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1.  Lära för livet-priset 2021 2021-01042   

 
Information 

  

2.  Information om 
revisionsrapporter från 
kommunrevisionen 

2021-00013   
Kommunrevisionen 

 
Interpellationer – 
besvarade 

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

0 
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 Ärende Beteckning Förslag 

3.  Svar på interpellation från 
Agnetha Ernegård (-) till 
nämnden för Service 
ordförande Fredrik Hansson 
(C) om bostadsförmedlingen 

2021-00824   

4.  Anmälan och svar på 
interpellation från Clas 
Rosander (MP) till nämnden 
för Förskola & Grundskolas 
ordförande Anders Ekström 
(M) om barnkonventionen 

2021-00988    

 
Beslutsärenden 

  

5.  Delårsrapport 2021 för 
Kungsbacka kommun 
 

2021-00484  KS 2021-10-19, § 256 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för 
Kungsbacka kommun per augusti 2021, daterad  
2021-10-19. 

6.  Internationell policy för 
Kungsbacka kommun 
 

2020-01167  KS 2021-10-19, § 258 
Kommunfullmäktige antar internationell policy, daterad 
2021-06-23, med den ändringen att ordet "försöka" i 
sista meningen under rubriken "Omvärlds- och 
intressebevakning" stryks. 
Internationell policy, antagen av kommunfullmäktige 
2015-02-03, § 15, upphör samtidigt att gälla. 
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7.  Antagande av ny 
kommunomfattande 
översiktsplan 
 

2021-00274  KS 2021-10-19, § 259 
Kommunfullmäktige antar förslag till översiktsplan – 
Vårt framtida Kungsbacka, daterad 2021-09-15 med 
följande ändringar: 

 På sidan 5 under rubriken "Strategi" i fjärde 
meningen läggs orden "till största del" till så att 
meningen lyder: Ny byggnation ska till största del 
ligga i anslutning till kollektivtrafik och kommunal 
service. 

 På sidan 6 under rubriken "Bebyggelse" i tredje 
meningen läggs orden "Vi ska också" till i 
meningen, så att den lyder: Vi ska också fokusera 
på våra stationsorter Anneberg och Åsa. 

 På sidan 6 under rubriken "Bebyggelse" i sista 
styckets andra mening, styrks ordet "alltid" och 
ordet "i närheten" läggs till så att meningen lyder: 
Ny bebyggelse på landsbygden ska därför 
lokaliseras intill mark som redan är tagen i anspråk 
av annan bebyggelse, i närheten av vägar.  

 På sidan 39 under rubriken "Användning av mark 
och vatten" i tredje meningen stryks ordet "hela" så 
att meningen lyder: Inom kommunen finns fyra 
stationer. 

 På sidan 48 under rubriken "Landsbygdsutveckling" 
i andra styckets första mening stryks orden "alltid" 
och "intill" och orden "i närheten" läggs till så att 
meningen lyder: Ny bebyggelse på landsbygden ska 
därför lokaliseras genom komplettering och 
användning av mark som redan är tagen i anspråk 
intill annan bebyggelse, i närheten av vägar och på 
ett sätt som ansluter till det historiska 
bebyggelsemönstret. 

 På sidan 49 under rubriken "Kust och landsbygd" i 
första meningen läggs ordet "och" till efter ordet 
planläggning och slutet av meningen stryks så att 
meningen lyder: Kompletteringar får inte medföra 
krav på planläggning och ska vara avgränsade 
utifrån dess unika förutsättningar. 

 På sidan 50 under rubriken "Utredningsområde för 
utvidgad utvecklingsort" stryks sista delen av sista 
meningen så att meningen lyder: Syftet är att spara 
marken för framtida planläggning. 
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Kommunfullmäktige förklarar att följande fördjupningar 
fortsätter att gälla när ÖP blir antagen:  

 Fördjupad översiktsplan för Tjolöholm, antagen 
2008-10-14 

 Fördjupning av översiktsplan för Åsa, antagen 
2013-11-12 

 Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, 
antagen 2009-06-16 

 Översiktsplan för Vindkraft, antagen  
2012-04-10. 

8.  Rapport från nämnden för 
Gymnasium & 
Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt 
SoL, kvartal 2 2021 

2021-00875  KS 2021-10-19, § 277 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen, till protokollet. 
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9.  Policy och riktlinjer för 
personuppgifter och regler 
för inbördes 
biträdesförhållanden mellan 
nämnder 
 

2021-00691  KS 2021-10-19, § 278 
Kommunfullmäktige antar integritetspolicy, daterad 
2021-09-20. 
Policy för personuppgifter, antagen av 
kommunfullmäktige 2018-06-14, § 111, upphör därmed 
att gälla.  

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
besluta om riktlinjer och regler som behövs för att 
säkerställa att kommunen hanterar personuppgifter på 
ett korrekt och likvärdigt sätt och som definierar 
ansvaret mellan kommunstyrelsen och de övriga 
nämnderna avseende de personuppgifter som behandlas 
för en annan nämnds räkning, inom ramen för ett 
gemensamt personuppgiftsansvar eller på liknande sätt.   

Kommunfullmäktige reviderar § 5 i Gemensamt 
reglemente för kommunstyrelse och nämnder i 
Kungsbacka kommun så att den lyder:  

 Nämnden är personuppgiftsansvarig för den 
behandling av personuppgifter som sker i nämndens 
verksamhet.  

 Om en nämnd avgör ändamål och medel för 
behandling som sker i ett för flera nämnder 
gemensamt IT-system är nämnden gemensamt 
personuppgiftsansvarig tillsammans med den eller 
de andra nämnderna. Ansvaret och hanteringen ska 
då regleras i en överenskommelse.  

 Om en nämnd behandlar personuppgifter för annan 
nämnds räkning utgör nämnden 
personuppgiftsbiträde. Den personuppgiftsansvariga 
nämnden och personuppgiftsbiträdesnämndens har 
då att följa de styrdokument som reglerar 
situationen.  

 Personuppgiftsansvariga nämnder ska utse 
dataskyddsombud. 

Beslut i kommunstyrelsen under förutsättning 
av kommunfullmäktiges beslut ovan 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för personuppgifter, 
daterade 2021-09-20. 
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Riktlinjer för personuppgifter, antagna av 
kommunstyrelsen 2018-05-29, § 147, upphör samtidigt 
att gälla. 

Kommunstyrelsen antar regler för interna 
personuppgiftsbiträdesförhållanden inom Kungsbacka 
kommun, daterade 2021-09-20. 

10.  Antagande av VA-taxa 2022 
 

2021-00541  KS 2021-10-19, § 279 
Kommunfullmäktige antar VA-taxa 2022, daterad  
2021-04-07, att gälla från den 1 januari 2022.  
Tidigare beslutad VA-taxa upphör samtidigt att gälla. 

11.  Antagande av Avfallstaxa 
2022 
 

2021-00540  KS 2021-10-19, § 280 
Kommunfullmäktige fastställer Avfallstaxa 2022, 
daterad 2021-04-07, att gälla från den 1 januari 2022. 
Tidigare beslutad Renhållningstaxa 2021 upphör 
samtidigt att gälla. 

12.  Antagande av 
Bredbandstaxa 2022 
 

2021-00542  KS 2021-10-19, § 281 
Kommunfullmäktige antar Bredbandstaxa 2022, daterad 
2021-04-07, att gälla från den 1 januari 2022. Tidigare 
beslutad Bredbandstaxa upphör samtidigt att gälla. 
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13.  Revidering av taxa för lagen 
om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) 
 

2021-00846  KS 2021-10-19, § 282 
Kommunfullmäktige beslutar att taxan för 
tillståndsprövning enligt LBE punkt 12 ska ha följande 
reviderade formulering i en punkt a respektive en punkt 
b, se kursivt: 

"12a. Godkännande av föreståndare i en verksamhet 
med explosiva varor." 
"12b. Godkännande av deltagare i en verksamhet med 
explosiva varor.  
      1-5 deltagare, 1 164 kr 
      6-10 deltagare, 2 328 kr 
      11 deltagare eller fler, 3 492 kr" 
Kommunfullmäktige beslutar att taxebestämmelser för 
tillsyn och tillstånd, den inledande bestämmelsen 1 § ska 
kompletteras med följande formulering under LBE, 
punkt 3, se kursivt:  
"Godkännande av föreståndare och deltagare" 

Formuleringarna ovan träder i kraft då alla 
medlemskommuner beslutat härom. 

 
Motioner – besvarande 

  

14.  Svar på motion från 
Agnetha Ernegård (-) m.fl. 
om bostadsförmedling till 
ungdomar 

2020-00329  KS 2021-09-21, § 250 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med 
hänvisning till befintliga arbetssätt. 

15.  Svar på motion från Maria 
Losman (MP) om 
samhällsplanering, 
bergtäkter och schaktmassor 

2019-00779  KS 2021-09-21, § 251 
Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag 1 och 
avslår motionens förslag 1a-1d samt förslag 2. 

16.  Svar på motion från Carita 
Boulwén (SD) om 
handlingsplan för 
suicidprevention 
 

2021-00322  KS 2021-09-21, § 252 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad 
med hänvisning till pågående arbete med att 
implementera Regional handlingsplan för 
suicidprevention 2021–2025 Region Halland och 
anpassa arbetet efter Kungsbacka kommuns 
förhållanden. 
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17.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om att tillsätta 
en arbetsgrupp som utreder 
om Alléskolan ska bevaras 
eller rivas 

2021-00421  KS 2021-10-19, § 283 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning 
till att Alléskolans framtid kommer avgöras efter 
markanvisningstävlingen då exploatörer har haft 
möjlighet att utreda och kostnadsberäkna olika förslag. 

18.  Svar på motion från Eva 
Borg (S) m.fl. om 
demokratidagar 
 

2021-00430  KS 2021-10-19, § 284 
Kommunfullmäktige bifaller motionens intention och 
ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur motionens 
intentioner kan genomföras så att fokus blir på att 
förankra och försvara demokratin. 

19.  Svar på motion från Clas 
Rosander (MP) m.fl. om 
mänskligare budgetering 
 

2020-00846  KS 2021-10-19, § 285 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning 
till att förebyggande arbete är en del i nämndernas 
ordinarie verksamhet och därmed hanteras inom 
beslutad budgetram. Resultatfonder möjliggör att 
nämnderna kan ta med överskott och underskott samt 
ombudgetera pågående projekt till kommande år. Vidare 
är Ett Kungsbacka principiellt förhållningssätt enligt 
Kommunbudgeten, vilket innebär att nämnderna 
förutsätts samverka inom alla områden, något det också 
finns många goda exempel på. 

 
Övrigt 

  

20.  Anmälan av motion från 
Roger Larsson (KB) om 
marknad och torghandel på 
Kungsbacka Torg 

2021-00996   

21.  Anmälan av motion från 
Roger Larsson (KB) om 
marknadsföring via 
storbildsskärm utmed E6:an 

2021-00997   

22.  Anmälan av motion från 
Johan Tolinsson (S) m.fl. - 
Låt Kungsbackas skolelever 
få "Spring i benen" 

2021-01028   



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 9(9) 
 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

23.  Anmälan av eventuellt nya 
motioner, interpellationer 
och frågor 

2021-00009   

24.  Fyllnadsval för uppdrag 
som nämndeman vid 
Varbergs tingsrätt 

2021-00881   

25.  Fyllnadsval för uppdrag 
som ersättare i nämnden för 
Miljö & Hälsoskydd 

2021-00858   

26.  Entledigande och 
fyllnadsval för uppdrag som 
ledamot i valnämnden 

2021-00923   

27.  Entledigande och begäran 
om ny sammanräkning för 
uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige samt 
entledigande och fyllnadsval 
för uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktiges 
valberedning 

2021-00922   

28.  Entledigande och 
fyllnadsval för uppdrag som 
ersättare i nämnden för Vård 
och Omsorg 

2021-01016   

29.  Eventuellt nya avsägelser 
och val till kommunala 
uppdrag 

2021-00008   

30.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 

2021-00005   

 
Anders Ekström 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 

 



 

 
  

   

  
 

  
  

   

Nämnden för Service 
Fredrik Hansson 
Direkt 0300-83 46 56 
fredrik.hansson@kungsbacka.se   

   Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
Fax 0300-83 47 51 

service@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se     
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Datum 

2021-10-20 
 
  

  

 

Svar på interpellation från Agnetha Ernegård (-) angående 
Kungsbacka Bostadsförmedling. 
 

Agnetha Ernegård (-) ställer i en interpellation till mig som ordförande i nämnden för 
Service, följande frågor om Kungsbacka Bostadsförmedling: 

 

1. Varför tar Kungsbacka ut ”inskrivningsavgift”? 

2. Varför tar Kungsbacka ut årlig avgift, då man själv får uppdatera och 
ha kontroll på när avgiften ska betalas in så man inte förlorar sin plats i 
kön?  

3. Varför tar Kungsbacka ut avgift för att skriva kontrakt? 

Svar på fråga 1-3: Den gamla bostadsförmedlingen som fanns före 2013 innehöll 
en rad förturer för att kunna få en lägenhet. Den ansågs av många fungera dåligt 
då det innebar att den som stod i kö och inte var kvalificerad för att få förtur, fick 
vänta väldigt länge på en lägenhet. När frågan diskuterades att göra om eller 
avskaffa bostadsförmedlingen, så fanns det en bred politisk majoritet att det 
fortsatt är viktigt för Kungsbackas invånare att det ska finnas en 
bostadsförmedling trots att det inte är en lagstadgad utan en frivillig verksamhet.  

Vid tillfället fanns de största fastighetsägarna i kommunen, Eksta Bostads AB 
och Aranäs AB, samt ett antal mindre fastighetsägare anslutna till förmedlingen. 
Bolagen var även delaktiga i en dialog med kommunen i samband med att 
utredningen för den nya bostadsförmedlingen genomfördes.  

 

 

 

n 
Kungsbacka 
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I Kungsbackas beslut om bostadsförmedlingen (KF 2013-02-05 §14), fattades 
beslut att den skulle vara digital och självfinansierad via avgifter. Avgifter för att 
finansiera bostadsförmedlingen beslutades och fastställdes till Anmälningsavgift, 
Årsavgift och Förmedlingsavgift.  

Avgifterna ska täcka kostnader för bland annat systemet som används, för 
bemanning som hanterar administration runt systemet, statistik och sökande, samt 
support till fastighetsägare och kontakter med systemleverantör. 

Systemet bygger på att den som registrerat sig i bostadsförmedlingens system 
själv ansvarar för att uppdatera kontaktuppgifter och vara aktiv att söka de 
bostäder man är intresserad av utifrån de regler som finns uppsatta i 
bostadsförmedlingen.  

För att det ska vara en hög tillgänglighet kan man använda systemet dygnet runt. 
Det finns också möjlighet att ställa frågor via e-post, telefon, eller besök till 
kommunens kundcenter som svarar på de vanligaste frågorna, guidar i systemet 
under sina öppettider eller tar frågan vidare till administration. 

 

 

 

4. Var i kommunens årsredovisning hittar jag dessa intäkter?  

Svar: Den beräkning av budget som finns för bostadsförmedlingen är en 
beräkning av de intäkter som beräknas inkomma under året, och följs upp av 
Service som administrerar bostadsförmedlingen och finns inte särredovisade i 
kommunens årsredovisning. 

 

5. Har kommunen några planer på att upprätta en ”Ungdomsbostadskö”?  

Svar: Nej det har vi inte eftersom det nuvarande systemet möjliggör att 
lägenheter kan anvisas att endast kunna sökas av personer inom vissa åldrar, 
till exempel ungdomar eller äldre.  

