövaren ska göra det som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs 
för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet 
användas bästa möjliga teknik. 

Utifrån kommunens övergripande mål och klimatstrategins målformuleringar förutsätter 
samhällsbyggnadskontoret att kommunens verksamheter anpassar rutiner och tillämpning för att nå 
kommunens mål och klimatneutralitet. Detta behöver tillämpas redan i dag för att kommunens 
verksamheter ska vara klimatneutrala år 2045.  

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det inte behövs ytterligare styrdokument för att minska 
klimatpåverkan. Styrningen finns i både den klimatstrategi som kommunfullmäktige antagit samt i 
lagstiftning såsom plan- och bygglagen och miljöbalken.  

Det är svårt att över tid ange vilket byggmaterial som är det bästa ur bland annat klimatperspektiv. 
Innebörden i klimatstrategin och dessa åtgärdsplan pekar i stället på att vi över tid, också i enlighet 
med miljöbalken, ska välja bästa möjliga teknik för att minimera våra koldioxidutsläpp. 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför att motionen ska avslås. 

 

Malin Aronsson      Lovisa Eld 

Kommundirektör      Samhällsbyggnadschef 
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§ 88 

Begäran om yttrande över motion från Eva 
Borg (S) om att Kungsbacka kommun ska ta 
fram en träbyggnadsstrategi 

Dnr BN 2022-000146 

Beslut  
Byggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande daterat 2022-02-10 och överlämnar det som sitt 
svar till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen från Eva Borg (S) om att Kungsbacka 
kommun ska ta fram en träbyggnadsstrategi till Byggnadsnämnden och nämnden för Service. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 4 april 2022. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2022-03-02, § 95 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-10 

Förvaltningens yttrande 2022-02-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-12-21, §435  

Kommunfullmäktige, 2021-12-07, §190 

Motion från Eva Borg (S) om att Kungsbacka kommun ska ta fram en träbyggnadsstrategi,  
2021-11-22 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

  



 

 
 YTTRANDE 

Datum  

2022-02-10 

Diarienummer 

BN 2022-000146 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yttrande avseende motion från Eva Borg (S) om att 
Kungsbacka kommun ska ta fram en träbyggnadsstrategi 
 

Yttrande från byggnadsnämnden 

Ett hållbart byggande och en hållbar utveckling är ett av plan- och bygglagens kärnvärden. I plan- 

och bygglagens portalparagraf står att syftet med bestämmelserna är att ”främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 

hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer”. 

 

En träbyggnadsstrategi skulle kunna vara en väg fram i kommunens arbete med att bygga hållbart 

och det är en väg som flera kommuner har valt att gå, till exempel Arvika, Eksjö och Borlänge. De 

flesta strategierna berör ett flertal aktörer inom kommunens verksamhet och använder flera verktyg, 

bland annat att: 

- De kommunala förvaltningarna eller bolagen som står för byggandet ska i första hand välja 

trä som material. 

- Detaljplaner ska utformas så att träbyggnation är möjligt. 

- Bygglovsavdelningen ska ge råd om möjligheten att bygga i trä. 

- I markanvisningsavtal och exploateringsavtal ska det stå att önskan är byggnation i trä. 

- Kunskapsspridning ska ske genom nätverkande och informationskampanjer.  

 

En träbyggnadsstrategi är således en sak för alla verksamheter inom samhällsbyggnadssektorn. 

Byggnadsnämnden har inget emot att bidra med det nämnden kan i en framtida strategi, det vill 

säga se till att detaljplaner utformas så att träbyggnation är möjligt, samt rådgivning vid 

bygglovsprövning.  

 

Byggnadsnämnden insatser är dock relativt blygsamma och inte de tyngst vägande för att en 

träbyggnadsstrategi ska bli lyckosam. Nämnden vill därför framhålla att kommunala nämnder och 

bolag som projekterar och bygger fastigheter har absolut störst betydelse för strategins framgång. 

Därför bör deras åsikt om en framtida träbyggnadsstrategi väga tungt. 
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Begäran om yttrande över motion från Eva Borg (S) om att Kungsbacka kommun 
ska ta fram en träbyggnadsstrategi 
 
Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande daterat 2022-02-10 och överlämnar det som sitt 
svar till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen från Eva Borg (S) om att Kungsbacka 
kommun ska ta fram en träbyggnadsstrategi till Byggnadsnämnden och nämnden för Service. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 4 april 2022. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-10 

Förvaltningens yttrande 2022-02-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-12-21, §435  

Kommunfullmäktige, 2021-12-07, §190 

Motion från Eva Borg (S) om att Kungsbacka kommun ska ta fram en träbyggnadsstrategi,  
2021-11-22 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 30 Dnr 2022-00001 
Begäran om yttrande - Motion om träbyggnadsstrategi 

Beslut 
Nämnden för Service antar yttrandet, daterat 2022-02-21, och översänder det som  
sitt svar till Kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Service har fått tillfälle att yttra sig över Socialdemokraternas motion 
om träbyggnadsstrategi daterat 2021-11-22. 

Socialdemokraterna föreslår i angiven motion att Kungsbacka kommun tar fram en 
träbyggnadsstrategi som ser över hur Kungsbacka som kommun kan främja trä som 
byggnadsmaterial.  
Nämnden för Service arbetar genom verksamheterna Fastighet och Lokalförsörjning 
med hållbarhetskrav i kommunens egenägda lokaler och byggnader. Bland annat 
genom att en god inomhusmiljö, låg energiförbrukning och låg påverkan på miljön. 
Hållbarhetskraven gäller både vid förvaltning av lokaler samt vid ny, till- och 
ombyggnader.  

Service målsättning är att lokal- och underhållsprojekt ska uppfylla 
miljöcertifieringen Miljöbyggnad silver. Det innebär att krav inom energi- och miljö 
som exempelvis energianvändning, luftkvalitet, ventilation, radon, dagsljus och 
materialval uppfylls. Genom att kravställa, göra medvetna materialval och 
dokumentera i "SundaHus" så säkerställs att produkter med farliga ämnen undviks. 

Service använder SundaHus Miljödata i samtliga processer och arbetssättet leder till 
en god inomhusmiljö, en hållbar utveckling samt ett tydligt ställningstagande till  
sunda och hållbara lokaler. 

Vid hyrning av lokaler har Service möjlighet att påverka externa fastighetsägare och 
deras arbete med hållbarhet. Genom att ställa miljö- och energikrav vid 
omförhandling av avtal ökar det gemensamma ansvaret för miljö -och klimat vilket 
ger en minskad påverkan från lokaler.  

Service använder grön bilaga som läggs till det ordinarie hyresavtalet. Bilagan 
tydliggör vilka åtgärder som hyresgäst och hyresvärd kommit överens om för ett 
medvetet hållbarhetsarbete som är gynnande för båda parter.  
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Beslutsunderlag 
Nämnden för Service tjänsteskrivelse, 2022-02-21 
Nämnden för Service yttrande 2022-02-21 – Motion om träbyggnadsstrategi  
(Socialdemokraterna) - Begäran om yttrande - Motion om träbyggnadsstrategi 
(Kommunfullmäktige) - (Beslut § 190) - Motion om träbyggnadsstrategi 
(Kommunstyrelsen) - (Beslut § 435) - Motion om träbyggnadsstrategi 
(Kommunstyrelsen) - Begäran om yttrande - Motion om träbyggnadsstrategi 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susann Petrusson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas motion om 
träbyggnadsstrategi. 

 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga förvaltningen för Service förslag och Susann Petrusson (S) yrkande. 

Ordförande ställer proposition på förvaltningen för Service förslag och Susann 
Petrusson (S) yrkande, och finner att nämnden för Service bifaller förvaltningen för 
Service förslag.  

 

Protokollsanteckning 
Susann Petrusson (S) reserverar sig mot beslutet. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Nämnden för Service yttrande över kommunstyrelsen remiss - Motion om 
träbyggnadsstrategi (KS 2021-01157) 

Sammanfattande inställning 
Nämnden för Service avslår motionen med hänvisning till fastsällda arbetssätt inom förvaltningen för 
Service. Verksamheterna Fastighet och Lokalförsörjning arbetar med framtagna rutiner såsom tydliga 
hållbarhetskrav enligt Miljöbyggnad Silver, SundaHus samt krav på grön bilaga vid inhyrning av 
lokaler.  

 

Nämndens ställningstagande i detalj  
Nämnden för Service arbetar genom verksamheterna Fastighet och Lokalförsörjning med 
hållbarhetskrav i kommunens egenägda lokaler och byggnader. Bland annat genom att en god 
inomhusmiljö, låg energiförbrukning och låg påverkan på miljön. Hållbarhetskraven gäller både vid 
förvaltning av lokaler samt vid ny, till- och ombyggnader.  

Vår målsättning är att våra lokal- och underhållsprojekt ska uppfylla miljöcertifieringen Miljöbyggnad 
silver. Det innebär att vi uppfyller krav inom energi- och miljö som exempelvis energianvändning, 
luftkvalitet, ventilation, radon, dagsljus och materialval. 
 
Genom att kravställa, göra medvetna materialval och dokumentera i "SundaHus" så säkerställs att vi 
undviker produkter med farliga ämnen och vi har koll på innehållet i en byggnad över tid.  Vi använder 
oss av SundaHus Miljödata i samtliga av våra processer och arbetssättet leder till en god 
inomhusmiljö, en hållbar utveckling samt ett tydligt ställningstagande i att vi vill ha sunda och hållbara 
lokaler. 

När vi hyr lokaler har vi stor möjlighet att påverka externa fastighetsägare och deras arbete med 
hållbarhet. Genom att ställa miljö- och energikrav vid inhyrning av lokaler och omförhandling av avtal 
bidrar vi till ett ökat gemensamt ansvar för miljö-och klimat och minskad påverkan från lokaler. 

Vi använder en grön bilaga som läggs till det ordinarie hyresavtalet. Bilagan tydliggör vilka åtgärder 
som hyresgäst och hyresvärd kommit överens om för ett medvetet hållbarhetsarbete som båda vinner 
på. 
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Nämnden för Service ställer idag inte krav på val av materialtyp, utan förhåller sig till förslag från 
leverantör enligt ovan ställda riktlinjer.  

Förvaltningen för Service anser att framtagna rutiner ger en bra grund för goda miljöval vid 
byggnationer och förvaltning av våra fastigheter. 



 
 

Datum 

2022-02-21 
Diarienummer 

SE 2022-00001 

 
 

 
Förvaltningen för Service 

Namita Magnusson 
0300 83 46 58 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Nämnden för Service svar på Socialdemokraternas motion om träbyggnadsstrategi 
(KS 2021-01157) 
 

Förslag till beslut i nämnden för Service  
Nämnden för Service antar yttrandet, daterat 2022-02-21, och översänder det som sitt svar till 
Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Service har fått tillfälle att yttra sig över Socialdemokraternas motion om 
träbyggnadsstrategi daterat 2021-11-22. 

Socialdemokraterna föreslår i angiven motion att Kungsbacka kommun tar fram en träbyggnadsstrategi 
som ser över hur Kungsbacka som kommun kan främja trä som byggnadsmaterial.  

Nämnden för Service arbetar genom verksamheterna Fastighet och Lokalförsörjning med 
hållbarhetskrav i kommunens egenägda lokaler och byggnader. Bland annat genom att en god 
inomhusmiljö, låg energiförbrukning och låg påverkan på miljön. Hållbarhetskraven gäller både vid 
förvaltning av lokaler samt vid ny, till- och ombyggnader.  

Service målsättning är att lokal- och underhållsprojekt ska uppfylla miljöcertifieringen Miljöbyggnad 
silver. Det innebär att krav inom energi- och miljö som exempelvis energianvändning, luftkvalitet, 
ventilation, radon, dagsljus och materialval uppfylls.  
Genom att kravställa, göra medvetna materialval och dokumentera i "SundaHus" så säkerställs att  
produkter med farliga ämnen undviks. 

Service använder SundaHus Miljödata i samtliga processer och arbetssättet leder till en god 
inomhusmiljö, en hållbar utveckling samt ett tydligt ställningstagande i att vi vill ha sunda och hållbara 
lokaler. 

När vi hyr lokaler har vi stor möjlighet att påverka externa fastighetsägare och deras arbete med 
hållbarhet. Genom att ställa miljö- och energikrav vid inhyrning av lokaler och omförhandling av avtal 
bidrar vi till ett ökat gemensamt ansvar för miljö-och klimat och minskad påverkan från lokaler. 
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Vi använder en grön bilaga som läggs till det ordinarie hyresavtalet. Bilagan tydliggör vilka åtgärder 
som hyresgäst och hyresvärd kommit överens om för ett medvetet hållbarhetsarbete som båda vinner 
på. 

 

Beslutsunderlag 
Nämnden för Service tjänsteskrivelse, 2022-02-21 
Nämnden för Service yttrande 2022-02-21 – Motion om träbyggnadsstrategi  
(Socialdemokraterna) - Begäran om yttrande - Motion om träbyggnadsstrategi 
(Kommunfullmäktige) - (Beslut § 190) - Motion om träbyggnadsstrategi 
(Kommunstyrelsen) - (Beslut § 435) - Motion om träbyggnadsstrategi 
(Kommunstyrelsen) - Begäran om yttrande - Motion om träbyggnadsstrategi 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Lovisa Eld      Mats Söderström 

Förvaltningschef     Tillförordnad verksamhetschef Fastighet 
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§ 435 Dnr 2021-01157 
Remittering av motion från Eva Borg (S) om att ta fram en 
träbyggnadsstrategi 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till byggnadsnämnden och 
nämnden för Service för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S) har inkommit med en motion om att ta fram en träbyggnadsstrategi 
som ser över hur Kungsbacka som kommun kan främja trä som byggnadsmaterial. 

Beslutsunderlag 
Motion från Eva Borg (S) om att ta fram en träbyggnadsstrategi, 2021-11-22 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunledningskontorets förslag, och att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden, nämnden för Service 
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§ 190 Dnr 2021-01157 
Anmälan av motion från Eva Borg (S) om att ta fram en 
träbyggnadsstrategi 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S) har inkommit med en motion om att ta fram en träbyggnadsstrategi 
som ser över hur Kungsbacka som kommun kan främja trä som byggnadsmaterial. 

Beslutsunderlag 
Motion från Eva Borg (S) om att ta fram en träbyggnadsstrategi, 2021-11-22 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



•ä Socialdemokraterna 

MOTION 
till Kommunfullmäktige iKungsbacka Den 22 november 2021 

Bygg i trä 
Alla är vi nog överens om den rådande hotbilden mot klimatet. Hållbarhetsfrågor är 

högprioriterade. Vi måste omfattande och aktivt arbeta för varaktighet i allt större utsträckning. 

Likt många andra kommuner såsom Skellefteå, Söderhamn, Borås, Eksjö med flera behöver 

Kungsbacka kommun ta ansvar och bygga klimatsmart i trä. 

Trä är ett byggmaterial som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. 

Trä är framförallt en förnyelsebar råvara till skillnad mot betong som tillverkas av sand, en 

begränsad resurs. IMF Internationella valutafonden som verkar i samarbete med världsbanken, 

varnar för att användandet av sand överstiger tillgångarna, och sand har idag blivit en allvarlig 

bristvara, trots stora ökenområden. Ökensand är inte av rätt struktur och därmed oanvändbar. Den 

sand som används till produktion hittas under åkermark eller på havsbotten vilket medför 

obrukbara marker och hotat fiske. 80 procent av sanden och gruset som utvinns går till 

betongindustrin, som vid husbyggnation fördelaktigt kan ersättas av trä. 

Under senare tid har vi också kunnat ta del av vad bristen på cement kan ha på svenskt 

bostadsbyggande och arbetsmarknad. 

Trä är ett förnyelsebart material, och i Sverige finns det krav på återplantering efter varje skörd. 

Forskning från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet; visar att skogen dessutom bör avverkas för 

förbättrade klimateffekter. En bättre och snabbare växande skog kan ta upp mer koldioxid till 

skillnad från en orörd skog som endast kan lagra en begränsad mängd kol. 

Hus med stommar av trä fungerar som kollager och ger även mycket mindre utsläpp av koldioxid 

under byggprocessen än hus med betongstommar. Detta påvisas i IVL Svenska Miljöinstitutet och 

Sveriges Byggindustriers studier -ett nyproducerat flerbostadshus med massiv trästomme har 

tydligt lägre klimatpåverkan jämfört med betongstomme. 

Linköpings universitet har i en studie visat att genom att bygga hälften av alla kommande 

flerbostadshus i trä kan Sverige minska sin klimatbelastning betydligt. Studien visar även att 

kollagringen som uppstår i hus med trästomme kompenserar för mellan 60 och 100 procent av 

den belastning som tillverkningen av trähussystemen medför. 

Den historiska nackdelen med träbyggande och brandrisk är sedan lång tid tillbaka undanröjd. De 

massiva trästommarna i ett trähus är mycket svåra att sätta eld på. Trähus idag uppfyller 

Boverkets regler för brandskydd. 

Industriellt träbyggande effektiviserar byggtiden med minst 50 procent jämfört med platsbyggda 

hus. Eftersom huset levereras färdigt i moduler och enbart monteras på plats, minskar störningar i 

trafik och närområde där huset ska stå, med 90 procent. När byggtider kortas och kostnader 

sjunker kan fler bostäder produceras på kortare tid, och därmed kan vi snabba upp bostads-

byggandet. Ett modernt Kungsbacka bygger ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart i trä! 

Socialdemokraterna föreslår 

att Kungsbacka kommun tar fram en träbyggnadsstrategi som ser över hur Kungsbacka 
som kommun kan främja trä som byggnadsmaterial. 

Eva Borg (S) 

Kommunalråd 
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§ 274 Dnr 2022-00096 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om lägenheter till studenter 
och anställda i Vård & Omsorgs boenden 

Beslut – Förslag till 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. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 8 
februari 2022 föreslagit att de omsorgslägenheter som är under uppförande i Björkris 
vård- och omsorgsboende, om de inte behövs till omsorgsboende, hyrs ut som 
studentlägenheter samt till de som arbetar inom omsorgen i kommunen. 

Vidare föreslår motionären att lägenheterna i första hand ska hyras ut till blivande 
undersköterskor eller vårdpersonal till en rimlig kostnad under utbildningen och att 
dessa hyresgäster även ska erbjudas arbete av nämnden för Vård & Omsorg. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 362 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-19 
Nämnden för Service 2022-05-19, § 49 
Nämnden för Service yttrande över motion 2022-05-20 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2022-05-1 
Eksta Bostads AB:s yttrande över motion, 2022-05-17 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-05-11, § 57 
Nämnden för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-01, § 78 
Kommunfullmäktige 2022-02-08, § 15 
Motion från Agneta Ernegård (-) om lägenheter till studenter och anställda i Vård & 
Omsorgs boenden, 2022-01-24 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Agnetha Ernegård (-), nämnden för Vård & Omsorg, nämnden för Service, Eksta 
Bostads AB 
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§ 362 Dnr 2022-00096 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om lägenheter till studenter 
och anställda i Vård & Omsorgs boenden 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Agneta Ernegård (-) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 8 
februari 2022 att de omsorgslägenheter som är under uppförande i Björkris vård- och 
omsorgsboende, om de inte behövs till omsorgsboende, hyrs ut som 
studentlägenheter samt till de som arbetar inom omsorgen i kommunen. 

Vidare föreslår motionären att lägenheterna i första hand ska hyras ut till blivande 
undersköterskor eller vårdpersonal till en rimlig kostnad under utbildningen och att 
dessa hyresgäster även ska erbjudas arbete av nämnden för Vård & Omsorg.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-19 
Nämnden för Service yttrande över motion 2022-05-20 
Nämnden för Service, 2022-05-19, § 49 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-05-1 
Eksta Bostads AB yttrande över motion 2022-05-17 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-05-11 § 57 
Nämnden för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-01 § 78 
Kommunfullmäktige 2022-02-08 § 15 
Motion från Agneta Ernegård (-) 2022-01-24 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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Johanna Vinterhav 
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Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om att göra vissa delar av Björkris vård- och 
omsorgsboende till studentboende, med mera. 
 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Agneta Ernegård (-) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 8 februari 2022 att 
de omsorgslägenheter som är under uppförande i Björkris vård- och omsorgsboende, om de inte 
behövs till omsorgsboende, hyrs ut som studentlägenheter samt till de som arbetar inom omsorgen i 
kommunen. 

