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1 Inledning 

Händelser av väsentlig betydelse 
Konjunkturinstitutet skriver i augusti "att konjunkturläget har försämrats under sommarmånaderna och att 

Sverige går in i en lågkonjunktur 2023. Orsakerna till den är höga inflationsnivåer och omfattande störningar i 
de globala värdekedjorna som en följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina."  BRG skriver i september om 
läget i Göteborgsregionen bl. a att "Nybyggnationen av bostäder har sjunkit dramatiskt under starten av 2022, 
ned 47,5 procent på årsbasis. Det gäller särskilt byggnationen av nya lägenheter i flerbostadshus som har mer 

än halverats".  

Förvaltningen ser en utmaning med att bedöma effekter av det vad gäller ärendeinflödet både kort och 
långsiktigt, främst inom bygglov. 

Bygglovsavdelningen nyrekryterar med försiktighet och har fortsatt avtal med ett fåtal konsulter för att snabbare 
kunna balansera korta handläggningstider och en varierad ärendeingång och undvika höga fasta kostnader. 

Hög beredskap finns om antalet anställda som insjuknar i Covid ökar under hösten. 

Den ekonomiska prognosen för årets sista period baseras inte på någon volymminskning i verksamheterna. 
Tidigare genomförda effektiviseringar i verksamheterna har givit effekt. 

Bygglovsavdelningens ärendekö från pandemin är borta och handläggningstiderna är kraftigt sänkta. Median för 
helåret per augusti är 4,7 veckor och för företagsärenden endast 4 veckor. Median för 2021 var 9,4 veckor. 
Bemanningspersonal har anlitats för att klara av ärendekön vilket har gjort att den reella kostnaden har blivit 
högre än den budgeterade. Avgiftsreducering pga långa handläggningstider har givit intäktsbortfall under 
perioden. 

Geodataavdelningen uppgraderar webbkartan "Hajk" och ser över den geografiska informationen som 
publiceras. Geodata har normalt ärendeinflöde men hög arbetsbelastning i fältverksamheten vilket är en effekt 
av de många bygglovsärendena från pandemiåren. 

Miljö & Hälsoskydd och Livsmedel ligger i bra fas med tillsynen enligt beslutad tillsyn- och kontrollplan. En 
revidering av tillsynsplanen planeras under hösten då mängden personalresurser varierat och viss tillsyn 
kommer att omprioriteras. Badvattenprovtagningen har varit i fokus under sommaren. Extra provtagningar har 
utförts och en utredning har gjorts tillsammans med Teknik. Stor vikt har lagts på förebyggande dialog med 
verksamheterna och tydlig information till kommunens invånare så att de kunnat känna sig trygga med att bada i 
Kungsbacka. 

Geodatas inflöde av beställningar av nybyggnadskartor och kartunderlag och Bygglovs ärendeingång i antalet 
sökta bygglov är tillbaka på nivåerna innan pandemin. 

Efterfrågan på startbesked, utstakningar, lägeskontroller och slutbesked under perioden är fortsatt hög, vilket 
avspeglar den höga ärendeingången under 2021 och 2022. 

Effektivitet 
Geodataavdelningen har ändrat arbetssätt för arbetsuppgifter i fält som tidigare krävde två medarbetare så dessa 
nu utförs av en person. En bil är beställd för att utöka ärendevolymen i fält. 

Bygglovsavdelningen har både arbetat bort kön och kortat handläggningstiderna för bygglov. 

Miljö & Hälsoskydd har utvecklat uppföljningen av verksamheten. Tidsredovisningen är enklare att följa upp, 
ärenden fördelas mer effektivt vilket givit mer tid för tillsyn. 

Digitalisering 
Arbete pågår inom flera delar av verksamheten med att utveckla våra e-tjänster, utveckla nya arbetssätt och 
automatisera processer, allt i syfte att både förenkla för invånare och företag, och också effektivisera vårt interna 
arbete. 
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Geodataavdelningen och Miljö & Hälsoskydd har tillsammans utvecklat en applikation som effektiviserar 
tillsynen av små avlopp och ger en högre rättssäkerhet och likabehandling. Länsstyrelsen och Hav- och 
vattenmyndigheten har visat stort intresse. 

Gott företagsklimat  
Arbetet för ett gott företagsklimat sker inom projektet Lätt & Rätt i Kungsbacka. Arbetet innefattar både teknisk 
utveckling i form av e-tjänster samt mjuka värden som fokus på dialog och kommunikation med våra kunder 
jämte hög tillgänglighet och gott bemötande. 
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2 Uppföljning mål 

Kommunens främsta styrdokument är visionen och baserat på den, vad som händer i omvärlden samt 
uppföljning från tidigare år, har kommunfullmäktige beslutat om fem kommunövergripande mål. Målen är ett 
tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna ska uppnå. De 
kommunövergripande målen preciseras i fokusområden. Målen gäller samtliga nämnder förutom valnämnd, 
överförmyndare i samverkan och revisionen. Kommunstyrelsen har en samordnande roll i utvecklings- och 
förbättringsarbetet kring målen. 

Måluppfyllelsen utvärderas med hjälp av indikatorer och genom uppföljning som samlas in från nämnderna. 
Alla mål ska tas om hand, men nämnderna kan bidra i olika omfattning till de olika fokusområdena. Inom några 
områden kan det bli betydligt mer och i andra i lite mindre utsträckning. Eftersom de kommunövergripande 
målen gäller under mandatperioden kan insatserna också variera över tid. Förvaltningarna har en gemensam 
genomförandeplan med prioriterade initiativ för att kraftsamla i målarbetet. 

En samlad uppföljning och bedömning av antagna mål görs i kommunens delårsbokslut per augusti. Förutom 
skriftlig uppföljning i samband med delårs- och årsbokslut har vi dialoger, så kallade checkpoints för att 
utvärdera hur det går med de prioriterade initiativen. 

2.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 

Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och 
livsstilar. 
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer. 
- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. 
- I Kungsbacka är man trygg och får en god omsorg när man behöver stöd för att få livet att fungera 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Under våren har förvaltningen anordnat en krögarträff där även miljö- och hälsoskyddsinspektör, 
näringslivsenheten, förvaltningen för Teknik, Skatteverket, Räddningstjänsten och Polismyndigheten deltog. 
Krögarträffen är ett förebyggande arbete där kunderna kan diskutera specifika frågeställningar men också föra 
dialog kring lagar och regler. Målsättningen är att det ska bli enklare för krögare att följa lagar och regler vilket 
väntas ge färre avvikelser vid tillsynen. Den förväntade effekten av insatsen är ökad kunskap hos krögarna 
vilket syftar till att skydda unga människor från alkohol och tobak. Krögarträffarna var digital vilket gjorde att 
fler krögare i kommunen deltog. 

Ett samordnat tillsynsbesök tillsammans med Polismyndigheten har gjorts. Skattemyndigheten hade inte 
möjlighet att delta. Alkoholhandläggarna har tät dialog med olika myndigheter där målet för berörda 
myndigheter är att Kungsbacka ska ha trygga krogmiljöer. 

Den 27 januari 2022 utfördes trängseltillsyn kvällstid utifrån lagen om att förhindra smittspridning på nio krogar 
i Kungsbacka innerstad. Ingen trängsel eller avvikelser noterades. Lagen (2020:526) om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphörde att gälla den 31 mars 2022, men redan den 9 februari 
upphörde dock samtliga föreskrifter till lagen att gälla, vilket medförde att restriktioner kopplade till denna lag 
upphörde och inga krav på verksamheten kunde längre ställas. 

En utbildning "Ansvarsfull alkoholservering" har anordnats för krögare. 
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Indikatorer Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

Bäst att leva, Kungsbackas placering i 
ranking av Sveriges kommuner enligt 
Tidningen Fokus. 

15 5 3   

Invånarnas uppfattning om kommunen som 
en plats att bo och leva på (SCB:s 
medborgarundersökning) 

68 69    

Antal påbörjade bostäder 501 234 216   

Antal färdigställda bostäder 418 248 430   

Anmälda brott per invånare (antal/100 000 
invånare) 4 338 5 075 5 321   

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, 
helhetssyn 89% 88%    

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg, helhetssyn 83% 81%    

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg 
totalt - helhetssyn 96% 76%    

2.1.1 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ska arbeta för att Kungsbacka har trygga 
krogmiljöer. 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ska arbeta för att Kungsbacka har trygga krogmiljöer där människor skyddas 
från alkoholens och tobakens skadeverkningar. Särskilt fokus ska ligga på att skydda våra ungdomar. 

Fokusområde 
Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer 

Nämndens bedömning 

 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 
Under våren har förvaltningen anordnat en krögarträff där även miljö- och hälsoskyddsinspektör, 
näringslivsenheten, förvaltningen för Teknik, Skatteverket, Räddningstjänsten och Polismyndigheten deltog. 
Krögarträffen är ett förebyggande arbete där kunderna kan diskutera specifika frågeställningar men också föra 
dialog kring lagar och regler. Målsättningen är att det ska bli enklare för krögare att följa lagar och regler vilket 
väntas ge färre avvikelser vid tillsynen. Den förväntade effekten av insatsen är ökad kunskap hos krögarna 
vilket förhoppningsvis bidrar till att skydda unga människor från alkohol och tobak. Krögarträffarna var digital 
vilket gjorde att fler krögare i kommunen deltog. 

Det har varit ett samordnat tillsynsbesök tillsammans med Polismyndigheten. Skattemyndigheten hade inte 
möjlighet att delta. Alkoholhandläggarna har tät dialog med olika myndigheter där målet för berörda 
myndigheter är att Kungsbacka ska ha trygga krogmiljöer. 

Den 27 januari 2022 utfördes trängseltillsyn kvällstid utifrån lagen om att förhindra smittspridning på nio krogar 
i Kungsbacka innerstad. Ingen trängsel eller avvikelser noterades. Lagen (2020:526) om tillfälliga 
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smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphörde att gälla den 31 mars 2022, men redan den 9 februari 
upphörde dock samtliga föreskrifter till lagen att gälla, vilket medförde att restriktioner kopplade till denna lag 
upphörde och inga krav på verksamheten kunde längre ställas. 

En utbildning "Ansvarsfull alkoholservering" har anordnats för krögare. Målvärdet är 2. 

Indikatorer Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

Antal krögarträffar med serveringsställen   3 1 2 

Antalet samordnade tillsynsbesök alkohol 
serveringsställen tillsammans med 
Skattemyndigheten och Polisen 

  1 1 2 

Utbildning "Ansvarsfull alkoholservering"      

2.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 

Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi. 
- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt 
Borgmästaravtalet. 
-Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Under perioden har byggnadsnämndens och nämnden för Miljö & Hälsoskydds grunduppdrag "mappats" mot de 
globala målen och Sveriges miljömål. Arbetet fortsätter med analys och visualisering av resultatet. Varje år görs 
ett Hållbarhetsbokslut som visar på förflyttningen mot ett mer hållbart Kungsbacka. Mappningen kommer att 
förtydliga nämndernas bidrag till ett mer Hållbart Kungsbacka. 

Nämndernas uppdrag är enligt lagstiftningen att "säkerställa en god och hälsosam miljö för nuvarande och 
kommande generationer". 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydds beslutade behovsutredning enligt Miljösamverkan Väst  modell prioriterar 
miljötillsyn enligt de nationella miljömålen, globala hållbarhetsmålen, åtgärder utifrån vattendirektivet samt 
nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken. Strategin är ett verktyg för Sveriges kommuner för att uppnå 
en effektiv och likvärdig tillsyn. 