 

 

 

 

Fredrik Hansson (C) 
Ordförande i nämnden för Service 
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§ 122 Dnr 2021-00824 
Anmälan av interpellation från Agnetha Ernegård (-) till nämnden för 
Service ordförande Fredrik Hansson (C) om bostadsförmedlingen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras på 
nästkommande sammanträde av nämnden för Service ordförande Fredrik Hansson 
(C). 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en interpellation till nämnden för Service 
ordförande Fredrik Hansson (C) om bostadsförmedlingen i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Agnetha Ernegård (-) till nämnden för Service ordförande Fredrik 
Hansson (C) om bostadsförmedlingen, 2021-08-16 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan besluta att 
interpellationen får ställas och besvaras på nästkommande sammanträde nämnden för 
Service ordförande Fredrik Hansson (C), och finner att kommunfullmäktige bifaller 
det. 

Beslutet skickas till 
Fredrik Hansson (C) 



Interpellation till ordförande Fredrik Hansson i 
Service nämnden Kungsbacka kommun 
gällande Kungsbacka Bostadsförmedling 

Då jag inte fick något svar på min insändare i våra lokala tidningar i början på 
juni 2021 där jag ställde frågor direkt riktade till högst ansvarig politiker 
kommunstyrelsens ordf. Lisa Andersson, blir det en interpellation till ordf. i 
servicenämnden för att få svar. 

I Kungsbacka kommun såväl som i många andra av landets kommuner är det 
stor brist på hyreslägenheter. 

För att överhuvudtaget kunna söka en lägenhet i vår kommun som erbjuds via 
kommunens bostadsförmedling gäller följande; 
Man skall betala 500:- för att registrera sig i kön, därefter 300:-/år, om man 
sedan får en lägenhet skall man betala 800:- för att skriva kontrakt. 

I vår närliggande kommun Varberg betalar man inga avgifter, inte heller i 
Kungälv bara som exempel på närliggande kommuner. 

I Mölndal samt Göteborg kostar det 200:-/år och det tillkommer inga andra 
avgifter. 

Tilläggas till hur Varberg hanterar anmälningar samt sin bostadskö är att man 
inte som i Kungsbacka måste ha ett mailkonto för att överhuvudtaget kunna 
registrera sig. 
I Varberg kan man också ringa för att få reda på vilka lägenheter som erbjuds 
(detta kan man göra så ofta man vill). 

I Kungsbacka hänvisar man de som inte har dator att komma till stadshuset, 
för hjälp med inskrivning (inte lätt för äldre eller de med funktions
nedsättningar) alternativt skall man ta hjälp av någon bekant/anhörig som har 
tillgång att skapa en mailadress. Denne bekant/anhörig blir då den som via 
mejl får hålla "koll" på eventuella lediga lägenheter som erbjuds. 

20210811 stod det 6.639 personer i Kungsbacka bostadskö, 
varav 1.000 sökande är mellan 18 -25 år. 

Från 20210101 - 20210811 blev 21 lägenheter förmedlade till 18 - 25 
åringar, av totalt 116 skrivna kontrakt. 



Sidan 2 av 2 

Med detta som bakgrund ställer jag följande frågor: 

Fråga 1; Varför tar Kungsbacka ut "inskrivningsavgift"? 

Fråga 2; Varför tar Kungsbacka ut årlig avgift, då man själv får uppdatera och 
ha kontroll på när avgiften skall betalas in så man inte förlorar sin plats i kön? 

Fråga 3; Varför tar Kungsbacka ut avgift för att skriva kontrakt? 

Fråga 4; Var i kommunens Årsredovisning hittar jag dessa intäkter? 

Fråga 5; Har kommunen några planer på att upprätta en 
"Ungdoms bostadskö"? 
Som bostadsförmedlingen fungerar idag kommer unga att ha mycket svårt att 
få en hyreslägenhet inom rimlig tid. 



 
 
 
 
 
Interpellation till ordförande i 
Nämnden för Förskola & Grundskola Anders 
Ekström angående barnkonventionen 

 
 
 
Kommunrevisionens förstudie avseende nyanländas boendesituation visar på brister i kommunens 
handläggning utifrån barnkonvention. På kommunens hemsida i beskrivningen av 
kommunfullmäktige står följande: Kommunfullmäktige kontrollerar också att de politiska 
nämnderna sköter sitt arbete efter lagar och regler och efter de beslut som kommunfullmäktige har 
fattat. Till sin hjälp i det arbetet har man kommunrevisionen. 
 
I kommunrevisionen förstudie kan vi läsa att när Kungsbacka kommunfullmäktige beslutade om 
bostadsförsörjningsplanen i april 2020 så saknades barnrättsperspektivet både i underlag och beslut. 
Länsstyrelsen bedömer att planen inte lever upp till kraven i lagstiftningen. Kommunrevisionens 
förstudie visar att kommunstyrelsen, Nämnden för Gymnasie & Arbetsmarknad och Tempohus AB 
inte följer gällande svensk lag. 
 
För- och Grundskola var inte en del av förstudien, men det berör våra elever att 
barnrättsperspektivet inte har varit närvarande i den politiska styrningen eller samverkan avseende 
boendefrågan för nyanlända barnfamiljer. Nämnden för Förskola & Grundskola har till uppgift att 
utveckla barnomsorg och utbildning för barn och elever i åldrarna 1-16 år. Revisionen ser risk för 
att barnrättsperspektivet inte beaktas om inte gängse beredning sker.  
 
Vi får inte ställa frågor till dig som kf-ordförande så frågorna till dig är som nämnd-ordförande, 
men vi har inget emot att du tänker på din andra roll som kf-ordförande när du svarar.  
 

1. Hur tycker du vi ska se till att Nämnden för Förskola & Grundskola i varje beslut utgår från 
barnens/elevernas bästa? 

2. Hur kan fullmäktige bidra till att täppa igen kunskapsluckorna om Sveriges lagar i Nämnden 
för Förskola & Grundskola?  

3.  Hur hanterar vi i För- och Grundskola situationer när fullmäktige fattar beslut som inte 
följer gällande lagar? 

4. Kan det vara en framkomlig väg att fullmäktiges presidium varnar För- och 
Grundskolenämnden inför beslut som strider mot lagen? 

 
5 oktober 2021 
 
 
 
 
Clas Rosander och Maria Losman 
För Miljöpartiet de gröna 

miljöpor~iet Q 
cle grono 



 

 
  

  
 

  
  

   

Anders Ekström 
Ordförande 
Nämnden för Förskola & Grundskola 
anders.ekstrom@kungsbacka.se   

   Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
Fax 0300-83 47 04 

info@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se     
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Datum 

2021-10-14 
 
  

  

 

Svar på interpellation från Clas Rosander (MP) om 
barnkonventionen 

1. Hur tycker du vi ska se till att nämnden för Förskola & Grundskola i 
varje beslut utgår från barnens/elevernas bästa? 

Förskolan och grundskolan bedrivs för att våra barn skall få en bra utbildning som 
start på sina liv – alltså med andra ord för barnens bästa. Verksamheten är lagstyrd, i 
många fall in i detaljer. Detta följer av Skollagen och ett antal sidoställda lagar varav 
Barnkonventionen är den senast tillkomna. Min bestämda uppfattning är att besluten 
inom nämndens för Förskola & Grundskola ansvar, har skett och sker för barnens 
bästa, och att Barnkonventionen här inte gör någon skillnad mot tidigare. 

2. Hur kan fullmäktige bidra till att täppa igen kunskapsluckorna om 
Sveriges lagar i nämnden för Förskola & Grundskola?  
 

3. Hur hanterar vi i För- och Grundskola situationer när fullmäktige fattar 
beslut som inte följer gällande lagar? 
 

4. Kan det vara en framkomlig väg att fullmäktiges presidium varnar För- 
och Grundskolenämnden inför beslut som strider mot lagen? 

Som interpellanterna har insett så faller frågorna 2-4 utanför det område som en 
nämndsordförande har ansvar för, och därför avstår jag följdriktigt från att 
kommentera dessa. 

 

 
 
Anders Ekström 
Ordförande i nämnden för Förskola & Grundskola 

 

n 
Kungsbacka 
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§ 256 Dnr 2021-00484 
Delårsrapport 2021 för Kungsbacka kommun 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för Kungsbacka kommun per augusti 
2021, daterad 2021-10-19. 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapporten per augusti innehåller en uppföljning av kommunens samlade 
verksamhet. Rapporten innehåller sammanställda räkenskaper för kommunkoncernen 
bestående av Kungsbacka kommun samt Eksta Bostads AB inklusive dotterbolag. 
Därtill görs en prognos för helåret avseende såväl kommunen som koncernen samt 
en bedömning av god ekonomisk hushållning.  

Kommunens resultat uppgår till 288,6 miljoner kronor per augusti. Prognos per helår 
uppgår till 275,4 miljoner vilket motsvarar 5,1 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Kommunens skattefinansierade nämnder prognostiserar ett överskott om 
drygt 1 procent vilket motsvarar 61 miljoner. Samtliga nämnder utom nämnden för 
Teknik prognostiserar överskott. Tekniks underskott beror i sin helhet på 
engångskostnader för rivning och sanering i samband med byggnation av ny bro vid 
Borgmästaregatan. Ordinarie verksamhet bedöms bedrivas inom givna ekonomiska 
ramar.  

Utöver nämnderna prognostiseras överskott på finansieringen till följd av högre 
skatter och generella statsbidrag, ej ianspråktagna medel för tillkommande hyror och 
avskrivningar samt reavinster från markförsäljning och exploateringsersättningar.  

Prognostiserade nettoinvesteringar uppgår till 718 miljoner kronor vilket är betydligt 
lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på projekt som flyttats fram i tid.  

Kommunkoncernen redovisar ett utfall om 348,9 miljoner. Prognosen per helår 
uppgår till 337,5 miljoner kronor.  

Delårsbokslutet innehåller även en bedömning av god ekonomisk hushållning. Från 
och med budgetåret 2021 tillämpas en ny modell för god ekonomisk hushållning som 
utgår från de tre perspektiven, Ekonomi, Politik och Samhälle. Den sammantagna 
bedömningen är att god ekonomisk hushållning kommer föreligga vid bokslut 2021. 

Ärendets behandling på sammanträdet 
Inför kommunstyrelsens sammanträde har det uppmärksammats att 
kommunrevisionens prognos om minus 300 000 kronor är felaktig och att prognosen 
skulle ha varit plus 300 000 kronor. Vid sammanträdet godkänns en korrigerad 
delårsrapport med en uppdaterad prognos. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05, § 341 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-21 
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Delårsrapport augusti 2021 för Kungsbacka kommun, daterad 2021-09-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisa Andersson (M) yrkar att kommunstyrelsen godkänner delårsrapport för 
Kungsbacka kommun per augusti 2021, daterad 2021-10-19. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och eget yrkande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Lisa Anderssons 
(M) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller Lisa Anderssons 
(M) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag, kommunrevisionen 
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§ 341 Dnr 2021-00484 
Delårsrapport 2021 för Kungsbacka kommun 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för Kungsbacka kommun per augusti 
2021 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapporten per augusti innehåller en uppföljning av kommunens samlade 
verksamhet. Rapporten innehåller sammanställda räkenskaper för kommunkoncernen 
bestående av Kungsbacka kommun samt Eksta bostadsbolag inklusive dotterbolag. 
Därtill görs en prognos för helåret avseende såväl kommunen som koncernen samt 
en bedömning av god ekonomisk hushållning. 

Kommunens resultat uppgår till 288,6 miljoner kronor per augusti. Prognos per helår 
uppgår till 274,8 miljoner vilket motsvarar 5,0% av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Kommunens skattefinansierade nämnder prognostiserar ett överskott om 
drygt 1 procent vilket motsvarar 60 miljoner. Samtliga nämnder utom Teknik 
prognostiserar överskott. Tekniks underskott beror i sin helhet på engångskostnader 
för rivning och sanering i samband med byggnation av ny bro vid Borgmästaregatan. 
Ordinarie verksamhet bedöms bedrivas inom givna ekonomiska ramar.  

Utöver nämnderna prognostiseras överskott på finansieringen till följd av högre 
skatter och generella statsbidrag, ej ianspråktagna medel för tillkommande hyror och 
avskrivningar samt reavinster från markförsäljning och exploateringsersättningar. 

Prognostiserade nettoinvesteringar uppgår till 718 miljoner kronor vilket är betydligt 
lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på projekt som flyttats fram i tid.  

Kommunkoncernen redovisar ett utfall om 348,9 miljoner. Prognosen per helår 
uppgår till 336,9 miljoner kronor.  

Delårsbokslutet innehåller även en bedömning av god ekonomisk hushållning. Från 
och med budgetåret 2021 tillämpas en ny modell för god ekonomisk hushållning som 
utgår från de tre perspektiven, Ekonomi, Politik och Samhälle. Den sammantagna 
bedömningen är att god ekonomisk hushållning kommer föreligga vid bokslut 2021.    

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-21 
Delårsrapport augusti 2021 för Kungsbacka kommun, daterad 2021-09-21 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för Kungsbacka kommun per augusti 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsrapporten per augusti innehåller en uppföljning av kommunens samlade verksamhet. Rapporten 
innehåller sammanställda räkenskaper för kommunkoncernen bestående av Kungsbacka kommun samt 
Eksta bostadsbolag inklusive dotterbolag. Därtill görs en prognos för helåret avseende såväl 
kommunen som koncernen samt en bedömning av god ekonomisk hushållning. 

Kommunens resultat uppgår till 288,6 miljoner kronor per augusti. Prognos per helår uppgår till 274,8 
miljoner vilket motsvarar 5,0% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunens 
skattefinansierade nämnder prognostiserar ett överskott om drygt 1 procent vilket motsvarar 60 
miljoner. Samtliga nämnder utom Teknik prognostiserar överskott. Tekniks underskott beror i sin 
helhet på engångskostnader för rivning och sanering i samband med byggnation av ny bro vid 
Borgmästaregatan. Ordinarie verksamhet bedöms bedrivas inom givna ekonomiska ramar.  

Utöver nämnderna prognostiseras överskott på finansieringen till följd av högre skatter och generella 
statsbidrag, ej ianspråktagna medel för tillkommande hyror och avskrivningar samt reavinster från 
markförsäljning och exploateringsersättningar. 

Prognostiserade nettoinvesteringar uppgår till 718 miljoner kronor vilket är betydligt lägre än 
budgeterat. Avvikelsen beror främst på projekt som flyttats fram i tid.  

Kommunkoncernen redovisar ett utfall om 348,9 miljoner. Prognosen per helår uppgår till 336,9 
miljoner kronor.  

Delårsbokslutet innehåller även en bedömning av god ekonomisk hushållning. Från och med 
budgetåret 2021 tillämpas en ny modell för god ekonomisk hushållning som utgår från de tre 
perspektiven, Ekonomi, Politik och Samhälle. Den sammantagna bedömningen är att god ekonomisk 
hushållning kommer föreligga vid bokslut 2021.    
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-21 

Delårsrapport augusti 2021 för Kungsbacka kommun, daterad 2021-09-21 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 
Revisionen 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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INLEDNING 
I delårsbokslutet görs en samlad uppföljning av verksamheten i Kungsbacka kommun samt en 

sammanställd redovisning för koncernen. Utöver utfall för perioden januari till augusti presenteras en 

prognos för helåret 2021. Nedanstående tabell sammanfattar utfall och prognos. 