Vidare föreslår motionären att lägenheterna i första hand ska hyras ut till blivande undersköterskor 
eller vårdpersonal till en rimlig kostnad under utbildningen och att dessa hyresgäster även ska erbjudas 
arbete av nämnden för Vård & Omsorg.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-19 
Nämnden för Service yttrande över motion 2022-05-20 
Nämnden för Service, 2022-05-19, § 49 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-05-1 
Eksta Bostads AB yttrande över motion 2022-05-17 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-05-11 § 57 
Nämnden för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-01 § 78 
Kommunfullmäktige 2022-02-08 § 15 
Motion från Agneta Ernegård (-) 2022-01-24 
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Beslutet skickas till 
Agnetha Ernegård 

Beskrivning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion i kommunfullmäktige den 8 februari 2022.  

I motionen föreslår Agnetha Ernegård att: 

 ge i uppdrag till berörda nämnder att omsorgslägenheterna som är under uppförande i Björkris 
vård- och omsorgsboende, om de inte behövs till omsorgsboende, hyrs ut som boende för 
studenter och de som arbetar inom omsorgen i kommunen. De boende/studenterna i dessa 
lägenheter föreslås nyttja de gemensamma kök som är inplanerade vilket gör att lägenheterna 
inte behöver utrymmen för egna kök.  

 att lägenheterna i första hand hyrs ut till blivande sjuksköterskor/vårdpersonal till en rimlig 
kostnad under utbildningen.  

 att de som hyr de föreslagna lägenheterna också ska erbjudas arbete inom Vård & Omsorg i 
kommunen.  

Genom detta förslag ser motionären en möjlighet att fylla de lägenheter i vård- och omsorgsboendena 
som riskerar att stå tomma efter färdigställande. När, eller om, det uppstår behov av omsorgslägenheter 
finns dessa redan och inga större ombyggnationer behövs för att ”återställa” lägenheterna till 

omsorgsboende, menar motionären.  

Nämndernas yttranden 
Motionen har remitterats till nämnden för Service, nämnden för Vård & Omsorg och Eksta Bostads 
AB för yttrande.  

Nämnden för Service lyfter fram att förvaltningen för Vård & Omsorg prognostiserar framtida behov 
av platser på vård- och omsorgsboende. Preliminära siffror visar på att behovet av platser kommer 
minska jämfört med tidigare beslutad lokalbehovsplan som nämnden för Vård & Omsorg antog 2021. 
Nämnden för Vård & Omsorgs, arbete är dock pågående och resultatet fastställs i Vård & Omsorgs 
lokalbehovsplan oktober 2022. Utifrån den nya prognosen kommer även nämnden för Vård & Omsorg 
se över planerad nybyggnation och ställa kostnader för nybyggnation i jämförelse med kostnader för 
att underhålla befintliga boenden. 

Lokalplaneringsprocessen omhändertar lokalbehov som kommunens nämnder aviserat, ytterst beslutas 
lokalplanen av kommunfullmäktige som en del av kommunens budget. Nämnden för Service anser 
därmed att Agnetha Ernegård (-) motion om lägenheter till studenter och anställda i vård- och 
omsorgsboenden bör avslås då dess intentioner inte är förenliga med vård- och omsorgsboendets 
verksamhet. 



KUNGSBACKA KOMMUN 
3 (3)  

 
 

Nämnden för Vård & Omsorg anser att motionen är besvarad med hänvisning till nämnden för Vård & 
Omsorgs pågående prognostiseringsarbete och arbete med lokalbehovsplan. 

Eksta Bostads AB informerar om att Eksta kommer att hyra ut fastigheten i ett lokalhyresavtal till 
förvaltningen för Service således har Eksta ingen rådighet över vem förvaltningen för Service i sin tur 
tecknar bostadshyresavtal med. Detaljplanen medger endast vård- och omsorgsboende, vilket medför 
att bygglov för ändrad användning troligtvis ej kan medges utan ändring av detaljplanen.  

Samhällsbyggnadskontoret bedömning 
Ett vård- och omsorgsboende uppförs i syfte att ge husrum och vård åt vårdtagare med särskilda 
behov. Detaljplanen för vård- och omsorgsboendet i Björkris är framtagen enkom i syfte att 
tillfredsställa detta behov eftersom det ställs krav på kommunen att tillhandahålla denna typ av boende. 
Ändrad användning, det vill säga att nyttja boendet för hyresgäster som saknar särskilda vårdbehov, 
kräver att den gällande detaljplanen ändras.  

I arbetet med planläggning för vård och omsorgsboenden håller samhällsbyggnadskontoret alltid en 
dialog med förvaltningen för service kring hur stor flexibilitet varje detaljplan ska ha. Utgångspunkten 
är Kungsbacka kommuns lokalpolicy: ”Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla 

och bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över tid”. 

Vidare ställer sig samhällsbyggnadskontoret bakom att nämnden för Vård & Omsorg hanterar det 
pågående prognosticeringsarbetet, vilket fastställs i en lokalbehovsplan som besvarar frågan om 
outnyttjade lokaler. Det är positivt att denna analys görs så att kommunens lokaler nyttjas på ett 
hållbart och resurseffektivt sätt.  

I och med att samhällsbyggnadskontoret inte ser att det är möjligt att utifrån gällande detaljplan, 
erbjuda studenter boende på ett vård- och omsorgsboende, blir frågan om det går att erbjuda gruppen 
anställning inte relevant. 

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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§ 49 Dnr 2022-00064 
Begäran om yttrande - Motion om lägenheter till studenter och anställda 
i Vård & Omsorgs boenden 

Beslut 
Nämnden för Service antar yttrandet över Kommunstyrelsens remiss – Motion om 
lägenheter till studenter och anställda i Vård- och omsorgsboenden (KS 2022-
00096), daterat 2022-05-10 och översänder det som till svar till Kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Vård & Omsorg prognostiserar framtida behov av platser på vård- och 
omsorgsboende och preliminära siffror visar på att behovet av platser kommer 
minska jämfört med tidigare beslutad lokalbehovsplan som nämnden för Vård & 
Omsorg antog 2021. Vård & Omsorgs arbete är dock pågående och resultatet 
fastställs i Vård & Omsorgs lokalbehovsplan oktober 2022. Utifrån den nya 
prognosen kommer även Vård & Omsorg se över planerad nybyggnation och ställa 
kostnader i jämförelse med kostnader för att underhålla befintliga boenden. 

Lokalplanerinsgprocessen omhändertar lokalbehov som kommunens nämnder 
aviserat, ytterst beslutas lokalplanen av kommunfullmäktige som en del av 
kommunens budget. 

Förvaltningen för Service föreslår att Agnetha Ernegårds (-) motion om lägenheter 
till studenter och anställda i vård- och omsorgsboenden anses besvarad med 
hänvisning till lokalplanerinsgprocessen. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-05-10 
Nämnden för Service yttrande över kommunstyrelsens remiss: Motion om lägenheter 
till studenter och anställda inom Vård- och omsorgsboenden (KS 2022-00096), 
daterat 2022-05-10 
(Kommunstyrelsen) – (Begäran om yttrande) - Motion om lägenheter till studenter 
och anställda i Vård & Omsorgs boenden 
(Kommunstyrelsen) - (Beslut § 78) - Begäran om yttrande - Motion om lägenheter 
till studenter och anställda i Vård & Omsorgs boenden 
(Kommunfullmäktige) - (Beslut § 15) - Begäran om yttrande - Motion om lägenheter 
till studenter och anställda i Vård & Omsorgs boenden 
Begäran om yttrande - Motion om lägenheter till studenter och anställda i Vård & 
Omsorgs boenden 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C) yrkar att motionen avslås då dess intentioner inte är förenliga 
med vård- och omsorgsboendets verksamhet. 

Madelene Höök (L) yrkar bifall till Fredrik Hanssons (C) förslag. 

 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga förvaltningen för Service förslag, och Fredrik Hanssons (C) yrkande. 

Ajournering begärs kl.15:45. Ordföranden återupptar mötet kl.16:00. 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningen för Service förslag och Fredrik 
Hanssons (C) yrkande och finner att nämnden för Service bifaller Fredrik Hanssons 
(C) yrkande.  

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



 
YTTRANDE 

Nämnd 
 Datum 

2022-05-20 
Diarienummer 

SE 2022-00064 
 

 
Nämnd 

nämnd@kungsbacka.se 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

 
Nämnden för Service yttrande över kommunstyrelsen remiss - Motion om lägenheter 
till studenter och anställda i Vård & Omsorgs boenden (KS 2022-00096) 

Sammanfattande inställning 
Nämnden för Service avslår motionen då dess intentioner inte är förenliga med vård- och 
omsorgsboendets verksamhet. 

 

Nämndens ställningstagande i detalj  
Vård & Omsorg prognostiserar framtida behov av platser på vård- och omsorgsboende och preliminära 
siffror visar på att behovet av platser kommer minska jämfört med tidigare beslutad lokalbehovsplan 
som nämnden för Vård & Omsorg antog 2021. Vård & Omsorgs arbete är dock pågående och 
resultatet fastställs i Vård & Omsorgs lokalbehovsplan oktober 2022. Utifrån den nya prognosen 
kommer även Vård & Omsorg se över planerad nybyggnation och ställa kostnader i jämförelse med 
kostnader för att underhålla befintliga boenden. 

Lokalplanerinsgprocessen omhändertar lokalbehov som kommunens nämnder aviserat, ytterst beslutas 
lokalplanen av kommunfullmäktige som en del av kommunens budget. 

 

Nämnden för Service anser därmed att Agnetha Ernegård (-) motion om lägenheter till studenter och 
anställda i vård- och omsorgsboenden avslås då dess intentioner inte är förenliga med vård- och 
omsorgsboendets verksamhet. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Datum 

2022-05-10 
Diarienummer 

SE 2022-00064 

 
 

 
Förvaltningen för Service 

Namita Magnusson 
0300 83 46 58 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Begäran om yttrande - Motion om lägenheter till studenter och anställda i Vård & 
Omsorgs boenden (KS 2022-00096) 
 

Förslag till beslut i nämnden för Service 
Nämnden för Service antar yttrandet över kommunstyrelsens remiss – Motion om lägenheter till 
studenter och anställda i Vård- och omsorgsboenden (KS 2022-00096), daterat 2022-05-10 och 
översänder det som till svar till Kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Vård & Omsorg prognostiserar framtida behov av platser på vård- och omsorgsboende och preliminära 
siffror visar på att behovet av platser kommer minska jämfört med tidigare beslutad lokalbehovsplan 
som nämnden för Vård & Omsorg antog 2021. Vård & Omsorgs arbete är dock pågående och 
resultatet fastställs i Vård & Omsorgs lokalbehovsplan oktober 2022. Utifrån den nya prognosen 
kommer även Vård & Omsorg se över planerad nybyggnation och ställa kostnader i jämförelse med 
kostnader för att underhålla befintliga boenden. 
Lokalplanerinsgprocessen omhändertar lokalbehov som kommunens nämnder aviserat, ytterst beslutas 
lokalplanen av kommunfullmäktige som en del av kommunens budget. 

 

Förvaltningen för Service föreslår att Agnetha Ernegårds (-) motion om lägenheter till studenter och 
anställda i vård- och omsorgsboenden anses besvarad med hänvisning till lokalplanerinsgprocessen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-05-10 

Nämnden för Service yttrande över kommunstyrelsens remiss: Motion om lägenheter till studenter och 
anställda inom Vård- och omsorgsboenden (KS 2022-00096), daterat 2022-05-10 

(Kommunstyrelsen) – (Begäran om yttrande) - Motion om lägenheter till studenter och anställda i Vård 
& Omsorgs boenden 
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(Kommunstyrelsen) - (Beslut § 78) - Begäran om yttrande - Motion om lägenheter till studenter och 
anställda i Vård & Omsorgs boenden 

(Kommunfullmäktige) - (Beslut § 15) - Begäran om yttrande - Motion om lägenheter till studenter och 
anställda i Vård & Omsorgs boenden 

Begäran om yttrande - Motion om lägenheter till studenter och anställda i Vård & Omsorgs boenden 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

 

Lovisa Eld      Mats Söderström 

Förvaltningschef     Tillförordnad verksamhetschef Fastighet 
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§ 57 Dnr 2022-00058 
Remiss: Motion - Lägenheter till studenter och anställda i Vård & 
Omsorgs boenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till Vård & 
Omsorgs pågående prognostiseringsarbete och arbete med lokalbehovsplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) inkom i februari 2022 med en motion om att ge i uppdrag till 
berörda nämnder att hyra ut de omsorgslägenheter som är under uppförande inom 
Björkris vård- och omsorgboende, om de inte behövs till omsorgsboende, som 
studentlägenheter samt till de som arbetar inom omsorgen i kommunen. Motionären 
vill att lägenheterna i första hand skulle hyras ut till blivande 
undersköterskor/vårdpersonal till en rimlig kostnad under utbildningen samt att de 
som hyr dessa lägenheter också ska erbjudas arbete inom Vård & Omsorgs 
verksamhet i kommunen. Motionen har remitterats till nämnden för Service, 
nämnden för Vård & Omsorg och Eksta Bostads AB för yttrande. Svaret ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-06-10.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse,  
Agnetha Ernegårds (-) motion om lägenheter till studenter och anställda i Vård & 
Omsorgs boenden, 2022-01-24 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



 
 

Datum 

2022-04-20 
Diarienummer 

VO 2022-00058 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Emma Pettersson 
0300-83 48 39 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Remiss: Motion - Lägenheter till studenter och anställda i Vård & Omsorgs boenden 
 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till Vård & Omsorgs pågående 
prognostiseringsarbete och arbete med lokalbehovsplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) inkom i februari 2022 med en motion om att ge i uppdrag till berörda nämnder 
att hyra ut de omsorgslägenheter som är under uppförande inom Björkris vård- och omsorgboende, om 
de inte behövs till omsorgsboende, som studentlägenheter samt till de som arbetar inom omsorgen i 
kommunen. Motionären vill att lägenheterna i första hand skulle hyras ut till blivande 
undersköterskor/vårdpersonal till en rimlig kostnad under utbildningen samt att de som hyr dessa 
lägenheter också ska erbjudas arbete inom Vård & Omsorgs verksamhet i kommunen. Motionen har 
remitterats till nämnden för Service, nämnden för Vård & Omsorg och Eksta Bostads AB för yttrande. 
Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-06-10.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-20 

Agnetha Ernegårds (-) motion om lägenheter till studenter och anställda i Vård & Omsorgs boenden, 
2022-01-24 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Beskrivning av ärendet 
I oktober varje år beslutar nämnden för Vård & Omsorg om en lokalbehovsplan, där bland annat 
prognos över framtida behov av vård- och omsorgsplatser och behov av vård- och omsorgsboenden 
beskrivs. Under våren har förvaltningen, med hjälp av ett metodstöd från Sveriges kommuner och 
regioner (SKR), gjort ett omtag på arbetet med att prognostisera behov av platser på vård- och 
omsorgsboende. Preliminärt ser det ut som att behovet av platser på vård- och omsorgsboenden 
kommer minska jämfört med lokalbehovsplanen som antogs 2021. Arbetet är dock pågående och 
kommer bli klart först till att nämnden fattar beslut om lokalbehovsplan i oktober. Då arbetet ännu inte 
är klart går det idag inte att säga hur stort behovet av platser kommer vara framöver och därmed inte 
heller hur stor eventuell överkapacitet skulle vara. Utifrån den nya prognosen kommer även planerad 
nybyggnation ses över och ställas i jämförelse med kostnader för att underhålla äldre boenden, innan 
beslut om framtida byggnation rivs upp.  

Det är fortfarande oklart hur pandemin kommer påverka behovet av platser framöver. Under pandemin 
har ansökningar och inflyttning under delar av pandemin varit relativt lågt. Pandemin har påverkat 
inflödet genom att personer inte velat flytta in på boenden i samma utsträckning som tidigare. Det kan 
vara så att antal ansökningar om plats på vård- och omsorgsboende kommer öka under våren.  

Med beaktande av att Vård & Omsorg arbetar med att ta fram en ny prognos för framtida behov och att 
det är fortsatt oklart hur pandemin kommer påverka är det svårt att säga vad Vård & Omsorgs behov 
av platser är och hur många tomplatser som kommer finnas. Förvaltningen föreslår därför att motionen 
anses besvarad.  

 

Arian Faily      Eva Apelvi 

Förvaltningschef     Biträdande förvaltningschef 
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§ 78 Dnr 2022-00096 
Remittering av motion från Agnetha Ernegård (-) om lägenheter till 
studenter och anställda i Vård & Omsorgs boenden 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Service, 
nämnden för Vård & Omsorg och Eksta Bostads AB för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om ge uppdrag till berörda 
nämnder att hyra ut de omsorgslägenheter som är under uppförande inom Björkris 
vård- och omsorgboende, om de inte behövs till omsorgsboende, som 
studentlägenheter samt till de som arbetar inom omsorgen i kommunen. Motionären 
vill att lägenheterna i första hand skulle hyras ut till blivande 
undersköterskor/vårdpersonal till en rimlig kostnad under utbildningen samt att de 
som hyr dessa lägenheter också ska erbjudas arbete inom Vård & Omsorgs 
verksamhet i kommunen. 

Motionen anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 februari 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2022-02-08, § 15 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om lägenheter till studenter och anställda i Vård & 
Omsorgs boenden, 2022-01-24 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 
Nämnden för Service, nämnden för Vård & Omsorg, Eksta Bostads AB 
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§ 15 Dnr 2022-00096 
Anmälan av motion från Agnetha Ernegård (-) om lägenheter till 
studenter och anställda i Vård & Omsorgs boenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att ge berörda nämnder i 
uppdrag att hyra ut de omsorgslägenheter som är under uppförande inom Björkris 
vård- och omsorgboende, om de inte behövs till omsorgsboende, som 
studentlägenheter samt till de som arbetar inom omsorgen i kommunen. Motionären 
vill att lägenheterna i första hand skulle hyras ut till blivande 
undersköterskor/vårdpersonal till en rimlig kostnad under utbildningen samt att de 
som hyr dessa lägenheter också ska erbjudas arbete inom Vård & Omsorgs 
verksamhet i kommunen.  

Beslutsunderlag 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om lägenheter till studenter och anställda i Vård & 
Omsorgs boenden, 2022-01-24 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



'; •: ., • 

•' ~ r •" 

t 

Kommer dessa lä~er~heter att fyllas av hyresgästyr r~~ biståndsbedömning? 

Om inte kommer nedan en motion med förslag på "nytänk". 

• • s • 

1- • •- • - ~ r~- ~ -r -•• 

Fortsättning sidan 2. 



z/z 

Undertecknad föreslår Kommunfullmäktige snarast besluta; 

• Att ge i uppdrag ti~~ berörda nämnd/er~ att 

omsorgslägenheterna som är under uppförande i Björkris 

Vård &Omsorgsboende och om de inte behövs till 

omsorgsboende, hyrs ut som studentlägenheter samt till de 

som arbetar inom omsorgen i kommunen. 

(De boende/studenterna i dessa lägenheter nyttjar de 

"allmänna" kök som redan är finplanerade på varje våning, 

på varje plan finns det flera kök rnp~anerade viket gör att 

lägenheterna inte behöver egna "kök"). 

Dessutom finns det redan på varje plan planerade 

gemensamhetsutrymmen mm. 

• Att lägenheterna i första hand skulle hyras ut till blivande 

undersköterskor/vårdpersonal till en rimlig kostnad under 

utbildningen. 

• De som hyr dessa lägenheter ska~~ också erb1udas arbete 

inom Vård & Omsorg i kommunen. 

När/om kön tilti omsorgsboende ev. kommer att ha behov av dessa {ägenheter, 

finns de redan och inga större ombyggnationer behövs för att "återställa" 

lägenheterna till omsorgsboende. 

Kungsbacka 2022-01-24 

-~ 

j. 