Den nationella kontrollplanen för livsmedel säkerställer likvärdiga livsmedelskontroller över hela landet. I 
Kungsbacka har flertalet avvikelser som hittats berott på bristfällig märkning av produkter och bristande 
livsmedelshygien. Avvikelser har följts upp för att se att verksamheterna vidtagit tillräckliga åtgärder för god 
hälsa hos invånarna och att livsmedlen är säkrare. 

Byggnadsnämnden utgår från plan- och bygglagen som styr att byggnader ska vara tillgängliga och användbara 
för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga och att människor inte utsätts för skadliga 
luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer, radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. 
Den byggda miljön ska också ge skönhetsupplevelser och trevnad. 

Kommunens samhällsbyggnadsförvaltningar (SBK, TE, BM) är i uppstarten för att stärka arbetet med att 
samordna och utveckla arbetet rörande strategisk vattenförvaltning. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp 
håller på att bildas och arbetet kommer inledningsvis ha sin utgångspunkt i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 
och framförallt de åtgärder som specifikt rör kommunerna. Genom att skapa ett sammanhållet arbetssätt får man 
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ett bra underlag för att fatta beslut om nyttjande, utveckling och skydd av kommunens vatten men arbetssättet 
genererar också förutsättningar för en mer effektiv resurshantering internt. 

Tillsynsarbetet 

Tillsynen av avloppsanläggningar är ett viktigt tillsynsområden för att minska påverkan på vattenförekomster. 
Tillsynen utgår från en riskklassning och berörda tillsynsobjekt finns med i tillsynsplanen. Andel utförd tillsyn 
av små avlopp är i fas. 

Arbetet med att inventera vattenskyddsområde pågår. Inventeringen syftar till att uppmärksamma brister som 
kan påverka dricksvattnet negativt. Förändringar sker långsamt och arbetet utförs under många år för att kunna 
påvisa positiva effekter av tillsynsarbetet. 

Förvaltningen haft ett särskilt fokus på tillsyn av lantbruk som ligger nära vattendrag. Hittills har 25 % av 
lantbruksobjekten fått tillsyn som ligger nära en vattenförekomst. Tillsynen syftar till att få en positiv påverkan 
på vattendragen och att miljökvalitetsnormerna följs. 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ska ha extra fokus i sin tillsyn på ljus, buller, ventilation och luftkvalitet i 
undervisningslokaler, vård- och omsorgsboenden samt särskilda boenden och aktivt verka för att gällande 
lagstiftning efterlevs. 

  

Hittills genomförd tillsyn har visat att förskolorna arbetar aktivt med buller och vidtar olika åtgärder för en 
hälsosam inomhusmiljö. Det har inte varit några problem med byggnader däremot har det varit ljud från själva 
verksamheten. Någon enstaka har behövt undersöka akustik i sina lokaler efter utförd tillsyn. 

Tillsyn har även skett av rökfria miljöer. De flesta förskolor har god rutin för rökfria miljöer inom sin 
verksamhet. 

Fokusområden för tillsynen på skolor under 2022 har varit ljud, ljus och energieffektivisering. Hittills 
genomförd tillsyn har visat att skolorna arbetar aktivt med ljud- och ljusfrågorna och vidtar olika åtgärder när 
och om det uppstår problem i lokalerna eller verksamheterna. Skolverksamheterna är också på olika nivåer 
insatt i energifrågorna, men kan behöva arbeta med det ännu mer på ett strategiskt plan. 

Tillsyn har även skett av rökfria miljöer. Av hittills genomförd tillsyn visar skolorna att de har en god rutin för 
rökfria miljöer. 

Den planerade tillsynen avseende luftkvalitet och ventilation för äldreboenden har genomförts enligt plan. 
Projektet påbörjades under våren och har gjorts via brevtillsyn på grund av pandemin. 

Hos äldreboenden har tillsyn skett av rökfria miljöer och inomhustemperaturer. Brister har noterats gällande 
skyltning av rökförbud vid entréer. 

För vårdboenden kommer tillsyn ske under hösten. För mindre vårdboenden är fokusområde ventilation och 
temperatur och för större vårdboenden är fokus buller och ljus. 

Tillsynen leder till att barn, unga och gamla människors hälsa främjas och ger dem trygga miljöer, vilket också 
är viktigt utifrån hälso- och barnperspektivet. 

Indikatorer Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än 
industrin i ton per invånare. (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) Värdet för 2018 publiceras 
under hösten 2020. 
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Indikatorer Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

Antal resor per invånare gjorda med 
kollektivtrafik. (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

74 45    

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken 
(%) (Källa: Sveriges Ekokommuner) 95% 100%    

Andel förnybar och återvunnen energi i 
kommunala lokaler (%) (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

99% 99%    

Transportenergi i kilowattimmar (kWh) för 
kommunens tjänsteresor med bil per 
årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner) 

354 328    

Koldioxidutsläpp från kommunens 
tjänsteresor med bil i ton per årsarbetare. 
(Källa: Sveriges Ekokommuner) 

0,14 0,1    

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 4 i % 
- Flickor.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar 
metod utifrån hälsosamtal med elever.) 

89% 85% 88%   

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 4 i % - Pojkar. 
(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod 
utifrån hälsosamtal med elever.) 

90% 88% 93%   

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 8 i % 
- Flickor.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar 
metod utifrån hälsosamtal med elever.) 

73% 70% 77%   

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 8 i % 
- Pojkar.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar 
metod utifrån hälsosamtal med elever.) 

81% 84% 92%   

Andelen elever som har skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet, Gymnasiet ÅK 1 i% 
- flickor. 

58% 70% 68%   

Andelen elever som har skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet, Gymnasiet ÅK 1 i% 
- pojkar. 

61% 80% 88%   

Avfall från hushåll ska minska med 30% per 
invånare från 2020 till 2030. Startvärde 100, 
målvärde 2030 är 70. 

 100    
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Indikatorer Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

Avfall från kommunens verksamheter ska 
minska med 40 % per heltidsanställd. 
Startvärde 100, målvärde 2030 är 60. 

 100    

2.2.1 Nämnderna ska genom sin myndighetsutövning och i sitt tillsynsarbete skapa 
förutsättningar för en hälsosam livsmiljö och verka för att Kungsbacka växer hållbart. 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Nämnderna ska med stöd av bestämmelserna i sina speciallagstiftningar* verka för att utvecklingen av samhället 
sker med väl avvägd påverkan på miljön, samtidigt som hälsosamma livsförhållanden för människor skapas.  
 
 
(*Miljöbalken, Plan- och Bygglagen, Livsmedel, - alkohol-, och tobakslagen.) 

Fokusområde 
Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt 
Borgmästaravtalet för att bli en av de främsta kommunerna inom miljö- och klimatfrågor. 

Nämndens bedömning 

 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 
Under perioden har byggnadsnämndens och nämnden för Miljö & Hälsoskydds grunduppdrag "mappats" mot de 
globala målen och Sveriges miljömål. Arbetet fortsätter med analys och visualisering av resultatet. Varje år görs 
ett Hållbarhetsbokslut som visar på förflyttningen mot ett mer hållbart Kungsbacka. Mappningen kommer att 
förtydliga nämndernas bidrag till ett mer Hållbart Kungsbacka. 

Nämndernas uppdrag är enligt lagstiftningen att "säkerställa en god och hälsosam miljö för nuvarande och 
kommande generationer". 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydds beslutade behovsutredning enligt Miljösamverkan Väst  modell prioriterar 
miljötillsyn enligt de nationella miljömålen, globala hållbarhetsmålen, åtgärder utifrån vattendirektivet samt 
nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken. Strategin är ett verktyg för Sveriges kommuner för att uppnå 
en effektiv och likvärdig tillsyn. Sammantaget så ligger Miljö & Hälsoskydd i bra fas med tillsynen. Nämnden 
för Miljö & Hälsoskydd får regelbunden uppföljning och beslutar om omprioritering om så skulle behövas. 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd bestämmer inriktningen på miljö- och hälsoskyddstillsynen i kommunen. 

Den nationella kontrollplanen för livsmedel säkerställer likvärdiga livsmedelskontroller över hela landet. I 
Kungsbacka har flertalet avvikelser som hittats berott på bristfällig märkning av produkter och bristande 
livsmedelshygien. Avvikelser följs upp så att verksamheterna vidtagit tillräckliga åtgärder för god hälsa hos 
invånarna och att livsmedlen är säkrare. 

Byggnadsnämnden utgår från plan- och bygglagen som styr att byggnader ska vara tillgängliga och användbara 
för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga och att människor inte utsätts för skadliga 
luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer, radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. 
Den byggda miljön ska också ge skönhetsupplevelser och trevnad. 

Nämndernas uppdrag bidrar till i hög grad till hållbar utveckling i Kungsbacka. 
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Indikatorer Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

Uppföljning av följsamhet mot översiktsplan 
gällande förhandsbesked   27%   

2.2.2 Nämnderna ska verka för att miljökvalitetsnormer för vatten följs. 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Vid prövning, tillsyn och rådgivning ska hänsyn tas till åtgärdens påverkan på vattenförekomster och små 
vattendrag för att möjliggöra att miljökvalitetsnormer för vatten kan uppnås. 

Fokusområde 
Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt 
Borgmästaravtalet för att bli en av de främsta kommunerna inom miljö-och klimatfrågor. 

Nämndens bedömning 

 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 
Målet är ett långsiktigt mål med en horisont på flera år. Ett urval av insatser i perioden är: 

Förvaltningsövergripande vattengrupp: 

Kungsbacka kommun växer starkt och den pågående stadsutvecklingen påverkar våra vattenmiljöer och skapar 
både möjligheter och utmaningar i arbetet med att nå våra vattenrelaterade miljömål. Kortsiktigt finns behov av 
att inte miljökvalitetsnormerna hindrar en utveckling av Kungsbacka stad. Miljökvalitetsnormer är rättsligt 
bindande genom Miljöbalken och således en av ingripandegrunderna för länsstyrelsen vid detaljplaneprocessen. 

Kommunens samhällsbyggnadsförvaltningar (SBK, TE, BM) är i uppstarten för att stärka arbetet med att 
samordna och utveckla arbetet rörande strategisk vattenförvaltning. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp 
håller på att bildas och arbetet kommer inledningsvis ha sin utgångspunkt i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 
och framförallt de åtgärder som specifikt rör kommunerna. Genom att skapa ett sammanhållet arbetssätt får man 
ett bra underlag för att fatta beslut om nyttjande, utveckling och skydd av kommunens vatten men arbetssättet 
genererar också förutsättningar för en mer effektiv resurshantering internt. 

Tillsynsarbetet 

Tillsynen av avloppsanläggningar är ett viktigt tillsynsområden för att minska påverkan på vattenförekomster. 
Tillsynen utgår från en riskklassning och berörda tillsynsobjekt finns med i tillsynsplanen. Andel utförd tillsyn 
av små avlopp är i fas. 

Arbetet med att inventera vattenskyddsområde pågår. Inventeringen syftar till att uppmärksamma brister som 
kan påverka dricksvattnet negativt. Förändringar sker långsamt och arbetet utförs under många år för att kunna 
påvisa positiva effekter av tillsynsarbetet. 

Förvaltningen haft ett särskilt fokus på tillsyn av lantbruk som ligger nära vattendrag. Hittills har 25 % av 
lantbruksobjekten fått tillsyn som ligger nära en vattenförekomst. Tillsynen syftar till att få en positiv påverkan 
på vattendragen och att miljökvalitetsnormerna följs. 
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2.2.3 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ska verka för en hälsosam inomhusmiljö i de lokaler 
som används för barn och unga, samt för de lokaler som används för vård och 
omsorg. 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ska ha extra fokus i sin tillsyn på ljus, buller, ventilation och luftkvalitet i 
undervisningslokaler, vård- och omsorgsboenden samt särskilda boenden och aktivt verka för att gällande 
lagstiftning efterlevs.  
 