Avser Kungsbacka kommun Koncernen 

Utfall delår 2021 (miljoner) 288,6  348,9 

Prognos (miljoner) 275,4 337,5 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Skatteintäkter och generella statsbidrag 

Redovisning av skatteintäkter och generella statsbidrag i delårsbokslutet samt prognos per helår baseras 

på cirkulär 21:31 från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  Prognosen avviker positivt gentemot 

beslutad budget med ca 108 miljoner, varav 92 miljoner avser skatteintäkter och 16 miljoner statsbidrag.  

Pensioner 

I april 2021 beslutade SKR om förändringar i livslängdsantagandet i RIPS regelverket (Riktlinjer för 

beräkning av pensionsskuld). Till skillnad från tidigare bygger beräkningen av livslängden på den 

kommunala sektorns bestånd, dvs uppgifter om dödlighet och inkomster i kommunsektorn. Följden av 

beslutet innebär en längre beräknad livslängd än tidigare.  

I nedanstående tabell framgår effekten av det förändrade antagandet på pensionsskulden.  

Avser Belopp exkl löneskatt (mnkr) Belopp inkl löneskatt (mnkr) 

Pensioner intjänade från och med 1998 23,9 29,6 

Pensioner intjänade efter 1998 20,6 25,6 

 

Befolkningsutveckling 

Befolkningen uppgick till 85 310 invånare per sista juli. Det är en total folkökning om 380 personer sedan 

årsskiftet, vilket är att jämföra med föregående års utveckling för samma period om 427 personer. 

Framförallt beror det på en ovanligt stark inflyttning under maj, juni och juli. Med stor säkerhet bidrar 

ett positivt flyttnetto från Göteborg och Mölndal, om man jämför med de tre senaste årens flyttnetto 

från dessa kommuner.  

Enligt befolkningsprognosen 2021-2030 (2021-06-08 KF § 96) beräknas Kungsbacka växa med ytterligare 

437 invånare under perioden augusti till december. Det är en större folkökning än föregående års 

motsvarande period om 108 personer, vilket var ovanligt lågt sett till det senaste tre åren.  
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En förutsättning för att befolkning ska öka är nyproduktion av bostäder. Under första och andra kvartalet 

för 2021 har det färdigställts fyra småhus i Kungsbacka, medan 184 nya bostäder har påbörjats enligt 

Statistiska centralbyrån (SCB). Nyproduktionen av bostäder är i fas med de tre senaste åren, men 

färdigställandet halkar efter. 

Av grannkommunerna ökar både Göteborg (1 011) och Mölndal (28) mindre än tidigare år på grund av 

ett negativt flyttnetto över länsgränsen, medan Varberg ser den största folkökningen (867) av 

grannkommunerna med en starkare än normal inflyttning från övriga Sverige. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Väsentliga händelser 

I likhet med föregående år samt inledning av 2021 påverkas såväl verksamhet som ekonomi av den 

pågående Coronapandemin. Även om vaccinationerna pågår för fullt påverkas såväl kommunens 

verksamhet som samhället i stort av rådande restriktioner. Arbete sker fortsatt på distans för de som 

har möjlighet till detta, och mycket sker fortsatt i digitalt format. Till skillnad från i våras sker dock 

merparten av skolundervisningen på plats fysiskt i kommunens lokaler.  

Vård & Omsorg genomför en extern kvalitetssäkring av ett antal boenden som drivs på entreprenad. 

Kvalitetssäkringen fokuserar främst på styrning och ledning, hur vården och omsorgen fungerar och 

systematiskt kvalitetsarbete. Utifrån kvalitetssäkringen synliggörs brister i efterlevnad av avtal och 

utfallet kan ge ekonomiska konsekvenser för Kungsbacka kommun. 

Viten och rättstvister 

Tvisten avser Nämnd Rättsläge Tvistigt 

belopp 

(miljoner) 

Hanterad i 

redovisningen 

Ersättningar för självrisker 

samt regresskrav efter 

vattenskador som följd av 

skyfall. 

Teknik, VA Utredningar pågår 12,0 Delvis 

 
  

juli 

e fo lkökning 

1362 

2017 2018 2019 

Ar 
2020 

380 
2021 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Finansiell analys 
I följande avsnitt görs en sammanfattande finansiell analys utifrån prognosen för helåret 2021 avseende 

Kungsbacka kommun.  

Miljoner 2018 2019 2020 Prognos april 
2021 

Prognos augusti 
2021 

Nettokostnader -4 513,0 -4 736,7 -4 765,0 -5 197,0 -5 140,4 

Skatter & statsbidrag 4 710,0 4 992,0 5 226,0 5 433,6 5 443,5 

Finansnetto -26,0 -45,0 -46,0 -28,4 -27,7 

Resultat 171,0 210,3 415,0 208,2 275,4 

Resultatets andel av skatter & 
statsbidrag 

3,6% 4,2% 7,9% 3,8% 5,1% 

 

Prognostiserat resultat uppgår till 275,4 miljoner vilket motsvarar 5,1 procent av skatter och generella 

statsbidrag. Prognostiserat utfall är något högre än historiskt utfall, men lägre än 2020 då kommunen 

redovisade ett ovanligt starkt resultat. Statliga ersättningar under pandemin samt överskott från 

exploateringsverksamheten är de främsta orsakerna till de senaste årens starka resultat.  

Skatter & statsbidrag 2018 2019 2020 Prognos april 
2021 

Prognos augusti 
2021 

Årlig förändring skatter & statsbidrag (%) 3,6 6,0 4,7 4,0 4,2 

Årlig förändring nettokostnader (%) 4,0 5,1 0,6 9,1 7,9 

 

Skatteintäkter och generella statsbidrag baseras på cirkulär 21:31 från SKR. Ökningstakten uppgår till 4,2 

procent vilket är i nivå med tidigare år. Jämfört med prognosen i april så är prognosen ca 10 miljoner 

bättre vilket i sin helhet beror på mer positiva slutavräkningar för innevarande och föregående år.  

Nettokostnadsutvecklingen prognostiseras att uppgå till 7,9 procent. Detta är betydligt högre än tidigare 

år då genomsnittet uppgår till 3,2 procent (2018-2020). I analysen är det viktigt att beakta att måttet 

jämför med närmast föregående år. 2020 redovisades en ovanligt låg nettokostnadsutveckling (0,6 

procent). Denna berodde dels på lägre kostnader inom många verksamheter, dels på omfattande 

statliga ersättningar till följd av coronapandemin.  

Finansiella kostnader 2018 2019 2020 Prognos april 
2021 

Prognos augusti 
2021 

Genomsnittlig upplåningsränta (procent) 0,70 0,60 0,55 0,55 0,54 

Räntekostnad för lån (miljoner) 5,4 7,4 8,3 8,5 8,3 

 

Det låga ränteläget påverkar fortsatt resultaträkningen i form av låga finansiella kostnader för våra lån. 

Per augusti uppgick den genomsnittliga upplåningsräntan till 0,54 procent, vilket kan jämföras med 

budgeterad nivå om 2 procent. Prognosen per helår uppgår till 8,3 miljoner vilket är i nivå med bokslut 

2020. Kommunen har under de senaste åren gynnats av ett lågt ränteläge.  
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Miljoner 2018 2019 2020 Prognos april 
2021 

Prognos augusti 
2021 

Avgiftsbestämd ålderspension 147,0 150,0 153,0 153,6 155,7 

Förmånsbaserad pension 
   

    

Pensioner från och med 1998 59,0 59,0 59,0 79,8 84,2 

Varav utbetalningar 14,0 16,0 19,0 18,1 18,2 

Varav skuldförändring 45,0 43,0 41,0 62,0 66,0 
    

    

Pensioner före 1998 8,0 43,0 56,0 50,6 54,6 

Varav utbetalningar 69,0 72,0 74,0 74,3 75,9 

Varav skuldförändring -61,0 -29,0 -18,0 -23,0 -21,3 
    

    

Summa 214,0 252,0 268,0 284,0 293,7 

Pensionskostnadernas andel av skatter & 
statsbidrag 

4,5% 5,0% 5,1% 5,2% 5,4% 

 

Tabellen ovan anger prognostiserade pensionskostnader för den avgiftsbestämda samt 

förmånsbestämda ålderspensionen. Pensionskostnadernas andel av skatter och statsbidrag har ökat 

successivt de senaste åren. Följden av detta är att en mindre andel av de ekonomiska resurserna blir 

tillgängliga för den ordinarie verksamheten. Innevarande år påverkas kostnaderna ytterligare av 

förändringarna i RIPS (Regelverk för beräkning av pensionsskuld) avseende nytt livslängdsantagande. 

God ekonomisk hushållning 
Hållbar utveckling är ett viktigt begrepp för Kungsbacka kommuns långsiktiga planering. Ekonomisk, 

social och ekologisk hållbarhet är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra. Grunden för god 

ekonomisk hushållning och hållbar utveckling liknar varandra – bägge bygger på långsiktigt tänkande 

och att varje generation står för de kostnader de ger upphov till. God ekonomisk hushållning handlar om 

att styra ekonomin i både ett kortare och ett längre tidsperspektiv. De ekonomiska medlen är en 

restriktion för omfattningen av kommunens verksamhet.  

Kungsbacka kommun har valt att se på god ekonomisk hushållning utifrån tre områden, som på olika 

sätt involverar hållbarhetsperspektiven: 

• Ekonomi – hur den finansiella utvecklingen ser ut över tid 

• Politisk inriktning – hur väl de kommunövergripande målen uppfylls 

• Samhälle - Hållbar utveckling och vad kommunens arbete med de globala hållbarhetsmålen ger för 

resultat över tid 

Bedömning av god ekonomisk hushållning 

Av kommunfullmäktiges budget 2021 framgår att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning när 

majoriteten av nyckeltalen inom områdena ekonomi, politisk inriktning och samhälle motsvarar de 

definierade kraven. Därefter ska en samlad utvärdering av de tre områdena genomföras. Om minst två 

av områdena är på en godtagbar nivå har kommunen en god ekonomisk hushållning. Varje del, ekonomi, 

politisk inriktning och samhälle, väger lika tungt vid utvärderingen.  

Utvärderingen av området ekonomi visar att de två måtten avseende finansiering av investeringar 

respektive soliditet uppnås.  

Kassaflöde – lånefinansiering av investeringar 

2019 2020 2021 
delår 

Genomsnitt 
(Max 40 procent) 

45,7 15,2 8,9 23,2  
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En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 
Fokusområden Trend 
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. 

→ 
 

Prognos måluppfyllelse 

Den samlade bedömningen är att vi fortsätter ta oss mot målet men har en bit kvar, särskilt när det 

gäller fokusområdet bostäder. Arbetet med kommunens översiktsplan och fördjupningen över 

Kungsbacka bedöms kunna ge tydligare förutsättningar hur vi når målet, särskilt fokusområdet attraktiva 

bostäder. Antalet färdigställda bostäder förväntas öka efter en nedgång i produktionen. Vi har hittat 

trygga former för att mötas digitalt men behöver fortsätta att utveckla våra fysiska mötesplatser. 

Det här har vi gjort 

Kungsbacka kommun rankas som en av de bästa kommunerna att leva i utifrån tidningen Fokus 

undersökning “Bäst att leva”. Kommunen ökade från plats fem 2020 till plats tre under 2021. 

Det är fortsatt en hög andel gymnasieelever som anger att de känner sig trygga i skolan, cirka 93 procent. 

Detta är en förbättring jämfört med 2019 och 2020. Den upplevda tryggheten är utifrån svaren stabil på 

de flesta skolenheter. Trygghetsundersökningar inom grundskolan visar att cirka 84 procent av eleverna 

i årskurs 9 instämmer helt eller delvis i påståendet “Jag känner mig trygg i skolan”. I årskurs 5 är 

motsvarande andel cirka 88 procent och i årskurs 2 cirka 91 procent. Undersökningen inom grundskolan 

visar att den upplevda tryggheten minskar desto äldre eleverna blir. 

Genom invånardialoger har otrygga platser identifierats i kommunen. För att öka tryggheten vid dessa 

platser har exempelvis elever från Hålabäcksskolan under våren gjort skisser som en konstnär därefter 

tolkat och målat i en gångtunnel i Hålabäck. Även Hamntorget har fått en uppfräschning med bättre 

siktlinjer och insatser har genomförts för att befolka platsen. 

Kommunens evenemangskalender visas på kommunens hemsida samt på visitkungsbacka.se och 

redovisar både kommunproducerade evenemang och evenemang som andra erbjuder. 

Inom ramen för fördjupningen av översiktsplanen för staden har det under året genomförts digitala 

workshops. Effekterna består av insikter kring olika aktörers förutsättningar i staden samt att alla 

aktörer/intressenter ska förstå hur de kan påverka och medverka i kommunens arbete.  

Antalet färdigställda bostäder är betydligt lägre 2021 jämfört med tidigare år. Däremot är antalet 

påbörjade i linje med tidigare år. Per augusti 2021 har nio detaljplaner antagits under året med 662 

bostäder. Samma period 2020 hade vi en antagen detaljplan med noll bostäder. Utvecklingen bör ses 

över en längre tid då utfallet varierar från år till år.  

Tydligare information på webben och under perioder ökning av personalstyrkan är exempel på insatser 

som genomförts och pågår för att öka kundnöjdheten inom bygglov. 

Vi har ytterligare förbättrat vårt arbete med hållbarhetsbokslutet vilket ger oss ett bättre utgångsläge 

för att fokusera på rätt hållbarhetsfrågor. 

Nya kommunala lokaler under 2021 är ombyggnad av Smedingeskolan, om- och tillbyggnad av 

Frillesåsskolan samt nya förskolan Sommarlust i centrala Kungsbacka. Vidare har Särö vård- och 

omsorgsboende öppnat som erbjuder totalt 80 platser och ersätter Bukärrsgårdens vård- och 

omsorgsboende.  
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Kommunen har under pandemin arbetat rådgivande och stödjande i mötet med serveringsställen för att 

förhindra smittspridning av covid-19. Flera trängselkontroller kopplat till pandemin har genomförts 

2021. Vård- och omsorgsboendena arbetade under besöksförbudet vid boendena intensivt och kreativt 

med olika lösningar för att säkerställa att de boende kunde bibehålla kontakten med anhöriga. 

Exempelvis spelade vissa boenden piano med anhöriga via läsplatta och boenden kunde träffa anhöriga 

utomhus med säkerhetsåtgärder. 

Genom att planera för samnyttjande av lokaler kan de användas som mötesplatser för olika målgrupper. 

Ett exempel är Anneberg där vi ska skapa gemensamma lokaler för ett vård- och omsorgsboende, 

förskola och BmSS (boende med särskild service). 

Kommunen skapar Wi-Fi-uppkoppling i offentliga miljöer som parker, badplatser och 

rekreationsanläggningar. Tre accesspunkter är nu aktiva vid nya Idrottsplatsen, vilka kommer att täcka 

hela ytan. 

Prioinitiativet Ett tryggare Kungsbacka syftar till att i nära samarbete med ungdomar, polisen, 

civilsamhället, föreningar, näringsliv med flera ta fram nya arbetssätt för trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbete. Härigenom vill vi skapa tydliga resultat inom några prioriterade områden 

exempelvis våldsprevention, förhindra rekrytering i organiserad brottslighet/kriminella nätverk, 

narkotikaprevention, trygghet i offentliga miljöer och trygghet i skolan.  

Analys 

Tidningen Fokus jämför årligen Sveriges kommuner utifrån undersökningen “Bäst att leva”. 