~' Agne a Ernegård (-) 
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§ 275 Dnr 2022-00340 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om att ändra ordet brukare till 
kunder/boende inom vård och omsorg 

Beslut – Förslag till 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. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 10 
maj 2022 föreslagit att ändra ordet brukare till kunder/boende inom vård och omsorg. 
Motionären vill att kommunen omgående ska upphöra med att benämna de som 
”köper tjänster” inom vård och omsorg som brukare och i stället övergå till att 

benämna och tilltala dessa som kunder/boende. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 363 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-09-30 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2022-09-22, § 126 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-07 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-09-21, § 97 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24, § 204 
Kommunfullmäktige 2022-05-10, § 82 
Motion från Agnetha Ernegård (-) motion om att ändra ordet brukare till 
kunder/boende inom vård och omsorg, 2022-04-13 
Nämnden för Vård & Omsorg 2020-11-27, § 105 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Agnetha Ernegård (-), nämnden för Vård & Omsorg, nämnden för Individ & 
Familjeomsorg 
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§ 363 Dnr 2022-00340 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) om att ändra ordet brukare till 
kunder/boende inom vård och omsorg 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 10 
maj 2022 föreslagit att ändra ordet brukare till kunder/boende inom vård och omsorg. 
Motionären vill att kommunen omgående ska upphöra med att benämna de som 
”köper tjänster” inom vård och omsorg som brukare och i stället övergå till att 

benämna och tilltala dessa som kunder/boende. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-09-30 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2022-09-22, § 126 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-07 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-09-21, § 97 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24, § 204 
Kommunfullmäktige 2022-05-10, § 82 
Motion från Agnetha Ernegård (-) motion om att ändra ordet brukare till 
kunder/boende inom vård och omsorg, 2022-04-13 
Nämnden för Vård & Omsorg 2020-11-27, § 105 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på Agnetha Ernegårds (-) motion om att ändra ordet brukare till kunder/boende 
inom vård och omsorg 
 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 10 maj 2022 föreslagit 
att ändra ordet brukare till kunder/boende inom vård och omsorg. Motionären vill att kommunen 
omgående ska upphöra med att benämna de som ”köper tjänster” inom vård och omsorg som brukare 
och i stället övergå till att benämna och tilltala dessa som kunder/boende. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2022-09-30 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2022-09-22, § 126 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-07 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-09-21, § 97 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24, § 204 
Kommunfullmäktige 2022-05-10, § 82 
Motion från Agnetha Ernegård (-) motion om att ändra ordet brukare till kunder/boende inom vård och 
omsorg, 2022-04-13 
Nämnden för Vård & Omsorg 2020-11-27, § 105 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Beskrivning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 10 maj 2022 föreslagit 
att ändra ordet brukare till kunder/boende inom vård och omsorg. Motionären vill att kommunen 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (5) 

 

omgående ska upphöra med att benämna de som ”köper tjänster” inom vård och omsorg som brukare 
och i stället övergå till att benämna och tilltala dessa som kunder/boende. 

Motionen har remitterats till nämnderna för Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg för 
yttrande. 

Nämndernas inställning till begreppet ”kund” inom socialtjänstens område 
Nämnderna för Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg framhåller i sina yttranden över 
motionen att det länge varit omstritt vilket begrepp verksamheterna ska använda för att benämna de 
personer som utreds och får insatser inom socialtjänsten. Olika verksamheter har till följd av tradition 
eller vad som för stunden ansetts vara korrekt använt olika begrepp. Olika begrepp skickar dock ut 
olika signaler. Begreppet ”kund” kan ge intrycket av att en person beställer en specifik och färdig 
tjänst, från ett fritt urval, som kommunen sedan åtar sig leverera. Detta är emellertid inte korrekt utan 
insatser enligt socialtjänstlagen ska utformas tillsammans med den enskilde, utifrån det individuella 
behovet, och den enskilde förväntas ta ett aktivt eget ansvar för att tillgodose sina behov så långt det är 
möjligt.  

Nämnderna framhåller även att insatser enligt socialtjänstlagen är medborgerliga rättigheter för att den 
som behöver det ska uppnå en skälig levnadsnivå genom samhällets försorg. Beslutet att någon enskild 
ska beviljas bistånd eller ej fattas dock ensidigt av kommunen. Det kan därför aldrig vara fråga om en 
tjänst som köps och levereras. Att ge intrycket av att den enskilde bör förvänta sig en kundrelation blir 
därför vilseledande. Det kan i sin tur ge upphov till frustration hos den enskilde eller anhöriga till den 
enskilde när förväntan inte infrias. Det kan också skapa en passivitet hos den enskilde i stället för ett 
aktivt deltagande och strävan mot självständighet. 

Nämnderna framhåller att begreppet ”kund” antyder att verksamheterna bör ha en kundorientering med 

målet att de som har kontakt med verksamheterna ska bli nöjda. Nöjdhet vid kontakt med 
verksamheterna är en viktig del i att uppnå legitimitet för det offentliga, men nämnderna påpekar att en 
myndighet också måste ta ansvar för att verksamheten bedrivs rättssäkert och att verksamheten beaktar 
en god ekonomisk hushållning. Nämnderna betonar att detta är viktigt för att verksamheterna också 
ska kunna göra rätt gentemot de invånare som verksamheterna inte möter, det vill säga de som inte 
nyttjar verksamhetens tjänster men som ändå genom att betala kommunalskatt och avgifter finansierar 
den kommunala verksamheten. En överdriven orientering mot att uppnå nöjdhet vid kontakt inom 
verksamhetens område kan skapa en förskjutning från andra värden som det offentliga också måste 
värna. 

Socialstyrelsens rekommendation 
Precis som nämnderna för Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg framhåller avråder 
Socialstyrelsen från att använda begreppet ”kund”. Socialstyrelsen anger i sin termbank att  

Insatser från socialtjänsten ingår i offentligrättsliga åtaganden. Därför är kund, som används 
för att beskriva en av parterna i en civilrättslig relation inom det privata näringslivet, inte 
lämpligt att använda som samlande begrepp. Att vara kund innebär dessutom att man ska 
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kunna välja mellan olika varor och tjänster, något som alla de personer som får individuellt 
behovsprövade insatser från socialtjänsten inte har möjlighet att göra. 

Nämnden för Vård & Omsorg har med anledning av rekommendationen från Socialstyrelsen den 27 
november 2020 fattat beslut om att frångå begreppet ”kunder” i sin kommunikation. Vid 

kommunikation och dokumentation kring individer menar både nämnden för Vård & Omsorg och 
nämnden för Individ & Familjeomsorg att dessa i möjligaste mån ska benämnas med namn, om inte ett 
mer anonymiserat begrepp måste användas av sekretesskäl. När det talas om grupper bör i stället ett 
mer precist begrepp beroende på kontext användas, såsom hyresgästerna, enskilda, omsorgstagare eller 
patienter. I undantagsfall när det behöver kommuniceras kring hela målgruppen eller flera grupper kan 
begreppet brukare användas.  

Socialstyrelsen förespråkar användningen av brukare som samlat begrepp för alla som får individuellt 
behovsprövade insatser från socialtjänsten, oavsett vilket typ av insatser det handlar om. 
Socialstyrelsen menar att termen brukare kan ses som en motsvarighet till termen patient, men inom 
socialtjänstens domäner. Tilläggas kan också att Socialstyrelsen avråder från att använda termen 
brukare som hänvisning till en särskild grupp eller enstaka individer. Som framgår i stycket ovan 
beaktas även denna rekommendation och nämnderna för Vård & Omsorgs och Individ & 
Familjeomsorg använder redan i dag mer precisa begrepp såsom hyresgästerna, enskilda, 
omsorgstagare eller patienter vid kommunikation och dokumentation kring särskilda grupper och 
individer. 

Kommunallagens terminologi 
Begreppet brukare infördes i nuvarande kommunallag (2017:725) i och med att lagen trädde i kraft den 
1 januari 2018. I 7 kap. 7 § framgår att  

Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får 
nämnden ställa upp villkor som innebär att brukarna av nämndens tjänster ska ges tillfälle att 
lägga fram förslag eller att yttra sig, innan beslutet fattas. 

Nämnden får också bestämma att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för 
brukarna har tillstyrkt beslutet. 

I lagens förarbeten framhåller lagstiftaren att begreppet brukare avser personer som brukar en offentlig 
tjänst och att det därför ska anses vara språkligt neutralt samt att begreppet ”brukare” genomgående 

ska användas när man på detta sätt adresserar gruppen nyttjare av en verksamhet. 

Den allmänna kompetensen, likställighetsprincipen och principen om saklighet och 
opartiskhet 
Kommunen ska enligt kommunallagens 1 kap. 2 § på demokratins och den kommunala självstyrelsens 
grund hantera vissa angelägenheter och utföra vissa uppgifter till följd av kommunallagen eller annan 
författning. Dessa uppgifter faller inom den så kallade allmänna kompetensen. En angelägenhet måste 
enligt 2 kap. 1 § kommunallagen vara av allmänt intresse för att falla inom ramen för kommunens 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 4 (5) 

 

allmänna kompetens. Allmänintresset ska också ha anknytning till kommunens område eller dess 
medlemmar (lokaliseringsprincipen).  

I kravet på allmänintresse ligger i princip ett förbud mot att ge understöd till enskilda 
kommunmedlemmar. Sådant stöd betraktas inte som en angelägenhet av allmänt intresse. Understöd 
till enskilda får bara ges i form av generella insatser. För att kunna lämna individuellt anpassade 
insatser krävs stöd i speciallag. 

Kommunens insatser inom vård och omsorg grundar sig på speciallagstiftning, bland annat 
socialtjänstlagen, och den speciallagstiftningen gäller framför generell lagsstiftning som 
förvaltningslagen och kommunallagen. Tillämpningen av speciallagstiftning ska dock ske mot 
bakgrund av de generella principerna i förvaltningslag och kommunallag. Förvaltningslagen är 
tillämplig på alla beslut i en kommun och när det gäller myndighetsutövning, som till exempel insatser 
enligt socialtjänstlagen, är den tillämplig i sin helhet. 

Kommunen ska även ta hänsyn likställighetsprincipen, vilken enligt 2 kap. 3 § kommunallagen innebär 
att en kommun ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 
Utgångspunkten är att kommunens medlemmar ska vara likställda i förhållande till kommunen 
beträffande såväl rättigheter som skyldigheter. 

Vidare ska kommunen i sin myndighetsutövning beakta objektivitetsprincipens krav på saklighet och 
opartiskhet samt respekt för allas likhet inför lagen. Objektivitetsprincipen följer av regeringsformens 
1 kap. 9 § samt förvaltningslagens 5 § och innebär ett uttryckligt förbud för myndigheter att låta sig 
vägledas av andra intressen än dem som de är satta att tillgodose eller att grunda sina avgöranden på 
andra omständigheter än sådana som enligt tillämpliga författningar får beaktas vid prövning av ett 
ärende. 

Kravet på saklighet och opartiskhet kräver en objektiv och rättvis behandling av alla 
kommunmedlemmar när det gäller myndighetsutövande uppgifter.   

Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning 
Nämnden för Vård & Omsorg har föreslagit att motionen ska anses besvarad med hänvisning till 
tidigare beslut inom nämnden om att frångå begreppet ”kunder” i sin kommunikation för att beskriva 
de som tar emot insatser från nämnden. Nämnden för Individ & Familjeomsorg menar att motionen 
ska avslås med hänvisning till att begreppet brukare är lämpligare än kund som benämning på 
förhållandet mellan nämnden för Individ & Familjeomsorg och de invånare som är i kontakt med 
nämnden.  

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i det som nämnderna anfört och anser att det inte är vare sig 
möjligt eller lämpligt att genomföra en generell ändring av ordet brukare till kunder/boende inom 
verksamhetsområdet vård och omsorg. Detta med hänvisning till att de individuellt behovsprövade 
insatser som utförs inom vård och omsorg inte kan betraktas som några beställningar av specifika och 
färdiga tjänster från ett fritt urval som kommunen åtar sig att leverera.  
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Ett införande av begreppet ”kund” riskerar också att förskjuta de offentligfinansierade insatserna från 

objektivitetsprincipens krav på saklighet och opartiskhet mot ett kundnöjdhetsperspektiv och att 
verksamheterna i sin myndighetsutövning därmed vägleds av andra intressen än dem som de är satta 
att tillgodose och att grunda sina avgöranden på. Om mer marknadsorienterade värden lyfts fram 
skulle det också kunna påverka på möjligheten att uppnå god ekonomisk hushållning. 

Kommunstyrelsens förvaltning ansluter sig även till lagstiftarens bedömning att begreppet brukare ska 
anses vara språkligt neutralt då det avser personer som brukar en offentlig tjänst samt Socialstyrelsens 
bedömning att begreppet brukare kan ses som socialtjänstens motsvarighet till begreppet patient. 

Avslutningsvis kan kommunstyrelsens förvaltning konstatera att motionens innehåll ger intrycket att 
enskilda individer som får behovsprövade insatser inom verksamhetsområdet vård och omsorg alltid 
benämns och tilltalas med ordet brukare, vilket inte är fallet. Begreppet brukare används enligt 
nämnderna i undantagsfall när det behövs kommunikation kring hela målgruppen eller flera grupper. 
Vid kommunikation och dokumentation kring individerna benämner verksamheterna i möjligaste mån 
dessa vid namn, om inte ett mer anonymiserat begrepp måste användas av sekretesskäl, och när det 
talas om grupper används i stället ett mer precist begrepp beroende på sammanhang, så som 
hyresgästerna, enskilda, omsorgstagare eller patienter. I dessa sammanhang är motionärens önskemål i 
stor utsträckning tillgodosett, även om de önskade begreppen inte kan användas generellt för alla 
insatser som beviljas efter individuell behovsprövning.   

Motionen bör med hänvisning till detta avslås. 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 97 Dnr 2022-00118 
Remiss: Motion - Ordet brukare inom Vård & Omsorg 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att nämnden 
för Vård & Omsorg den 27 november 2020 fattade beslut om att frångå begreppet 
”kunder” i sin kommunikation för att beskriva grupper som mottar insatser från 
nämnden enligt socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) inkom i april 2022 med en motion om att ändra tilltalet av 
personer inom vård- och omsorg. Motionären vill att Kungsbacka kommun 
omgående upphör med att benämna de som beviljats insatser enligt socialtjänstlagen 
eller är inskrivna i den kommunala hemsjukvården som ”brukare” och att de i stället 

benämns som ”kunder/boende”. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat 
motionen till nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Individ & 
Familjeomsorg för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-01 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om att ändra ordet brukare till kunder/boende 
inom vård och omsorg, 2022-04-13 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2020-11-27 § 105 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



 
 

Datum 

2022-09-01 
Diarienummer 

VO 2022-00118 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Cecilia Wahlgren 
0300-83 82 01 
Registrator 
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Remiss: Motion - Ordet brukare inom Vård & Omsorg 
 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att nämnden för Vård & 
Omsorg den 27 november 2020 fattade beslut om att frångå begreppet ”kunder” i sin kommunikation 

för att beskriva grupper som mottar insatser från nämnden enligt socialtjänstlagen eller hälso- och 
sjukvårdslagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) inkom i april 2022 med en motion om att ändra tilltalet av personer inom vård- 
och omsorg. Motionären vill att Kungsbacka kommun omgående upphör med att benämna de som 
beviljats insatser enligt socialtjänstlagen eller är inskrivna i den kommunala hemsjukvården som 
”brukare” och att de i stället benämns som ”kunder/boende”. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 

remitterat motionen till nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Individ & Familjeomsorg för 
yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-01 

Motion från Agnetha Ernegård (-) om att ändra ordet brukare till kunder/boende inom vård och 
omsorg, 2022-04-13 

Nämnden för Vård & Omsorg, 2020-11-27 § 105 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Det har länge varit omstritt vilket begrepp en verksamhet ska använda för att benämna personer som 
får en utredning och insats inom socialtjänsten. Av tradition eller med skiftande moden har olika 
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verksamheter använt olika begrepp. Olika begrepp skickar ut olika signaler. Begreppet ”kund” kan ge 

intryck av att en person beställer en specifik och färdig tjänst, från ett fritt urval, och som kommunen 
sedan åtar sig leverera. Men insatser enligt socialtjänstlagen är menade att vara utformade tillsammans 
med den enskilde, utifrån det individuella behovet, och den enskilde förväntas också ta ett aktivt eget 
ansvar för att tillgodose sina behov så långt som möjligt. Insatser enligt socialtjänstlagen är 
medborgerliga rättigheter, för att den som behöver det genom samhällets försorg ska uppnå en skälig 
levnadsnivå, men det är slutligen upp till kommunen om någon enskild ska beviljas bistånd eller ej. 
Det kan därför aldrig vara fråga om en tjänst som köps och levereras, och att ge intrycket av att den 
enskilde bör förvänta sig en kundrelation därför blir felaktigt. Det kan i sin tur ge upphov till 
frustration hos den enskilde eller anhöriga när denna förväntas inte infrias, och skapa en passivitet 
istället för ett aktivt deltagande och strävan mot självständighet. 
 
Användningen av begreppet ”kund” antyder också att verksamheten bör ha en kundorientering, där 

fokus främst ligger på att göra de som har kontakt med myndigheten nöjda. Nöjdhet vid kontakt är en 
viktig del i att uppnå legitimitet för det offentliga, men en myndighet måste också ta ansvar för att 
verksamheten bedrivs rättssäkert, med en god ekonomisk hushållning och i enlighet med vad som 
beslutats i demokratisk ordning. Detta för att en myndighet även måste göra rätt gentemot de 
medborgare som man inte möter, de som inte är ”kunder” i verksamheten, men som ändå är med och 

betalar genom skatt. En överdriven orientering mot att uppnå nöjdhet vid kontakt kan då ta fokus från 
andra värden som också är viktiga att värna. 
 
Vidare avråder Socialstyrelsen från att använda begreppet ”kund” och skriver att ”Insatser från 

socialtjänsten ingår i offentligrättsliga åtaganden. Därför är kund, som används för att beskriva en av 
parterna i en civilrättslig relation inom det privata näringslivet, inte lämpligt att använda som samlande 
begrepp. Att vara kund innebär dessutom att man ska kunna välja mellan olika varor och tjänster, 
något som alla de personer som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten inte har 
möjlighet att göra.” 
 
Med anledning av det fattade nämnden för Vård & Omsorg den 27 november 2020 beslut om att 
frångå begreppet ”kunder” i sin kommunikation. Vid kommunikation och dokumentation kring 

individer så ska dessa i möjligaste mån benämnas med namn, om inte ett mer anonymiserat begrepp 
måste användas av sekretesskäl. När det talas om grupper bör istället ett mer precist begrepp beroende 
på kontext användas, så som hyresgästerna, enskilda, omsorgstagare eller patienter användas. I 
undantagsfall när det behöver kommuniceras kring hela nämndens målgrupp eller flera grupper kan 
begreppet brukare användas. Socialstyrelsen förespråkar användningen av brukare som samlat begrepp 
för alla som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten oavsett vilket typ av insatser det 
handlar om. De menar att termen brukare kan ses som en motsvarighet till termen patient, men inom 
socialtjänstens domäner. Begreppet brukare är väletablerat i många andra kommuner, finns i 
Socialstyrelsens termbank och det förekommer även som begrepp i kommunallagen. Individ & 
Familjeomsorg använder sig också av brukarbegreppet. Men begreppet kan upplevas som opersonligt 
och oprecist, och det bör därför inte användas om enskilda individer. 
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Arian Faily     Lotta Nord 

Förvaltningschef    Biträdande förvaltningschef 
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§ 126 Dnr 2022-00125 
Yttrande över motion (-) - Ordet brukare inom Vård & Omsorg  

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår motionen med hänvisning till att Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg anser att begreppet brukare, jämfört med kund, är en lämpligare 
benämning på förhållandet mellan nämnden för Individ & Familjeomsorg och de 
invånare som är i kontakt med nämnden. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar paragrafen omedelbart justerad.   

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) inkom i april 2022 med en motion om att ändra tilltalet av 
personer inom vård- och omsorg. Motionären vill att Kungsbacka kommun 
omgående upphör med att benämna de som beviljats insatser enligt socialtjänstlagen 
eller är inskrivna i den kommunala hemsjukvården som ”brukare” och att de i stället 

benämns som ”kunder/boende”. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat 

motionen till nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Individ & 
Familjeomsorg för yttrande. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg föreslår att motionen ska avslås med 
hänvisning till Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-09, § 76. I ärende KS dnr 2016-
00371. Svar på motion från Agnetha Ernegård (KB) och Roger Larsson (KB) om 
kunder som kallas brukare: 

1. Begreppet brukare är väletablerat, finns i Socialstyrelsens termbank samt föreslås 
införas i den nya kommunallagen. 

2. Begreppet kund är inte tillämpligt eftersom vissa av de tjänster som kommunen 
tillhandahåller invånarna är helt eller delvis skattefinansierade. Alla grupper som 
använder nämndens verksamhet kan heller inte rimligen kallas kunder. 