(Prioritering och detaljplanering sker i den treåriga tillsynsplanen som revideras årligen.) 

Fokusområde 
Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer. 

Nämndens bedömning 

 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 
Förskolor: 

Under 2022 har fokusområdet för tillsynen på förskolor varit ljud. Tillsynen går enligt plan och drygt 70 % har 
fått tillsyn inom detta fokusområde. Resterande förskolor kommer att få tillsyn under hösten. 

Hittills genomförd tillsyn har visat att förskolorna arbetar aktivt med buller och vidtar olika åtgärder för en 
hälsosam inomhusmiljö. Det har inte varit några problem med byggnader däremot har det varit ljud från själva 
verksamheten. Någon enstaka har behövt undersöka akustik i sina lokaler efter utförd tillsyn. 

Tillsyn har även skett av rökfria miljöer. De flesta förskolor har god rutin för rökfria miljöer inom sin 
verksamhet. 

Skolor: 

Fokusområden för tillsynen på skolor under 2022 har varit ljud, ljus och energieffektivisering. Tillsynen går 
enligt plan och hälften av skolorna har fått tillsyn, resterande kommer att få tillsyn under hösten. 

Hittills genomförd tillsyn har visat att skolorna arbetar aktivt med ljud- och ljusfrågorna och vidtar olika 
åtgärder när och om det uppstår problem i lokalerna eller verksamheterna. Skolverksamheterna är också på olika 
nivåer insatt i energifrågorna, men kan behöva arbeta med det ännu mer på ett strategiskt plan. 

Tillsyn har även skett av rökfria miljöer. Av hittills genomförd tillsyn visar skolorna att de har en god rutin för 
rökfria miljöer. 

Äldreboenden: 

Den planerade tillsynen avseende luftkvalitet och ventilation för äldreboenden har genomförts enligt plan. 
Projektet påbörjades under våren och har gjorts via brevtillsyn på grund av pandemin. 

Hos äldreboenden har tillsyn skett av rökfria miljöer och inomhustemperaturer. Brister har noterats gällande 
skyltning av rökförbud vid entréer. 

För vårdboenden kommer tillsyn ske under hösten. För mindre vårdboenden är fokusområde ventilation och 
temperatur och för större vårdboenden är fokus buller och ljus. 

Tillsynen leder till att barn, unga och gamla människors hälsa främjas och ger dem trygga miljöer, vilket också 
är viktigt utifrån hälso- och barnperspektivet. 
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Indikatorer Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

Uppföljning av utförd tillsyn utifrån beslutad 
tillsynsplan för berört tillsynsområde. Uppnått Uppnått Uppnått   

2.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige 

Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor. 
- I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan 
mellan näringsliv och utbildning. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Bygg & Miljö har stort fokus på det kommungemensamma initiativet "Lätt & Rätt". Syftet med arbetet är att få 
nöjdare kunder som kommer leda till Västsveriges bästa företagsklimat. 2022 är det fokus på kommunikation 
och under året pågår en gedigen utbildning i hur man kan skriva och tala enkelt som all personal deltar i. 

Under 2022 har förvaltningen sökt upp ett flertal företag för att ha dialog om hur vi på bästa sätt arbetar ihop i 
framtiden. Dessa samtal har fått mycket positiv feedback från företagen. Kundens behov och önskemål står i 
centrum, och effekten av dessa samtal är att förståelsen för våra kunder ökar hos personalen. För många har 
förhållningssättet i Lätt & Rätt blivit naturligt i vår myndighetsutövning. 

Den pågående digitaliseringen av verksamheternas tjänster ger effekten av bland annat förbättrad självservice 
för våra kunder och i förlängningen ger det mer tid för ren handläggning av ärenden. 

Fortsatta utmaningar finns på bygglovssidan i NKI-mätningarna. Vi ser ännu ingen effekt på utfallet för 
Bygglovs totala värde efter insatserna inom Lätt & Rätt. Den parameter som påverkar NKI-värdet allra mest är 
handläggningstiderna. Under har handläggningstiderna för bygglovshandläggning kraftigt sänkts. Median för 
helåret per augusti är 4,7 veckor och för företagsärenden är median 4,0 veckor. Median för 2021 är 9,4 veckor. 
Förvaltningen gör bedömningen att detta kommer att ge genomslag i NKI-mätningarna framöver. 

De andra verksamhetsområdena visar goda resultat och har gjort det under flera års tid. 

Indikatorer Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

Insikt, SKRs servicemätning av 
kommunernas myndighetsutövning för 
företag. Nöjd-kund-index utifrån sammanvägt 
betygsindex 0-100, för hur företag i 
kommunen bedömer Kungsbacka kommuns 
myndighetsutövning, vilket är en viktig del av 
företagsklimatet. 

62 66 66   

Svenskt Näringslivs attitydundersökning av 
kommuners företagsklimat. Medelvärde 
utifrån skala 1-6, där företag bedömer 
företagsklimatet i Kungsbacka kommun. 

3,4 3,3 3,5   

Sysselsatt dagbefolkning, antal 27 610 27 384    

Andel av sysselsatt dagbefolkning inom 
Göteborgsregionen 5% 5,1%   5% 
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Indikatorer Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

Företagsamhet, andel av invånare 16–74 år      

Antal nystartade företag per 1 000 invånare 
16–64 år (etableringsfrekvens)      

2.3.1 Nämnderna ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till att 
företagare i Kungsbacka är nöjdare. 

Beslutats av 
Nämnd 

Fokusområde 
Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor. 

Nämndens bedömning 

 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 
Bygg & Miljö har stort fokus på det kommungemensamma initiativet "Lätt & Rätt". Syftet med arbetet är att få 
nöjdare kunder som kommer leda till Västsveriges bästa företagsklimat. 2022 är det fokus på kommunikation 
och under året pågår en gedigen utbildning i hur man kan skriva och tala enkelt som all personal deltar i. 

Under 2022 har förvaltningen sökt upp ett flertal företag för att ha dialog om hur vi på bästa sätt arbetar ihop i 
framtiden. Dessa samtal har fått mycket positiv feedback från företagen. Kundens behov och önskemål står i 
centrum, och effekten av dessa samtal är att förståelsen för våra kunder ökar hos personalen. För många har 
förhållningssättet i Lätt & Rätt blivit naturligt i vår myndighetsutövning. 

Den pågående digitaliseringen av verksamheternas tjänster ger effekten av bland annat förbättrad självservice 
för våra kunder och i förlängningen ger det mer tid för ren handläggning av ärenden. 

Fortsatta utmaningar finns på bygglovssidan i NKI-mätningarna. Vi ser ännu ingen effekt på utfallet för 
Bygglovs totala värde efter insatserna inom Lätt & Rätt. Den parameter som påverkar NKI-värdet allra mest är 
handläggningstiderna. Under har handläggningstiderna för bygglovshandläggning kraftigt sänkts. Median för 
helåret per augusti är 4,7 veckor och för företagsärenden är median 4,0 veckor. Median för 2021 är 9,4 veckor. 
Förvaltningen gör bedömningen att detta kommer att ge genomslag i NKI-mätningarna framöver. 

De andra verksamhetsområdena visar goda resultat och har gjort det under flera års tid. 

Indikatorer Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

NKI totalt värde, Nöjd-Kund-Index, bygglov 40 40 44 44 62 

NKI totalt värde, Nöjd-Kund-Index, miljöskydd 60 65 64 63 72 

NKI totalt värde, Nöjd-Kund-Index, livsmedel 74 72 76 77 78 

NKI totalt värde, Nöjd-Kund-Index, servering 76 72 81  78 

Handläggningstid bygglov företagsärenden 
(tid från komplett ansökan till beslut), 10 
veckor 

   5 10 

Handläggningstid nybyggnadskarta, 15 dagar     15 
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Indikatorer Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

Andel överklagade beslut som håller i 
överprövande instans - företagsärenden 
- (Miljöbalken och Plan- och bygglagen) 

     

NKI-värdena är preliminära och är en ögonblicksbild per 31/8 2022. NKI-värde för Servering har för få enkätsvar för att vid delår 2 

kunna få en ranking. Slutligt resultat publiceras i april/maj 2023. 

2.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 

Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla. 
- I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Att ta emot praktikanter, PRAO-elever och universitetsstudenter är ett effektivt sätt att marknadsföra 
kommunen, förvaltningen och våra yrken samtidigt som vi bäddar för en framtida god kompetensförsörjning. 
Vid ett flertal tillfällen har de personer som har gjort praktik stannat kvar på förvaltningen i en anställning. En 
annan positiv effekt av att erbjuda olika typer av praktikplatser är att det innebär en kompetenshöjning hos de 
medarbetare som är handledare. 

Hittills i år har Bygglovsavdelningen haft en LIA praktikant och verksamhetsstöd har haft en praktikant genom 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Kontakt är tagen med olika lärosäten, bland annat Göteborgs universitet, där 
dialog om framtida uppsatsarbeten är påbörjad. Under perioden har förvaltningen deltagit i två uppsatsarbete. 
Ett kring hälsofrämjande arbete genom intervju av HR-specialist och ett där förvaltningens jurist deltagit. 

Indikatorer Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. 
Meritvärdet utgörs av summan av de 17 
bästa betygen i elevens slutbetyg och kan 
max vara 340. 

238 246 239   

Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i 
kommunen. (Källa: Arbetsförmedlingen och 
SCB) 

2,2% 2,8% 2,6%   

Självkänsla och framtidstro för 
gymnasieelever år 2, index med skala 0–10 
enligt Skolenkäten som genomförs enligt 
Skolinspektionens skolenkät. Enkäten 
genomförs vartannat år. 

7,3  7,8   

Genomsnittligt betygspoäng för gymnasiets 
avgångselevers betygspoäng som kan vara 
max 20. 

13,8 14 14,3 14,5  

Andel vuxna personer som inte återkommit 
till försörjningsstöd inom ett år efter avslutat 
försörjningsstöd (%) 

78% 82% 67%   
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2.4.1 Nämnderna ska underlätta steget in i arbetslivet för ungdomar och unga vuxna. 

Beslutats av 
Nämnd 

Fokusområde 
Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla. 

Nämndens bedömning 

 Vi har nått målet 

Kommentar på nämndmål 
Att ta emot praktikanter, PRAO-elever och universitetsstudenter är ett effektivt sätt att marknadsföra 
kommunen, förvaltningen och våra yrken samtidigt som vi bäddar för en framtida god kompetensförsörjning. 
Vid ett flertal tillfällen har de personer som har gjort praktik stannat kvar på förvaltningen i en anställning. En 
annan positiv effekt av att erbjuda olika typer av praktikplatser är att det innebär en kompetenshöjning hos de 
medarbetare som är handledare. 

Hittills i år har Bygglovsavdelningen haft en LIA praktikant och verksamhetsstöd har haft en praktikant genom 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Kontakt är tagen med olika lärosäten, bland annat Göteborgs universitet, där 
dialog om framtida uppsatsarbeten är påbörjad. Under perioden har förvaltningen deltagit i två uppsatsarbete. 
Ett kring hälsofrämjande arbete genom intervju av HR-specialist och ett där förvaltningens jurist deltagit. 

Läs mer under avsnittet Personal - kompetensförsörjning. 