Undersökningen jämför kommunerna utifrån 210 faktorer inom olika områden exempelvis 

arbetsmarknad, bostäder, demografi, demokrati och jämställdhet, kommunal ekonomi, trygghet, kultur 

och fritid, miljö, socialt och hälsa samt utbildning. År 2021 placerades Kungsbacka på plats tre i 

undersökningen vilket i praktiken är samma som 2020 då det 2021 var 3 treor. Kungsbacka erhåller inte 

högst resultat i någon kategori men ligger bra till inom Agenda 2030, arbetsmarknad, trygghet och socialt 

och hälsa. Områden där enkäten visar att vi har en bit kvar är bostäder, fritid och kultur, kommunal 

ekonomi och äldre. Utifrån Kungsbackas förutsättningar bör det finnas förutsättningar att få en bättre 

placering inom flera områden.  

Tryggheten skattas som god av kommunens elever. Det bedöms bero på olika former av 

trygghetsskapande aktiviteter samt en hög tillgänglighet av elevhälsa och ett aktivt, synligt och 

närvarande elevhälsoteam. 

En viktig del i att vara en attraktiv kommun är att det finns bostäder för olika behov, generationer och 

livsstilar. Tillgången på bostäder är även en viktig del för kommunens tillväxt. Det finns inte omedelbar 

tillgång på bostäder för alla grupper, exempelvis ungdomar, äldre eller familjer som väljer att separera. 

Under året har Särö vård- och omsorgsboende öppnat. Boendet ersätter Bukärrsgården men innebär en 

ökning av antalet platser på vård- och omsorgsboendena i kommunen. Antalet färdigställda bostäder 

har under ett antal år legat på en låg nivå men efter att ett stort antal detaljplaner antagits under 2021 

bedöms mängden färdigställda bostäder kunna öka åren framåt.  

Kommunens insatser för att öka kundnöjdheten inom bygglov börjar ge effekt. En genomförd 

undersökning av kundnöjdheten vid bygglovsverksamheten visar att kundnöjdheten ökat jämfört med 

2020. 
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Indikator 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

Målvärde 
2021 

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

 
24 

 
15 

 
5 

 
3 

 
< 20 

Invånarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och 
leva på (SCB:s medborgarundersökning, Nöjd Region-index, NRI, 
skala 0–100) 
 

 
72 

 
68 

 
69 

  
* 

Antal påbörjade och färdigställda bostäder 
 

i.u. 501 
påbörjade 

418 
färdigställd

a 

234 

påbörjade 

248 

färdigställd

a 

 550 
påbörjade 

430 
färdigställd

a 

Trygghetsindex för hur kommuninvånarna bedömer tryggheten 
(SCB:s medborgarundersökning, skala 0–100) 
 

 
64 

 
60 

 
59 

  
* 

Invånarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i 
kommunen (SCB:s medborgarundersökning, index i skala 0–100) 
 

 
66 

 
66 

 
65 

  
* 

*) SCB:s medborgarundersökning får en ny form under 2021 och svaren kommer inte längre följas upp utifrån NKI-modellen och är 

därmed inte jämförbara med tidigare år.  

 

En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 
Fokusområden Trend 
Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi. 
 

–  

Kungsbackas miljöarbete utgår ifrån de nationella miljömålen, de globala 
hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet. 

 

Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt. 
 

 

 

Prognos måluppfyllelse  

Många åtgärder inom området berör långsiktig planering. Vi ser inte några större förflyttningar under 

året. Fokus har skiftat från den ekologiska hållbarheten som halkat efter under pandemin. Den samlade 

bedömningen är att vi inte klarar den ökade omställningstakten som vi behöver ha, därav blir effekten 

att en negativ utveckling 2021.      

Det här har vi gjort  

Samråd för översiktsplanen har blivit digitala för en fortsatt god invånardelaktighet under pandemi, en 

åtgärd som bör finnas kvar.    

För bättre avfallshantering på återvinningscentraler finns nya skyltar samt en sorteringsguide på 

hemsidan. Tidigare års problem med felsorterat trädgårdsavfall är löst med ett direktutskick till 

abonnenter. 

Samarbete mellan berörda förvaltningar har utökats vid badvattenprovtagningen. Detta medför bland 

annat att kommunens resurser används mer effektivt och invånarna får snabbare information genom 

exempelvis skyltning på badplatser vid avrådan från bad. 
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Samarbetet med lokaler är igång och en bokningsprocess för lokaler i skolor är framtagen i samverkan 
mellan flera förvaltningar. Flera skolor går redan att boka och fler blir snart tillgängliga. Tyvärr har 
uthyrningen inte kommit igång då möjligheten att 
träffas i möteslokaler varit starkt begränsad under 
pandemin. 

Inventering av kemiska produkter och utfasning av 
sådana som innehåller farliga ämnen startade 2020 och 
har fortsatt under 2021. Det är glädjande att se att 
antalet produkter som innehåller de värsta 
ämnestyperna stadigt minskar. Till exempel har antalet 
produkter med CMR-klassificerade ingredienser 
(cancerframkallande, mutagena och 
reproduktionstoxiska) minskat med 42 procent hittills i 
år, med minskade risker för kommunens anställda och invånare som följd. 

För att minska matens klimatpåverkan har vi arbetat med att välja råvaror som har ett lägre 
klimatavtryck samt fortsatt det systematiska arbetet mot matsvinn. Bland annat har smarta tips visats 
på en digital informationstavla och på affischer. Barn och elever medverkar i att väga svinnet på förskolor 
och skolor, vilket skapar ett större engagemang och förståelse. Under tidsperioden januari till juni har 
det totala matsvinnet minskat med 1975 kg jämfört med samma period förra året. Målvärdet för hur 
många kilo utsläpp av koldioxidekvivalenter varje kilo inköpt mat får ha orsakat är uppfyllt och ligger på 
2 kg CO2-ekv hittills i år, vilket är en minskning med 25 procent sedan arbetet påbörjades 2017. 

Ett annat arbete för att minska vår klimatpåverkan som påbörjats under året är att byta ut kommunens 
kylaggregat som har köldmedier med stor klimatpåverkan mot sådana som har lägre påverkan. Detta 
kommer på sikt också minska kostnaderna för kontroller. Målsättningen är att ha bytt ut alla aggregat 
med stor klimatpåverkan under en tioårsperiod. Av de 40 anläggningar som finns inom 
bredbandsområdet har fyra bytts ut under 2021, vilket innebär att vi ligger i fas inom detta område.  

Social hållbarhet når vi när människor får sina grundläggande behov uppfyllda. Kungsbackas 
fokusområde är att unga ska må bra såväl fysiskt som psykiskt. I 2021 års elevenkät fick elever på 
gymnasiet svara på frågan hur de mått eller känt sig de senaste sex månaderna. 56 procent svarade 
mycket bra eller bra vilket är en minskning med 9 procentenheter jämfört med 2020 och motsvarar 2018 
års resultat. Samtidigt uppger flera program på gymnasieskolorna att årets elevenkäter visar en ökad 
nöjdhet och en hög rekommendationsgrad av sin skola till andra.  

Sysselsättningens aktivitetshus Regnbågen, som riktas till personer med psykisk funktionsnedsättning, 
påbörjade tillsammans med deltagare ett förändrings- och utvecklingsarbete under 2020 som fortsatt 
under 2021. Deltagarna i verksamheten har varit delaktiga i att ta fram ett utbud av aktiviteter, som till 
exempel Naturgrupp, Rödakorset-grupp och datagrupp. Utifrån deltagarnas önskemål och behov har 
aktivitetshusets öppettider utökats till helgerna. Detta är en del i det förebyggande arbetet mot psykisk 
ohälsa. 

Analys  

Arbetet för en hållbar utveckling fortsätter, men vi ser inte några större förflyttningar inom området 
hittills under året. Insatser mot de utpekade fokusområdena fortsätter i rätt riktning, men för att nå det 
övergripande målet En hållbar utveckling och en hälsosam miljö behöver takten ökas avsevärt. Särskilt 
ser vi stora utmaningar inom klimatområdet inte minst när det gäller transporter, konsumtion och 
anpassningsåtgärder. Kommunen har stora möjligheter att genomföra åtgärder inom sina egna 
verksamheter men också möjligheter att underlätta för invånare och företagare att göra hållbara val. 
Den genererade nyttan av dagens arbete kommer i vissa fall att synas först efter flera år.    

Kungsbacka Kommun • CMR 
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Det finns många positiva exempel på åtgärder som tar oss framåt och där Kungsbacka glänser lite extra, 
till exempel kommunens interna kemikaliehantering och minskningen av matens klimatpåverkan där 
andra kommuner gärna vill ta del av våra erfarenheter. Att arbetet med att minska köldmediernas 
klimatpåverkan har kommit igång är mycket positivt. 

Många åtgärder pågår för att förbättra ungas fysiska och psykiska hälsa, men det är svårt att bedöma 
effekterna för unga i kommunen. Helt säkert är att pandemin har påverkat ungas situation. För vissa har 
det varit gynnsamt med till exempel distansundervisning samtidigt som andra har påverkats negativt. 
Nedgången i hur unga mått eller känt sig i egenskattningen bedöms vara kopplad till pandemin och den 
påverkan som restriktionerna inneburit. 
 
Vi kan se att det händer mycket inom många målområden. Tittar vi på den nationella och regionala årliga 
uppföljningen av de svenska miljömålen är vi långt ifrån att uppnå alla utom ett och utvecklingen inom 
många områden är negativ. På det sätt fokusområdet för miljöarbetet är formulerat är bedömningen 
att vi är nära målet, men det tar egentligen inte hänsyn till tillståndet i miljön och vilka utmaningarna är 
kopplat till det.  

 
Indikator 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

Målvärde 
2021 

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än industrin i 
ton per invånare (Källa: Sveriges Ekokommuner) 

 
2,2 

 
* 

 
* 

  
1,9** 

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

 
73 

 
74 

 
45 

  
77 

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken (Källa: 
Sveriges Ekokommuner)  

 
68 *** 

 
95 *** 

 
100 *** 

  
99 

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

 
99 

 
99 

 
99 

  
99 

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

 
427 

 
354 

 
328 

  
340 

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

 
0,17 

 
0,14 

 
0,10 

  
0,10 

Ungas hälsa i årskurs 4 och 8 – Flickor. 
(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod utifrån 
hälsosamtal med elever) 
 

Åk 4: 91 % 
Åk 8: 75 % 

Åk 4: 89 % 
Åk 8: 73 % 

Åk 1 gymnasiet: 
58 % 

Åk 4: 85 % 
Åk 8: 70 % 

Åk 1 
gymnasiet: 

70 % 

 Åk 4: 90 % 
Åk 8: 80 % 

Åk 1 
gymnasiet: 

60 % 

Ungas hälsa i årskurs 4 och 8 – Pojkar. 
(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod utifrån 
hälsosamtal med elever) 
 

Åk 4: 91 % 
Åk 8: 88 % 

Åk 4: 90 % 
Åk 8: 81 % 

Åk 1 gymnasiet: 
61 % 

Åk 4: 88 % 
Åk 8: 84 % 

Åk 1 
gymnasiet: 

80 % 

 Åk 4: 90 % 
Åk 8: 80 % 

Åk 1 
gymnasiet: 

60 % 

*) Siffrorna publiceras senare. **) 1,5 år 2030 enligt Klimatstrategin. ***) Ny mätmetod gör att siffrorna ändrats jämfört med 

tidigare års uppföljningar. 

 

Bästa företagsklimatet i Västsverige 
Fokusområden Trend 

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. 

→ 

 

Prognos måluppfyllelse 

Den samlade bedömningen är att det görs mycket arbete i kommunen och i samarbete med näringslivet 
för att nå målet om bästa företagsklimat Riktningen visar positiv utveckling.  
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Det här har vi gjort  

Kommunen arbetar med många insatser för att vara en möjliggörare för entreprenörer och 
företagsamma människor. Från att förenkla bygglovsprocessen med utsedda kontaktpersoner till större 
företag som följer ärendet genom hela processen med ökat fokus på dialog, till att arbeta med vägar 
mellan gymnasieutbildning och kompetensbrist hos företagare. 

Antalet arbetslösa har ökat under pandemin, men enligt månadsstatistik från Arbetsfördelningen till och 
med juli sjunker antalet personer som är öppet arbetslösa eller i program i Kungsbacka under första 
halvåret 2021. Dock är arbetslösheten högre i jämförelse med 2018 års nivåer och det är fler som har 
varit arbetslösa längre än 6 månader under augusti 2021 än under augusti 2020. Generellt har 
arbetslösheten i Kungsbacka varit låg sett över tid, med en topp under pandemin. 

Arbetet med Lätt & Rätt har fortsatt. Bygglov för företagsärenden prioriteras, vilket har förkortat 
handläggningstiden för dessa. Samtidigt har företag och återkommande kunder tilldelats egna 
kontaktpersoner som följer ärenden genom bygglovsprocessen med ökat fokus på muntlig 
kommunikation. Förenkling av taxor och avgifter pågår för att öka transparensen och underlätta för 
invånare och företag. 

Inom Ung Företagsamhet finns det möjlighet för alla elever att pröva på att driva eget företag. Under 
läsåret 2020/2021 är det något färre elever som har UF-företag, men Kungsbacka har förhållandevis 
många UF-företagare jämfört med övriga Halland. Flera insatser med fokus på utbildning och näringsliv 
har skett under våren. Som exempel finns träarbetar- och målarutbildningar där majoritet av de som har 
genomgått utbildningen är självförsörjande.  

Efter dialog med näringslivet och engagerade fastighetsägare har kommunstyrelsen arbetat med att 
skapa forum som berör platsutvecklingen i stadskärnan. Fokus är på att sätta en långsiktig gemensam 
plan och flera företag har engagerat sig under året. Insatser för att synliggöra Kungsbacka som en 
attraktiv plats för investeringar har skett under våren. I syfte att underlätta för lokala restauranger och 
butiker har kommunen under året skapat fler sittplatser nära, parkeringsytor för take-away, samt 
utrymmen för food-trucks. 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutade i december 2020 om en konkurrensutsättningsplan för 
verksamheten. Detta beslut upphävdes i februari på grund av behovet att fokusera på den pågående 
pandemins effekter på den egna verksamheten. Fortsatt arbete har dock skett med att underlätta 
kontakten med externa utförare, använda extratjänster och samverkan med näringslivet kring 
framtidens demensboende. 

Prioinitiativet Samverkansarenor med näringslivet syftar till att etablera nya, innovativa 
samverkansarenor med företagare kring frågor som är viktiga för näringslivets möjligheter att utvecklas. 
Genom samverkansarenorna kan vi också hitta lösningar på några prioriterade frågor, exempelvis 
kompetensförsörjning, inköp och centrumutveckling.  

Analys  

Under året har en positiv förflyttning skett enligt indikatorerna. Insiktsmätningen är under målvärdet, 
men ändå det bästa utfallet sedan 2017. Den största förändringen skedde inom området 
markupplåtelse. Betyget för bygglov är fortfarande lågt, och oförändrat mot 2020.  

Andelen företagsamma av befolkningen i Kungsbacka har stadigt gått upp sedan 2010 och är betydligt 
högre än snittet för både Halland och Västra Götalandsregionen. Företagens sammanfattande 
bedömning av Kungsbackas företagsklimat har ökat sedan 2017 till 3,5 (på en 6-gradig skala), vilket är 
precis under målvärdet och rikssnittet. Detta är det bästa siffra Kungsbacka uppnått sedan år 2012. 

Sveriges ekonomi har återhämtat sig snabbare än förväntat efter pandemin, något som även syns i 
Kungsbackas handel. Kungsbacka har klarat sig bättre än de flesta kommuner i Sverige enligt statistik 
från Handel i Sverige. 
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Sammantaget har Kungsbacka en god utgångspunkt med en företagsam befolkning och är igång med 
flera insatser som bedöms skapa förflyttning framåt. De kommande åren ligger mycket fokus på att 
underlätta för och attrahera nyetableringar och omlokaliseringar. Det blir också viktigt att skapa 
tydligare samarbeten för att underlätta företags kompetensförsörjning samt hålla i arbetat med 
initiativet Lätt & Rätt. 