Beslutsunderlag 
Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-07, där det föreslås att 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg föreslår att kommunstyrelsen avslår 
motionen med hänvisning till att Nämnden för Individ & Familjeomsorg anser att 
begreppet brukare, jämfört med kund, är en lämpligare benämning på förhållandet 
mellan nämnden för Individ & Familjeomsorg och de invånare som är i kontakt med 
nämnden. samt att nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 
 
Motion från Agneta Ernegård (-) om att ändra ordet brukare till kunder, 2022-04-06 
Begäran om yttrande till kommunstyrelsen, 2022-05-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-05-24, § 208 
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forts. § 126 
 
Beslutsgång 
Ordförande Gunilla Apler (M) frågar nämnden om följande förslag till beslut kan 
antas: 

Kommunstyrelsen avslår motionen med hänvisning till att Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg anser att begreppet brukare, jämfört med kund, är en lämpligare 
benämning på förhållandet mellan nämnden för Individ & Familjeomsorg och de 
invånare som är i kontakt med nämnden. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Förslagen antas. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 



 
 

Datum 

2022-09-07 
Diarienummer 

IF 2022-00125 

 
 

 
 

Märta Lycken 
0300837459 
Nämndsekreterare 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Yttrande över motion (-) – Om att ändra ordet brukare till kunder/boende inom Vård & 
Omsorg  
 

Nämnden för Individ & Familjeomsorgs förslag till kommunstyrelsen   
Kommunstyrelsen avslår motionen med hänvisning till att Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
anser att begreppet brukare, jämfört med kund, är en lämpligare benämning på förhållandet mellan 
nämnden för Individ & Familjeomsorg och de invånare som är i kontakt med nämnden. 
 
Nämnden ör Individ & Familjeomsorg förklarar paragrafen omedelbart justerad.   

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) inkom i april 2022 med en motion om att ändra tilltalet av personer inom vård- 
och omsorg. Motionären vill att Kungsbacka kommun omgående upphör med att benämna de som 
beviljats insatser enligt socialtjänstlagen eller är inskrivna i den kommunala hemsjukvården som 
”brukare” och att de i stället benämns som ”kunder/boende”. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 

remitterat motionen till nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Individ & Familjeomsorg för 
yttrande. 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg föreslår att motionen ska avslås med hänvisning till 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-09, § 76. I ärende KS dnr 2016-00371. Svar på motion från 
Agnetha Ernegård (KB) och Roger Larsson (KB) om kunder som kallas brukare: 
 

1. Begreppet brukare är väletablerat, finns i Socialstyrelsens termbank samt föreslås införas i den 
nya kommunallagen. 

2. Begreppet kund är inte tillämpligt eftersom vissa av de tjänster som kommunen tillhandahåller 
invånarna är helt eller delvis skattefinansierade. Alla grupper som använder nämndens 
verksamhet kan heller inte rimligen kallas kunder. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-07 
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Motion från Agneta Ernegård (-) om att ändra ordet brukare till kunder, 2022-04-06 
Begäran om yttrande till kommunstyrelsen, 2022-05-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-05-24, § 208 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Det har länge varit omstritt vilket begrepp en verksamhet ska använda för att benämna personer som 
får en utredning och insats inom socialtjänsten. Av tradition eller med skiftande moden har olika 
verksamheter använt olika begrepp.  

Olika begrepp skickar ut olika signaler. Begreppet ”kund” kan ge intryck av att en person beställer en 

specifik och färdig tjänst, från ett fritt urval, och som kommunen sedan åtar sig leverera. Men insatser 
enligt socialtjänstlagen är menade att vara utformade tillsammans med den enskilde, utifrån det 
individuella behovet, och den enskilde förväntas också ta ett aktivt eget ansvar för att tillgodose sina 
behov så långt som möjligt. Insatser enligt socialtjänstlagen är medborgerliga rättigheter, för att den 
som behöver det genom samhällets försorg ska uppnå en skälig levnadsnivå, men det är slutligen upp 
till kommunen om någon enskild ska beviljas bistånd eller ej. Det kan därför aldrig vara fråga om en 
tjänst som köps och levereras, och att ge intrycket av att den enskilde bör förvänta sig en kundrelation 
därför blir felaktigt. Det kan i sin tur ge upphov till frustration hos den enskilde eller anhöriga när 
denna förväntas inte infrias, och skapa en passivitet istället för ett aktivt deltagande och strävan mot 
självständighet.  

Användningen av begreppet ”kund” antyder också att verksamheten bör ha en kundorientering, där 

fokus främst ligger på att göra de som har kontakt med myndigheten nöjda. Nöjdhet vid kontakt är en 
viktig del i att uppnå legitimitet för det offentliga, men en myndighet måste också ta ansvar för att 
verksamheten bedrivs rättssäkert, med en god ekonomisk hushållning och i enlighet med vad som 
beslutats i demokratisk ordning. Detta för att en myndighet även måste göra rätt gentemot de invånare 
som man inte möter, de som inte är ”kunder” i verksamheten, men som ändå är med och betalar genom 

skatt. En överdriven orientering mot att uppnå nöjdhet vid kontakt kan då ta fokus från andra värden 
som också är viktiga att värna.  

Vidare avråder Socialstyrelsen från att använda begreppet ”kund” och skriver att ”Insatser från 

socialtjänsten ingår i offentligrättsliga åtaganden. Därför är kund, som används för att beskriva en av 
parterna i en civilrättslig relation inom det privata näringslivet, inte lämpligt att använda som samlande 
begrepp. Att vara kund innebär dessutom att man ska kunna välja mellan olika varor och tjänster, 
något som alla de personer som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten inte har 
möjlighet att göra.”  
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Vid kommunikation och dokumentation kring individer så ska dessa i möjligaste mån benämnas med 
namn, om inte ett mer anonymiserat begrepp måste användas av sekretesskäl. När det talas om grupper 
bör i stället ett mer precist begrepp beroende på kontext användas, så som hyresgästerna, enskilda, 
omsorgstagare eller patienter användas. I undantagsfall när det behöver kommuniceras kring hela 
nämndens målgrupp eller flera grupper kan begreppet brukare användas. Socialstyrelsen förespråkar 
användningen av brukare som samlat begrepp för alla som får individuellt behovsprövade insatser från 
socialtjänsten oavsett vilket typ av insatser det handlar om. De menar att termen brukare kan ses som 
en motsvarighet till termen patient, men inom socialtjänstens domäner. Begreppet brukare är 
väletablerat i många andra kommuner, finns i Socialstyrelsens termbank och det förekommer även som 
begrepp i kommunallagen. Vård & Omsorg använder sig också av brukarbegreppet. Begreppet kan 
dock upplevas som opersonligt och oprecist, och det bör därför inte användas om enskilda individer. 

 

 

Ivan Stipić      Märta Lycken 

Förvaltningschef     Verksamhetschef 
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§ 204 Dnr 2022-00340 
Remittering av motion från Agnetha Ernegård (-) om att ändra ordet 
brukare till kunder/boende inom vård och omsorg 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Vård & 
Omsorg och nämnden för Individ & Familjeomsorg för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att ändra ordet brukare till 
kunder/boende inom vård och omsorg. Motionären vill kommunen omgående ska 
upphöra med att benämnde de som köper tjänster inom vård och omsorg som brukare 
och i stället övergå till att benämna och tilltala dessa som kunder/boende. 

Beslutsunderlag 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om att ändra ordet brukare till kunder/boende 
inom vård och omsorg, 2022-04-13 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Individ & Familjeomsorg 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunfullmäktige Datum  

2022-05-10 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 82 Dnr 2022-00340 
Anmälan av motion från Agnetha Ernegård (-) om att ändra ordet 
brukare till kunder/boende inom vård och omsorg 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att ändra ordet brukare till 
kunder/boende inom vård och omsorg. Motionären vill kommunen omgående ska 
upphöra med att benämnde de som köper tjänster inom vård och omsorg som brukare 
och i stället övergå till att benämna och tilltala dessa som kunder/boende. 

Beslutsunderlag 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om att ändra ordet brukare till kunder/boende 
inom vård och omsorg, 2022-04-13 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Kungs 

Motion gällande ändring av tilltal till våra äldre inom Vård &~ 

Kalla inte äldre inom Vård &Omsorg för brukare 

;ka 20220406 ._._~~~_____ 

KO(viN~UI~STYF~ELS~.iV 

Omsor 
2~2 -a4- 13 

Dnr.... 

Närjag första gången då j ag satt i nämnden hördi att nämnden "Äldreomsorgen" nu 

Vård & Omsorg i Kungsbacka, använde ordet "brukare" blev jag bestört! 

För mig är inte våra äldre några brukare! 

Sveriges Pensionärsförbund (SPF) har flera gånger krävt att benämningen brukare 

ändras. 

I bl.a Västerås, Östersund, Lidingö, Mölndal m.fl kommuner benämner man sina 

kunder inom Äldreomsorgen/~Tård &Omsorg för just det de är; 

KUNDER/BOENDE! 

De betalar för de tjänster de är i behov av. 

En av mina första frågor i nämnden var om vi inte kunde ändra brukare till just det de 

är kunder/boende? 

Jag läser allt som oftast att nämnden fortfarande efter att man avslog min motion från 

2016 använder brukare då man i ol~a sammanhang talar/tillta.lar eller skriver om 

denna målgrupp som på något sätt "köper tjänster" av V & O. 

SKL ~j orde en undersökning 2011 där de kom fram till; 

Ser inan "brukaren" som kund blir detta en fram ån~sfaktor för äldreomsorgen 

Med anledning av ovanstående yrkar j ag på; 

att man inom Kungsbacka kommun omgående upphör att benämna de som "köper 

tjänster" inom V & O INTE tilltalar dessa för brukare utan att de benämns/tilltalas 

som kunder/boende. 
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§ 105 Dnr 2020-00798  
Kundbegreppet 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att frångå begreppet kunder i sin 
kommunikation för att beskriva grupper som mottar insatser från nämnden enligt 
socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen föreslår att begreppet kund inte längre ska användas i 
kommunikationen kring Vård & Omsorgs verksamheter. Vid kommunikation och 
dokumentation kring individer ska dessa i möjligaste mån benämnas med namn, om 
inte ett mer anonymiserat begrepp måste användas av sekretesskäl. När det talas om 
grupper bör istället ett mer precist begrepp beroende på kontext användas, så som 
hyresgästerna, enskilda, omsorgstagare eller patienter användas. I undantagsfall när 
det behöver kommuniceras kring hela nämndens målgrupp eller flera grupper kan 
begreppet brukare användas.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Beslutsgång 
Nämndsekreterare Carl Odhnoff föredrar ärendet. 

Hanna Schölander (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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VO 2020-00798 

 
 

 

Kungsbacka kommun 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Tjänsteskrivelse om avskaffande av kundbegreppet inom Vård & Omsorgs 
kommunikation 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg  

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att frångå begreppet kunder i sin kommunikation för att 
beskriva grupper som mottar insatser från nämnden enligt socialtjänstlagen eller hälso- och 
sjukvårdslagen. 

Sammanfattning av ärendet  
Förvaltningen föreslår att begreppet kund inte längre ska användas i kommunikationen kring Vård & 
Omsorgs verksamheter. Vid kommunikation och dokumentation kring individer ska dessa i möjligaste 
mån benämnas med namn, om inte ett mer anonymiserat begrepp måste användas av sekretesskäl. När 
det talas om grupper bör istället ett mer precist begrepp beroende på kontext användas, så som 
hyresgästerna, enskilda, omsorgstagare eller patienter användas. I undantagsfall när det behöver 
kommuniceras kring hela nämndens målgrupp eller flera grupper kan begreppet brukare användas.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Beskrivning av ärendet 
Vilket begrepp en verksamhet ska använda för att benämnda personer som får en utredning och insats 
inom socialtjänsten har länge varit omstritt. Olika verksamheter har av tradition eller med skiftande 
moden använt olika begrepp, och olika begrepp skickar ut olika signaler. Inom Vård & Omsorg 
används idag främst begreppet kund för de individer som brukar nämndens tjänster, oavsett om de är 
tjänster som helt subventioneras av skatter eller om det tas ut en avgift.  

Begreppet kund kan ge intryck av att man som enskild beställer en specifik och färdig tjänst, från ett 
fritt urval, och som kommunen sedan åtar sig leverera. Men insatser enligt socialtjänstlagen är menade 
att vara utformade tillsammans med den enskilde, utifrån det individuella behovet, och den enskilde 
förväntas också ta ett aktivt eget ansvar för att tillgodose sina behov så långt som möjligt. Insatser 
enligt är socialtjänstlagen är medborgerliga rättigheter, för att den som behöver det genom samhällets 
försorg ska uppnå en skälig levnadsnivå, men det är slutligen upp till kommunen om någon enskild ska 
beviljas bistånd eller ej. Det kan därför aldrig vara fråga om en tjänst som köps och levereras, och att 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (3) 

 

ge intrycket av att den enskilde bör förvänta sig en kundrelation därför blir felaktigt. Det kan i sin tur 
ge upphov till frustration hos den enskilde eller anhöriga när denna förväntas inte infrias, och skapa en 
passivitet istället för ett aktivt deltagande och strävan mot självständighet.  

Användningen av begreppet kund antyder också att verksamheten bör ha en kundorientering, där fokus 
ligger främst på att göra de som har kontakt med myndigheten nöjda. Nöjdhet vid kontakt är en viktig 
del i att uppnå legitimitet för det offentliga, men en myndighet måste också ta ansvar för att 
verksamheten bedrivs rättssäkert, med en god ekonomisk hushållning och i enlighet med vad som 
beslutats i demokratisk ordning. Detta för att en myndighet även måste göra rätt gentemot de 
medborgare som man inte möter, de som inte är ”kunder” i verksamheten, men som ändå är med och 

betalar genom skatt. En överdriven orientering mot att uppnå nöjdhet vid kontakt kan då ta fokus från 
andra värden som också är viktiga att värna. 

Av dessa anledningar så föreslår förvaltningen att Vård & Omsorg frångår kundbegreppet i sin 
kommunikation.  

Andra begrepp 
Som alternativ till kundbegreppet så anser förvaltningen att det vid kommunikation och dokumentation 
kring individer så ska dessa i möjligaste mån benämnas med namn, om inte ett mer anonymiserat 
begrepp måste användas av sekretesskäl. När det talas om grupper bör istället ett mer precist begrepp 
beroende på kontext användas, så som hyresgästerna, enskilda, omsorgstagare eller patienter användas. 
I undantagsfall när det behöver kommuniceras kring hela nämndens målgrupp eller flera grupper kan 
begreppet brukare användas. 

Socialstyrelsen förespråkar användningen av brukare som samlat begrepp för alla som får individuellt 
behovsprövade insatser från socialtjänsten oavsett vilket typ av insatser det handlar om. De menar att 
termen brukare kan ses som en motsvarighet till termen patient, men inom socialtjänstens domäner. 
Socialstyrelsen avråder samtidigt från att använda begreppet kund, och de skriver att:  

”Insatser från socialtjänsten ingår i offentligrättsliga åtaganden. Därför är kund, som används för att 

beskriva en av parterna i en civilrättslig relation inom det privata näringslivet, inte lämpligt att använda 
som samlande begrepp. Att vara kund innebär dessutom att man ska kunna välja mellan olika varor 
och tjänster, något som alla de personer som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten 
inte har möjlighet att göra.”  

Begreppet brukare är väletablerat i många andra kommuner, finns i Socialstyrelsens termbank och det 
förekommer även som begrepp i kommunallagen. Individ och familjeomsorg använder sig också av 
brukarbegreppet. Men begreppet kan upplevas som opersonligt och oprecist, och det bör därför inte 
användas om enskilda individer. Det går även i många fall när det hänvisas till en viss grupp att istället 
se till sammanhanget och använda mer precisa benämningar, som till exempel hyresgästerna, de 
enskilda, de äldre eller patienterna. Talar man om kända, enskilda individer bör man naturligtvis 
benämna dessa vid namn, om det inte behöver användas ett mer anonymt begrepp för att upprätthålla 
sekretess.  
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Eva Apelvi      Carl Odhnoff 

Biträdande förvaltningschef    Nämndsekreterare/utredare  
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§ 276 Dnr 2022-00409 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om att ändra ordet brukare till 
kunder/boende inom vård och omsorg 

Beslut – Förslag till 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. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 10 maj 
2022 föreslagit att ändra ordet brukare till kunder/boende inom vård och omsorg. 
Motionären vill att kommunen omgående ska upphöra med att benämna de som tar 
del av kommunens tjänster som brukare och i stället övergå till att benämna dessa 
som kunder. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 364 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-29 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2022-09-22, § 127 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-07 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-09-21, § 98 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24, § 204 
Kommunfullmäktige 2022-05-10, § 82 
Motion från Roger Larsson (KB) motion om att ändra ordet brukare till 
kunder/boende inom vård och omsorg, 2022-05-10 
Nämnden för Vård & Omsorg 2020-11-27, § 105 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg, nämnden för Individ & Familjeomsorg 
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§ 364 Dnr 2022-00409 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om att ändra ordet brukare till 
kunder/boende inom vård och omsorg 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 10 maj 
2022 föreslagit att ändra ordet brukare till kunder/boende inom vård och omsorg. 
Motionären vill att kommunen omgående ska upphöra med att benämna de som tar 
del av kommunens tjänster som brukare, och i stället övergå till att benämna dessa 
som kunder. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-29 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2022-09-22, § 127 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-07 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-09-21, § 98 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24, § 204 
Kommunfullmäktige 2022-05-10, § 82 
Motion från Roger Larsson (KB) motion om att ändra ordet brukare till 
kunder/boende inom vård och omsorg, 2022-05-10 
Nämnden för Vård & Omsorg 2020-11-27, § 105 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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Svar på Roger Larssons (KB) motion om att ändra ordet brukare till kunder/boende 
inom vård och omsorg 
 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 10 maj 2022 föreslagit 
att ändra ordet brukare till kunder/boende inom vård och omsorg. Motionären vill att kommunen 
omgående ska upphöra med att benämna de som tar del av kommunens tjänster som brukare, och i 
stället övergå till att benämna dessa som kunder. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-29 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2022-09-22, § 127 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-07 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-09-21, § 98 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24, § 204 
Kommunfullmäktige 2022-05-10, § 82 
Motion från Roger Larsson (KB) motion om att ändra ordet brukare till kunder/boende inom vård och 
omsorg, 2022-05-10 
Nämnden för Vård & Omsorg 2020-11-27, § 105 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Beskrivning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 10 maj 2022 föreslagit 
att ändra ordet brukare till kunder/boende inom vård och omsorg. Motionären vill att kommunen 
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omgående ska upphöra med att benämna de som tar del av kommunens tjänster som brukare, och i 
stället övergå till att benämna dessa som kunder. 

Motionen har remitterats till nämnderna för Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg för 
yttrande. 

Nämndernas inställning till begreppet ”kund” inom socialtjänstens område 
Nämnderna för Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg framhåller i sina yttranden över 
motionen att det länge varit omstritt vilket begrepp verksamheterna ska använda för att benämna de 
personer som utreds och får insatser inom socialtjänsten. Olika verksamheter har till följd av tradition 
eller vad som för stunden ansetts vara korrekt använt olika begrepp. Olika begrepp skickar dock ut 
olika signaler. Begreppet ”kund” kan ge intrycket av att en person beställer en specifik och färdig 
tjänst, från ett fritt urval, som kommunen sedan åtar sig leverera. Detta är emellertid inte korrekt utan 
insatser enligt socialtjänstlagen ska utformas tillsammans med den enskilde, utifrån det individuella 
behovet, och den enskilde förväntas ta ett aktivt eget ansvar för att tillgodose sina behov så långt det är 
möjligt.  

Nämnderna framhåller även att insatser enligt socialtjänstlagen är medborgerliga rättigheter för att den 
som behöver det ska uppnå en skälig levnadsnivå genom samhällets försorg. Beslutet att någon enskild 
ska beviljas bistånd eller ej fattas dock ensidigt av kommunen. Det kan därför aldrig vara fråga om en 
tjänst som köps och levereras. Att ge intrycket av att den enskilde bör förvänta sig en kundrelation blir 
därför vilseledande. Det kan i sin tur ge upphov till frustration hos den enskilde eller anhöriga till den 
enskilde när förväntan inte infrias. Det kan också skapa en passivitet hos den enskilde i stället för ett 
aktivt deltagande och strävan mot självständighet. 

Nämnderna framhåller att begreppet ”kund” antyder att verksamheterna bör ha en kundorientering med 

målet att de som har kontakt med verksamheterna ska bli nöjda. Nöjdhet vid kontakt med 
verksamheterna är en viktig del i att uppnå legitimitet för det offentliga, men nämnderna påpekar att en 
myndighet också måste ta ansvar för att verksamheten bedrivs rättssäkert och att verksamheten beaktar 
en god ekonomisk hushållning. Nämnderna betonar att detta är viktigt för att verksamheterna också 
ska kunna göra rätt gentemot de invånare som verksamheterna inte möter, det vill säga de som inte 
nyttjar verksamhetens tjänster men som ändå genom att betala kommunalskatt och avgifter finansierar 
den kommunala verksamheten. En överdriven orientering mot att uppnå nöjdhet vid kontakt inom 
verksamhetens område kan skapa en förskjutning från andra värden som det offentliga också måste 
värna. 