Indikatorer Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

Antal mottagna PRAO-elever från högstadiet   6  10 

Antal mottagna studenter från yrkeshögskola 
och universitet för praktik   3  2 

Antal mottagna övriga praktikanter   0  1 

Antal uppsatsarbeten som genomförts.     2 

2.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd 

Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det 
goda livet. 
- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med 
kommunen. 
- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt. 
- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Våren 2022 tog förvaltningen fram och beslutade om en projektportfölj om 11 prioriterade utvecklingsområden 
inom digitalisering och innovation, för perioden 2023 - 2025. Alla områden är igång. Ett initiativ från nämnden 
för Miljö & Hälsoskydd under våren 2022 efterfrågade möjlighet för självdeklaration som tjänst. I september 
har självdeklaration för tandläkare startat och projektet kommer att utvärderas och vara grunden till framtida 
utveckling. 
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Förvaltningen erbjuder ett stort antal e-tjänster till företag och privatpersoner vilket gör förvaltningen mer 
effektiv, tillgänglig, och ökar servicen för våra sökanden. I e-tjänsterna är det tydligt vilka uppgifter som krävs 
för att söka tillstånd eller anmäla ett ärende, vilket gör att det blir mer rätt från början och ger förutsättningar för 
en snabbare handläggning. 

Under perioden har förvaltningen arbetat med att integrera sina e-tjänster in i våra verksamhetssystem. Detta 
möjliggör automatiskt registrering och automatiska utskick av bekräftelsebrev, vilket innebär effektivare arbete 
för registratorer och handläggare. 

Digitala verktyg som införts är digitala checklistor vid bl a  tillsyn av avlopp samt folköl och tobak. Bygglov 
utökar vårens test av användning av läsplatta på tillsynsbesök till att omfatta andra platsbesök. Denna typ av 
digitalt handläggarstöd i fält möjliggör snabbare handläggning och återkoppling till kunden. Bygglov har 
driftsatt två nya automatiserade arbetsmoment. 

I det fortsatta utvecklingsarbetet ser vi ett behov av att öka samordning och systematik i arbetet för att maximera 
effekt och nytta för våra kunder. En aktivitet som pågår är införande av e-arkiv där invånare och företag själva 
på sikt kan ta del av allmänna handlingar, vilket ökar tillgänglighet och servicegrad. 

Samtliga medarbetare i Kungsbacka kommun kommer att genomföra en utbildning i Utvecklande 
medarbetarskap. Detta är ett led i satsningen kring Utvecklande Ledarskap som riktar sig till samtliga chefer. 
Ungefär hälften av förvaltningens medarbetare har gått utbildningen under våren, och resten är anmälda till 
höstens omgång. En effekt av denna insats är att alla medarbetare får samsyn i vad önskat beteende är i relation 
till kollegor, arbetsgivaren och till arbetsuppgifterna, vilket genom forskning visat sig vara gynnsamt för en god 
arbetsmiljö och trivsel. förvaltningens HR-specialist har under perioden utbildats för att kunna stötta chefer och 
grupper i det fortsatta arbetet med utvecklande medarbetarskap. 

Stort fokus läggs på arbetsmiljöfrågor och insatser som främjar en god arbetsmiljö för våra medarbetare. 
Chefers arbetsmiljö har stor påverkan på hur medarbetarnas arbetsmiljö är. Därför har förvaltningen inlett en 
insats kring chefers arbetsmiljö kopplat till UL (Utvecklande Ledarskap). Insatsen påbörjades under våren 2022 
genom kunskapshöjning inom effektfullt ledarskap, vilket kommer att fortsätta under hösten 2022 och våren 
2023. 

Kompetensutveckling genom skuggning (on the job training) är påbörjad. Samtliga medarbetare kommer att gå 
bredvid (skugga) en kollega under hösten 2022 våren 2023 för att lära, inspireras och motiveras av varandra. 

Indikatorer Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

DIMIOS, digital mognad och grundläggande 
digitala förutsättningar. Ny indikator från och 
med år 2020 

     

Hållbart medarbetarengagemang, ett index 
för medarbetarnas samlade uppfattning om 
områdena motivation, ledarskap och styrning, 
skala 1-100 enligt Medarbetarenkäten. 
Mätningen görs vartannat år. 

 78 78   

Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av 
max 180. Jämix beräknas utifrån nio 
nyckeltal med skala 1–20. 

91 91 103   

Invånarnas upplevelse om möjligheterna att 
aktivt delta i arbetet med utveckling av 
kommunen? (t.ex. medborgar-dialoger, 
samråd), (SCB:s medborgarundersökning) 
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Indikatorer Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

Invånarnas upplevelse av bemötande vid 
senaste kontakten med politiker, (SCB:s 
medborgarundersökning) 

     

Invånarnas upplevelse av bemötande vid 
senaste kontakten med tjänsteperson som 
arbetar i kommunen, (SCB:s 
medborgarundersökning) 

     

Antal e-tjänster      

2.5.1 Nämnderna ska genom ökad digitalisering möjliggöra en enklare vardag för invånare 
och företag. 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Nämnderna ska fortsätta utvecklingen av service med digitala tjänster som möjliggör en högre grad av 
självservice för kunden. Med ett digitalt arbetssätt och smarta tjänster ger förvaltningen kunderna en snabbare 
och bättre service och underlättar och effektiviserar också arbetet för medarbetare. 

Fokusområde 
Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt. 

Nämndens bedömning 

 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 
Våren 2022 tog förvaltningen fram och beslutade om en projektportfölj om 11 prioriterade utvecklingsområden 
inom digitalisering och innovation, för perioden 2023 - 2025. Alla områden är igång. Ett initiativ från nämnden 
för Miljö & Hälsoskydd under våren 2022 efterfrågade möjlighet för självdeklaration som tjänst. I september 
har självdeklaration för tandläkare startat och projektet kommer att utvärderas och vara grunden till framtida 
utveckling. 

Förvaltningen erbjuder ett stort antal e-tjänster till företag och privatpersoner vilket gör förvaltningen mer 
effektiva, tillgängliga, och ökar servicen för våra sökanden. I e-tjänsterna är det tydligt vilka uppgifter som 
krävs för att söka tillstånd eller anmäla ett ärende, vilket gör att det blir mer rätt från början och ger 
förutsättningar för en snabbare handläggning. En ny kommungemensam e-tjänstplattform gör att förvaltningen 
bearbetar om alla sina e-tjänster. När det är klart kommer förvaltningen att marknadsföra e-tjänsterna för våra 
invånare och företag för att öka användningen av dem. 

Under perioden har förvaltningen arbetat med att integrera sina e-tjänster in i våra verksamhetssystem. Detta 
möjliggör automatiskt registrering och automatiska utskick av bekräftelsebrev, vilket innebär effektivare arbete 
för registratorer och handläggare. 

Digitala verktyg som införts är digitala checklistor vid bl a  tillsyn av avlopp samt folköl och tobak. Bygglov 
utökar vårens test av användning av Ipad på tillsynsbesök till att omfatta andra platsbesök. Denna typ av digitalt 
handläggarstöd i fält möjliggör snabbare handläggning och återkoppling till kunden.  Bygglov har driftsatt två 
nya automatiserade arbetsmoment. 

I det fortsatta utvecklingsarbetet ser vi ett behov av att öka samordning och systematik i arbetet för att maximera 
effekt och nytta för våra kunder. En aktivitet som pågår är införande av e-arkiv där invånare och företag själva 
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på sikt kan ta del av allmänna handlingar, vilket ökar tillgänglighet och servicegrad. 

Indikatorer Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

Nyttjandegrad e-tjänster     80% 

NKI totalt värde, Nöjd-Kund-Index, bygglov 40 40 44 44 62 

NKI totalt värde, Nöjd-Kund-Index, miljöskydd 60 65 64 63 72 

NKI totalt värde, Nöjd-Kund-Index, livsmedel 74 72 76 77 78 

NKI totalt värde, Nöjd-Kund-Index, servering 76 72 81  78 

Nyttjandegrad e-tjänst "Söka bygglov och 
göra anmälan" (mätning bygglov)    73% 60% 

Nyttjandegrad e-tjänst "Söka bygglov och 
göra anmälan" (mätning anmälan)    61% 70% 

Handläggningstid  prövning registrering av 
livsmedelsanläggning - från komplett 
anmälan till beslut -  (analog ansökan), 5 
arbetsdagar. 

   8  

Handläggningstid prövning registrering av 
livsmedelsanläggning - från komplett 
anmälan till beslut -(digital ansökan), 24 
timmar 

     

NKI-värdena är preliminära och är en ögonblicksbild per 31/8 2022. NKI-värde för Servering har för få enkätsvar för att vid delår 2 

kunna få en ranking. Slutligt resultat publiceras i april/maj 2023. 

2.5.2 Nämnderna har en god arbetsmiljö och ett utvecklande ledar- och medarbetarskap. 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Nämnderna har en arbetsmiljö som bidrar till trivsel, samarbete, utveckling och effektivitet. Vi erbjuder en trygg 
och säker arbetsplats med hälsofokus och ett systematiskt arbetsmiljöarbete med hög kvalitet. 

Fokusområde 
Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare. 

Nämndens bedömning 

 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 
Samtliga medarbetare i Kungsbacka kommun kommer att genomföra en utbildning i Utvecklande 
medarbetarskap. Detta är ett led i satsningen kring Utvecklande Ledarskap som riktar sig till samtliga chefer. 
Ungefär hälften av förvaltningens medarbetare har gått utbildningen under våren, och resten är anmälda till 
höstens omgång. En effekt av denna insats är att alla medarbetare får en samsyn i hur önskat beteende är mot 
sina kollegor, mot arbetsgivaren och mot arbetsuppgifterna vilket genom forskning visat sig vara gynnsamt för 
en god arbetsmiljö och trivsel. HR-specialist har under perioden utbildats till certifierad spelledare för att kunna 
stötta chefer och grupper i det fortsatta arbetet med utvecklande medarbetarskap. 

Stort fokus läggs på arbetsmiljöfrågor och insatser som främjar en god arbetsmiljö för våra medarbetare. 
Chefers arbetsmiljö har stor påverkan på hur medarbetarnas arbetsmiljö är. Därför har förvaltningen inlett en 
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insats kring chefers arbetsmiljö kopplat till UL (Utvecklande Ledarskap). Insatsen påbörjades under våren 2022 
genom kunskapshöjning inom effektfullt ledarskap, vilket kommer att fortsätta under hösten 2022 och våren 
2023. 

Kompetensutveckling genom skuggning (on the job training) är påbörjad. Samtliga medarbetare kommer att gå 
bredvid (skugga) en kollega under hösten 2022 våren 2023 för att lära, inspireras och motiveras av varandra. 

Indikatorer Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

Motivation och ledarskap (HME, hållbart 
medarbetarengagemang. Helt värde.)  78,4 76,5   

Andel medarbetare som utbildats i 
Utvecklande medarbetarskap (UM).     30% 
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3  Uppföljning direktiv 

Direktiv är det mest konkreta sätt kommunpolitikerna styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som 
ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara 
ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda 
till en viss tidpunkt. Tjänstepersonerna har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man 
genomfört direktiven. 

3.1 Byggnadsnämnden ska korta handläggningstiden för 
bygglovsärenden. 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Målsättning uppnådd under 2022: 
 
Median handläggningstid för bygglovsärenden (exklusive förhandsbesked) under tio veckor för privatpersoner. 
Median handläggningstid för bygglovsärenden (exklusive förhandsbesked) under åtta veckor för företagskunder. 

Kommentar 
Bygglovsavdelningen har sänkt sina handläggningstider till 4,7 veckor. För företagsärenden är median 4,0 
veckor. Det innebär att det blir en mycket bättre upplevelse för våra kunder. 

Indikatorer Utfall 2022 

Status direktiv  

3.2 Byggnadsnämnden ska arbeta aktivt med OVK-tillsyn*.(*OVK= 
obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader.) 