  

Indikator  
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

Målvärde 
2021 

Insikt, SKL:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning 
till företag. Nöjd kund-index utifrån sammanvägt betygsindex 0–100, 
för hur företag i kommunen bedömer Kungsbacka kommuns 
myndighetsutövning, vilken är en viktig del av företagsklimatet. 

 
62 
 
 

 
62 

 
66 

 
 

 
70 

Svenskt näringslivs attitydundersökning av kommuners 
företagsklimat. Medelvärde utifrån skala 1–6, där företag bedömer 
företagsklimatet i Kungsbacka kommun. 
 
Siffran i tabellen visar resultatet på delfrågan om det samlade 
omdömet om företagsklimatet.  

 
3,2 

 
3,4 

 
3,3 

 
3,5 

 
3,6 

 

I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 
Fokusområden Trend 
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. 

→ 
 

Prognos måluppfyllelse  

Den samlade bedömningen är att vi är på god väg mot måluppfyllelse men att utvecklingen sker på 

långsiktigt plan och att de konkreta förbättringarna sker på individnivå. 

Det här har vi gjort  

Jämfört med föregående år var det en lägre andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolan och 

det genomsnittliga meritvärdet blev något lägre. En fortsatt högre andel elever i årskurs 9 upplever dock 

att de kan nå kunskapskraven om de försöker (92 procent 2020 och 2021 jämfört med 74 procent 2018). 

Andelen elever med gymnasieexamen var 91,6 procent. Det är samma nivå som 2019 och 2020.  

Antalet avslutade personer i arbetsmarknadsprocessen har ökat under de två första kvartalen 2021 och 

trots det rådande läget har flertal kommuninvånare gått vidare till arbete. Utbetalning av ekonomiskt 

bistånd har inte ökat trots pandemin. I juni var 36 extratjänster aktiva. Målet med extratjänsterna är att 

pröva ett yrke, utveckla språket och parallellt studera eller planera och rustas för framtida studier. 

Kommunen tilldelades statliga medel för ungdomsjobb och förvaltningarna gjorde en gemensam 

kraftsamling för att få fram ytterligare platser med målet att alla ungdomar som sökt kunde erbjudas en 

anställning. Detta lyckades och resultatet blev 281 placerade feriejobb. 

Vård- och stödsamordningen har utvecklats under året och syftar till ökad självständighet för de 

individer som har behov av samordnade insatser från flera huvudmän. Det ger individen en struktur i 

vardagen genom kontakt och samordning med nätverket runt individen. 16 personer som har 

boendestöd har påbörjat en vård- och stödsamordningsprocess.  

Rådande pandemi har bidragit till att både invånare och företagare har behövt mer stöttning under året. 

Kön till ekonomisk rådgivning har trots det helt arbetats bort tack vare särskild satsning. Den tidigare 

kön hade byggts upp under flera år och i slutet av 2020 var 100 personer i kö för rådgivning och 

väntetiden var 28 veckor.  
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Hemsjukvården har arbetat med att utveckla barn och ungas kapacitet och självkänsla genom fysisk 

aktivitet på recept och genom olika former av gruppträningar. Målet är att fysisk aktivitet ska bidra till 

att individen inte drabbas av nedsatt funktions- eller aktivitetsförmåga på grund av inaktivitet. En 

deltagare som deltagit vid gruppträningsaktiviteter under året har efter samråd med läkare kunnat 

avsluta sin mångåriga magmedicinering på grund av den fysiska aktivitet som gruppträningen bidragit 

till. 

Hemsjukvården har ökat tillgängligheten till individer genom videosamtal. Syftet med videosamtal är att 

kunna nå ut till fler individer och att öka livskvaliteten samt stödja individerna i att bevara sin funktions- 

och aktivitetsförmåga. 

Analys 

Andelen elever med gymnasieexamen är fortsatt hög och det genomsnittliga betygsmedelvärdet har 

höjts. En något lägre andel elever blev behöriga till gymnasieskolan och det genomsnittliga meritvärdet 

för grundskolan blev något lägre. Offentlig statistik är inte publicerad ännu så det är inte möjligt att 

jämföra Kungsbackas resultat med resten av landet. 

Båda utbildningsförvaltningarna har fortsatt att fokusera på långsiktiga utvecklingsinsatser, men 

samtidigt börjat implementera goda lärdomar som nåtts under vägen. Till exempel förankring av 

ordningsregler och rutiner tillsammans med elever samt arbetat vidare med elevernas syn på hur goda 

relationer skapas som stimulerar till ett lärande. 

Arbetet med målet pågår både på bredden och på individnivå. Satsningen Mera digital ger möjlighet för 

många att minska det digitala utanförskapet. Förstärkningen av ekonomisk rådgivning är en annan viktig 

förbättring.   

På individnivå sker ett stort antal insatser som ger en förbättring för dem vi är till för. Arbetet med vård- 

och stödsamordning, extratjänster och feriejobb, fysisk aktivitet på recept, förbättrad tillgänglighet 

genom videosamtal samt fler bemötandeplaner är ett antal goda exempel på arbete som leder mot 

målet och gör stor skillnad för individen.  

Antalet avslutade personer i arbetsmarknadsprocessen har ökat under de två första kvartalen 2021 och 

trots det rådande läget har ett flertal kommuninvånare gått vidare till arbete. Bidragande orsaker torde 

vara framtidstron i flera branscher, att företagen ser kompetensbehov och vågar anställa, att lättnader 

i restriktioner gjort att besöksnäring och restaurangbranschen behövt rekrytera inför sommaren, samt 

att Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess ger resultat.  

 
Indikator 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

Målvärde 
2021 

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

 
240 

 
238 

 
246 

  
245 

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

 
13,9 

 
13,8 

 
14,0 

 
14,2 

 
14 

Självkänsla och framtidstro för gymnasieelever år 2, index 
med skala 0–10 enligt Skolinspektionens skolenkät. 
 

 
* 

 
7,3 

 
* 

 
7,8 

 
7,6 

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

 
3 

 
2,2 

 
2,8 

  
2,8 

Andel vuxna personer som inte återkommer till 
försörjningsstöd inom ett år efter avslutat försörjningsstöd, 
(procent) 
 

 
73 

 
78 

 
82 

  
90 

*Enkäten genomförs vartannat år. 
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Ett medskapande samhälle och en öppen attityd 
Fokusområden Trend 

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. 

→ 

 

Prognos måluppfyllelse 

 

Den samlade bedömningen är att vi är på god väg mot måluppfyllelse och har tagit stora steg främst 

inom fokusområdet som rör digitalisering. Vi börjar ana ett trendbrott i delåret vad gäller företagares 

upplevelse i kontakt med kommunen. 
 

Det här har vi gjort 

Pandemin fortsätter bidra till ett ökat digitalt fokus på samhällets alla delar. Under våren har kommunen 

infört en ny plattform för e-tjänster. Invånaren märker av e-tjänsterna exempelvis genom att de nu kan 

beställa utstakning och lägeskontroll närsomhelst istället för att nå en handläggare per telefon, eller vid 

ansökan till lovskola som snabbats på genom att rektorn godkänner ansökan som första steg i 

handläggningen. Ett annat exempel på nylanserad digital tjänst är ”Mitt arkiv”, där invånare med hjälp 

av e-legitimation kan ta del av handlingar såsom sina slutbetyg från gymnasiet.  

 

För att möjliggöra fortsatt utveckling av uppkopplade saker (IoT) har kommunen driftsatt ett LoRa-

nätverk som bland annat automatiserat inhämtandet av badtemperaturer, och där stora möjligheter 

finns att utvidga sensorövervakning till andra områden. Utvecklingen syns även inom skolan. Genom att 

utnyttja möjligheter som IoT för med sig kan lärprocesser i fysiska miljöer förstås mer detaljerat och 

fördjupat än idag. I projektet IoT hubb skola, där Kungsbacka är en av 14 partnerorganisationer, 

undersöks IoT-lösningar som inte bara informerar om elevers resultat eller frånvaro – utan assisterar 

och guidar pedagoger kring elevers lärande. 

 

En annan spännande digital utveckling är utforskandet av virtuell verklighet (VR) som en möjlighet både 

i lärandet och för ökad inkludering och stöd för elevhälsans arbete. Eleven tar helt enkelt på sig VR-

glasögon där eleven befinner sig, och kan då virtuellt befinna sig i klassrummet där undervisningen 

bedrivs. Det gör det möjligt för en elev som på grund av fysiskt hinder, sjukdom eller annan problematik 

inte kan ta sig till skolan, att kunna tillgodogöra sig och delta i den ordinarie undervisningen som sker i 

klassrummet ändå – trots att eleven, läraren och klasskamraterna är i åtskilda rum. Tekniken har 

introducerats som idé för en handfull elever och dess vårdnadshavare i Kungsbacka. 

 

Inom funktionsstödsverksamheter testas olika appar för individer med kognitiva svårigheter där 

personal via telefon kan lägga in instruktioner och påminnelser med bildstöd och därigenom göra den 

enskilde mer självständig och mindre beroende av att personal utför vissa moment i vardagen.  

Projektet ”Lätt & Rätt” fortsätter för att skapa en mer serviceinriktad myndighetsutövning, vilket är 

viktigt för att invånare och företag ska känna sig välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med 

kommunen. Ett exempel är det förändrade arbetssätt som införts på Bygg- och miljö- där kontakt med 

kunder och invånare i första hand sker muntligt och i andra hand skriftligt.  
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Gymnasieskolan bedriver i många program ett systematiskt och medvetet arbete för att få fler elever 

engagerade och aktiva i programledningsråd, klassråd, skolkonferenser och andra forum för 

elevinflytande. Samtidigt är det fler enheter där resultatet för elevinflytande sjunker i elevenkäterna. 

Elevinflytande kommer att förbli ett viktigt utvecklingsområde. 

 

För att öka kompetensen har hemsjukvården samlat utbildningsfilmer för olika medicintekniska 

produkter, som kan användas i det dagliga arbetet inom vård och omsorg. Det ska bidra till att 

omsorgstagare behåller sina kvarstående funktioner samt bidra till en säker vård och omsorg.  

 

Prioinitiativet Medskapande syftar till att möta välfärdsutmaningen genom att ta tillvara engagemanget 

från invånare och skapa framtiden tillsammans med invånarna. Inom ramen för initiativet har man 

undersökt hur andra kommuner arbetar och nu kommer två prototyper tas fram och utvärderas. 

Prototyperna omfattar en miljödiplomering på förvaltningen för Teknik och beredning av en lämplig 

fråga till nämnden för Gymnasium och arbetsmarknad. Invånare och tjänstepersoner ska medskapa för 

att tillsammans nå bättre lösningar.  
 
Analys 

Pandemin har fungerat som en katalysator för digitaliseringen i kommunen där både ökad digital 
mognad och höjda förväntningar på digitala lösningar tros bidra till digitaliseringstakten. Det pågår 
många digitala utvecklingsinitiativ, där bland annat data från sensorer och VR börjar användas i 
praktiken.  

Gymnasieskolan har påtalat att distansundervisningen till viss del kan ha påverkat elevernas upplevelse 
av möjlighet till inflytande. Gymnasieskolan ser elevinflytande som ett fortsatt viktigt 
utvecklingsområde, och där det är viktigt att lyfta fram de delar av utbildning och skolgång som är 
påverkansbara, samt medvetandegöra elevers möjlighet till inflytande. Generellt sett ses digitaliseringen 
som en möjlighet för att stimulera inflytande och medskapande, men det är viktigt att utvärdera hur det 
digitala påverkar upplevelsen av inflytandet.  

Med exemplet från gymnasieskolan är det i kommunens fortsatta arbete med att utveckla ett 
medskapande samhälle viktigt att ta vara på digitaliseringens möjligheter, men lika viktigt att beakta de 
faktorer som på riktigt skapar engagemang och motiverade invånare. Dessa går inte alltid hand i hand.  

Företagarnas nöjdhet med kommunens service följs löpande upp och när senaste resultaten släpptes i 
april visade de en ökad nöjdhet. Även om det är svårt att visa på direkta samband, är förhoppningen att 
kommunens arbete med Lätt & Rätt ger effekt på att företagare känner sig välkomna, sedda och korrekt 
bemötta i kontakt med kommunen. 

Kommunen genomför löpande mätningar för hållbart medarbetarengagemang. Senaste mätningen visar 
en positiv trend. Medarbetare i Kungsbacka kommun upplever sitt arbete som meningsfullt och att det 
finns tydliga förväntningar i arbetsrollen. Förvaltningarnas arbete med att behålla medarbetare genom 
satsningar på kompetenshöjning kan ha bidragit till det förbättrade resultatet. Resultaten visar också att 
arbetet med att följa upp och utvärdera mål samt att tydliggöra utvecklingsmöjligheterna i kommunen 
behöver fortsätta. 

 
Indikator 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

Målvärde 
2021 

Nöjd-inflytande index för hur kommuninvånarna bedömer 
möjligheterna till inflytande (SCB:s medborgarundersökning, 
skala 0–100). 
 

 
47 

 
43 

 
41 

  
* 

I I I I I I 
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DIMIOS 1 , digital mognad och grundläggande digitala 
förutsättningar 
 

- - **  ** 

Hållbart medarbetarengagemang, ett index för medarbetarnas 
samlade uppfattning om områdena motivation, ledarskap och 
styrning, skala 1–100 enligt Medarbetarenkäten. 
 

 
76 

 
*** 

. 
78 

  
79 

Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av max 180. Jämix 
beräknas utifrån nio nyckeltal med skala 1–20 och visar hur 
jämställda arbetsvillkor, arbetsmiljö och anställningsvillkor det är 
i organisationen 
 

 
77 

 
91 

 
91 

  
91 

*) SCB:s medborgarundersökning får en ny form under 2021 och svaren kommer inte längre följas upp utifrån NKI-modelen och är 

därmed inte jämförbara med tidigare år. 

**) Ny indikator från och 2020.  

 

Balanskravsprognos 
Balanskravsutredning, miljoner 2020 Prognos april Prognos augusti 

Årets resultat enligt resultaträkningen 414,6 208,0 275,4 

Samtliga realisationsvinster -3,9 0,0 -0,5 

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 410,7 208,0 274,9 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 -18,5 -24,0 -21,3 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 

Balanskravsresultat 392,2 184,0 253,6 

 
Balanskravet som infördes år 2000 regleras i kommunallagen och innebär ett uttryckligt krav på 
ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Balanskravet innebär att kommuner ska upprätta en 
budget årligen där intäkterna överstiger kostnaderna. I delårsbokslutet görs en prognos avseende 
balanskravet.  Prognosen för balanskravsresultatet uppgår till 253,6 miljoner för 2021.  
 

Väsentliga personalförhållanden 

Rekrytera 
Under första halvåret 2021 har situationen med corona inte nämnvärt påverkat arbetet för kommunens 

rekryteringscenter som vanligen fokuserar främst på rekrytering av chefer och specialister. Vi har 

fortsatt att arbeta med proaktiva insatser/aktiviteter med chefer som har rekryteringsbehov inom 

svårrekryterade yrkesgrupper, för att tillsammans med verksamheterna tänka nytt i arbetet med att 

möta verksamheternas nuvarande och framtida personalförsörjningsbehov.  

Under första halvåret av 2021 skapades totalt 405 annonser med 9 504 sökanden för tjänster i 

Kungsbacka kommun. Det har varit i snitt 14 sökanden per tjänst som kan jämföras mot första halvåret 

2020 där siffran var 16.   