Socialstyrelsens rekommendation 
Precis som nämnderna för Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg framhåller avråder 
Socialstyrelsen från att använda begreppet ”kund”. Socialstyrelsen anger i sin termbank att  

Insatser från socialtjänsten ingår i offentligrättsliga åtaganden. Därför är kund, som används 
för att beskriva en av parterna i en civilrättslig relation inom det privata näringslivet, inte 
lämpligt att använda som samlande begrepp. Att vara kund innebär dessutom att man ska 
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kunna välja mellan olika varor och tjänster, något som alla de personer som får individuellt 
behovsprövade insatser från socialtjänsten inte har möjlighet att göra. 

Nämnden för Vård & Omsorg har med anledning av rekommendationen från Socialstyrelsen den 27 
november 2020 fattat beslut om att frångå begreppet ”kunder” i sin kommunikation. Vid 
kommunikation och dokumentation kring individer menar både nämnden för Vård & Omsorg och 
nämnden för Individ & Familjeomsorg att dessa i möjligaste mån ska benämnas med namn, om inte ett 
mer anonymiserat begrepp måste användas av sekretesskäl. När det talas om grupper bör i stället ett 
mer precist begrepp beroende på kontext användas, såsom hyresgästerna, enskilda, omsorgstagare eller 
patienter. I undantagsfall när det behöver kommuniceras kring hela målgruppen eller flera grupper kan 
begreppet brukare användas.  

Socialstyrelsen förespråkar användningen av brukare som samlat begrepp för alla som får individuellt 
behovsprövade insatser från socialtjänsten, oavsett vilket typ av insatser det handlar om. 
Socialstyrelsen menar att termen brukare kan ses som en motsvarighet till termen patient, men inom 
socialtjänstens domäner. Tilläggas kan också att Socialstyrelsen avråder från att använda termen 
brukare som hänvisning till en särskild grupp eller enstaka individer. Som framgår i stycket ovan 
beaktas även denna rekommendation och nämnderna för Vård & Omsorgs och Individ & 
Familjeomsorg använder redan i dag mer precisa begrepp såsom hyresgästerna, enskilda, 
omsorgstagare eller patienter vid kommunikation och dokumentation kring särskilda grupper och 
individer. 

Kommunallagens terminologi 
Begreppet brukare infördes i nuvarande kommunallag (2017:725) i och med att lagen trädde i kraft den 
1 januari 2018. I 7 kap. 7 § framgår att  

Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får 
nämnden ställa upp villkor som innebär att brukarna av nämndens tjänster ska ges tillfälle att 
lägga fram förslag eller att yttra sig, innan beslutet fattas. 

Nämnden får också bestämma att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för 
brukarna har tillstyrkt beslutet. 

I lagens förarbeten framhåller lagstiftaren att begreppet brukare avser personer som brukar en offentlig 
tjänst och att det därför ska anses vara språkligt neutralt samt att begreppet ”brukare” genomgående 

ska användas när man på detta sätt adresserar gruppen nyttjare av en verksamhet. 

Den allmänna kompetensen, likställighetsprincipen och principen om saklighet och 
opartiskhet 
Kommunen ska enligt kommunallagens 1 kap. 2 § på demokratins och den kommunala självstyrelsens 
grund hantera vissa angelägenheter och utföra vissa uppgifter till följd av kommunallagen eller annan 
författning. Dessa uppgifter faller inom den så kallade allmänna kompetensen. En angelägenhet måste 
enligt 2 kap. 1 § kommunallagen vara av allmänt intresse för att falla inom ramen för kommunens 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 4 (5) 

 

allmänna kompetens. Allmänintresset ska också ha anknytning till kommunens område eller dess 
medlemmar (lokaliseringsprincipen).  

I kravet på allmänintresse ligger i princip ett förbud mot att ge understöd till enskilda 
kommunmedlemmar. Sådant stöd betraktas inte som en angelägenhet av allmänt intresse. Understöd 
till enskilda får bara ges i form av generella insatser. För att kunna lämna individuellt anpassade 
insatser krävs stöd i speciallag. 

Kommunens insatser inom vård och omsorg grundar sig på speciallagstiftning, bland annat 
socialtjänstlagen, och den speciallagstiftningen gäller framför generell lagsstiftning som 
förvaltningslagen och kommunallagen. Tillämpningen av speciallagstiftning ska dock ske mot 
bakgrund av de generella principerna i förvaltningslag och kommunallag. Förvaltningslagen är 
tillämplig på alla beslut i en kommun och när det gäller myndighetsutövning, som till exempel insatser 
enligt socialtjänstlagen, är den tillämplig i sin helhet. 

Kommunen ska även ta hänsyn likställighetsprincipen, vilken enligt 2 kap. 3 § kommunallagen innebär 
att en kommun ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 
Utgångspunkten är att kommunens medlemmar ska vara likställda i förhållande till kommunen 
beträffande såväl rättigheter som skyldigheter. 

Vidare ska kommunen i sin myndighetsutövning beakta objektivitetsprincipens krav på saklighet och 
opartiskhet samt respekt för allas likhet inför lagen. Objektivitetsprincipen följer av regeringsformens 
1 kap. 9 § samt förvaltningslagens 5 § och innebär ett uttryckligt förbud för myndigheter att låta sig 
vägledas av andra intressen än dem som de är satta att tillgodose eller att grunda sina avgöranden på 
andra omständigheter än sådana som enligt tillämpliga författningar får beaktas vid prövning av ett 
ärende. 

Kravet på saklighet och opartiskhet kräver en objektiv och rättvis behandling av alla 
kommunmedlemmar när det gäller myndighetsutövande uppgifter.   

Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning 
Nämnden för Vård & Omsorg har föreslagit att motionen ska anses besvarad med hänvisning till 
tidigare beslut inom nämnden om att frångå begreppet ”kunder” i sin kommunikation för att beskriva 
de som tar emot insatser från nämnden. Nämnden för Individ & Familjeomsorg menar att motionen 
ska avslås med hänvisning till att begreppet brukare är lämpligare än kund som benämning på 
förhållandet mellan nämnden för Individ & Familjeomsorg och de invånare som är i kontakt med 
nämnden.  

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i det som nämnderna anfört och anser att det inte är vare sig 
möjligt eller lämpligt att genomföra en generell ändring av ordet brukare till kunder/boende inom 
verksamhetsområdet vård och omsorg. Detta med hänvisning till att de individuellt behovsprövade 
insatser som utförs inom vård och omsorg inte kan betraktas som några beställningar av specifika och 
färdiga tjänster från ett fritt urval som kommunen åtar sig att leverera.  
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Ett införande av begreppet ”kund” riskerar också att förskjuta de offentligfinansierade insatserna från 
objektivitetsprincipens krav på saklighet och opartiskhet mot ett kundnöjdhetsperspektiv och att 
verksamheterna i sin myndighetsutövning därmed vägleds av andra intressen än dem som de är satta 
att tillgodose och att grunda sina avgöranden på. Om mer marknadsorienterade värden lyfts fram 
skulle det också kunna påverka på möjligheten att uppnå god ekonomisk hushållning. 

Kommunstyrelsens förvaltning ansluter sig även till lagstiftarens bedömning att begreppet brukare ska 
anses vara språkligt neutralt då det avser personer som brukar en offentlig tjänst samt Socialstyrelsens 
bedömning att begreppet brukare kan ses som socialtjänstens motsvarighet till begreppet patient. 

Avslutningsvis kan kommunstyrelsens förvaltning konstatera att motionens innehåll ger intrycket att 
enskilda individer som får behovsprövade insatser inom verksamhetsområdet vård och omsorg alltid 
benämns och tilltalas med ordet brukare, vilket inte är fallet. Begreppet brukare används enligt 
nämnderna i undantagsfall när det behövs kommunikation kring hela målgruppen eller flera grupper. 
Vid kommunikation och dokumentation kring individerna benämner verksamheterna i möjligaste mån 
dessa vid namn, om inte ett mer anonymiserat begrepp måste användas av sekretesskäl, och när det 
talas om grupper används i stället ett mer precist begrepp beroende på sammanhang, så som 
hyresgästerna, enskilda, omsorgstagare eller patienter. I dessa sammanhang är motionärens önskemål i 
stor utsträckning tillgodosett, även om de önskade begreppen inte kan användas generellt för alla 
insatser som beviljas efter individuell behovsprövning.   

Motionen bör med hänvisning till detta avslås. 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 98 Dnr 2022-00119 
Remiss: Motion - Kunder som kallas brukare 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att nämnden 
för Vård & Omsorg den 27 november 2020 fattade beslut om att frångå begreppet 
”kunder” i sin kommunikation för att beskriva grupper som mottar insatser från 
nämnden enligt socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) inkom i maj 2022 med en motion om att ändra tilltalet av 
personer inom vård- och omsorg. Motionären vill att Kungsbacka kommun 
omgående upphör med att benämna de som beviljats insatser enligt socialtjänstlagen 
eller är inskrivna i den kommunala hemsjukvården som ”brukare” och att de i stället 

benämns som ”kunder/boende”. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat 
motionen till nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Individ & 
Familjeomsorg för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-01 
Motion från Roger Larsson (KB) om att ändra ordet brukare till kunder, 2022-05-10 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2020-11-27 § 105 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Remiss: Motion - Kunder som kallas brukare 
 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att nämnden för Vård & 
Omsorg den 27 november 2020 fattade beslut om att frångå begreppet ”kunder” i sin kommunikation 

för att beskriva grupper som mottar insatser från nämnden enligt socialtjänstlagen eller hälso- och 
sjukvårdslagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) inkom i maj 2022 med en motion om att ändra tilltalet av personer inom vård- och 
omsorg. Motionären vill att Kungsbacka kommun omgående upphör med att benämna de som beviljats 
insatser enligt socialtjänstlagen eller är inskrivna i den kommunala hemsjukvården som ”brukare” och 

att de i stället benämns som ”kunder/boende”. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat 

motionen till nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Individ & Familjeomsorg för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-01 

Motion från Roger Larsson (KB) om att ändra ordet brukare till kunder, 2022-05-10 

Nämnden för Vård & Omsorg, 2020-11-27 § 105 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Det har länge varit omstritt vilket begrepp en verksamhet ska använda för att benämna personer som 
får en utredning och insats inom socialtjänsten. Av tradition eller med skiftande moden har olika 
verksamheter använt olika begrepp. Olika begrepp skickar ut olika signaler. Begreppet ”kund” kan ge 

intryck av att en person beställer en specifik och färdig tjänst, från ett fritt urval, och som kommunen 
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sedan åtar sig leverera. Men insatser enligt socialtjänstlagen är menade att vara utformade tillsammans 
med den enskilde, utifrån det individuella behovet, och den enskilde förväntas också ta ett aktivt eget 
ansvar för att tillgodose sina behov så långt som möjligt. Insatser enligt socialtjänstlagen är 
medborgerliga rättigheter, för att den som behöver det genom samhällets försorg ska uppnå en skälig 
levnadsnivå, men det är slutligen upp till kommunen om någon enskild ska beviljas bistånd eller ej. 
Det kan därför aldrig vara fråga om en tjänst som köps och levereras, och att ge intrycket av att den 
enskilde bör förvänta sig en kundrelation därför blir felaktigt. Det kan i sin tur ge upphov till 
frustration hos den enskilde eller anhöriga när denna förväntas inte infrias, och skapa en passivitet 
istället för ett aktivt deltagande och strävan mot självständighet. 
 
Användningen av begreppet ”kund” antyder också att verksamheten bör ha en kundorientering, där 

fokus främst ligger på att göra de som har kontakt med myndigheten nöjda. Nöjdhet vid kontakt är en 
viktig del i att uppnå legitimitet för det offentliga, men en myndighet måste också ta ansvar för att 
verksamheten bedrivs rättssäkert, med en god ekonomisk hushållning och i enlighet med vad som 
beslutats i demokratisk ordning. Detta för att en myndighet även måste göra rätt gentemot de 
medborgare som man inte möter, de som inte är ”kunder” i verksamheten, men som ändå är med och 

betalar genom skatt. En överdriven orientering mot att uppnå nöjdhet vid kontakt kan då ta fokus från 
andra värden som också är viktiga att värna. 
 
Vidare avråder Socialstyrelsen från att använda begreppet ”kund” och skriver att ”Insatser från 

socialtjänsten ingår i offentligrättsliga åtaganden. Därför är kund, som används för att beskriva en av 
parterna i en civilrättslig relation inom det privata näringslivet, inte lämpligt att använda som samlande 
begrepp. Att vara kund innebär dessutom att man ska kunna välja mellan olika varor och tjänster, 
något som alla de personer som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten inte har 
möjlighet att göra.” 
 
Med anledning av det fattade nämnden för Vård & Omsorg den 27 november 2020 beslut om att 
frångå begreppet ”kunder” i sin kommunikation. Vid kommunikation och dokumentation kring 

individer så ska dessa i möjligaste mån benämnas med namn, om inte ett mer anonymiserat begrepp 
måste användas av sekretesskäl. När det talas om grupper bör istället ett mer precist begrepp beroende 
på kontext användas, så som hyresgästerna, enskilda, omsorgstagare eller patienter användas. I 
undantagsfall när det behöver kommuniceras kring hela nämndens målgrupp eller flera grupper kan 
begreppet brukare användas. Socialstyrelsen förespråkar användningen av brukare som samlat begrepp 
för alla som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten oavsett vilket typ av insatser det 
handlar om. De menar att termen brukare kan ses som en motsvarighet till termen patient, men inom 
socialtjänstens domäner. Begreppet brukare är väletablerat i många andra kommuner, finns i 
Socialstyrelsens termbank och det förekommer även som begrepp i kommunallagen. Individ & 
Familjeomsorg använder sig också av brukarbegreppet. Men begreppet kan upplevas som opersonligt 
och oprecist, och det bör därför inte användas om enskilda individer. 

 



KUNGSBACKA KOMMUN 
3 (3)  

 
 

Arian Faily     Lotta Nord 

Förvaltningschef    Biträdande förvaltningschef 
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§ 127 Dnr 2022-00124 
Yttrande över motion (KB) - Kunder som kallas brukare 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår motionen med hänvisning till att Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg anser att begreppet brukare, jämfört med kund är en lämpligare 
benämning på förhållandet mellan Nämnden för Individ & Familjeomsorg och de 
invånare som är i kontakt med nämnden. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar paragrafen omedelbart justerad.   

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) inkom i maj 2022 med en motion om att ändra tilltalet av 
personer inom vård- och omsorg. Motionären vill att Kungsbacka kommun 
omgående upphör med att benämna de som beviljats insatser enligt socialtjänstlagen 
eller är inskrivna i den kommunala hemsjukvården som ”brukare” och att de i stället 
benämns som ”kunder/boende”. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat 

motionen till Nämnden för Vård & Omsorg och Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg för yttrande. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg föreslår att motionen ska avslås med 
hänvisning till Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-09, § 76. I ärende KS dnr 2016-
00371. Svar på motion från Agnetha Ernegård (KB) och Roger Larsson (KB) om 
kunder som kallas brukare: 

1. Begreppet brukare är väletablerat, finns i Socialstyrelsens termbank samt föreslås 
införas i den nya kommunallagen. 

2. Begreppet kund är inte tillämpligt eftersom vissa av de tjänster som kommunen 
tillhandahåller invånarna är helt eller delvis skattefinansierade. Alla grupper som 
använder nämndens verksamhet kan heller inte rimligen kallas kunder. 

Beslutsunderlag 
Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-07, där det föreslås att 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg föreslår att kommunstyrelsen avslår 
motionen med hänvisning till att Nämnden för Individ & Familjeomsorg anser att 
begreppet brukare, jämfört med kund, är en lämpligare benämning på förhållandet 
mellan nämnden för Individ & Familjeomsorg och de invånare som är i kontakt med 
nämnden. samt att nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 
Motion från Roger Larsson (KB) om att ändra ordet brukare till kunder, 2022-05-10 
Begäran om yttrande till kommunstyrelsen, 2022-05-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-05-24, § 208 
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forts. § 127 

Beslutsgång 
Ordförande Gunilla Apler (M) frågar nämnden om följande förslag till beslut kan 
antas: 

Kommunstyrelsen avslår motionen med hänvisning till att Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg anser att begreppet brukare, jämfört med kund, är en lämpligare 
benämning på förhållandet mellan nämnden för Individ & Familjeomsorg och de 
invånare som är i kontakt med nämnden. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Förslagen antas. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Märta Lycken 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Yttrande över motion (KB) - Kunder som kallas brukare 
 

Nämnden för Individ & Familjeomsorgs förslag till kommunstyrelsen   
Kommunstyrelsen avslår motionen med hänvisning till att Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
anser att begreppet brukare, jämfört med kund är en lämpligare benämning på förhållandet mellan 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg och de invånare som är i kontakt med nämnden. 

Nämnden ör Individ & Familjeomsorg förklarar paragrafen omedelbart justerad.   

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) inkom i maj 2022 med en motion om att ändra tilltalet av personer inom vård- och 
omsorg. Motionären vill att Kungsbacka kommun omgående upphör med att benämna de som beviljats 
insatser enligt socialtjänstlagen eller är inskrivna i den kommunala hemsjukvården som ”brukare” och 

att de i stället benämns som ”kunder/boende”. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat 

motionen till Nämnden för Vård & Omsorg och Nämnden för Individ & Familjeomsorg för yttrande. 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg föreslår att motionen ska avslås med hänvisning till 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-09, § 76. I ärende KS dnr 2016-00371. Svar på motion från 
Agnetha Ernegård (KB) och Roger Larsson (KB) om kunder som kallas brukare: 
 

1. Begreppet brukare är väletablerat, finns i Socialstyrelsens termbank samt föreslås införas i den 
nya kommunallagen. 

2. Begreppet kund är inte tillämpligt eftersom vissa av de tjänster som kommunen tillhandahåller 
invånarna är helt eller delvis skattefinansierade. Alla grupper som använder nämndens 
verksamhet kan heller inte rimligen kallas kunder. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2022-09-07 
Motion från Roger Larsson (KB) om att ändra ordet brukare till kunder, 2022-05-10 
Begäran om yttrande till kommunstyrelsen, 2022-05-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-05-24, § 208 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Det har länge varit omstritt vilket begrepp en verksamhet ska använda för att benämna personer som 
får en utredning och insats inom socialtjänsten. Av tradition eller med skiftande moden har olika 
verksamheter använt olika begrepp.  

Olika begrepp skickar ut olika signaler. Begreppet ”kund” kan ge intryck av att en person beställer en 

specifik och färdig tjänst, från ett fritt urval, och som kommunen sedan åtar sig leverera. Men insatser 
enligt socialtjänstlagen är menade att vara utformade tillsammans med den enskilde, utifrån det 
individuella behovet, och den enskilde förväntas också ta ett aktivt eget ansvar för att tillgodose sina 
behov så långt som möjligt. Insatser enligt socialtjänstlagen är medborgerliga rättigheter, för att den 
som behöver det genom samhällets försorg ska uppnå en skälig levnadsnivå, men det är slutligen upp 
till kommunen om någon enskild ska beviljas bistånd eller ej. Det kan därför aldrig vara fråga om en 
tjänst som köps och levereras, och att ge intrycket av att den enskilde bör förvänta sig en kundrelation 
därför blir felaktigt. Det kan i sin tur ge upphov till frustration hos den enskilde eller anhöriga när 
denna förväntas inte infrias, och skapa en passivitet istället för ett aktivt deltagande och strävan mot 
självständighet.  

Användningen av begreppet ”kund” antyder också att verksamheten bör ha en kundorientering, där 

fokus främst ligger på att göra de som har kontakt med myndigheten nöjda. Nöjdhet vid kontakt är en 
viktig del i att uppnå legitimitet för det offentliga, men en myndighet måste också ta ansvar för att 
verksamheten bedrivs rättssäkert, med en god ekonomisk hushållning och i enlighet med vad som 
beslutats i demokratisk ordning. Detta för att en myndighet även måste göra rätt gentemot de invånare 
som man inte möter, de som inte är ”kunder” i verksamheten, men som ändå är med och betalar genom 

skatt. En överdriven orientering mot att uppnå nöjdhet vid kontakt kan då ta fokus från andra värden 
som också är viktiga att värna.  