Beslutats av 
Nämnd 

Kommentar 
Bygglovsavdelningen håller på att bygga upp en systematik för att kunna arbeta med proaktiv tillsyn av 
ventilationssystem. Under året har protokoll från mer än 30 stora pärmar digitaliserats. Ungefär hälften av dem 
är registrerade i ärendehanteringssystemet. Fram till årsskiftet kommer resten av protokollen att registreras, och 
alla system kommer att kopplas till kartan. När det är gjort är vi redo för uppsökande OVK-tillsyn. Än så länge 
är det ingen som märket av någon nytta, men när vi har byggt klart grunden så kommer vi att kunna bidra till en 
bättre luftkvalitet inomhus. 
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4  Verksamhetsmått 

4.1 Analys verksamhetsmått 

4.2 Prestationsmått 

  Namn Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

 
Handläggningstid prövning värmepump- 
från komplett ansökan/anmälan till 
beslut. 14 arbetsdagar 

   16 13 

 

Handläggningstid  prövning registrering 
av livsmedelsanläggning - från komplett 
anmälan till beslut -  (analog ansökan), 
5 arbetsdagar. 

    8 

 

Handläggningstid prövning registrering 
av livsmedelsanläggning - från komplett 
anmälan till beslut -(digital ansökan), 24 
timmar 

     

 
Handläggningstid från ärende komplett 
till beslut för bygglov, en- och 
tvåbostadshus, veckor median 

8 10 13 16 7 

 Nybyggnadskartor 105 233 262 240 124 

 Husutstakningar 294 259 257 298 196 

 Lägeskontroller 176 113 110 124 102 

 
Handläggningstid från ärende komplett 
till beslut, bygglov privatpersoner 
(veckor median) 

    5 

 
Handläggningstid från ärende komplett 
till beslut, bygglov företag (veckor 
median) 

    5 

 Ärendebalans - alla ärenden     112% 

Utfallet per värde är per 31 augusti 2022. 

4.3 Effektmått 

  Namn Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

 
Antal påbörjade bostäder (beviljade 
bygglov) - en- och tvåbostadshus 156 181 149  131 

 
Antal påbörjade bostäder (beviljade 
bygglov) - lägenheter i flerbostadshus 209 144 168  408 

 
Andel levererade nybyggnadskartor 
inom 15 arbetsdagar (i procent)    30,7% 12% 
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  Namn Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

 
Andel bygglovsärenden som klarar 
lagstadgad handläggningstid (10 
veckor) 

    72% 

 
Andel rätt vid överprövning - Av beslut 
tagna av Länsstyrelsen innevarande år     72,5% 

 
Antal färdigställda bostäder (beviljade 
slutbesked) - En- och tvåbostadshus     159 

 
Antal färdigställda bostäder (beviljade 
slutbesked) - lägenheter i 
flerbostadshus 

    184 

Utfallet per värde är per 31 augusti 2022. 
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5  Personal 

5.1 Kompetensförsörjning 

5.1.1 Attrahera/rekrytera 

Förvaltningsspecifik digital introduktion har under perioden lanserats börjat användas vid nyrekryteringar. 
Avsnitt läggs till löpande allt eftersom behov uppstår. Effekten av en gemensam introduktion är att nya 
medarbetare tidigt får viktig information om förvaltningen vilket underlättar att de snabbt kommer in i sina 
uppdrag. Syftet är också att de direkt får kännedom om hela förvaltningen och inte enbart den enhet deras 
uppdrag ligger inom. 

Att ta emot praktikanter är en viktig uppgift för att arbeta med vårt externa arbetsgivarvarumärke samt att möta 
och förhoppningsvis locka framtidens arbetstagare till oss. Bygglovsavdelningen har haft en LIA-praktikant 
under våren som även hjälp till med administrativa uppgifter innan och efter praktikperioden. Verksamhetsstöd 
har haft en praktikant genom arbetsmarknadspolitisk åtgärd.  

Sammanhållen praoprocess för hela förvaltningen är framtagen och testad under perioden. Praoeleverna får 
under sin praktikperiod insikt i alla förvaltningens verksamheter. Utsedd grupp planerar och håller samman 
praoperioden. Effekten av detta blir att vi arbetar mer som en förvaltning samt att det blir en strukturerad och 
bra period för våra elever. Positiv respons har inkommit efter periodens PRAO. 

En del i att kunna attrahera nya medarbetare handlar om att ha konkurrenskraftiga lönenivåer. Jämförelser görs 
därför kontinuerligt med omkringliggande kommuner liksom kommuner inom Göteborgsregionen. 

5.1.2 Utveckla/behålla 

Under året har gemensamma utvecklingsdagar genomförts med samtliga chefer och strategiska ledarroller inom 
förvaltningen, under begreppet "Mötesplats ledare". Vidare har chefer från förvaltningen deltagit i Kungsbackas 
utvecklingsprogram ”Leda i utveckling”. Förvaltningen har även haft deltagare i aspirantprogrammet "Jag vill 
bli chef"  samt deltagare till "Leda utan att vara chef" för medarbetare med ledarupprdag. 

2022 genomförs en kommunövergripande hälsosatsning, all verksamhet har erbjudits de möjligheter som 
kommer med satsningen. Eftersom det finns stora skillnader i förutsättningar så behöver verksamheten själv 
kunna välja och bedöma vilka aktiviteter som passar för dem. 

En annan kommunövergripande satsning är att utbilda alla i "Utvecklande medarbetarskap. Detta kommer att 
innebära olika möjligheter för verksamheterna att arbeta med utveckling av kultur och arbetsmiljö. Utvecklande 
medarbetarskap är baserat på tillit, engagemang, förtroende samt var och ens personliga ansvar. Det är positivt 
för både medarbetare och för organisationen i stort då ett utvecklande medarbetarskap i team främjar 
motivation, ökad arbetsglädje och ökat engagemang men också ökat välmående på jobbet och personlig 
utveckling. HR-specialist har utbildats i verktyg för att arbeta med utvecklande medarbetarskap bland annat ett 
spel som erbjuder en roligt och kreativt sätt att utvecklas genom. 

Implementering av en ny modell för medarbetarsamtal och användning av ny mål-och utvecklingsplan är 
påbörjad. Detta ska leda till att dialogen mellan chef och medarbetare stärks och att mål, individuellt och för 
gruppen, blir tydligare och går att följa upp på ett bättre sätt. 
 
Under perioden har förvaltningen fortsatt det löpande arbetet med planering för befintligt och kommande 
kompetensförsörjningsbehov. Kompetensförsörjningsbehov och planering för åtgärder har analyserats av 
verksamhetscheferna ihop med förvaltningschef, HR, utvecklingsledare och ekonom, vilket får ökad förståelse 
för förvaltningens behov som helhet. Aktiviteter på enhets- och förvaltningsnivå sammanställs i en plan som 
löpande följs upp. Exempel på aktiviteter som genomförts hittills i år är planering för en aktivitet som innebär 
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att medarbetarna ska få skugga en kollega inom ett annat område för kunskapsutbyte. Aktiviteten startar upp 
under hösten och sträcker sig ett år framåt. Bygglovsavdelningen har genomfört en pilot som innebär att några 
bygglovshandläggare har tilldelats seniora uppgifter. Detta med syfte att samordna processen, öka kvaliteten och 
skapa karriärmöjligheter. Utvärdering av pilotperioden pågår, därefter tas beslut om eventuell fortsättning. Ett 
annat exempel på aktivitet utifrån vår kompetensförsörjningsplanering är tillsättning av enhetschef för 
verksamhetsstöd. 

Kompetensutveckling, som är en del av kompetensförsörjningsarbetet, sker löpande utifrån de individuella 
överenskommelserna samt utifrån behov som definierats i vår kompetensförsörjningsplan. Förvaltningens syn 
på kompetensutveckling kan visualiseras enligt nedan pyramid, där fokus ligger på lärande inom det dagliga 
arbetet. 

 

Arbetsmiljöarbetet är viktigt för att medarbetare ska trivas och vilja vara kvar i organisationen. Under perioden 
har alla enheter fortsatt arbetet med så kallade PULS-mätningar för att fånga upp utvecklingsområden i 
arbetsmiljön tillsammans chef och medarbetare. Detta har fått effekten att arbetsmiljöfrågorna har fått större 
fokus på APT samt större delaktighet från medarbetarna. En upphandling av ett kommungemensamt digitalt 
verktyg för detta pågår centralt. 

För ha en bra struktur på det systematiska arbetsmiljöarbetet arbetar alla chefer utifrån gemensamt framtaget 
material kring olika teman på enheternas APT samt har gemensamma förberedelsemöten varje månad ihop med 
HR-specialist. I senaste uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet framkom att material kring 
arbetsmiljöverkets föreskrifter behöver tas fram, så dessa inte är kända i verksamheterna. Arbete med 
framtagande av detta material pågår och kommer att tas upp på APT i november. 

Chefers arbetsmiljö har stor betydelse för medarbetarnas förutsättningar att klara sina uppdrag och må bra på 
jobbet. En genomlysning av chefernas arbetsmiljö är genomförd och under perioden har en aktivitet kring 
organisatoriska och individuella förutsättningar för chefer startats upp. Insatsen kommer fortsätta året ut med ett 
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framtaget program av sju träffar med ledarskapskonsult Simon Elvnäs. 

  

  

5.1.3 Avsluta 

När en medarbetare slutar är det av värde att ta tillvara dennes erfarenheter och synpunkter som anställd. 
Samtliga medarbetare som slutar sin anställning på förvaltningen har ett avslutningssamtal med sin chef. 
Samtalen syftar till att medarbetaren ska få ett bra avslut av anställningen och ger möjlighet att utveckla 
verksamheten och ledarskapet. Samtalet syftar också till att kartlägga de kompetenser och ansvar som finns och 
planera för att överföra uppgifterna i arbetsgruppen eller för ersättaren. Att medarbetare slutar och går vidare i 
karriären är en naturlig del av arbetslivet. För oss som arbetsgivare är det dock av vikt att säkerställa att 
personalomsättning inte är en följd av brister på arbetsplatsen. Avslutningssamtalen har därför en viktig 
funktion även utifrån denna aspekt samt ger en ökad chans att medarbetaren lämnar organisationen med en 
positiv känsla. 

Av de avslutningssamtal som genomförts under perioden har framkommit orsaker som studier, flytt, önskan att 
prova något annat eller att man vill arbeta närmare hemmet. Vår bedömning är att det är naturliga orsaker till att 
avsluta sin anställning hos oss förutom i enstaka fall där hög arbetsbelastning angavs som orsak. 

Avslut av anställning som går att förutse, såsom pensionsavgångar, fångar vi upp och planerar för genom vårt 
kompetensförsörjningsarbete. För perioden har vi inte några pensionsavgångar. Vi tar tillvara den kompetens 
som konsulter som är inne har från andra kommuner och uppdragsgivare genom erfarenhetsutbyte med ordinarie 
personal. 

5.2 Analys personalmått 

Att beakta i analysen av nyckeltal är att statistiken från och med årsskiftet 2020 innefattar hela Bygg- och 

miljöförvaltningen. Därför blir jämförelser med tidigare perioder inte rättvisande då den statistiken är 

uppdelad på de tidigare respektive förvaltningarna. Att vi är en förhållandevis liten förvaltning är också bra att 
beakta vid analys av personalnyckeltal då relativt små faktiska förändringar kan få stora effekter för 

nyckeltalet.   

Personalomsättningen har ökat sedan årsskiftet vilket var väntat då vi har haft några avgångar tidigt på året. 
Personalomsättningen bedöms ligga på en låg och förväntad nivå för perioden. 