31 chefstjänster har annonserats under första halvåret med ett snitt på 25 ansökningar per tjänst, vilket 

är en ökning från fjolårets 18 ansökningar per tjänst. En möjlig slutsats utifrån rådande situation och 

 
1 Ett kvalitativt värde som forskare menar att man inte bör använda som indikator i detta sammanhang. Det pågår ett nationellt arbete att ta 

fram ett digitaliseringsindex. Det kommer baseras bland annat på Dimios. Det är RISE på uppdrag av Digg och med finansiering från Vinnova 
som håller i arbetet och Kungsbacka har varit/är med i referensgruppen. 
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ovisshet på arbetsmarknaden är att kommunen uppfattas som en trygg och attraktiv arbetsgivare under 

rådande förutsättningar. 

Vårt arbetsgivarvarumärke 

De undersökningar som genomfördes under 2020 resulterade i insikter om att Kungsbacka kommun är 

en arbetsgivare med otydlig image, men med styrkor som vi borde lyfta fram tydligare. Som en 

förlängning av vår arbetsplatskultur behöver potentiella medarbetare förstå inte bara hur det känns att 

jobba i Kungsbacka kommun, utan också vad de får ut av det.  

Introduktion 

Tätt sammanflätat med rekrytering är introduktion av våra nya chefer och medarbetare. Under våren 

2021 lanserades en kommungemensam digital introduktionsutbildning som kan nås av alla kommunens 

medarbetare. Våren 2021 genomfördes den kommungemensamma introduktionsdagen för nyanställda 

vilken, likt 2020, var i digitalt format. Cirka 80 nyanställda deltog. 

Praktik 

Att kontinuerligt ta emot praktikanter i kommunens verksamheter är mycket viktigt för vårt 

arbetsgivarvarumärke och vår kompetensförsörjning. Som en följd av coronautbrottet blev vårens prao 

för grundskolornas elever inställd, vilket var ett kommunövergripande beslut. Vi står redo att ta emot 

praoelever till hösten 2021 men följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer noga och ställer in 

om det bedöms olämpligt.  

Sociala medier  

Kungsbacka kommun arbetar fortsatt med att synas i sociala medier så som Facebook, LinkedIn och 
Instagram. Fokus har legat på att bygga relation med befintliga och nya följare och vara lyhörda för vad 
de önskar se i våra kanaler.  

Utveckla/behålla 
En central del i att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är att arbeta med att utveckla och behålla 

befintlig personal. Under våren har vi arbetat aktivt för att främja en god arbetsmiljö genom ett antal 

olika initiativ. 

Covid-19 

Utbrottet av covid-19 har i stor uträckning präglat arbetet inom HR-organisationen och 

arbetsmiljöarbetet under våren. Även detta år har fokus legat på arbetsmiljö och förändringsarbete. 

Förvaltningarna för Individ & Familjeomsorg och Vård & Omsorg har verksamhet som vänder sig till de 

invånare som identifierats vara i riskgrupper för covid-19. På dessa förvaltningar har samtliga 

medarbetare nu erbjudits vaccination och alla som vill vaccinera sig har nu fått båda doserna. Arbetet 

har utförts på uppdrag av Region Halland i samarbete med företagshälsovården. Totalt har cirka 1 700 

medarbetare erbjudits vaccination. Pandemin har ställt oss inför många nya och okända situationer och 

det har inneburit en utmaning för våra medarbetare och chefer. Våra verksamheter har fortsatt att ställa 

om och anpassa på ett föredömligt vis för att tillsammans minimera smittspridningen. Till grund för detta 

arbete ligger en god samverkan med våra arbetstagarorganisationer och ett gediget systematiskt 

arbetsmiljöarbete. 

På många förvaltningar har medarbetare i och med pandemin helt eller delvis arbetat på distans. Under 

våren skickades en digital enkät ut för att undersöka upplevelsen av distansarbetet. Resultatet visar att 

medarbetarna till största del ser distansarbete som något positivt, men det finns också utmaningar som 

vi som arbetsgivare kommer behöver arbeta mer med. 
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En arbetsgivarpolitisk hållning avseende distansarbete efter september 2021 har tagits fram för att 

vägleda alla chefer och medarbetare i arbetet framåt. Kungsbacka kommun ställer sig generellt positiva 

till distansarbete men dialog på enheten måste ske och det är närmsta chef som formellt beslutar 

huruvida det är lämpligt eller ej. Dokumentet innehåller också information om utrustning och 

arbetsmiljön i hemmet. 

Att mäta arbetsmiljö 

Under våren har en pilot av ett pulsmätningsverktyg för arbetsmiljön fortsatt testats på två förvaltningar. 

Ett sådant verktyg skickar ut några få frågor om arbetsmiljön till medarbetarna med täta intervaller. 

Frågorna är vetenskapligt framtagna, i samarbete med Göteborgs Universitet, och genererar 

automatiska insikter och åtgärdsförslag till chef för att skapa ett träffsäkert och effektivt 

arbetsmiljöarbete. Detta ska ses som en pusselbit vid sidan av andra arbetsmiljöundersökningar såsom 

exempelvis det personliga mötet, skyddsronder och den årliga HME (Hållbart medarbetarengagemang)-

undersökningen. Beslut om att upphandla ett pulsmätningsverktyg för arbetsmiljö för hela kommunen 

fattades under våren och upphandlingsarbetet startar under hösten 2021. 

Kommungemensam arbetsmiljöutbildning 

Under våren har en pilot av en kommungemensam arbetsmiljöutbildning genomförts. Materialet utgår 

från Sunt arbetslivs material men kompletteras av Kungsbackaspecifika delar. Utbildningen är framtagen 

i samarbete med våra fackliga organisationer och syftar till att uppnå målet om en attraktiv arbetsplats 

genom kunskap, hälsosam arbetsmiljö och hållbart arbetsliv och tydlighet kring det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 

Nytt samverkansavtal 

I Kungsbacka kommun vill vi ha ett arbetsklimat som präglas av arbetsglädje, dialog, delaktighet och 

resultat. Det innebär att chefer, medarbetare och de fackliga organisationerna samarbetar i samverkan. 

Samverkan bygger på medarbetarnas engagemang att driva verksamheten framåt med en god 

arbetsmiljö som grund. Detta sker genom en så tidig dialog som möjligt och behandlas av de som är 

direkt berörda i processen. Det tycker vi är viktigt för en sund arbetsmiljö. Vårt nya avtal för samverkan 

är tecknat av Kungsbacka kommun och de fackliga organisationerna och har implementerats under 

våren 2021. Syftet med det nya avtalet är att på ett tydligare sätt beskriva hur samverkan går till och att 

underlätta samarbetet. På så sätt tar vi även hand om arbetsgivarens förhandlingsskyldighet i enlighet 

med Medbestämmandelagen. 

Datadriven HR 

Tidigare har datarapporter av olika slag skapats direkt mot källsystem inom flera förvaltningar, vilket 
gjort att data ibland varit svårtillgänglig och svår att förstå. Kungsbacka kommun har under en tid arbetat 
med utveckling av en Business Intelligence-lösning och sedan i våras finns en särskild modul för HR som 
underrättar vid uppföljning och planering i verksamheterna.  
 
Kompetensutveckling för chefer 

Chefer har blivit erbjudna att genomföra en digital utbildning som heter Leda på distans som anordnats 

av företagshälsovården. Utbildningen har bland annat omfattat mänskliga reaktioner utifrån rådande 

pandemi, virtuellt arbete och konkreta råd till chefer, samt ledarutmaningar kopplade till dessa och 

viktiga faktorer att ta i beaktning. Som ledare och arbetsgivare är det viktigt att se över de faktorer i 

arbetslivet som kan förstärka eller skapa psykisk ohälsa, sänkt prestation och minskat välmående.  

 

Under hösten 2020 och våren 2021 har Kungsbacka kommun genomfört orienteringsprogrammet Jag 

vill bli chef. Programmet vänder sig till medarbetare som vill få ökad kunskap om och inblick i vad 
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chefskap innebär. Detta för att vara bättre förberedda innan de tar beslut om att gå vidare och söka sig 

till chefsroller i framtiden. Utbildningsprogrammet Utvecklande ledarskap har fortsatt, programmet är 

ett av våra två utbildningsprogram för befintliga chefer. Det fokuserar på det personliga ledarskapet och 

att få chefer och ledare utvecklas så att de kan leda ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Under våren 

uppdaterades ytterligare den digitala versionen (e-learning) av Kungsbackaledaren Bas med flera 

chefsspecifika utbildningar. Den digitala utbildningen innehåller tio moduler. 

Planer finns för ett traineeupplägg samt systematiserad skuggning av chef men båda dessa program har 

blivit uppskjutna med anledning av pandemin.  

Avsluta 
När medarbetare slutar i Kungsbacka kommun är det viktigt att inhämta information som kan hjälpa oss 

i vår verksamhetsutveckling. Erfarenheterna fångas upp med hjälp av ett avslutningssamtal samt en 

anonym digital enkät. Avslutningssamtalet genomförs med närmsta chef alternativt HR. Syftet med 

avslutningssamtalet handlar inte enbart om att fånga upp styrkor och svagheter på förvaltningsnivå utan 

också om att medarbetaren förhoppningsvis ska lämna Kungsbacka kommun med en positiv känsla och 

ett fortsatt ambassadörskap för kommunen.  

Analys personalmått 
Den totala sjukfrånvaron ligger något lägre än motsvarande period 2020 men fortsatt något högre än 

normalt vilket till stora delar kan förklaras av den pågående pandemin. Kungsbacka kommun är fortsatt 

en av de kommuner som ligger lägst beträffande sjukfrånvaro i regionen. Andelen heltidsanställda 

medarbetare ökar fortsatt försiktigt vilket kan härledas till utvecklingsinsatser inom arbetet med 

kollektivavtalet Heltid som norm.  

Personalomsättningen har minskat, från 4,8 procent 2020 till 4,3 procent 2021 vid en analys av den 

externa personalomsättningen. En förklaringsmodell är att medarbetare i oroliga tider väljer att stanna 

hos sin arbetsgivare då arbetsmarknaden är otrygg. En annan tänkbar förklaring handlar om att 

arbetsmiljön i Kungsbacka kommun sammantaget är att betrakta som god.  

Nyckeltal Utfall jan-jun 2020 Utfall jan-jun 2021 

Anställda totalt 6 561 6 532 

Anställda andel kvinnor 80,6 % 80,2% 

Antal medarbetare per enhetschef 23,1  22,9 

Andel heltid 79,3% 80,9 

Personalomsättning 4,8%* 4,3% 

Sjukfrånvaro totalt 7,9% 7,4% 

Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 33,2% 35,9% 

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

Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 30-49 år 6,9% 6,6% 

Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 50 år eller äldre 9,2% 8,4% 

Sjukfrånvaro kvinnor 8,6% 8% 

Sjukfrånvaro män 5,4% 5% 

*Räknesättet för personalomsättning har förändrats 2021 och siffran från 2020 är därför justerad för att skapa jämförbara mått. December månad räknas inte 

längre med och vi räknar numera bara med extern personalomsättning, det vill säga exkluderar intern personalomsättning.  
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Förväntad utveckling 
Befolkning 

Befolkningen beräknas öka de närmsta 10 åren. Likande trenden från 2013–2017, beräknas folkökningen 

öka de närmsta 5 åren för att sedan stabilisera sig och minska under senare delen av prognosperioden. 

Det är framförallt inflyttningen som har drivit och beräknas driva folkökningen.  

 

Kungsbacka står inför samma demografiska utmaning som övriga Sverige, med en allt större andel äldre 

och yngre av total befolkningen. Det är framförallt den stora generationen under 90-talet som är i 

familjebildande åldrar och den stora generationen född under 40-talet som påverkar utvecklingen. Dock 

har Kungsbacka bättre förutsättningar än likande kommuner inom Göteborgsområdet på grund av en 

högre andel person i så kallad arbetsför ålder (20–64 år). 

Försörjningskvoten beskriver hur många varje person i arbetsför ålder behöver försörja med sitt 

skatteunderlag. Ju högre siffra, ju fler ska varje persons skatteunderlag försörja. Det är framförallt den 

äldre befolkningen som beräknas öka.  

Sedan 2000-talet har kvoten ökat kraftigt och inom de närmsta tio åren beräknas den äldre (65+ år) 

befolkningens andel öka, medan den yngre (0–19 år) minskar.  
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Coronapandemins effekt på kostnadsbilden 

Coronapandemin har påverkat verksamheten i grunden. I delar av verksamheten har kostnaderna varit 

lägre till följd av att verksamheten inte kunnat bedrivas fullt ut under rådande restriktioner. Därtill finns 

en viss risk att pandemin kommer föra med sig en förskjutning i kostnadsbilden. Omfattningen är i 

dagsläget svår att bedöma, men kommer ha en viktig påverkan för den framtida utvecklingen. 

DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING 

Driftredovisning 

 Resultatfond Bokslut Budget Prognos Prognos  Avvikelse 

Miljoner 2021 2020 2021 2021 Avvikelse % 

Kommunfullmäktige 0,0 -2,9 -3,7 -3,5 0,2 5% 

Kommunstyrelse 0,0 -293,9 -261,4 -251,4 10,0 4% 

Revisionen 0,0 -2,8 -3,1 -2,8 0,3 11% 

Valnämnden 0,0 -0,2 -0,6 -0,3 0,3 50% 

Gymnasium & Arbetsmarknad 79,0 -544,7 -564,3 -549,9 14,4 3% 

Kultur- och fritid 27,3 -232,6 -262,9 -259,9 3,0 1% 

Förskola & Grundskola 126,2 -1 940,5 -2 085,8 -2055,8 30,0 1% 

Teknik skatt 16,5 -136,2 -182,9 -187,0 -4,1 -2% 

Service 109,7 -62,0 -60,8 -54,9 5,9 10% 

Miljö & Hälsoskydd 0,2 -0,7 -1,0 -0,9 0,1 10% 

Byggnadsnämnd 0,8 -28,2 -36,1 -36,1 0,0 0% 

Individ- och familjeomsorg 0,0 -672,5 -699,1 -698,5 0,5 0% 

Vård & Omsorg 88,1 -914,5 -972,5 -972,5 0,0 0% 

Summa nämnder 447,9 -4831,7 -5134,3 -5073,6 60,7 1,2% 

 
      

Övriga verksamhetskostnader 11,3 90,2 -66,5 -22,5 44,1  

Pensioner (verksamhetskostnad) 0,0 -49,1 -22,0 -63,7 -41,7  

Exploatering 0,0 25,7 -0,7 19,3 20,0  

Verksamhetens nettokostnader 459,1 -4 764,9 -5 223,5 -5 140,4 83,1  

       

Finansiering       

Skatteintäkter 0 4 751,7 4 899,7 4 992,1 92,4  
Generella statsbidrag och 
utjämning 0 

474,0 435,5 451,4 15,9 
  

Verksamhetens resultat 459,1 460,7 111,7 303,0 191,4  

 
 

    
 

Finansiella intäkter 0 13,3 14,0 11,3 -2,7  

Finansiella kostnader 0 -59,4 -72,7 -38,9 33,8  

              

Årets resultat 459,1 414,6 53,0 275,4 222,4  

 

Nämndernas avvikelser 

Kommunens skattefinansierade nämnder prognostiserar ett överskott om 60,7 miljoner vilket motsvarar 

1,2 procent av budgeten. Samtliga nämnder prognostiserar ett bättre resultat i delårsbokslutet jämfört 

med apriluppföljningen. Nedan redogörs för de nämnder med störst avvikelser. För detaljerade 

beskrivningar hänvisas till nämndernas egna delårsbokslut.  
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Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 10 miljoner. Överskottet förklaras främst av lägre 

personalkostnader samt att medel för olika kommunövergripande projekt ej bedöms nyttjas fullt ut 

under året. Därtill bidrar högre planintäkter än budgeterat till överskottet.   