Vidare avråder Socialstyrelsen från att använda begreppet ”kund” och skriver att ”Insatser från 

socialtjänsten ingår i offentligrättsliga åtaganden. Därför är kund, som används för att beskriva en av 
parterna i en civilrättslig relation inom det privata näringslivet, inte lämpligt att använda som samlande 
begrepp. Att vara kund innebär dessutom att man ska kunna välja mellan olika varor och tjänster, 
något som alla de personer som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten inte har 
möjlighet att göra.”  

Vid kommunikation och dokumentation kring individer så ska dessa i möjligaste mån benämnas med 
namn, om inte ett mer anonymiserat begrepp måste användas av sekretesskäl. När det talas om grupper 
bör istället ett mer precist begrepp beroende på kontext användas, så som hyresgästerna, enskilda, 
omsorgstagare eller patienter användas. I undantagsfall när det behöver kommuniceras kring hela 
nämndens målgrupp eller flera grupper kan begreppet brukare användas. Socialstyrelsen förespråkar 
användningen av brukare som samlat begrepp för alla som får individuellt behovsprövade insatser från 
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socialtjänsten oavsett vilket typ av insatser det handlar om. De menar att termen brukare kan ses som 
en motsvarighet till termen patient, men inom socialtjänstens domäner. Begreppet brukare är 
väletablerat i många andra kommuner, finns i Socialstyrelsens termbank och det förekommer även som 
begrepp i kommunallagen. Vård & Omsorg använder sig också av brukarbegreppet. Begreppet kan 
dock upplevas som opersonligt och oprecist, och det bör därför inte användas om enskilda individer. 

 

Ivan Stipić     Märta Lycken 

Förvaltningschef    Verksamhetschef 
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§ 208 Dnr 2022-00409 
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om att ändra ordet 
brukare till kunder 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Vård & 
Omsorg och nämnden för Individ & Familjeomsorg för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att ändra ordet brukare till 
kunder. Motionären vill kommunen omgående ska upphöra med att benämnde de 
som köper tjänster inom vård och omsorg som brukare och i stället övergå till att 
benämna och tilltala dessa som kunder/boende. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om att ändra ordet brukare till kunder, 2022-05-10 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Individ & Familjeomsorg 
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§ 86 Dnr 2022-00409 
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om att ändra ordet brukare 
till kunder 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att ändra ordet brukare till 
kunder. Motionären vill kommunen omgående ska upphöra med att benämnde de 
som köper tjänster inom vård och omsorg som brukare och i stället övergå till att 
benämna och tilltala dessa som kunder/boende. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om att ändra ordet brukare till kunder, 2022-05-10 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Kungsbackaborna 

Motion om kunder som kallas brukare 

Gör ett nytt försök att övertyga kommunfullmäktige att det som partiet 

Kungsbackaborna tyckte vara rätt 2016 är än mer rätt nu sex år senare. Vi skrev då: 

Närjag första gången hörde att dåvarande nämnden Äldreomsorgen nu Vård & 

Omsorg i Kungsbacka, använde ordet "brukare" blev j ag bestört! 

För oss är inte våra kunder några brukare! Sveriges Pensionärsförbund (SPF) har 

flera gånger krävt att benämningen brukare ändras till kunder. 

I bl.a Västerås, Östersund, Lidingö, Mölndal m.fl kommuner benämner man sina 

kunder inom Äldreomsorgen/Vård &Omsorg för just det de är; 

KUNDER/BOENDE ! 

Kunderna betalar för de tjänster de är i behov av. En av mina för sta frågor i nämnden 

var om vi inte kunde ändra benämningen brukare till kunder? 

Jag hör efter ca 1 år i nämnden att man fortfarande använder brukare då man i olika 

sammanhang talar/skriver om de som på något sätt är i behov av våra tjänster. 

SKL gjorde en undersökning 2011 där de kom fram till; 

Ser man "brukaren" som kund blir detta en framgångsfaktor! 

Kungsbackaborna föreslår kommunfullmäktige besluta 

att vi inom Kungsbacka kommun omgående förbjuder att benämna de som på något 

sätt tar del av våra tjänster för brukare. De skall benämnas för vad de är, nämligen 

Våra Kunder 

Kun sbacka 2016-06-06 N tt försök 2022-05-10 

Roger Lårson (Kb) 
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§ 105 Dnr 2020-00798  
Kundbegreppet 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att frångå begreppet kunder i sin 
kommunikation för att beskriva grupper som mottar insatser från nämnden enligt 
socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen föreslår att begreppet kund inte längre ska användas i 
kommunikationen kring Vård & Omsorgs verksamheter. Vid kommunikation och 
dokumentation kring individer ska dessa i möjligaste mån benämnas med namn, om 
inte ett mer anonymiserat begrepp måste användas av sekretesskäl. När det talas om 
grupper bör istället ett mer precist begrepp beroende på kontext användas, så som 
hyresgästerna, enskilda, omsorgstagare eller patienter användas. I undantagsfall när 
det behöver kommuniceras kring hela nämndens målgrupp eller flera grupper kan 
begreppet brukare användas.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Beslutsgång 
Nämndsekreterare Carl Odhnoff föredrar ärendet. 

Hanna Schölander (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Tjänsteskrivelse om avskaffande av kundbegreppet inom Vård & Omsorgs 
kommunikation 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg  

Nämnden för Vård & Omsorg beslutar att frångå begreppet kunder i sin kommunikation för att 
beskriva grupper som mottar insatser från nämnden enligt socialtjänstlagen eller hälso- och 
sjukvårdslagen. 

Sammanfattning av ärendet  
Förvaltningen föreslår att begreppet kund inte längre ska användas i kommunikationen kring Vård & 
Omsorgs verksamheter. Vid kommunikation och dokumentation kring individer ska dessa i möjligaste 
mån benämnas med namn, om inte ett mer anonymiserat begrepp måste användas av sekretesskäl. När 
det talas om grupper bör istället ett mer precist begrepp beroende på kontext användas, så som 
hyresgästerna, enskilda, omsorgstagare eller patienter användas. I undantagsfall när det behöver 
kommuniceras kring hela nämndens målgrupp eller flera grupper kan begreppet brukare användas.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Beskrivning av ärendet 
Vilket begrepp en verksamhet ska använda för att benämnda personer som får en utredning och insats 
inom socialtjänsten har länge varit omstritt. Olika verksamheter har av tradition eller med skiftande 
moden använt olika begrepp, och olika begrepp skickar ut olika signaler. Inom Vård & Omsorg 
används idag främst begreppet kund för de individer som brukar nämndens tjänster, oavsett om de är 
tjänster som helt subventioneras av skatter eller om det tas ut en avgift.  

Begreppet kund kan ge intryck av att man som enskild beställer en specifik och färdig tjänst, från ett 
fritt urval, och som kommunen sedan åtar sig leverera. Men insatser enligt socialtjänstlagen är menade 
att vara utformade tillsammans med den enskilde, utifrån det individuella behovet, och den enskilde 
förväntas också ta ett aktivt eget ansvar för att tillgodose sina behov så långt som möjligt. Insatser 
enligt är socialtjänstlagen är medborgerliga rättigheter, för att den som behöver det genom samhällets 
försorg ska uppnå en skälig levnadsnivå, men det är slutligen upp till kommunen om någon enskild ska 
beviljas bistånd eller ej. Det kan därför aldrig vara fråga om en tjänst som köps och levereras, och att 
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ge intrycket av att den enskilde bör förvänta sig en kundrelation därför blir felaktigt. Det kan i sin tur 
ge upphov till frustration hos den enskilde eller anhöriga när denna förväntas inte infrias, och skapa en 
passivitet istället för ett aktivt deltagande och strävan mot självständighet.  

Användningen av begreppet kund antyder också att verksamheten bör ha en kundorientering, där fokus 
ligger främst på att göra de som har kontakt med myndigheten nöjda. Nöjdhet vid kontakt är en viktig 
del i att uppnå legitimitet för det offentliga, men en myndighet måste också ta ansvar för att 
verksamheten bedrivs rättssäkert, med en god ekonomisk hushållning och i enlighet med vad som 
beslutats i demokratisk ordning. Detta för att en myndighet även måste göra rätt gentemot de 
medborgare som man inte möter, de som inte är ”kunder” i verksamheten, men som ändå är med och 

betalar genom skatt. En överdriven orientering mot att uppnå nöjdhet vid kontakt kan då ta fokus från 
andra värden som också är viktiga att värna. 

Av dessa anledningar så föreslår förvaltningen att Vård & Omsorg frångår kundbegreppet i sin 
kommunikation.  

Andra begrepp 
Som alternativ till kundbegreppet så anser förvaltningen att det vid kommunikation och dokumentation 
kring individer så ska dessa i möjligaste mån benämnas med namn, om inte ett mer anonymiserat 
begrepp måste användas av sekretesskäl. När det talas om grupper bör istället ett mer precist begrepp 
beroende på kontext användas, så som hyresgästerna, enskilda, omsorgstagare eller patienter användas. 
I undantagsfall när det behöver kommuniceras kring hela nämndens målgrupp eller flera grupper kan 
begreppet brukare användas. 

Socialstyrelsen förespråkar användningen av brukare som samlat begrepp för alla som får individuellt 
behovsprövade insatser från socialtjänsten oavsett vilket typ av insatser det handlar om. De menar att 
termen brukare kan ses som en motsvarighet till termen patient, men inom socialtjänstens domäner. 
Socialstyrelsen avråder samtidigt från att använda begreppet kund, och de skriver att:  

”Insatser från socialtjänsten ingår i offentligrättsliga åtaganden. Därför är kund, som används för att 

beskriva en av parterna i en civilrättslig relation inom det privata näringslivet, inte lämpligt att använda 
som samlande begrepp. Att vara kund innebär dessutom att man ska kunna välja mellan olika varor 
och tjänster, något som alla de personer som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten 
inte har möjlighet att göra.”  

Begreppet brukare är väletablerat i många andra kommuner, finns i Socialstyrelsens termbank och det 
förekommer även som begrepp i kommunallagen. Individ och familjeomsorg använder sig också av 
brukarbegreppet. Men begreppet kan upplevas som opersonligt och oprecist, och det bör därför inte 
användas om enskilda individer. Det går även i många fall när det hänvisas till en viss grupp att istället 
se till sammanhanget och använda mer precisa benämningar, som till exempel hyresgästerna, de 
enskilda, de äldre eller patienterna. Talar man om kända, enskilda individer bör man naturligtvis 
benämna dessa vid namn, om det inte behöver användas ett mer anonymt begrepp för att upprätthålla 
sekretess.  
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Eva Apelvi      Carl Odhnoff 

Biträdande förvaltningschef    Nämndsekreterare/utredare  
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Kommunstyrelsen Datum  

2022-11-22 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 277 Dnr 2022-00403 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om pensionärers möjlighet att 
äta skollunch 

Beslut – Förslag till 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. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 10 maj 
2022 föreslagit att en utredning ska genomföras som visar på vilka skolor det skulle 
vara möjligt för pensionärer att äta skollunch och på vilka villkor. Vidare vill 
motionären att utredningen ska redovisas för kommunfullmäktige och att fullmäktige 
vid sin behandling av ärendet ska avgöra om möjligheten ska införas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 365 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-04 
Nämnden för Service 2022-09-22, § 87 
Nämnden för Service yttrande, 2022-09-02 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2022-09-02 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2022-09-21, § 121 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2022-08-31 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2022-09-21, § 99 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-08-31 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24, § 206 
Kommunfullmäktige 2022-05-10, § 84 
Motion från Roger Larsson (KB) om pensionärers möjlighet att äta skollunch,  
2022-05-10 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 
nämnden för Service 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-11-08 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 365 Dnr 2022-00403 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om pensionärers möjlighet att 
äta skollunch 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Motionären vill att en utredning ska genomföras som visar på vilka skolor det skulle 
vara möjligt för pensionärer att äta skollunch och på vilka villkor. Vidare vill 
motionären att utredningen ska redovisas för kommunfullmäktige och att fullmäktige 
vid sin behandling av ärendet ska avgöra om möjligheten ska införas. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-04 
Nämnden för Service, 2022-09-22 § 87 
Nämnden för Service yttrande, 2022-09-02 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-09-02 
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2022-09-21 § 121 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2022-08-31 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2022-09-21, § 99 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-08-31 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24 § 206 
Kommunfullmäktige 2022-05-10 § 84 
Motion från Roger Larsson (KB) 2022-05-10 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2022-10-04 
Diarienummer 

KS 2022-00403 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Andrea Egerlundh 
0300-834272 
Kommunsekreterare 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

 

Svar på motion från Roger Larsson (KB) om att undersöka möjligheten att låta 
pensionärer äta skollunch på skolorna i Kungsbacka 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) inkom den 5 maj 2022 med en motion om att undersöka möjligheten att låta 
pensionärer äta skollunch på skolorna i Kungsbacka. 

Motionären vill att en utredning ska genomföras som visar på vilka skolor det skulle vara möjligt för 
pensionärer att äta skollunch och på vilka villkor. Vidare vill motionären att utredningen ska redovisas 
för kommunfullmäktige och att fullmäktige vid sin behandling av ärendet ska avgöra om möjligheten 
ska införas. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-04 
Nämnden för Service, 2022-09-22 § 87 
Nämnden för Service yttrande, 2022-09-02 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-09-02 
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2022-09-21 § 121 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2022-08-31 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2022-09-21, § 99 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-08-31 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-24 § 206 
Kommunfullmäktige 2022-05-10 § 84 
Motion från Roger Larsson (KB) 2022-05-10 
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Beskrivning av ärendet 
Roger Larsson (KB) inkom den 5 maj 2022 med en motion om att undersöka möjligheten att låta 
pensionärer äta skollunch på skolorna i Kungsbacka. 

Motionären vill att en utredning ska genomföras som visar på vilka skolor det skulle vara möjligt för 
pensionärer att äta skollunch och på vilka villkor. Vidare vill motionären att utredningen ska redovisas 
för kommunfullmäktige och att fullmäktige vid sin behandling av ärendet ska avgöra om möjligheten 
ska införas. 

Den 24 maj 2022 remitterade kommunstyrelsens arbetsutskott, motionen till nämnden för Förskola & 
Grundskola, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad och nämnden för Service för att de skulle få 
möjlighet att tycka till om förslaget. 

Nämndernas bedömning 
Såväl nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad som nämnden för Förskola & Grundskola 
konstaterar i sina respektive svar att platsbrist i skolmatsalarna är en utmaning redan idag och att det 
av den anledningen inte skulle vara möjligt att erbjuda ytterligare personer möjlighet att äta lunch i 
skolmatsalarna. 

Utöver det menar såväl nämnden för Förskola & Grundskola som nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad att skolan inte är en allmän plats och att skolorna har en skyldighet att arbeta med att 
skapa en trygg och säker plats för elever och de som arbetar i skolorna. I syfte att uppnå det har 
nämnderna utarbetat nya rutiner för besökare på skolorna. 

Framför allt handlar arbetet om att begränsa och ha kontroll över vilka utomstående som vistas i 
lokalerna. För att skapa trygghet för elever och personal eftersträvar nämnderna, så få utomstående 
personer som möjligt, i skolans lokaler.  

Nämnden för Service konstaterar i sitt svar att nämnden levererar tjänster på uppdrag från beställande 
nämnder i kommunen och att nämnden levererar de tjänster som efterfrågas. Nämnden uttrycker inte 
att det finns några hinder mot att erbjuda pensionärer att äta skollunch, men konstaterar att någon 
sådan beställning ännu inte har inkommit. 

Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning 
Kommunstyrelsens förvaltning kan konstatera att intentionen med motionärens förslag är god. 
Samvaro med andra människor är viktigt för den psykiska hälsan och en upplevd ensamhet har många 
negativa följder på såväl den fysiska som psykiska hälsan. Det är väl belagt inom forskningen. 

Mot bakgrund av nämnden för Förskola & Grundskolas samt nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknads bedömning ser Kommunstyrelsen förvaltning dock inte att det är möjligt att införa 
möjligheter för pensionärer att äta skollunch tillsammans med elever i skolornas matsalar. 

Kommunstyrelsens förvaltning kan konstatera att uppdraget att tillhandahålla lunch för elever och 
personal måste ses som överordnat möjligheten för andra grupper att äta lunch i skolan. 
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Utöver det är det viktigt att skolan är en trygg och säker plats. Om det finns en risk att en insats, skulle 
få negativa effekter på skolornas möjligheter att fullfölja ett av sina huvuduppdrag ser inte 
kommunstyrelsens förvaltning att den är möjlig att genomföra, oavsett hur lovvärd insatsen i sig än må 
vara. 

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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Nämnden för Service Datum  

2022-09-22 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 87 Dnr 2022-00146 
Begäran om yttrande - Motion om pensionärers möjlighet att äta 
skollunch 

Beslut 
Nämnden för Service antar yttrandet över Kommunstyrelsens remiss – Motion om 
pensionärers möjlighet att äta skollunch (KS 2022-00403), daterat 2022-05-24 och 
översänder det som till svar till Kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Service har fått tillfälle att yttra sig över Kungsbackabornas motion 
avseende pensionärers möjlighet att äta skollunch, daterat 2022-05-10. 

I motionen föreslår Kungsbackaborna att Kommunfullmäktige beslutar om en 
omgående undersökning  gällande vilka möjligheter det finns för att låta pensionärer 
äta lunch på skolorna i Kungsbacka kommun. Undersökning ska syfta till att visa på 
vilka skolor och på vilka villkor luncherna kan genomföras. När utredningen är klar 
ska den redovisa för Kommunfullmäktige som därefter fattar beslut.  

Verksamheten Måltid levererar på uppdrag av beställande förvaltningar i enlighet 
med nämnden för Service reglemente. Reglementet anger att nämnden för Service 
ska till kommunens förvaltningar inom Kungsbacka kommun tillhandahålla och 
utveckla efterfrågade tjänster. Anser För & Grundskola samt Gymnasium & 
Arbetsmarknad att det är möjlig med motionens förfrågan hanterar Måltid frågan 
enligt gällande rutiner för förändrad leverans. 
 

Nämnden för Service avslår motionen då uppdraget inte har efterfrågats av 
beställande förvaltningar och därmed inte omfattas av nämnden för Service 
reglemente.  
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-09-02 
 
Nämnden för service yttrande över Kommunstyrelsens remiss: Motion om 
pensionärers möjlighet att äta skollunch (KS 2022-00403), daterat 2022-05-24. 
 
(Kommunstyrelsen) (e-post) Begäran om yttrande - Motion om pensionärers 
möjlighet att äta skollunch  
 
(Kommunstyrelsen) (Beslut § 206) Begäran om yttrande - Motion om pensionärers 
möjlighet att äta skollunch  
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Nämnden för Service Datum  

2022-09-22 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

(Kommunfullmäktige) (Beslut § 84) begäran om yttrande- Motion om pensionärers 
möjlighet att äta skollunch  
 
(Kungsbackaborna) - Motion om pensionärers möjlighet att äta skollunch, daterat 
2022-05-10 
 
Nämnden för Service reglemente 
 
 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga förvaltningen för Service förslag, och att nämnden för Service bifaller det. 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  



 
YTTRANDE 

Nämnd 
 Datum 

2022-09-02 
Diarienummer 

SE 2022-00146 
 

 
Nämnd 

nämnd@kungsbacka.se 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

 
Nämnden för Service yttrande över Kommunstyrelsens remiss - Motion om 
pensionärers möjlighet att äta skollunch (KS 2022-00403). 

Sammanfattande inställning 
Nämnden för Service avslår motionen då uppdraget inte har efterfrågats av beställande förvaltningar 
och därmed inte omfattas av nämnden för Service reglemente.  
 
 
 

Nämndens ställningstagande i detalj  
Verksamheten Måltid levererar på uppdrag av beställande förvaltningar i enlighet med nämnden för 
Service reglemente. Reglementet anger att nämnden för Service ska till kommunens förvaltningar inom 
Kungsbacka kommun tillhandahålla och utveckla efterfrågade tjänster. Anser För & Grundskola samt 
Gymnasium & Arbetsmarknad att det är möjlig med motionens förfrågan hanterar Måltid frågan enligt 
gällande rutiner för förändrad leverans. 
 



 
 

Datum 

2022-09-02 
Diarienummer 

SE 2022-00146 

 
 

 
Förvaltningen för Service 

Namita Magnusson 
0300 83 46 58 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Begäran om yttrande - Motion om pensionärers möjlighet att äta skollunch (KS 2022-
00403). 
 