Definitionen av korttidsfrånvaro är dag 1-14 och långtidsfrånvaro är från dag 15-60. Den totala sjukfrånvaron 
innefattar all sjukfrånvaro inklusive längre än 60 dagar. Då förvaltningen är liten innebär enstaka fall av längre 
sjukskrivningar en stor påverkan på nyckeltalet sjukfrånvaro. 
Den totala sjukfrånvaron ligger något högre än samma period förra året. Förvaltningens bedömning är dock att 
sjukfrånvaron för perioden har legat på en normal nivå utan större anmärkningar. Ökningen av Covidfall genom 
omikronvarianten i början av året påverkade förvaltningens korttidsfrånvaro vilket syns i den totala 
sjukfrånvaron för perioden. Förvaltningen har under hela perioden följt sjukfrånvaron mycket noga och 
fortsätter att göra det då Covid förväntas öka igen under hösten. Förvaltningen har även en beredskap för att 
distansarbete åter kan komma att öka beroende på hur pandemin utvecklas under hösten. All sjukfrånvaro följs 
även upp på individnivå och handlingsplan och åtgärder för återgång i arbete tas fram. 

Andelen medarbetare som har en heltidsanställning är fortsatt hög på förvaltningen. Andelen heltidsanställda 
medarbetare har legat på en stabil nivå de senaste åren. Andel tjänstledigheter ingår inte i detta mått. Effekten av 
att medarbetare går ner i tid genom att vara partiellt tjänstlediga är att verksamheterna inte får ut lika många 
arbetstimmar. Vi arbetar därför lite extra med att göra noggranna bedömningar inför varje ansökan om 
tjänstledighet i de fall där inte rätten styrs enligt lag. 
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5.3 Resursmått 

  Namn 

Utfall jan 
2019 
- jun 
2019 

Utfall jan 
2020 -jun 

2020 

Utfall jan 
2021 -jun 

2021 

Utfall jan 
2022-jun 

2022 

 Andel deltid 6,5% 5% 1,9% 4,8% 

 Andel heltid 93,6% 95% 98,1% 95,2% 

 Andel kvinnor som har deltid  3,3% 1,5% 4,5% 

 Andel kvinnor som har heltid 94,6% 96,7% 98,5% 95,5% 

 Andel män som har deltid  7,7% 2,6% 5,3% 

 Andel män som har heltid 92% 92,3% 97,4% 94,7% 

 Anställda andel kvinnor 60,6% 61,2% 64,6% 65,5% 

 Anställda andel män 39,4% 38,8% 35,5% 34,6% 

 Anställda genomsnittlig sysselsättningsgrad 97,6% 98% 99,3% 98,3% 

 Anställda totalt 66 103 110 110 

 Antal medarbetare per chef 10 10,4 10 10 

 Antal medarbetare per enhetschef  18,8 20 20 

 Medarbetare 30 - 39 år 34,9% 36,9% 35,5% 37,3% 

 Medarbetare 40 - 49 år 21,2% 27,2% 26,4% 29,1% 

 Medarbetare 50 - 59 år 18,2% 22,3% 22,7% 23,6% 

 Medarbetare 60 år och äldre 12,1% 9,7% 7,3% 7,3% 

 Medarbetare yngre än 30 år 13,64% 3,88% 8,2% 2,73% 

 Medelålder 42 44 44 44 

 Pensionsavgångar    0 

5.4 Effektmått 

  Namn 
Utfall jan 
2019 -jun 

2019 

Utfall jan 
2020 -jun 

2020 

Utfall jan 
2021 -jun 

2021 

Utfall jan 
2022 -jun 

2022 

 Frisknärvaro 66,2% 69,5% 69,2% 64% 

 Frisknärvaro Kvinnor 61,5% 63% 61,8% 57,1% 

 Frisknärvaro Män 73,1% 80% 82,1% 75,6% 

 Korttidssjukfrånvaro 3% 2,7% 2,3% 3,3% 

 Korttidssjukfrånvaro Kvinnor 3,4% 3% 2,7% 3,6% 

 Korttidssjukfrånvaro Män 2,4% 2,3% 1,7% 2,7% 

 Långtidssjukfrånvaro  2,7% 2,8% 3,5% 

 Långtidssjukfrånvaro Kvinnor  4,2% 3,2% 5,2% 
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  Namn 
Utfall jan 
2019 -jun 

2019 

Utfall jan 
2020 -jun 

2020 

Utfall jan 
2021 -jun 

2021 

Utfall jan 
2022 -jun 

2022 

 Långtidssjukfrånvaro Män 0,7% 0,5% 2,1% 0,5% 

 Personalomsättning 6,6% 13,5% 1% 6,5% 

 Sjukfrånvaro Kvinnor 8% 7,1% 5,8% 8,8% 

 Sjukfrånvaro Män 3,1% 2,8% 3,8% 3,1% 

 Sjukfrånvaro Totalt 6% 5,5% 5,1% 6,7% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer 29,4% 33,3% 24% 35,9% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer Kvinnor 36,9% 41,1% 24,7% 40,8% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer Män 0% 2,9% 22,1% 11,8% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 29 år eller yngre  6,7% 2,7% 3,7% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 30-49 år  5,2% 4,1% 4,7% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 50 år eller äldre  5,9% 7,7% 11,5% 

 Sjukfrånvarodagar i snitt per anställd 12,3 10,6 9 10,7 
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6 Ekonomi 

6.1 Uppföljning drift delår 

Utfall och prognos 

Miljoner kronor Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Progno
s 2022 

Budgetav
vikelse 

Delår 
2021 

Delår 
2022 

Avvikels
e delår 

Byggnadsnämnden -1,2 -1,6 -1,3 0,3 -0,8 -0,9 -0,1 

        

Bygglov & Geodata        

Intäkter 33,5 33,5 34,1 0,6 23,0 21,6 -1,4 

Kostnader -50,6 -52,7 -54,0 -1,3 -33,0 -35,7 -2,7 

        

Miljö & Hälsoskydd        

Intäkter 14,6 16,4 15,4 -1,0 9,2 10,5 1,3 

Kostnader -31,9 -31,4 -30,7 0,7 -21,6 -20,1 1,5 

Periodens resultat -35,6 -35,8 -36,5 -0,7 -23,2 -24,6 -1,4 

Sammanfattning - text till kommunstyrelsen 
Resultat per augusti 

Resultatet per augusti jämfört med budget är -1,4 miljoner kronor. Byggnadsnämnden och Miljö & Hälsoskydd 
redovisar ett litet överskott på +0,2 miljoner kronor vardera för perioden. Geodata redovisar ett överskott på 
+1,1 miljoner kronor och Bygglov ett underskott på -2,9 miljoner kronor. Utfallet för Bygglov är ett resultat av 
det höga ärendeinflödet under föregående år. 

Utfall för perioden jämfört med samma period 2021  

Jämfört med samma period 2021 har de totala intäkterna minskat med 0,1 miljoner kronor medan kostnaderna 
ökat med 1,3 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av ökade personalkostnader. De övriga kostnaderna ligger 
på samma nivå som 2021. Den främsta orsaken till de ökade personalkostnaderna är förutom avtalsmässiga 
löneökningar den ökning av bygglovshandläggare som gjordes under hösten 2021. 

Helårsprognos 2022  

Per augusti är bedömningen att Bygg- och miljöförvaltningen kommer att redovisa ett underskott på -0,7 
miljoner kronor för helåret 2022. De totala intäkterna väntas avvika mot budget med -0,4 miljoner kronor och de 
totala kostnaderna -0,3 miljoner kronor. Underskottet avser ett planerat uttag ur resultatfonden som motsvarar 
kostnaden för en extra livsmedelsinspektör under 2022. Syftet är att beta av den kontrollskuld som 
livsmedelstillsynen har och stärka verksamheten i arbetet att ta fram en ny taxa för livsmedelskontrollen. Från 
och med 1 januari 2024 ska all livsmedelskontroll debiteras i efterhand. Förvaltningen har påbörjat 
omställningen och ett ärende om en ny taxa är på väg till kommunfullmäktige för beslut under hösten. 

Ärendeinflödet av bygglovsansökningar samt nybyggnadskartor och kartunderlag har återgått till nivåerna innan 
pandemin. Sedan i våras har förvaltningen inte längre någon kö för bygglovsärenden men det höga 
ärendeinflödet från 2021 har haft en eftersläpningseffekt. Per augusti har verksamheten reducerat 
bygglovsavgifter för 2,7 miljoner kronor. Under förutsättning att ärendeinflödet ligger kvar på normala nivåer 
och att vi har den bemanning vi planerat för räknar vi med att avgiftsreduktionerna endast kommer att ske 
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sporadiskt under hösten. Helårsprognosen för Bygglov visar på ett underskott, främst på grund av kostnader för 
bygglovskonsulter. 

Helårsprognosen för Geodata visar på ett positivt resultat med något högre intäkter och lägre kostnader är 
budgeterat. Helårsprognosen för Miljö & Hälsoskydd är -0,3 miljoner kronor. Intäkterna väntas bli lägre än 
budgeterat, på grund av lägre bemanning än planerat. För Byggnadsnämnden väntas ett litet överskott jämfört 
med budget. 

De främsta osäkerheterna i prognosen gäller ärendeingång i relation till bemanning. Bygg- och 
miljöförvaltningen är en tjänsteproducerande verksamhet som till 60 procent finansieras av avgifter. Att vi har 
rätt bemanning är avgörande för att våra verksamheter ska klara sina uppdrag och för en ekonomi i balans med 
budget. 

Analys och kommentarer - text till nämnden 
Resultat per augusti 

Resultatet per augusti är -1,4 miljoner kronor. De totala intäkterna avviker med -1,2 miljoner kronor mot budget 
och de totala kostnaderna med -0,2 miljoner kronor. Personalkostnaderna avviker med +1,8 miljoner kronor 
medan de övriga kostnaderna avviker mot budget med -2,0 miljoner kronor. 

Intäkter 

Per augusti har Bygglov reducerat avgiften för 236 ärenden till ett belopp av 2,7 miljoner kronor på grund av 
längre handläggningstider än lagstadgat. Verksamhetens ärendekö är bortarbetad under våren men 
avgiftsreduktionerna är en eftersläpningseffekt av den höga ärendeingången under 2020 och 2021. Trots 
reduktioner avviker intäkterna endast med -0,7 miljoner kronor jämfört med budget för perioden. 

Intäkterna för Geodata är i balans med budget för perioden. Antalet nybyggnadskartor och kartunderlag har 
återgått till nivåerna innan pandemin. Antalet lägeskontroller och utstakningar, som är sista delen i 
byggprocessen, är högre än 2021 till följd av det stora antalet bygglovsärenden under 2020 och 2021. 

Intäkterna för Miljö & Hälsoskydd avviker mot budget med -0,5 miljoner kronor. De förskottsbetalade årliga 
avgifterna avviker mot budget med -0,1 miljoner kronor och de rörliga avgifterna avviker med -0,4 miljoner 
kronor. Den främsta orsaken till avvikelsen är att verksamheten har haft lägre bemanning än planerat och en 
revidering av tillsynsplanen föreslås för beslut i september till nämnden för Miljö & Hälsoskydd. 

Kostnader 

Bygglov och Geodata redovisar totalt 1,1 miljoner kronor högre kostnader än budgeterat för perioden. 
Personalkostnaderna är 1,3 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen för Bygglov är +0,9 och för 
Geodata +0,4 miljoner kronor. För båda verksamheterna beror avvikelsen på lägre bemanning än planerat för 
perioden. 