Gymnasium & Arbetsmarknad prognostiserar ett överskott om 14,4 miljoner. Prognosen förklaras 

främst av lägre kapitalkostnader samt lägre kostnader för busskort samt köp av externa 

utbildningsplatser än budgeterat.  

Kultur & Fritid prognostiserar ett överskott om 3 miljoner. Överskottet förklaras främst av att tilldelade 

medel med anledning av kommunstyrelsens beslut om Extraordinära insatser med anledning av covid-

19 ej bedöms kunna nyttjas fullt ut. Nämnden tilldelades 7,5 miljoner varav 2,1 miljoner ej bedöms 

ianspråktas under 2021. Därtill har en större del av verksamheten bedrivits under restriktioner till följd 

av pågående pandemi vilket medfört lägre kostnader.  

Förskola & Grundskola prognostiserar ett överskott om 30 miljoner vilket motsvarar 1 procent av 

budgeten. Prognosen förklaras främst av färre antal barn och elever än budgeterat. Det faktiska antalet 

barn understiger det enligt befolkningsprognosen beräknade antalet.  

Teknik prognostiserar ett underskott om 4,1 miljoner. Underskottet förklaras främst av rivnings- och 

saneringskostnader i samband med investering i ny bro vid Borgmästargatan. Underskottet vägs till viss 

del upp av prognostiserat överskott inom färdtjänst och omsorgsresor.  

Service prognostiserar ett samlat överskott om 5,9 miljoner. Resultatområde Service prognostiserar ett 

överskott om 7,7 miljoner. Överskottet återfinns främst inom lokalvård, vilket till stor del beror på att 

personal rekommenderats att jobba på distans. Därtill bidrar överskott inom Inköp samt 

Personalförsörjning till överskottet. Resultatområde Fastigheter prognostiserar ett underskott om 1,8 

miljoner vilket främst förklaras av driftkostnader med anledning av pågående ombyggnationer.   

Individ & Familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 0,6 miljoner. Nämnden arbetar sedan tidigare 

med handlingsplan för ekonomi i balans senast vid utgången av 2022. Prognosen i delåret indikerar att 

nämnden är på rätt väg. Nämnden redovisar fortsatt underskott till följd av köpta placeringar. 

Underskottet vägs upp av överskott inom andra av nämndens områden, exempelvis daglig verksamhet, 

bostad med särskild service samt verksamheten för stöd i hemmet och sysselsättning. Därtill bidrar 

medel centralt budgeterade under förvaltningsledningen till att stärka prognosen. Som en del i 

handlingsplan för budget i balans rapporterar nämnden månadsvis till kommunstyrelsen.  

Vård & Omsorg prognostiserar ett resultat i nivå med budget. Nämnden har fortsatt ett underskott att 

hantera till följd av ett ökat antal hemtjänsttimmar. Överskottet vägs upp av lägre kostnader för vård- 

och omsorgsboenden samt lägre kostnader förvaltningscentralt. Nämnden har under året rekvirerat 67 

miljoner i form av olika statliga bidrag, bland annat Äldreomsorgssatsningen samt Äldreomsorgslyftet.  

Övriga verksamhetskostnader omfattar budget för nya hyror och tillkommande avskrivningar samt 

budget för oförutsedda händelser. Prognosen per helår indikerar ett överskott om 44,1 miljoner. 

Överskottet hänförs till centralt budgeterade medel för tillkommande kapitalkostnader och hyror som 

ej bedöms nyttjas fullt med anledning av en lägre investeringsprognos än budgeterat.  

Pensionerna prognostiseras överstiga budgeterat med 23,9 miljoner, varav 41,7 miljoner avser 

verksamhetskostnader. Kostnader för basbeloppsuppräkning och ränta redovisas under raden 

finansiella kostnader och beräknas understiga budget med 17,8 miljoner. Prognosen baseras på 

beräkning av KPA pension i augusti 2021, inkluderat nya livslängdsantaganden enligt RIPS.  

Exploatering prognostiseras redovisa ett överskott om 20,0 miljoner. Överskottet avser reavinst från 

exploatering samt erhållna exploateringsersättningar.  
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Skatter och generella statsbidrag prognostiseras överstiga budget med 108,2 miljoner. Prognosen 

baseras på cirkulär 21:31 från SKR.  

Finansnettot beräknas överstiga budget med 31,1 miljoner. Den främsta förklaringen är lägre finansiella 

kostnader på kommunens långfristiga lån, samt lägre kostnader för ränte- och basbeloppsuppräkning på 

pensionerna. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Miljoner Ackumulerat resultat per 
2021 

Prognos 2021 Prognos ackumulerat 
resultat 2021 

Vatten och avlopp 32,6 13,7 46,3 

Avfall och återvinning 12,4 0,9 13,3 

Bredband 2,7 0,8 3,5 

 

Vatten och avlopp prognostiserar ett överskott om 13,7 miljoner per helår. Överskottet förklaras främst 

av lägre personalkostnader till följd av vakanser, samt lägre kapitalkostnader till följd av en lägre 

utbyggnadstakt än beräknat. 

Avfall och återvinning prognostiserar ett överskott om 0,9 miljoner vilket främst beror på lägre 

kapitalkostnader än budgeterat. 

Bredband prognostiserar ett överskott om 0,8 miljoner. Överskottet förklaras främst av lägre personal- 

samt verksamhetskostnader. Det senare hör samman med att verksamheten successivt bygger ut egna 

fiberlösningar vilket möjliggör lägre kostnader för inhyrning.  

Investeringsredovisning 
 

 

Investeringsutgifterna per augusti uppgår till 349,4 miljoner inklusive exploateringsinvesteringar. 

Investeringsprognosen för året är 717,8 miljoner vilket är 645,6 miljoner lägre än årets budget. 

Budgetavvikelsen beror bland annat på att hela projektbudgeten till lokalprojekt inklusive inredning och 

konst är tilldelad men där projekten pågår över flera år så som Skårbys utbildningslokaler etapp 1, 

Varlaskolans tillbyggnad och Vallda boende med särskild service. Produktion pågår även av 

Frillesåsskolans om- och tillbyggnad. 
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Flera infrastrukturprojekt är framflyttade i tiden, främst gång- och cykelvägar utmed Trafikverkets vägar. 

Gång- och cykelväg Hanhals Kyrkväg -Torkelstorp flyttas fram likaså gång- och cykelväg östra Särö och 

gång och cykelväg Vallbyvägen. Flera infrastrukturprojekt pågår över året såsom broprojekt på 

Borgmästaregatan och Aranäs skyddsbarriär. Avvikelsen beror även på att markköpen till lokalprojekten 

inte utnyttjas fullt ut i år.  

Klara lokalprojekt under året är Parkeringshus Linden, Sommarlust förskola och avveckling av förskola 

vid Klovsten. Ny utställning på Naturum är invigd och klar. Utbyte av konstgräsmattor planeras i Ögärdet 

och Rydets IP. Därtill pågår utegym i Kungsbackaskogen samt utveckling av badplatser. 

Infrastrukturprojekt såsom Badhusparken, Bro Ysby, Inlag sporthall, ombyggnad Kyrkogatan och gång- 

och cykelväg Lerbergsvägen blir klara under året. 

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet 

63,7 miljoner av investerat belopp för perioden avser avgiftsfinansierad verksamhet. Prognosen för 

helåret är 160,2 miljoner kronor vilket är 136,0 miljoner kronor lägre än budget. Flera VA-projekt har 

fördröjts och försenats. De större projekt som är försenade är Reservvatten Varberg respektive 

Göteborg, på grund av att utredningarna tagit längre tid än beräknat. Förseningar i ökat uttag Fjärås 

Bräcka är på grund av omfattande utredningar som behövs för att söka ny vattendom. Projektet 

Voxlöv/Björkris är försenat på grund av senarelagda detaljplaner, detaljplaner som behöver vara klara 

innan VA-projektet kan genomföras. Investeringsnivån för befintliga återvinningscentraler hålls nere då 

beslut ännu ej tagits om återvinningscentralernas framtida placering. Även bredbandsinvesteringar har 

en avvikelse på grund av förseningar i några projekt. 

Projektnämnd Budget Ack Utfall Prognos  
helår 

 Avvikelse  
Budget-Prognos 

Kommunfullmäktige 952 40 952  0 

Kommunstyrelsen 2 000 -21 0  2 000 

Gymnasium & Arbetsmarknad 6 340 398 6 340  0 

Kultur & Fritid 24 370 2 598 12 513  11 857 

Förskola & Grundskola 15 000 6 306 17 500  -2 500 

Teknik skatt 195 588 61 618 97 900  97 688 

Kungsbacka bredbandsnät 41 558 24 742 36 558  5 000 

Teknik Va 247 850 37 509 120 644  127 206 

Teknik Renhållning 6 731 1 446 2 950  3 781 

Service 14 100 8 006 12 500  1 600 

Service Fastigheter 642 963 199 788 336 942  306 022 

Byggnadsförvaltningen 255 58 58  197 

Individ & Familjeomsorg 4 651 779 2 350  2 301 

Vård & Omsorg 10 869 3 723 10 869  0 

Finans exploatering och mark 65 450 2 377 26 727  38 723 

Finans lokaler 84 740 0 33 000  51 740 

TOTALT 1 363 417 349 366 717 803  645 615 
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Exploatering 
Kommunens exploateringsverksamhet anskaffar, utvecklar och iordningsställer mark för bostads- och 

verksamhetsändamål. 

Ett flertal stora bostadsprojekt är under genomförande i kommunen. Bland dessa kan nämnas Kolla 

Parkstad etapp 2 där utbyggnad av de sista kvarteren pågår och allmän platsmark är under slutförande. 

Väster om ån i kvarter Valand pågår projektering av allmän platsmark och utbyggnaden av 

bostadskvarteren är i full gång, där de första kvarteren kommer att färdigställas i slutet av året. I Björkris 

har detaljplanen för Björkris 2 vunnit laga kraft och projektering av allmän platsmark samt 

bostadskvarteren är i full gång. Norr om Björkris pågår också byggnation av Skårby vård- och 

omsorgsboende som beräknas bli klart under 2022.  

När det gäller verksamhetsmark pågår etableringar i Duvehed och Äskatorp vid E6, ett flertal tomter har 

sålts under året. Ny verksamhetsmark planeras även i Frillesås-Rya där en ny detaljplan beräknas klar i 

slutet av år 2021. 

Reavinsten av markförsäljning beräknas till 9 miljoner kronor. Försäljning av tomter har skett i projekt 

Duvehed och Särö centrum Nötegång. Försäljningar som beräknas ske i år är i Särö centrum och i Frillesås 

Rya verksamhetsområde. Resultatet förstärks ytterligare av resultatförda exploateringsersättningar på 

16 miljoner kronor. Från år 2020 intäktsförs dessa i takt med utbyggnad av de tekniska anläggningarna. 

Exploateringsprognosen i övrigt har reducerats gentemot budget både på inkomsterna och utgifterna 

på grund av framflyttade tidsplaner. Exempel på projekt som skjutits fram är Tingberget, Duvehed 

verksamhetsområde och projekt Klovsten verksamhetsområde. 
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FINANSIELLA RAPPORTER 

Resultaträkning 

 

Utfall och prognos kommunen 

Kungsbacka kommun redovisar ett utfall om 288,6 miljoner för perioden, vilket är något högre än 

motsvarande period föregående år. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 5,2 procent. Ökade 

kostnader för avskrivningar samt lägre intäkter är främsta skälet. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 5,1 procent, vilket främst beror på de generella 

statsbidragen. Under 2020 erhöll kommunen ett stort tillskott av generella statsbidrag med anledning 

av pandemin. Då bidraget beslutades i juni 2020 var enbart en mindre del (3/7) resultatfört i 

delårsbokslut 2020. 2021 är bidragen jämnt fördelade över året.  

De finansiella intäkterna är något lägre än föregående år vilket främst beror på lägre utdelning från 

Kommuninvest. De finansiella kostnaderna är lägre än motsvarande period föregående år vilket främst 

beror på lägre basbeloppsuppräkning av pensionsskulden.  

Prognosen för Kungsbacka kommun uppgår till 275,4 miljoner, vilket motsvarar 5,0 procent av skatter 

och generella statsbidrag.  

Utfall och prognos koncernen 

Koncernen omfattar Kungsbacka kommun samt Eksta Bostadsbolag inklusive Tempohus i Kungsbacka 

AB. Utfallet uppgår till 348,9 miljoner vilket är något högre än motsvarande period föregående år. Såväl 

kommunen som Eksta redovisar högre resultat för perioden. Jämfört med föregående år redovisar 

Ekstakoncernen något högre hyresintäkter samt lägre underhållskostnader. Dessa poster vägs till viss 

del upp av högre avskrivningar än föregående år.  

Prognos per helår för koncernen uppgår till 337,5 miljoner. 

Miljoner 2020-08-31 2021-08-31

Budget helår 

2021 inkl 

ombudget

Prognos 

helår 2021 2020-08-31 2021-08-31

Verksamhetens intäkter 792,1 787,9 1 149,0 1 209,0 959,7 950,4

Verksamhetens kostnader -3 735,3 -3 875,6 -5 938,6 -5 944,9 -3 783,2 -3 897,3

Avskrivningar -219,9 -239,9 -434,0 -404,5 -269,9 -294,2

Verksamhetens nettokostnader -3 163,1 -3 327,6 -5 223,6 -5 140,4 -3 093,4 -3 241,1

Skatteintäkter 3 182,9 3 333,6 4 899,7 4 992,1 3 183,0 3 333,6

Generella statsbidrag och utjämning 279,3 306,6 435,6 451,4 279,0 306,6

Verksamhetens resultat 299,1 312,6 111,7 303,0 368,6 399,1

Finansiella intäkter 8,3 7,5 14,0 11,3 7,9 7,2

Finansiella kostnader -51,4 -31,5 -72,7 -38,9 -79,5 -57,4

Resultat efter finansiella poster 256,0 288,6 53,0 275,4 297,0 348,9

Extraordinära poster (netto)

Årets resultat 256,0 288,6 53,0 275,4 297,0 348,9

kommunen koncernen

Byte av redovisningsprincip, avseende redovisning av privata investeringsbidrag skedde i december 2020. För att få en rättvisande jämförelse mellan 

delårsbokslut 2020 och 2021 har jämförelsetalen, dvs delår 2020 räknats om.
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Balansräkning 

 

Utfall för perioden 

Soliditeten har ökat med 3,6 procentenheter för kommunen respektive 3,4 procentenheter för 

koncernen. Förändringen beror främst på relativt höga resultat i kombination med förhållandevis låga 

investeringsvolymer som möjliggjort en låg grad av nyupplåning.   