Förslag till beslut i nämnden för Service 
Nämnden för Service antar yttrandet över Kommunstyrelsens remiss – Motion om pensionärers 
möjlighet att äta skollunch (KS 2022-00403), daterat 2022-05-24 och översänder det som till svar till 
Kommunstyrelsen. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Service har fått tillfälle att yttra sig över Kungsbackabornas motion avseende 
pensionärers möjlighet att äta skollunch, daterat 2022-05-10. 

I motionen föreslår Kungsbackaborna att Kommunfullmäktige beslutar om en omgående undersökning  
gällande vilka möjligheter det finns för att låta pensionärer äta lunch på skolorna i Kungsbacka 
kommun. Undersökning ska syfta till att visa på vilka skolor och på vilka villkor luncherna kan 
genomföras. När utredningen är klar ska den redovisa för Kommunfullmäktige som därefter fattar 
beslut.  

 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-09-02 
 
Nämnden för service yttrande över Kommunstyrelsens remiss: Motion om pensionärers möjlighet att 
äta skollunch (KS 2022-00403), daterat 2022-05-24. 
 
(Kommunstyrelsen) (e-post) Begäran om yttrande - Motion om pensionärers möjlighet att äta 
skollunch  
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(Kommunstyrelsen) (Beslut § 206) Begäran om yttrande - Motion om pensionärers möjlighet att äta 
skollunch  
 
(Kommunfullmäktige) (Beslut § 84) begäran om yttrande- Motion om pensionärers möjlighet att äta 
skollunch  
 
(Kungsbackaborna) - Motion om pensionärers möjlighet att äta skollunch, daterat 2022-05-10 
 
Nämnden för Service reglemente 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Service ska till kommunens förvaltningar inom Kungsbacka kommun tillhandahålla och 
utveckla efterfrågade tjänster inom Måltid, det vill säga måltidsproduktion och servering i förskolor, 
skolor, gymnasier och boenden.  

Leverans sker på uppdrag av beställande förvaltningar.  

 

 

 

Karl Persson      Annika Åkerlund 

Tillförordnad förvaltningschef Service  Verksamhetschef Måltid   
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2022-09-21 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 121 Dnr 2022-00808 
Begäran om yttrande - Motion om pensionärers möjlighet att äta 
skollunch 

Beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen med hänvisning till platsbrist i grundskolornas skolmatsalar samt att skolan 
inte är en allmän plats.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har för yttrande översänt en av Roger Larsson (Kb) och Janne 
Heimbrand (Kb) undertecknad motion om pensionärers möjlighet att äta skollunch.  

Kungsbackaborna föreslår kommunfullmäktige besluta: att vi omgående undersöker 
vilka möjligheter vi har att låta våra pensionärer äta lunch på skolor i Kungsbacka 
kommun. En undersökning som visar vilka skolor och på vilka villkor det kan 
genomföras. När den är klar redovisas den för Kommunfullmäktige som beslutar om 
det skall införas eller ej.  

Förvaltningens utredning visar att det finns svårigheter främst med hänvisning till 
platsbrist i grundskolornas skolmatsalar.  

Beslutsunderlag 
FG Ekonomi & Planerings tjänsteskrivelse, 2022-08-31 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga skolchefens förslag och att nämnden för Förskola och Grundskola bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 



 
 

Datum 

2022-08-31 
Diarienummer 

FG 2022-00808 

 
 

 
FG Ekonomi & Planering 

Julia Tryggvadottir Tollesson 
0300-835303 
Bitr Förvaltningschef 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Begäran om yttrande - Motion om pensionärers möjlighet att äta skollunch 

Förslag till beslut i nämnden för Förskola & Grundskola 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till platsbrist i grundskolornas skolmatsalar samt 
att skolan inte är en allmän plats.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har för yttrande översänt en av Roger Larsson (Kb) och Janne Heimbrand (Kb) 
undertecknad motion om pensionärers möjlighet att äta skollunch.  
 
Kungsbackaborna föreslår kommunfullmäktige besluta: att vi omgående undersöker vilka möjligheter 
vi har att låta våra pensionärer äta lunch på skolor i Kungsbacka kommun. En undersökning som visar 
vilka skolor och på vilka villkor det kan genomföras. När den är klar redovisas den för 
Kommunfullmäktige som beslutarom det skall införas eller ej.  

Beslutsmotivering 
Nämnden för Förskola & Grundskola ser i dagsläget inga möjligheter att erbjuda pensionärer möjlighet 
att äta skollunch främst med hänvisning till platsbrist i grundskolornas skolmatsalar.   
  
Platsbristen i skolmatsalarna sett till antalet elever som går på Kungsbacka kommuns grundskolor är 
en utmaning och en fråga eleverna återkommande lyft som problematiskt. Skolmatsalarna är ofta en 
trång sektor där det gäller att skapa ett så jämnt flöde som möjligt under en begränsad tidsram. 
Skolmaten serveras normalt mellan kl. 10.30 och 13.00 på grundskolorna. Schemaläggning ses 
regelbundet över så att flödet i skolmatsalarna ska fungera bättre och eleverna uppmanas att äta på sin 
utsatta tid. Ur nämndens synvinkel är det först och främst viktigt att säkerställa en god tillgänglighet 
till skolmatsalarna för grundskoleeleverna innan möjligheten för utomstående öppnas upp.  
Grundskolorna är ingen allmän plats och har sedan en tid tillbaka arbetat med nya rutiner för besökare 
på grundskolorna i syfte att begränsa och ha kontroll över vilka utomstående som vistas i lokalerna. 
För att skapa trygghet för elever och personal eftersträvas så få utomstående personer som möjligt i 
skolans lokaler.  
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Med hänvisning till detta föreslår Nämnden för Förskola & Grundskola att Kommunfullmäktige avslår 
motionen.   
  

Beslutsunderlag 
FG Ekonomi & Planerings tjänsteskrivelse, 2022-08-31 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Maria Andersson   Julia Tryggvadottir Tollesson 

Skolchef    Bitr. förvaltningschef 
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§ 99 Dnr 2022-00138 
Begäran om yttrande - Motion om pensionärers möjlighet att äta 
skollunch 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till platsbrist i 
gymnasieskolornas skolmatsalar samt att skolan inte är en allmän plats där elevernas 
rätt till trygghet ska prioriteras 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har för yttrande översänt en av Roger Larsson (Kb) och Janne 
Heimbrand (Kb) undertecknad motion om pensionärers möjlighet att äta skollunch 

Kungsbackaborna föreslår kommunfullmäktige besluta: att vi omgående undersöker 
vilka möjligheter vi har att låta våra pensionärer äta lunch på skolor i Kungsbacka 
kommun. En undersökning som visar vilka skolor och på vilka villkor det kan 
genomföras. När den är klar redovisas den för Kommunfullmäktige som beslutarom 
det skall införas eller ej. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-31 
Motion om pensionärers möjlighet att äta skollunch, 2022-05-10  

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag och att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  



 
 

Datum 

2022-08-31 
Diarienummer 

GA 2022-00138 

 
 

 
 

Andreas Mårtensson 
0300 83 41 99 
Utvecklingsledare 
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Begäran om yttrande - Motion om pensionärers möjlighet att äta skollunch 
 

Förslag till beslut i Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till platsbrist i gymnasieskolornas skolmatsalar 
samt att skolan inte är en allmän plats där elevernas rätt till trygghet ska prioriteras 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har för yttrande översänt en av Roger Larsson (Kb) och Janne Heimbrand (Kb) 
undertecknad motion om pensionärers möjlighet att äta skollunch 

Kungsbackaborna föreslår kommunfullmäktige besluta: att vi omgående undersöker vilka möjligheter 
vi har att låta våra pensionärer äta lunch på skolor i Kungsbacka kommun. En undersökning som visar 
vilka skolor och på vilka villkor det kan genomföras. När den är klar redovisas den för 
Kommunfullmäktige som beslutarom det skall införas eller ej. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-31 

Motion om pensionärers möjlighet att äta skollunch, 2022-05-10  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ser i dagsläget ingen möjlighet att erbjuda pensionärer 
möjlighet att äta skollunch främst med hänvisning till platsbrist i gymnasieskolornas skolmatsalar.  
 
Platsbristen i skolmatsalarna sett till antalet elever som går på Kungsbacka kommuns gymnasieskolor 
är en utmaning och en fråga eleverna återkommande lyft som problematiskt. Skolmatsalarna är ofta en 
trång sektor där det gäller att skapa ett så jämnt flöde som möjligt under en begränsad tidsram. 
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Skolmaten serveras normalt mellan kl. 10.30 och 13.30 på gymnasieskolorna. Schemaläggningen har 
setts över så att flödet i skolmatsalarna ska fungera bättre och eleverna har uppmanats att äta på sin 
utsatta tid. Angränsande utrymmen har också tagits i anspråk för att ge fler elever plats att äta. Ur 
nämndens synvinkel är det först och främst viktigt att säkerställa en god tillgänglighet till 
skolmatsalarna för gymnasieeleverna innan möjligheten för utomstående öppnas upp.  
 
Gymnasieskolorna är heller ingen allmän plats och har sedan en tid tillbaka även nya rutiner för 
besökare på gymnasieskolorna i syfte att begränsa och ha kontroll över vilka utomstående som vistas i 
lokalerna. För att skapa trygghet för elever och personal eftersträvas så få utomstående personer som 
möjligt i skolans lokaler. Tillträdesreglerna omfattar anmälan i reception vid besök av utomstående 
samt låsta entréer, utöver huvudentré, från kl. 09.00.  
 
Med hänvisning till detta föreslår Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad att 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 

 

Maria Andersson     Andréas Mårtensson  

Förvaltningschef     T.F Kvalitets- och utvecklingschef 
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§ 206 Dnr 2022-00403 
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om att undersöka 
möjligheten att låta pensionärer äta skollunch på skolorna i 
Kungsbacka 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Förskola & 
Grundskola, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad och nämnden för Service 
för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att undersöka möjligheten att 
låta pensionärer äta skollunch på skolorna i Kungsbacka. Motionären vill att en 
utredning ska genomföras som visar på vilka skolor detta kan införas och på vilka 
villkor. Vidare vill motionären att utredningen ska redovisas till kommunfullmäktige 
och att fullmäktige vid sin behandling av ärendet ska avgöra om möjligheten ska 
införas. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om att undersöka möjligheten att låta pensionärer 
äta skollunch på skolorna i Kungsbacka, 2022-05-09 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 
Nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
och nämnden för Service 
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§ 84 Dnr 2022-00403 
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om att undersöka 
möjligheten att låta pensionärer äta skollunch på skolorna i 
Kungsbacka 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att undersöka möjligheten att 
låta pensionärer äta skollunch på skolorna i Kungsbacka. Motionären vill att en 
utredning ska genomföras som visar på vilka skolor detta kan införas och på vilka 
villkor. Vidare vill motionären att utredningen ska redovisas till kommunfullmäktige 
och att fullmäktige vid sin behandling av ärendet ska avgöra om möjligheten ska 
införas. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om att undersöka möjligheten att låta pensionärer 
äta skollunch på skolorna i Kungsbacka, 2022-05-09 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  



Kungsbackaborna 

Motion ti~~ ~f-möte 2022-05-10 

Betr.: Pensionärers möjlighet att äta skollunch 

Den sociala Kontakten, samvaron til lsammans med andra människor, är av 

största vilt för välbefinnandet. Maten haren central roll för oss al la. För 

pensionärer kan den vara särskilt viktig. För att ge möjligheten till ökad social 

samvaro vil l vi undersöka om och i så fall hur vi I<an erbjuda våra pensionärer 

möjligheten att få äta skollunch. Att få äta skollunch til lsammans med barnen 

är ett sätt att bryta ensamheten och slippa sitta ensam hemma och äta. Vidare 

så är skolmaten både god och näringsrik. 

Vi tror att pedagogerna s!<ulle uppfatta samvaron som en avlastning. Barnen 

känner trygghet tillsammans med äldre människor och det är ju inte al la som 

träffar sina mor- och/eller farföräldrar så ofta. 

Att låta pensionärer äta skollunch är inget nytt. Det förekommer i flera 

kommuner. I Huddinge Kommun finns det på 15 skolor där pensionären betalar 

43kr för lunchen. Man betalar med en lunchkupong som man Köpt tidigare. 

Tierps kommun kan pensionärer äta på 12 skolor för 49kr. 

Kungsbackaborna föreslår kommunfullmäktige besluta: 

att vi omgående undersöker villa möjligheter vi har att låta våra pensionärer 

äta lunch på skolor i Kungsbacka kommun. En undersökning som visar villa 

skolor och på vilka villkor det kan genomföras. När den är klar redovisas den för 

Kommunfullmäktige som beslutarom det skal l införas el ler ej. 

Roger Larsson (Kb) anne Heimbrand (Kb) 
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§ 278 Dnr 2022-00083 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om fullvaccinering inom 
Kungsbacka kommuns verksamheter 

Beslut – Förslag till 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. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 8 
februari 2022 föreslagit att kommunen ska informera om att det är kommunens 
önskan att alla inom Kungsbacka kommuns verksamheter, som kan fullvaccineras, 
gör det fullt ut, framför allt inom omsorg, skola och förskola.  

Vidare vill motionären att kommunen ska planera sin verksamhet så att ingen 
ovaccinerad medarbetare inom omsorgsverksamheten har direktkontakt med 
ovaccinerad eller skör kund samt att kommunen vid nyanställningen har som krav att 
den sökande ska vara fullvaccinerad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 366 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-13 
Kommunfullmäktige 2022-02-08, § 14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-01, § 77 
Motion från Roger Larsson (KB) om fullvaccinering inom Kungsbacka kommuns 
verksamheter, 2022-01-18 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 366 Dnr 2022-00083 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om fullvaccinering inom 
Kungsbacka kommuns verksamheter 

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 ett krav på vaccination inom 
kommunens samtliga verksamheter sannolikt inte skulle vara förenligt med god sed 
på arbetsmarknaden. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion som anmäldes vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 8 februari 2022. Motionären vill att 
kommunen ska informera om att det är kommunens önskan att alla inom Kungsbacka 
kommuns verksamheter, som kan fullvaccineras, gör det fullt ut, framför allt inom 
omsorg, skola och förskola.  

Vidare vill motionären att kommunen ska planera sin verksamhet så att ingen 
ovaccinerad medarbetare inom omsorgsverksamheten har direktkontakt med 
ovaccinerad eller skör kund samt att kommunen vid nyanställningen har som krav att 
den sökande ska vara fullvaccinerad. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-13 
Kommunfullmäktige, 2022-02-08, § 14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-01, § 77 
Motion från Roger Larsson (KB) om fullvaccinering inom Kungsbacka kommuns 
verksamheter, 2022-01-18 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2022-10-13 
Diarienummer 

KS 2021-00083 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Julia Wilholm 
julia.wilholm@kungsbacka.se> 
Specialist HR 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

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

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 ett krav på vaccination 
inom kommunens samtliga verksamheter sannolikt inte skulle vara förenligt med god sed på 
arbetsmarknaden. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion som anmäldes vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 8 februari 2022. Motionären vill att kommunen ska informera om att det är 
kommunens önskan att alla inom Kungsbacka kommuns verksamheter, som kan fullvaccineras, gör det 
fullt ut, framför allt inom omsorg, skola och förskola.  

Vidare vill motionären att kommunen ska planera sin verksamhet så att ingen ovaccinerad medarbetare 
inom omsorgsverksamheten har direktkontakt med ovaccinerad eller skör kund samt att kommunen vid 
nyanställningen har som krav att den sökande ska vara fullvaccinerad. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-13 
Kommunfullmäktige, 2022-02-08, § 14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-01, § 77 
Motion från Roger Larsson (KB) om fullvaccinering inom Kungsbacka kommuns verksamheter, 2022-
01-18 

Beskrivning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion som anmäldes vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 8 februari 2022.  
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Motionären föreslår: 

1. att vi informerar om vår önskan att alla inom Kungsbacka kommuns verksamheter, som kan 
vaccineras, gör det fullt ut. Framför allt de inom omsorg, skola och förskola  

2. att vi planerar vår verksamhet så att ingen ovaccinerad medarbetare inom 
omsorgsverksamheten har direktkontakt med ovaccinerad eller skör kund. 

3. att vi vid nyanställning har som krav att den sökande skall vara fullvaccinerad. 

Eftersom frågan om krav på vaccinering mot covid-19 vid nyanställningar och för redan anställd 
personal inom kommunal verksamhet blev aktuell i och med pandemin har Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) sammanställt ett kunskapsunderlag kring det rättsliga läget.  

SKR framhåller att det i Sverige finns ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Med 
kroppsligt ingrepp avses, utöver våld, även bland annat läkarundersökningar, vaccinering och 
blodprovstagning. Offentligt anställda omfattas av skyddet gentemot det allmänna både i egenskap av 
medborgare och som anställda av en offentlig arbetsgivare. Ett ingrepp är påtvingat om det genomförs 
efter hot om sanktion eller andra former av påtryckningar. 

Grundlagsskyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp innebär att kommunala arbetsgivare inte kan 
kräva att arbetstagare ska vaccinera sig. Det krävs att ett undantag från grundlagsskyddet meddelats 
via lag, men någon sådan lagstiftning finns inte. 

Information till redan anställda och planering av verksamheten 
Kungsbacka kommun arbetar kontinuerligt med att förhindra smittspridning genom information från 
Folkhälsomyndigheten och särskilda föreskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS 2018:4) om vaccinering, 
smittspridning med mera. I verksamheter där medarbetare möter sköra personer finns inarbetade 
rutiner för att upprätthålla de hygieniska grundkraven bland annat genom att arbeta med munskydd, 
handsprit, visir och handskar i den omfattning Region Halland rekommenderar. 

Vaccinationsbevis 
E-hälsomyndigheten har tagit fram en e-tjänst för bland annat vaccinationsbevis för att enskilda ska 
kunna resa i Europa. Syftet med beviset är enligt SKR inte att det ska användas i anställningen och 
arbetstagaren är inte skyldig att visa upp sådant bevis. 

Nyrekrytering 
SKR har även när det gäller nyrekrytering redogjort för rättsläget, senaste uppdateringen är från 7 
februari 2022. 

SKR menar att ett krav på vaccination för att anställas i en viss verksamhet träffas normalt inte av 
grundlagsskyddet i 2 kap 6 § regeringsformen eftersom det inte utgör ett påtvingat kroppsligt ingrepp. 
Det beror på att en anställning i detta sammanhang betraktas som en förmån som den arbetssökande 
kan välja att avstå från om denne inte vill vaccinera sig. 
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Ett krav på vaccination skulle dock kunna stå i strid med annan lagstiftning, exempelvis 
diskrimineringslagen i fall då sökande på grund av funktionsnedsättning eller religiösa skäl inte kan 
eller vill vaccinera sig. Även begreppet god sed på arbetsmarknaden måste beaktas i dessa situationer. 
Uppställs ett vaccinationskrav vid nyrekrytering måste det därför kunna motiveras av ett berättigat 
syfte och framstå som befogat varför ett generellt krav för samtliga anställningar inom en kommun 
sannolikt kan ifrågasättas. Det är möjligt att ett sådant krav för den som söker anställning inom vård 
och omsorg skulle kunna anses som berättigat men frågan är inte rättsligt prövad. 

I verksamheter där krav på vaccination sedan tidigare uppställts kan man upprätthålla kravet vid 
nyrekrytering. 

E-hälsomyndighetens e-tjänst för bland annat vaccinationsbevis är inte heller till för att användas i 
samband med rekrytering. En arbetssökande är inte skyldig att visa upp vaccinationsbevis, även om det 
inte finns några formella hinder mot att arbetsgivaren efterfrågar ett sådant. Det finns inte någon 
verksamhet i Kungsbacka där det i dag ställs krav på vaccination vid nyrekrytering. 

Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning 
Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning är att motionen inte ska bifallas när det gäller förslaget om 
nyrekrytering med hänvisning till de skäl SKR framför, det vill säga tveksamheter beträffande om det 
skulle kunna strida mot lag samt mot god sed på arbetsmarknaden. Det finns inte något berättigat syfte 
eller framstår som befogat när det gäller ett generellt krav på vaccination för samtliga anställda. När 
det gäller ansökan om anställning inom vård och omsorg finns det, särskilt i avsaknad av rättslig 
prövning, inte tillräckliga skäl att införa ett sådant krav. 
 
 
Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 77 Dnr 2022-00083 
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om fullvaccinering inom 
Kungsbacka kommuns verksamheter 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till Kommunstyrelsens 
förvaltning för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att kommunen ska informera 
om att det kommunens önskan att alla inom Kungsbacka kommuns verksamheter, 
som kan vaccineras, gör det full ut, framför allt inom omsorg, skola och förskola. 
Vidare vill motionären att kommunen ska planera sin verksamhet så att ingen 
ovaccinerad medarbetare inom omsorgsverksamheten har direktkontakt med 
ovaccinerad eller skör kund samt att kommunen vid nyanställningar har som krav att 
den sökande ska vara fullvaccinerad. 