De övriga kostnaderna avviker med sammantaget -2,4 miljoner kronor, -3,1 för Bygglov och +0,7 för Geodata. 
För Bygglov består avvikelsen av kostnader för bygglovskonsulter. Verksamheten har förlängt avtalen med 
bygglovskonsulterna för att täcka upp för lägre bemanning än planerat under perioden samt säkerställa att 
ärendekön betats av och inte kommer tillbaka. För Geodata förklaras överskottet i första hand med att avsatt 
budget för kartutveckling inte utnyttjats under perioden. 

Miljö & Hälsoskydd redovisar lägre kostnader för perioden på totalt +0,7 miljoner kronor. Personalkostnaderna 
avviker med +0,4 trots att en extra livsmedelsinspektör anställts som finansieras av resultatfonden. Det beror på 
lägre bemanning än planerat för miljöbalkstillsynen. De övriga kostnaderna avviker mot budget med +0,3 
miljoner kronor. Det i första hand avsatt budget för utbildningar som inte utnyttjats under perioden. 

Byggnadsnämnden redovisar ett överskott jämfört med budget per augusti på +0,2 miljoner kronor. Ungefär 
hälften avser arvoden, i första hand lägre personalomkostnader än budgeterat. Resterande del av överskottet 
avser övriga kostnader. 
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Utfall för perioden jämfört med samma period 2021 

Jämfört med samma period 2021 har de totala intäkterna minskat med 0,1 miljoner kronor medan kostnaderna 
ökat med 1,3 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av ökade personalkostnader. De övriga kostnaderna ligger 
på samma nivå som 2021. Den sammantagna avvikelsen mellan åren är 1,4 miljoner kronor. 

Intäkter 

Jämfört med samma period 2021 ligger de totala intäkterna på samma nivå och avviker endast med -0,1 mnkr. 
Intäkterna för Miljö & Hälsoskydd har ökat med +1,3 miljoner kronor medan intäkterna för Geodata minskat 
med -1,4 miljoner kronor. För Bygglov är intäkterna på samma nivå som förra året. 

Sammantaget är intäkterna för Bygglov på samma nivå som för 2021. Bygglovsavgifterna är något högre, +0,6 
miljoner kronor. Detta kompenseras av att sanktionsavgifter och övriga avgifter avviker med -0,6 miljoner 
kronor jämfört med samma period 2021. 

De totala reduktionerna för bygglovsavgifter är något lägre än för motsvarande period 2021. Utfallet per augusti 
2021 var 270 ärenden och knappt 3,0 miljoner kronor i uteblivna intäkter. För perioden januari till augusti 2022 
är utfallet 236 ärenden och 2,7 miljoner kronor. 

För Geodata har intäkterna minskat med -1,4 miljoner kronor. Utfallet för kartunderlag och nybyggnadskartor är 
lägre på grund av att ärendeinflödet återgått till nivåerna innan pandemin. Verksamheten har också lägre intäkter 
för mätuppdrag främst på grund av ett nytt avtal med systemförvaltningen Teknik som köper ett färre antal 
timmar än 2021. Minskningen kompenseras något av högre intäkter för lägeskontroller och utstakningar till 
följd av det höga ärendeinflödet under pandemin. 

För Miljö & Hälsoskydd har intäkterna ökat med +1,3 miljoner kronor jämfört med samma period 2021. De 
förskottsbetalade årliga avgifterna ligger på samma nivå som för 2021. De främsta förklaringarna till ökningen 
är att verksamheten har kunnat jobba på med färre förändringar än 2021. Under 2021 utförde verksamheten 
trängseltillsyn och införde en ny miljöbalkstaxa, vilket krävde mycket resurser. De rörliga intäkterna har ökat 
med 2,2 miljoner kronor medan bidrag, främst för trängseltillsyn, och övriga intäkter sammantaget minskat med 
0,9 miljoner kronor. 

Kostnader 

Jämfört med samma period 2021 är de totala kostnaderna 1,2 miljoner kronor högre. Personalkostnaderna har 
ökat med 1,3 miljoner kronor medan de övriga kostnaderna ligger på ungefär samma nivå som för 2021. 

Personalkostnaderna för Bygglov och Geodata är sammantaget 1,6 miljoner kronor högre jämfört med 2021. För 
Bygglov har personalkostnaderna för perioden ökat med 2,0 medan Geodata har 0,4 miljoner kronor lägre 
personalkostnader. För Bygglov beror ökningen på den utökning av handläggare som genomfördes under hösten 
2021. För Geodata beror tillfälligt lägre bemanning under 2022. De övriga kostnaderna har ökat med 1,1 
miljoner kronor. Det är konsultkostnader som står för ökningen, i första hand bygglovskonsulter. 

För Miljö & Hälsoskydd är personalkostnaderna 0,4 mnkr lägre än 2021. Detta förklaras av att bemanningen för 
miljöbalkstillsynen varit lägre än planerat under perioden. De övriga kostnaderna är 1,1 miljoner kronor lägre än 
för samma period 2021. Den främsta orsaken till minskningen är den engångskostnad för sanering på 0,9 
miljoner kronor som belastade resultatet 2021. Verksamheten hade även en livsmedelsinspektör på konsultbasis 
delar av föregående år. 

Kostnaderna för Byggnadsnämnden ligger på ungefär samma nivå som för 2021 och är knappt 0,1 mnkr högre 
för perioden. 

Helårsprognos 

Helårsprognosen för 2022 per augusti visar på ett litet underskott mot budget på -0,7 miljoner kronor. Beloppet 
avser ett planerat uttag ur resultatfonden som motsvarar kostnaden för en extra livsmedelsinspektör under 2022. 
Syftet är främst att beta av den kontrollskuld som livsmedelstillsynen har, men även att stärka upp verksamheten 



Byggnadsnämnden  Kungsbacka kommun 
Delårsrapport augusti 2022 
 

   

 32 

i arbetet att ta fram en ny taxa för livsmedelskontrollen. 

Intäkter 

De totala intäkterna väntas avvika mot budget med -0,4 miljoner kronor. Prognosen för Bygglov och Geodata 
visar på ett överskott på +0,6 miljoner kronor medan prognosen för Miljö & Hälsoskydd visar på ett underskott 
om -1,0 miljoner kronor. 

Bygglov och Geodata 

Helårsprognosen för intäkterna för Bygglov och Geodata visar på ett överskott jämfört med budget på +0,6 
miljoner kronor. Överskottet i prognosen avser Geodata. För Bygglov väntas intäkterna vara i balans med 
budget för helåret. 

För Bygglov har ärendeinflödet återgått till normala nivåer jämfört med tidigare år och sedan i våras har 
verksamheten inte längre några bygglovsärenden i kö. Trots detta har vi under perioden reducerat 
bygglovsavgifter för 236 ärenden till ett belopp på 2,7 miljoner kronor på grund av långa handläggningstider. 
Helårsprognosen för avgiftsreduktioner är totalt 3,0 miljoner kronor för året då vi väntar oss att 
avgiftsreduktioner endast kommer att ske sporadiskt från oktober. Under förutsättning att ärendeinflödet ligger 
kvar på normala nivåer och att vi har den bemanning vi planerat för räknar vi med att Bygglov kommer att nå 
årets intäktsbudget. 

För Geodata visar helårsprognosen på ett litet överskott jämfört med budget på +0,6 miljoner kronor. Det är i 
första hand för de senare stegen i bygglovsprocessen, lägeskontroll och utstakning där vi räknar med något 
högre intäkter än budgeterat. Detta på grund av den stora ärendeingången under 2020 och 2021. Men vi ser en 
viss osäkerhet när det gäller intäkterna för utstakningar som numera faktureras med ett momspåslag. Tidigare 
räknades detta som myndighetsutövning, vilket är momsfritt. Vår bedömning är att efterfrågan på denna tjänst 
kommer att minska på grund av kostnadsökningen som momspåslaget medför för våra kunder. Men det är svårt 
att bedöma hur snabbt denna utveckling kommer att ske. Vi har inte sett någon större minskning av efterfrågan 
ännu. Vi väntar också ett litet överskott för mätningsuppdragen då efterfrågan, främst från Teknik, är högre än 
budgeterat. Per augusti gör vi bedömningen att övriga intäktsposter kommer att vara i balans med budget. 

Miljö & Hälsoskydd 

Helårsprognosen för intäkterna visar på en avvikelse mot budget på -1,0 miljoner kronor. De förskottsbetalade 
årliga avgifterna väntas avvika med -0,1 och de rörliga avgifterna för prövning och tillsyn -1,4. Detta 
kompenseras av bidrag i första hand för trängseltillsyn och höga sjuklöner i början av året på totalt +0,5 
miljoner kronor. Avvikelserna gäller i första hand miljöbalkstillsynen. Den främsta orsaken till avvikelsen är att 
verksamheten har haft lägre bemanning än planerat och en revidering av tillsynsplanen föreslås för beslut i 
september till nämnden för Miljö & Hälsoskydd. 

Avgifterna för livsmedelskontroller och serveringstillstånd väntas avvika med -0,2 miljoner kronor. Det är de 
förskottsbetalade årliga avgifterna för livsmedelskontroller som avviker mot budget. Orsaken till det är att en 
anpassning genomförts till den nya livsmedelstaxan som väntas beslutas av kommunfullmäktige under hösten. 

Kostnader 

Helårsprognosen för kostnaderna visar på en negativ budgetavvikelse. De totala kostnaderna beräknas bli 0,3 
miljoner kronor högre än budget. De sammantagna personalkostnaderna avviker med +3,0 och de övriga 
kostnaderna -3,3 i prognoser per augusti. 

Bygglov och Geodata 

Personalkostnader för Bygglov väntas avvika mot budget med +2,1 miljoner kronor på grund av lägre 
bemanning än planerat under året. Avvikelsen beror på föräldraledighet, viss personalomsättning samt ett fåtal 
sjukskrivningar. 

Prognosen för de övriga kostnaderna visar på ett underskott jämfört med budget på -4,3 miljoner kronor. 
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Orsaken är högre kostnader för bygglovskonsulter än budgeterat. De totala konsultkostnaderna väntas bli drygt 
6,3 miljoner kronor för 2022. Eftersom konjunkturläget är osäkert ersättningsrekryterar verksamheten med 
försiktighet och har förlängt avtalen med konsulterna. Detta för att undvika att verksamheten har höga fasta 
kostnader vid en möjlig konjunkturnedgång. För att klara av att balansera korta handläggningstider och en 
varierad ärendeingång är det ett strategiskt val att verksamheten kan balansera med konsulter. 

För Geodata visar prognosen per augusti för helåret att kostnaderna kommer att vara lägre än budgeterat, +0,9 
miljoner kronor. Personalkostnaderna väntas bli 0,5 miljoner kronor lägre än budgeterat på grund av lägre 
bemanning än planerat under årets första månader, föräldraledighet samt tillfälliga vakanser vid 
ersättningsrekrytering. 

Prognosen för de övriga kostnaderna visar på ett litet överskott på 0,4 miljoner kronor. Den främsta osäkerheten 
i prognosen gäller kostnader för kartutveckling. Verksamheten har 1,0 miljoner kronor avsatta för 
kartutveckling och det är osäkert exakt hur stora kostnaderna blir under året. 

Miljö & Hälsoskydd 

Prognosen för helåret visar på ett överskott jämfört med budget på 0,7 miljoner kronor. Prognosen för 
personalkostnaderna per april är +0,2 miljoner kronor och för de övriga kostnaderna +0,5 miljoner kronor. 

Verksamheten anställt en livsmedelsinspektör som finansieras av resultatfonden under 2022. Syftet med denna 
tillfälliga utökning är att beta av den kontrollskuld som livsmedelstillsynen har, men även att stärka upp 
verksamheten i arbetet att ta fram en ny taxa för livsmedelskontrollen. Trots detta väntas de totala 
personalkostnaderna avvika mot budget med +0,2 miljoner kronor. Orsaken till det är lägre bemanning än 
planerat för miljöbalkstillsynen under perioden. 