Motionen anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 februari 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2022-02-08, § 14 
Motion från Roger Larsson (KB) om fullvaccinering inom Kungsbacka kommuns 
verksamheter, 2022-01-18 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning, HR-avdelningen 
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§ 14 Dnr 2022-00083 
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om fullvaccinering inom 
Kungsbacka kommuns verksamheter 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att kommunen ska informera 
om att det är kommunens önskan att alla inom Kungsbacka kommuns verksamheter 
som kan vaccineras, ska göra det full ut, framför allt inom omsorg, skola och 
förskola. Vidare vill motionären att kommunen ska planera sin verksamhet så att 
ingen ovaccinerad medarbetare inom omsorgsverksamheten har direktkontakt med 
ovaccinerad eller skör kund samt att kommunen vid nyanställningar har som krav att 
den sökande ska vara fullvaccinerad. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om fullvaccinering inom Kungsbacka kommuns 
verksamheter, 2022-01-18 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Kungsbackabarna 

Motion till Kommunfullmäktige iKungsbacka 

Fullvaccinering inom Kungsbacka kommuns 

verksamheter. 

Skälet til l detta är att partiet Kungsbackaborn~ vil l, så långt som 

det är möjligt, skydda sköra och speciellt utsatta personer: 

kunder, elever, medborgare och medarbetare. Motionen avser 

redan anställda samt vid nyanställning. 

Kungsbacka kommun har ett ansvar enligt arbetsmiljölagen. Vi 

skal l vidta alla försiktighetsåtgärder som behövs för att 

förebygga så att anställda inte utsätts för ohälsa eller olycksfall. 

Partiet Kungsb~~kaborn~~ värnarom kommunens anställda och 

dess invånare. Även om vaccinering inte ger ett 100% skydd så 

minskar riskerna för och effekten av, eventuel l smitta. Jämfört 

med ovaccinerad så minskar risken betyd I igt vad det gä I ler 

smittspridning inom omsorg, skola, förskola och övrig 

kommunal verksamhet. För att uppnå så hög vaccineringsgrad 

som möjligt vil l partiet Kungsbackaborn~, att kommunen skal l 

verka för fullvaccinering. Undantagna från målet att vara 

fullvaccinerad är de som av medicinska skäl ej kan/skall 

vaccinera sig. 

Detta bör gälla alla i kommunens verksamheter 

Kungsbacka kommun är en kommun där medarbetarna 

samverkar över verksamhetsgränserna. Detta innebär att även 

om medarbetare inte har direkt kontakt med sköra personer så 

har man det indirekt. Av den anledningen anser partiet 

Ku ngsbacka borna att det ä r mycket viktigt att vädjan om 

fullvaccinering skal l gälla al la våra anställda och politiker inom 

Kungsbacka kommuns samtliga verksamhetsområden samt att 

det är ett krav vid nyanställning. 



Kungsbackaborna 

Kungsbackaborna yrkar därför: 

1. att vi i nformera r om vårönskan att al la inom Kungsbacka 

kom m u ns verksa m heter, som ka n vacci Heras, gör det fu I It ut. 
Framför allt de inom omsorg, skola och förskola 

2. att vi pla Hera r vå r verksa m het så att ingen ovaccinerad 
medarbetare inom omsorgsverksamheten har direktkontakt 

med ovaccinerad eller skör kund. 

3. att vi vid nya nstä I I n i ng ha r som krav att den sökande ska I I va ra 
fu I Ivacci nerad. 

Kungsbacka 2022-01-18 

Roger Larsson (Kb) 
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§ 279 Dnr 2022-00570 
Svar på motion från Peter Wesley (KD) m.fl. om att utreda möjligheter 
till arbete efter 65 

Beslut – Förslag till 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. 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Wesley (KD) och Marie Wadström (KD) har i en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 15 september 2022 föreslagit att kommunen utreder 
möjligheterna för Kungsbacka kommun att införa ett premiesystem för att få 
anställda att arbeta kvar efter 65 års ålder. Motionärerna vill också att det årligen från 
det att en anställd fyller 60 år ska hållas samtal med den anställde om dennes 
möjligheter och önskemål om ett förlängt arbetsliv. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-08, § 367 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-05 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04, § 314 
Kommunfullmäktige 2022-09-15, § 137 
Motion från Peter Wesley (KD) och Marie Wadström (KD) om att utreda 
möjligheten till arbete efter 65, 2022-09-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Wadström (KD) yrkar bifall till motionen. 

Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om att avslå motionen och Marie 
Wadströms (KD) yrkande om att bifalla motionen. 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Marie Wadströms 
(KD) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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§ 345 Dnr 2022-00741 
Svar på motion från Peter Wesley (KD) om att utreda möjligheter till 
arbete efter 65 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Wesley (KD) och Marie Wadström (KD) har inkommit med en motion om att 
utreda möjligheterna för Kungsbacka kommun att införa ett premiesystem för att få 
anställda att arbeta kvar efter 65 års ålder. Motionärerna vill också att det årligen från 
det att en anställd fyller 60 år ska hållas samtal med den anställde om dennes 
möjligheter och önskemål om ett förlängt arbetsliv. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-05 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04, § 314 
Kommunfullmäktige 2022-09-15, § 137 
Motion från Peter Wesley (KD) och Marie Wadström (KD) om att utreda 
möjligheten till arbete efter 65, 2022-09-15 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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§ 368 Dnr 2022-00014 



 
 

Datum 

2022-10-05 
Diarienummer 

KS 2022-00570 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Katarina Eiderbrant 
0300-83 40 16 
Specialist administration 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på motion från Peter Wesley (KD) m.fl. om att utreda möjligheter till arbete efter 
65 
 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Wesley (KD) och Marie Wadström (KD) har inkommit med en motion om att utreda 
möjligheterna för Kungsbacka kommun att införa ett premiesystem för att få anställda att arbeta kvar 
efter 65 års ålder. Motionärerna vill också att det årligen från det att en anställd fyller 60 år ska hållas 
samtal med den anställde om dennes möjligheter och önskemål om ett förlängt arbetsliv. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-05 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04, § 314 
Kommunfullmäktige 2022-09-15, § 137 
Motion från Peter Wesley (KD) och Marie Wadström (KD) om att utreda möjligheten till arbete efter 
65, 2022-09-15 

Beskrivning av ärendet 
Peter Wesley (KD) och Marie Wadström (KD) har inkommit med en motion om att utreda 
möjligheterna för Kungsbacka kommun att införa ett premiesystem för att få anställda att arbeta kvar 
efter 65 års ålder. Motionärerna vill också att det årligen från det att en anställd fyller 60 år ska hållas 
samtal med den anställde om dennes möjligheter och önskemål om ett förlängt arbetsliv.  

I motionen beskrivs problemet med att andelen äldre i Sveriges befolkning ökar och behovet av att 
hitta nya vägar till kompetensförsörjning. Motionärerna anser att det är rimligt att tänka sig att 
arbetslivet blir längre. Kungsbacka kommun behöver därför besluta om stimulansåtgärder för att få fler 
att fortsätta arbeta efter 65 års ålder. 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

Kommunfullmäktige antog den 8 december 2020 dokumentet Riktlinjer för ett långt och gott arbetsliv 
– med inriktning att få äldre att jobba längre. Riktlinjerna innehåller olika verktyg som kan användas i 
syfte att behålla kompetens i kommunen och stimulera personer att vara kvar i anställning längre. De 
åtgärder som redovisas är  

 Dubblerad insättning till tjänstepension 

 Nedsatt tjänstgöringsgrad med delvis bibehållna förmåner 

 Gratis hälsoundersökning 

 Pensionsinformation 

 Lön som premie 

 Andra åtgärder såsom förläggning av arbetstiden, arbete på distans, andra arbetsuppgifter, 
kompetensutveckling. 

En av åtgärderna (5.) är att betala ut en extra löneökning från det år personen fyller 66 år, enligt 
förebild från bland annat Halmstads kommun. 

Av riktlinjerna framgår att chefen och medarbetaren ska hålla ett framtidssamtal som en del av 
utvecklingssamtalet och då lyfta frågor om arbetstagarens framtid och möjligheten till individuella 
lösningar utifrån riktlinjerna. 

Med hänvisning till att kommunfullmäktige redan beslutat om ett styrande dokument med innehåll i 
linje med det som motionärerna föreslår bör motionen avslås. 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 314 Dnr 2022-00570 
Remittering av motion från Peter Wesley (KD) m.fl. om att utreda 
möjligheter till arbete efter 65 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till Kommunstyrelsens 
förvaltning för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Wesley (KD) och Marie Wadström (KD) har inkommit med en motion om att 
utreda möjligheterna för Kungsbacka kommun att införa ett premiesystem för att få 
anställda att arbeta kvar efter 65 års ålder. Motionärerna vill också att det årligen från 
det att en anställd fyller 60 år ska hållas samtal med den anställde om dennes 
möjligheter och önskemål om ett förlängt arbetsliv. 

Motionen anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 september 2022. 
Vid sammanträdet beslutade kommunfullmäktige att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2022-09-15, § 137 
Motion från Peter Wesley (KD) m.fl. om att utreda möjligheter till arbete efter 65, 
2022-07-21 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning -HR-avdelningen 
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§ 137 Dnr 2022-00570 
Anmälan av motion från Peter Wesley (KD) m.fl. om att utreda 
möjligheter till arbete efter 65 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Wesley (KD) och Marie Wadström (KD) har inkommit med en motion om att 
utreda möjligheterna för Kungsbacka kommun att införa ett premiesystem för att få 
anställda att arbeta kvar efter 65 års ålder. Motionärerna vill också att det årligen från 
det att en anställd fyller 60 år ska hållas samtal med den anställde om dennes 
möjligheter och önskemål om ett förlängt arbetsliv. 

Beslutsunderlag 
Motion från Peter Wesley (KD) m.fl. om att utreda möjligheter till arbete efter 65, 
2022-07-21 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Kungsbacka 202-07-21 

Motion till Kommunfullmäktige Kungsbacka 

År 2050 kommer en fjärdedel av Sveriges befolkning att vara 65 år eller äldre. När färre ska försörja 

fler är det helt nödvändigt och avgörande att hitta nya vägar till kampetensförsärjning via aktivt 

omställningsarbete. Kommuner och regioner är i början av en period med mycket stora krav pa 

omställning, trots att det ökade trycket från demografin har varit uppenbart och känt under ett antal år. 

En orsak til! vikten av förlängt arbetsliv år den ökade livslängden i befolkningen. De närmaste årens 

demografiska utmaning ställer än högre krav pä ett längre arbetsliv för att klara av att finansiera och 

bemanna välfärden när andelen förvårvsarbetande i aldern 20 — 64 minskar. Mot bakgrund av den 

ökande medellivslängden, vilken ökar med tre timmar per dag, och generellt sett bättre hålsy är det 

rimligt att tänka sig att även arbetslivet blir längre. En kvinna som går i pension vid 65 års älder, 

beräknas idag ha 20 år kvar att leva. Det är en enorm skillnad mot när den allmänna pensionen vid 67 

års ålder infördes i Sverige ~ 913, dä var medellivslängden ungefär 60 är. 

Kommunen står inför ökade kostnader de närmaste åren. Gapet mellan intäkter och invänarnas behov 

och förväntningar av välfärdstjänster kommer att öka. För att klara av att möta det ökande behovet av 

välfärdstjänster behöver kommunen arbeta med ett flertal aktiva omställningsåtgärder, utöver att fler 

arbeta längre. Fler mästa bl_ a arbeta mer (heltidsarbete som norm), effektivisera och öka kvaliten i 

verksamheterna genom digitalisering och införande av artificiell intelligens. 

Idag ser vi att den gamla pensionsåldern 65 är ligger kvar som en styrande gräns för 

pensionsavgångar. Kungsbacka kommun behöver som en del idet aktiva omställningsarbetet och 

som en del i att minska rekryteringsutmaningen besluta om stimulansåtgärder för att fä fler att arbeta 

längre och skapa fortsatta goda förutsättningar för att utveckla välfärden i Kungsbacka kommun 

Stimulansåtgärder för ett förlängt arbetsliv. 

En premiemodell där de som väljer att fortsätta jobba efter 65 ar får en premie från och med 

den månad de fyller 65 är som utbetalas äret därefter. 

Utveckling av strategier och metoder som underlättar befordring eller omplacering till andra 

arbetsuppgifter för att kunna behålla den kompetens som finns inom kommunen. Detta gör det 

mer attraktivt att jobba vidare för de som har tunga fysiskt eller psykiskt utmanande 

arbetsuppgifter. Det är viktigt att de äldre medarbetarna får vara med och diskutera 

karriärsmå) och arbetsuppgifter för att motivera dem att planera för förändringar i karriären. 

Förbättrat systematiskt arbetsmiljäarbete med äldersanpassade riskbedömningar och 

anpassning av arbetsplatsen. 

Kristdemokraterna föreslår 

-att kommunfull~~~äktige uppdrar ät kommunstyrelsen att utreda möjligheten fbr Kungsbacka Kommun 

att införa ett premiesystem för att fä medarbetare att stanna kvar efter 65. likt det som tillämpas i 

Halmstad 

-att det årligen efter 60 ärs älder skall hällas ett samtal med den anställde där man diskuterar dennes 

möjligheter och önskemät fär ett förlängt arbetsliv. 

För Kris demokraterna i Kungsbacka 

Peter esley Marie Wadström 



Motion från Miljöpartiet om 

Gemensamma måltider för äldre 

I den vetenskapliga forskningen kring måltidens betydelse för människan pratar man om 

måltidens fem aspekter, FAMM, The Five Aspects Meal Model (Gustafsson m.fl 2006). I 

FAMM ingår  

1.) rummet, platsen där måltiden intas,  

2.) mötet, de människor som träffas och äter tillsammans  

3.) produkten, den mat och dryck som intas,  

4.) styrsystemet, logistiken runt måltiden, ekonomi, menyplanering mm,  

5.) atmosfären eller gästupplevelsen. d.v.s. effekten av de övriga aspekterna. 

Modellen visar på ett tydligt sätt att helhetsupplevelsen av en måltid inte bara baseras på 

vilken mat och dryck vi får i oss, utan även av sällskapet, platsen och atmosfären. Samtidigt 

är ensamhet ett av vår tids största gissel, i synnerhet för äldre. I forskning kring äldres hälsa 

konstateras att ätande i ensamhet kan vara en bidragande faktor till bland annat undernäring 

och att äta tillsammans med någon bidrar till ett högre intag och matglädje (McHugh Power 

m.fl. 2016) 

Mat smakar helt enkelt bättre i goda vänners lag. 

I november 2021 lämnade Socialdemokraterna i Kungsbacka in en motion om att öppna 

restaurangerna på kommunens äldreboenden, med just detta syfte, ”En god och näringsrik 

måltid i nya och gamla vänners lag, är god livskvalitet”. Motionen avslogs av 

Kommunfullmäktige i november 2022 med motiveringen 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. 

I tjänsteskrivelsen från kommunstyrelsens förvaltning framgick dock att de verksamheter 

inom förvaltningen för Kultur och Fritid som arbetar med folkhälsofrågor för äldre instämde i 

behovet av gemensamma matsalar runt om i kommunen. Främst för att de äldre tycker att 

det är tråkigt att äta ensamma men också för att det blir en naturlig mötesplats för sociala 

kontakter. Genom tillgång till måltidsgemenskap värnar man om det friska hos seniorer. De 

får ta sig dit och finnas i socialt sammanhang. Det genererar att de äldre håller sig friska 

längre och inte behöver belasta sjukvård/vård- och omsorgsboenden. Det konstaterades 

vidare i skrivelsen att det ligger i kommunens intresse att ytterligare främja möjligheten för 

äldre att få tillgång till gemensamma matsalar och gemensamma måltider.  

Vi i Miljöpartiet vill att alla ska få möjlighet att leva ett så aktivt och meningsfullt liv som 

möjligt, så länge som möjligt. Att få dela måltidsgemenskap med andra borde vara en enkel 

självklarhet i vårt samhälle. Måltiderna kan arrangeras i samarbete med antingen 

kommunens egen måltidsverksamhet, till exempel skolmatsalar, eller privata restauranger. 



Vi föreslår därför: 

- Att kommunen utreder möjligheter att erbjuda gemensamma seniormåltider till rimliga 

kostnader i olika delar av kommunen. 

- Att måltidsgemenskap för äldre prioriteras i kommunens arbete med social hållbarhet 

och folkhälsa. 

2022-11-11 

 

Elisabeth Sahlsten, Maria Losman, Clas Rosander, Karin Färnlöf Clarin 



 

 

Interpellation till ordföranden för Nämnden för Teknik Monica Neptun:  

Vägkanten som blomsteräng och energikälla 

 

Vi i Miljöpartiet vill att allt det som görs i Kungsbacka kommun ska gynna både klimat och natur.  

Vägkanterna har uppmärksammats sedan en lång tid tillbaka när det gäller att värna och gynna en 
artrikedom av blommande växter. Detta kan göras genom att klippa vägkanterna vid rätt tid på året 
och samla upp gräsklippet för att prioritera en näringsfattig och artrik flora av ängsblommor. En 
ytterligare fördel är att de växtdelar som klippts kan samlas upp och användas för att framställa 
biogas, ett viktigt fossilfritt bränsle. 

   

Vi frågar därför  

• Vad gör Kungsbacka kommun för att tillvarata vägkanternas biologiska mångfald genom att 
gynna ett flertal blommande arter? 

• Vad gör kommunen för att se till att gynna ängsblommor genom att skörda vägkanterna vid 
rätt tid på året? 

• Vad behöver göras från kommunens sida för att tillvarata det klippta gräset och möjliggöra 
användandet av det gräs som skördats från vägkanterna till produktion av biogas? 

• Hur kan samarbetet med Trafikverket och den entreprenör som sköter de statliga vägarna 
utvecklas i kommunen, t.ex. genom erfarenheter från Trafikverkets pilotprojekt i Skåne, för 
att möjliggöra genomförandet av ovanstående punkter? 

• Hur kan kommunen möjliggöra och uppmuntra de privata vägföreningarna i kommunen att 
gynna utvecklingen av blomrika vägkanter? 
 

2022-11-25 Elisabeth Sahlsten, Miljöpartiet i Kungsbacka. 



 
 

 
 

Motion: Färdtjänstresor                                 2022-12-04 
Vi har fått ta del av en mängd olika klagomål på hur kommunen har organiserat 
sin uppdatering/omprövning av rätt till färdtjänstresor. Färdtjänstbevis skall i 
regel förnyas/omprövas vart tredje år. Varje bevis har ett unikt giltighetsdatum 
dvs. sista dagen som innehavaren har rätt att resa. Man behöver ju inte vara 
funktionshindrad för att inse hur lätt det kan vara att inte ha koll på ett 
giltighetsdatum som går ut 3 år efter man fick beviset.  

Tidigare kontaktade Teknik alla som har färdtjänstbevis och påminde att det 
var dags att komma in med ansökan om förnyelse av detta. Teknik upphörde 
med denna omtanke/service och ansåg att nu skall dessa kunder själva komma 
ihåg att det har gått tre år och att det är dags att för förnyelse. Något som för 
många är dömt att misslyckas. Varför man upphörde med denna omtanke kan 
vän av ordning undra. Hur svårt kan det vara för Teknik, i denna digitaliserade 
värld, att registrera att någon har bevis och hur länge det är giltigt, samt att vi 
får info i god tid när det är dags att påminna innehavaren vad som gäller. 

Rycktet säger att detta beslut inte bara har blivit problem för 
färdtjänstinnehavarna utan inneburit att personalen på Teknik har fått ovanlig 
många fler och ibland otrevliga telefonsamtal efter att Teknik gjorde ändringen.  

Kungsbackaborna yrkar att: 

Teknik snarast möjligt åter tar på sig ansvaret att i god tid före giltighetstidens 
utgång, påminna våra kunder att det är hög tid att förnya färdtjänstbeviset. Allt 
för att de skall slippa få vetskapen först när de skall nyttja färdtjänsten och inte 
får åka för de saknar giltigt bevis. Kanske avsikten med resan var en bokad tid 
för läkarbesök eller dylikt 

  

 ………………………………………                                        …….………………………………………. 

Roger Larsson (Kb)                                                      Janne Heimbrand (Kb) 
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