Överskottet för de övriga kostnaderna gäller flera olika budgetposter där vi per augusti gör bedömningen att vi 
inte kommer att kunna utnyttja fullt ut under året. Det gäller till exempel resor, utbildningar och 
konsultkostnader. 

Byggnadsnämnden 

För Byggnadsnämnden visar prognosen på ett litet överskott på +0,3 miljoner kronor. Kostnaderna för arvoden 
väntas avvika mot budget med +0,2 miljoner kronor och de övriga kostnaderna med +0,1 miljoner kronor. 

Förändring helårsprognos 

Nämnd/förvaltning 
Helårsprognos delår 1 

(mkr) 
Helårsprognos delår 2 

(mkr) 
Förändring prognos 

(mkr) 

Byggnadsnämnden -0,7 -0,7 0,0 

Totalt -0,7 -0,7 0,0 

Text förändring helårsprognos - text till kommunstyrelsen 

6.1.1 Åtgärder vid budgetunderskott 

Åtgärder vid budgetunderskott - text till kommunstyrelsen 
Byggnadsnämnden planerar ett uttag ur resultatfonden på 0,7 miljoner kronor. Beloppet motsvarar kostnaden för 
en extra livsmedelsinspektör under 2022. Syftet är i första hand att beta av den kontrollskuld som 
livsmedelstillsynen har, men även att stärka verksamheten i arbetet att ta fram en ny taxa för 
livsmedelskontrollen. Från och med 1 januari 2024 ska all livsmedelskontroll debiteras i efterhand. 
Förvaltningen har påbörjat omställningen och ett ärende om en ny taxa för livsmedelskontroll är på väg till 
kommunfullmäktige för beslut under hösten. 

Arbetet med att beta av kontrollskulden löper på enligt plan och verksamheten kommer att vara i fas med den 
förskottsbetalade livsmedelskontrollen vid årsskiftet. 
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Planerat uttag ur resultatfond 

Planerat uttag ur resultatfond Belopp mkr 

Extra livsmedelsinspektör, kontrollskuld -0,7 

  

  

  

  

Summa -0,7 

6.2 Uppföljning investeringsbudget delår 

Utfall och prognos 

Miljoner kronor Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Budgetavvi
kelse 2022 Delår 2022 

Löpande årliga investeringar      

Utgifter -0,1 -0,2 -0,1 0,1 -0,1 

Övriga investeringar      

Inkomster      

Utgifter 0 -0,5 -0,5 0,0 -0,3 

Netto -0,1 -0,7 -0,6 0,1 -0,4 

Kommentarer - text till kommunstyrelsen 
Löpande årliga investeringar 

Nämndens budget för löpande årliga investeringar används för nyinvestering och reinvestering av olika typer av 
mätinstrument som i första hand används vid tillsyn eller mätningsuppdrag. Under perioden har nämnden 
investerat i två specialanpassade skärmar som används för stereokartering. Stereokartering kallas också 
flygfotogrammetri och innebär att man ur flygfotografier mäter terrängen och objekt på den för att framställa 
kartor. Geodataavdelningen arbetar med stereokartering för att uppdatera vår primärkarta utifrån den 
flygfotografering som genomförts. 

I dagsläget planeras inga fler löpande årliga investeringar, men förvaltningen har behov av att investera i ny 
utrustning och vi räknar med att genomföra fler investeringar till hösten. Per augusti är därför prognosen för 
helåret att vi kommer att utnyttja ca 50 tkr till av budgeten, vilket innebär att vi kommer att ha ett litet överskott 
mot budget för 2022. 

Övriga investeringar 

Nämnden har beviljats en övrig investering på 450 000 kronor under 2022 som gäller en utökning av 
kapaciteten för Mätningsenheten. Bakgrunden till investeringen är att Mätningsenheten sett en ökning av 
inflödet av mätningsuppdrag vilket med tidigare utrustning och arbetssätt inneburit längre handläggningstider. 
Investeringen omfattar en GNSS-mottagare, en totalstation, inredning till en lätt lastbil och kringutrustning. 
Investeringen innebär en utökning av antalet fordon med komplett mätutrustning som i kombination med 
ändrade arbetssätt möjliggör en ökad effektivitet och korta handläggningstider. 

Per augusti har GNSS-mottagaren, totalstationen samt en mindre drönare levererats. Däremot är leveranstiderna 
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för bilar mycket lång för tillfället och preliminärt leveransdatum av bil har flyttats fram till september. I väntan 
på att en bil levereras hyr verksamheten ett fordon för att komma igång med nya effektivare arbetssätt. 
Prognosen per augusti är att vi kommer att använda hela budgeten för övriga investeringar under 2022. 
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7 Viten och rättstvister 

Tvisten avser Rättsläge Tvistigt belopp 
(mkr) 

Hanterat i 
bokslut? 

Inga viten eller rättstvister föreligger    
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8 Verksamhet som utförs av externa aktörer 

Verksamhet Andel av 
verksamhetsvolym 

Kostnad för 
verksamhet 

 Delår 
2021 

Delår 
2022 

Delår 
2021 

Delår 
2022 

     

Verksamhet som utför av externa aktörer - text till kommunstyrelsen 
Detta avsnitt är inte aktuellt för Byggnadsnämnden. 



 

 
 TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum  

2022-09-01 
Diarienummer 

BN 2022-002389 
 

 
 
 
 
 
 
 
Initiativ från Socialdemokraterna Renée Sylvan och Lars Eriksson att lägga yttrande 
avseende motion från Eva Borg (S) om att Kungsbacka kommun ska ta fram en 
träbyggnadsstrategi 
 
Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Bygg- och miljöförvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 17 mars 2022 (§88) beslutade Byggnadsnämnden att lämna över sitt yttrande till 
kommunstyrelsen angående Eva Borgs (S) motion om att Kungsbacka kommun ska ta fram en 
träbyggnadsstrategi. Sista dagen att lämna yttranden var 4 april 2022.  
 
På Byggnadsnämndens sammanträde 16 juni väckte Renée Sylvan (S) och Lars Eriksson (S) ett 
initiativ om att Byggnadsnämnden ska lämna ett tilläggsyrkande till sitt redan tidigare lämnade 
yttrande. 
 
Förvaltningen lämnar inget nytt förslag till beslut, utan anser att initiativet redan är besvarat i och 
med att ärendet har behandlats av Byggnadsnämnden den 17 mars 2022. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-01 

Yttrande avseende motion från Eva Borg (S) om att Kungsbacka kommun skall ta fram en 
träbyggnadsstrategi, 2022-06-16 

Byggnadsnämnden, 2022-06-16, §167 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 



Dnr BN 2022-002389 – Ankom 2022-06-16



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (127) 
Byggnadsnämnden Datum 

 2022-06-16 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 167 

Initiativ från ledamöterna Renée Sylvan (S) 
och Lars Eriksson (S) om yttrande avseende 
motion från Eva Borg (S) om att Kungsbacka 

kommun ska ta fram en träbyggnadsstrategi 

Dnr BN 2022-002389 

Beslut 
Byggnadsnämnden uppdrar till bygg- och miljöförvaltningen att till byggnadsnämndens 

sammanträde i september lämna in sitt svar på initiativet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamöterna Renée Sylvan (S) och Lars Eriksson (S) väcker ett initiativärende om yttrande 

avseende motion från Eva Borg (S) om att Kungsbacka kommun ska ta fram en träbyggnadsstrategi. 

Förslagsställaren skriver i sitt initiativ att när ärendet om Eva Borgs (S) motion diskuterades på 

byggnadsnämndens sammanträde den 24 mars 2022, lyckades inte Socialdemokraternas yrkande få 

gehör innan ordförandens klubba slog i bordet. 

I skrivelsen konstaterar Socialdemokraterna att utifrån detta handläggande ser de ledamöter i 

byggnadsnämnden sig som förbigångna och väljer att lägga ett tilläggsyrkande enligt följande: 

”Kungsbacka kommuns ska ta fram en egen träbyggnadsstrategi för antagande och utförande för 

byggnadsnämnden och förvaltningen för Service enligt motionen intentioner”. 
Vidare skriver Socialdemokraterna att de stödjer i övrigt bygg- och miljöförvaltningens svar frånsett 

byggnadsnämndens blygsamhet att inte vara den myndighet som har någon tyngd i sitt mandat att 

kunna verkställa egna beslut. 

Beslutsunderlag 
Initiativ från ledamöterna Renée Sylvan (S) och Lars Eriksson (S), 2022-06-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Renée Sylvan (S) yrkar bifall till initiativet. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, Renée Sylvans (S) 

bifallsyrkande om initiativets förslag, och finner att byggnadsnämnden bifaller det.  

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen  



  

Datum 

2022-09-08 
Diarienummer 

BN 2022-002854 
 

 

 
«AnvEnhet» 

AnvNamn 
«AnvTelnr» 
AnvFritext1 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Ändring av sammanträdesdagar för byggnadsnämndens arbetsutskott och 
byggnadsnämnden i januari 2023 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beslutar att ställa in sammanträdet i byggnadsnämndens arbetsutskott den 19 
januari 2023. 

Byggnadsnämnden flyttar sammanträdet torsdagen den 19 januari 2023 till torsdagen den 12 januari 
2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämnden har fastställt sina sammanträdesdagar 2023. Inför varje ny mandatperiod utför 
kommunledningskontoret gemensam utbildning för förtroendevalda ledamöter. Nu i år sammanfaller 
utbildningen den 19 januari 2023.  

Därför behöver byggnadsnämnden besluta om att ställa in byggnadsnämndens arbetsutskott den 19 
januari samt flytta byggnadsnämndens sammanträde torsdagen den 19 januari 2023 till torsdagen den 
12 januari 2023.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-07 

Byggnadsnämndens beslut, 2022-08-25, § 225 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder, kommunstyrelsens förvaltning, bygg- och miljöförvaltningen 

 

 

Marina Björnbecker      Mujesira Mesinovic 

Enhetschef Verksamhetsstöd      Nämndsekreterare 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (74) 

Byggnadsnämnden Datum 

 2022-08-25 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 225 

Sammanträdesdagar 2023 för byggnadsnämnden och 

byggnadsnämndens arbetsutskott 

Dnr BN 2022-002854 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträder följande datum: 

19 januari, 2 och 16 februari, 2, 16 och 30 mars, 13 och 27 april, 11 och 25 maj, 8 och 22 juni, 6 
juli, 10 och 24 augusti, 14 och 28 september, 12 och 26 oktober, 9 och 30 november och 21 
december. 

Byggnadsnämnden sammanträder följande datum: 

19 januari, 23 februari, 16 mars, 13 april, 17 maj, 15 juni, 6 juli, 24 augusti, 21 september, 19 
oktober, 16 november och 14 december. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden och byggnadsnämndens arbetsutskott fastställer varje år, kommande års 
sammanträdesdagar. Utgångspunkten i planeringen av sammanträdesdagar finns angivna i 
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun. I det framgår det att 
nämnden och utskott sammanträder på tid och plats som de själva bestämmer.  

När under månaden byggnadsnämnden och byggnadsnämndens arbetsutskott ska sammanträda 
finns däremot inte angivet. Inte heller hur ofta arbetsutskottet ska sammanträda. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2022-08-11, § 385 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-07-05 

Årsplanering för nämndadministration 2023 

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 
Samtliga nämnder, kommunstyrelsens förvaltning, bygg- och miljöförvaltningen 

  