TILLGÅNGAR 2020-08-31 2021-08-31

Budget helår 

2021, inkl 

ombudget 2020-08-31 2021-08-31

Immateriella anläggningstillgångar 1,1 0,8 1,0 1,1 0,8

Materiella anläggningstillgångar 6 558,4 6 995,7 7 721,8 10 682,1 11 205,7

Finansiella anläggningstillgångar 218,4 218,3 210,5 69,7 69,5

Bidrag till statlig infrastruktur 32,6 30,9 31,6 32,6 30,9

Omsättningstillgångar 832,7 832,2 1 141,0 1 051,7 1 075,8

SUMMA TILLGÅNGAR 7 643,2 8 077,9 9 105,9 11 837,2 12 382,7

Eget kapital

Årets resultat 256,0 288,6 53,0 297,0 348,9

Övrigt eget kapital 2 217,4 2 617,6 2 697,2 2 518,9 3 016,6

Summa eget kapital 2 473,4 2 906,2 2 750,2 2 815,9 3 365,5

Avsättningar och skulder

Avsättning pensioner inkl löneskatt 1 734,5 1 807,5 1 758,2 1 734,5 1 807,5

Övriga avsättningar 223,0 224,7 227,9 287,8 290,2

Långfristiga skulder 2 184,1 2 231,1 3 244,4 5 820,0 5 934,3

Kortfristiga skulder 1 028,2 908,4 1 125,2 1 179,0 985,2

Summa avsättningar och skulder 5 169,8 5 171,7 6 355,7 9 021,3 9 017,2

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 7 643,2 8 077,9 9 105,9 11 837,2 12 382,7

Soliditet 32,4% 36,0% 30,2% 23,8% 27,2%

Byte av redovisningsprincip, avseende redovisning av privata investeringsbidrag skedde i december 2020. För att få en rättvisande jämförelse mellan 

2020 och 2021 har jämförelsetalen, dvs delår 2020 räknats om.

kommunen koncernen
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REDOVISNINGSPRINCIPER/UPPLYSNINGAR I NOT 
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste 
årsredovisningen för 2020. 
  
Kungsbacka kommun redovisar pensionsförpliktelserna enligt fullfondsmodellen. Detta innebär att 
ansvarsförbindelsen lyfts in i balansräkningen som en avsättning. I enlighet med Lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning ska en förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som intjänats 
före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning. Motiven för att redovisa enligt fullfondering är att 
det ger en mer rättvisande bild av kommunens finansiella ställning och att de grundläggande principerna 
om öppen och tydlig redovisning följs på ett bättre sätt. Ställningstagandet grundar sig på beslut i 
kommunfullmäktige.  Effekten på balansräkningen uppgår till 1 236,6 miljoner. Effekten på resultatet för 
perioden uppgår till -1,8 miljoner. Att effekten på resultaträkningen för perioden är negativ beror på det 
ändrade livslängdsantagandet enligt RIPS vilket medför en ökande ansvarsförbindelse per siste augusti.   
 
Säsongsvariationer och cykliska effekter återfinns inom flertalet av kommunens verksamheter. Många 
av kommunens nämnder tillämpar periodiserad budget varpå effekten på budgetavvikelsen inte alltid 
blir så påtaglig. Däremot är kostnaderna inte jämnt fördelade över året. Exempel på detta är 
personalkostnader inom skola och omsorg, men också kostnader för exempelvis snöröjning och 
elförbrukning.  
 
Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendation R17, ska i delårsrapporten anges 
omfattningen av jämförelsestörande poster mellan åren. I prognosen per helår ingår reavinster från 
exploatering om 7,6 miljoner.  
 
Inga ändrade uppskattningar och bedömningar har påverkat bokslutet.  
 
Förändring avseende kommunens pensionsskuld har redovisats enligt prognos från KPA per augusti 
2021. Förändringen för den totala pensionsförpliktelsen uppgår till 76,9 miljoner för perioden.  
 
Utöver kommunens pensionsförpliktelse är avsättningar för sluttäckning av deponier en betydande 

post. Under 2019 gjordes en utökad avsättning om 100 miljoner för Svinholmens deponi. Sedan tidigare 

finns även medel avsatta för Barnamossens deponi samt ett antal mindre deponier. I juni 2021 

genomfördes en förnyad kostnadsberäkning avseende Svinholmen av extern bedömare. Kostnaden för 

att sluttäcka deponin uppgår enligt rapporten till ca 99 miljoner. Gjord avsättning från 2019 bedöms 

fortsatt vara aktuell.   
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        Kungsbacka Kommun 

   

  

             
 Revisorerna 

   
  Till: Kommunfullmäktige 

Revisorernas bedömning av delårsbokslut 2021-08-31 

 
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten per augusti 
2021 är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat samt om 
delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning. Revisorernas 
bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma. Vi har i enlighet med 
kommunallagen översiktligt granskat Kungsbacka kommuns delårsbokslut per 2021-08-31. 
Kommunallagen föreskriver att budgeten ska innehålla mål och riktlinjer för verksamheten samt finansiella 
mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Dessa mål ska utvärderas i delårsrapport och i 
årsredovisningen. Sedan 2019 ska mål utvärderas även för kommunens bolag. 
 
Syftet med revisorernas översiktliga granskning är att bedöma om: 

• Resultatet i delårsrapporten, som ska behandlas av fullmäktige, är förenligt med de finansiella och 
verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat. 

• Delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och verksamhet.  
 
En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en granskning av en årsredovisning. Med 
utgångspunkt i den översiktliga granskningen har vi gjort nedanstående bedömningar: 

 
• Enligt kommunallagen ska det finnas en uppföljning av målen som har betydelse för god ekonomisk 

hushållning. Kommunfullmäktige har för 2021 formulerat tre områden (ekonomi, politisk inriktning 
och samhälle) med tillhörande mål och mått samt krav som ska bidra till att god ekonomisk 
hushållning uppfylls. För att god ekonomisk hushållning ska råda ska minst två av tre områden vara 
på godtagbar nivå utifrån satta krav. Kommunstyrelsen gör i delårsrapporten bedömningen att 
samtliga tre områden uppnås per delåret. Vi menar att det är otydligt hur de krav som är uppställda 
avseende området politisk inriktning ska kunna bedömas per delåret, eftersom såväl ägardirektiv 
som flertalet indikatorer för måluppfyllelse följs upp först i samband med årsbokslut.  

• Vår bedömning är att resultatet är förenligt med de mål som fullmäktige fastställt. Vi delar styrelsens 
bedömning att god ekonomisk hushållning kommer att uppnås. Detta mot bakgrund av att två av tre 
områden för god ekonomisk hushållning bedöms vara på godtagbar nivå.  

• Kommunen prognostiserar att balanskravet kommer att uppfyllas. Vi har ingen anledning att göra 
en annan bedömning, beaktat prognosens storlek och de osäkerhetsfaktorer som en prognos innebär. 

• Kommunen följer inte lag om kommunal bokföring och redovisning kap 6 § 4, 
Pensionsutbetalningar. Kommunen redovisar 1 236,6 mnkr som avsättning i balansräkningen i 
stället för som en upplysning utanför balansräkningen. Kommunens redovisning av pensioner 
innebär att det prognostiserade resultatet om 275,4 mnkr är 21,3 mnkr högre redovisat än om lagen 
följts. 

• Vår bedömning är med undantag av redovisning av pensioner och beaktat en översiktlig granskning 
att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. 
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Kungsbacka 08 november 2021  
 
Underskrifter i enlighet med digital signering  
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Kommunstyrelsen Datum  

2021-10-19 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 258 Dnr 2020-01167 
Internationell policy för Kungsbacka kommun 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar internationell policy, daterad 2021-06-23, med den 
ändringen att ordet ”försöka” i sista meningen under rubriken ”Omvärlds- och 
intressebevakning” stryks. 

Internationell policy, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-03, § 15, upphör 
samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har två styrdokument för internationellt arbete: Policy för 
internationellt arbete samt Internationell strategi för Kungsbacka 2014–2020. 

Såväl policyn som strategin har utdaterats och därför har behovet av styrdokument 
inom området setts över. 

Det huvudsakliga syftet med en internationell policy är att stödja 
verksamhetsutveckling och de mål som sätts upp inom våra verksamheter, och 
policyn fungerar därför som ett komplement till andra styrdokument. 

Policyn ger kommunens verksamheter en vägvisning att internationellt arbete ska ses 
som en naturlig del av Kungsbackas utvecklingsarbete samtidigt som den pekar ut 
vilka fokusområden som är prioriterade att arbeta inom. Policyn ska samtidigt vara 
tillräckligt flexibel för att fungera tillsammans med exempelvis genomförandeplaner. 
Inom vissa EU-fonder och program stärker det projektansökan om kommunen har 
styrdokument som berör internationellt arbete. 

Förslaget till ny internationell policy för Kungsbacka kommun bygger på tre 
fokusområden: 

 Internationella kontaktytor 

 Omvärlds- och intressebevakning 

 Utvecklingsprojekt och utbyten 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28, § 330 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-23 
Internationell policy, 2021-06-23 
Kommunfullmäktige 2015-02-03, § 15 
Internationell policy antagen av kommunfullmäktige 2015-02-03, § 15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Losman (MP) yrkar att följande stycke läggs till i policyn: 

 Vi arbetar med kulturellt utbyte för ökad global förståelse mellan människor. 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans (MP) yrkande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans 
(MP) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 
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§ 330 Dnr 2020-01167 
Internationell policy för Kungsbacka kommun 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar internationell policy, daterad 2021-06-23 med den 
ändringen att ordet ”försöka” i sista meningen under rubriken ”Omvärlds- och 
intressebevakning” stryks. 

Internationell policy, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-03, § 15, upphör 
samtidigt att gälla.  

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har två styrdokument för internationellt arbete: Policy för 
internationellt arbete samt Internationell strategi för Kungsbacka 2014–2020. 

Såväl policyn som strategin har gått ut och därför har behovet av styrdokument inom 
området setts över. 

Det huvudsakliga syftet med en internationell policy är att stödja 
verksamhetsutveckling och de mål som sätts upp inom våra verksamheter, och 
policyn fungerar därför som ett komplement till andra styrdokument. 

Policyn ger kommunens verksamheter en vägvisning att internationellt arbete ska ses 
som en naturlig del av Kungsbackas utvecklingsarbete samtidigt som den pekar ut 
vilka fokusområden som är prioriterade att arbeta inom. Policyn ska samtidigt vara 
tillräckligt flexibel för att fungera tillsammans med exempelvis genomförandeplaner. 
Inom vissa EU-fonder och program stärker det projektansökan om kommunen har 
styrdokument som berör internationellt arbete. 

Förslaget till ny internationell policy för Kungsbacka kommun bygger på tre 
fokusområden: 

* Internationella kontaktytor 

* Omvärlds- och intressebevakning 

* Utvecklingsprojekt och utbyten 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-06-23 
Internationell policy, 2021-06-23 
Kommunfullmäktige 2015-02-03, § 15 
Internationell policy antagen av kommunfullmäktige 2015-02-03, § 15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C) yrkar att ordet ”försöka” i sista meningen under rubriken 

Omvärlds- och intressebevakning i förslaget till policy stryks. 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets respektive Fredrik Hanssons (C) yrkande. Ordföranden 
(M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller Fredrik Hanssons förslag. 
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Internationell policy för Kungsbacka kommun 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar internationell policy, daterad 2021-06-23. 

Internationell policy, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-03, § 15, upphör samtidigt att gälla.  

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har två styrdokument för internationellt arbete: Policy för internationellt arbete 
samt Internationell strategi för Kungsbacka 2014–2020. 

Såväl policyn som strategin har gått ut och därför har behovet av styrdokument inom området setts 
över. 

Det huvudsakliga syftet med en internationell policy är att stödja verksamhetsutveckling och de mål 
som sätts upp inom våra verksamheter, och policyn fungerar därför som ett komplement till andra 
styrdokument. 

Policyn ger kommunens verksamheter en vägvisning att internationellt arbete ska ses som en naturlig 
del av Kungsbackas utvecklingsarbete samtidigt som den pekar ut vilka fokusområden som är 
prioriterade att arbeta inom. Policyn ska samtidigt vara tillräckligt flexibel för att fungera tillsammans 
med exempelvis genomförandeplaner. Inom vissa EU-fonder och program stärker det projektansökan 
om kommunen har styrdokument som berör internationellt arbete. 

Förslaget till ny internationell policy för Kungsbacka kommun bygger på tre fokusområden: 

 Internationella kontaktytor 
 Omvärlds- och intressebevakning 
 Utvecklingsprojekt och utbyten 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-06-23 
Internationell policy, 2021-06-23 
Kommunfullmäktige 2015-02-03, § 15 
Internationell policy antagen av kommunfullmäktige 2015-02-03, § 15 

0 
Kungsbacka 
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Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 

Beskrivning av ärende 
Internationellt arbete är ett sätt att uppfylla de mål som sätts upp inom våra verksamheter. En 
internationell policy fungerar därför som ett komplement till andra styrdokument. Policyn ger 
kommunens verksamheter en vägvisning att internationellt arbete ska ses som en naturlig del av 
Kungsbackas utvecklingsarbete. Inom vissa EU-fonder och program stärker det projektansökan om 
kommunen har styrdokument som berör internationellt arbete. 

Kommunens nuvarande policy och strategi har till stora delar fungerat bra under perioden 2014–2020. 
De tre fokusområdena sp, policyn pekar ut bedöms fortfarande vara relevanta. En del av innehållet i 
strategin är däremot utdaterat. Exempelvis görs hänvisningar till både interna och europeiska 
styrdokument som inte längre är aktuella. Dokumenten har därför sett över. I och med att 
internationellt arbete ska användas som ett komplement till andra styrdokument, bedömer 
kommunledningskontoret att en internationell policy täcker behovet av styrdokument på området. 

Förslaget till ny internationell policy för Kungsbacka kommun har tagits fram av 
Kommunledningskontoret på Kommunstyrelsens förvaltning. 

Kungsbackas internationella arbete 
Kungsbacka kommun har under perioden 2014–2020 deltagit i internationellt samarbete inom flera 
olika områden. Genom deltagande i EU-projekt har kommunen fått utökade resurser till 
utvecklingsinitiativ inom en rad olika verksamhetsområden, både i form av kompetens och 
finansiering. 

Exempelvis har kommunen under perioden beviljats cirka 17 miljoner kronor till 
skolutvecklingsprojekt. Det har till exempel möjliggjort att hundratals gymnasieelever fått möjlighet 
att genomföra delar av sin utbildning på en annan europeisk skola. 

Deltagande i EU-projekt har också finansierat satsningar på kompetensutveckling för vård- och 
omsorgspersonal samt projekt inom välfärdsteknik.  

Genom deltagande i den europeiska organisationen Eurocities digitaliseringsforum har kommunen fått 
tillgång till såväl lösningar, kunskap som inspiration till digitaliseringsarbetet. Kommunen har även 
haft nytta av att kunna diskutera frågor inom GDPR, smarta städer och öppna data med andra 
europeiska kommuner. Kungsbacka kommun har också skrivit på Borgmästaravtalet, ett internationellt 
samarbete för minskad klimatpåverkan på lokal nivå. 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Internationell policy 
 

Det internationella arbetet en viktig del för att kunna möta samtidens 

och framtidens utmaningar. Kungsbackas internationella policy ska 

säkerställa att kommunen tar tillvara de möjligheter och kunskaper som 

internationella kontakter, nätverk och projekt kan ge samt synliggöra 

Kungsbacka kommun på en internationell arena. I slutändan handlar det om 

att uppfylla vår vision och verksamheternas mål. 

 

Internationella kontaktytor 

Internationella kontaktytor är en förutsättning för internationellt arbete och kan inkludera allt från digitala 
utbyten till deltagande i nätverk av olika slag. Många av Kungsbackas uppgifter och utmaningar delas med 
andra städer i Europa. Genom internationella kontakter kan vi dra nytta av andras kunskaper och erfarenheter 
för att hitta smarta lösningar på våra utmaningar. 

 

Omvärlds- och intressebevakning 

Ungefär hälften av dagordningspunkterna på en fullmäktigedagordning i svenska kommuner och regioner 
påverkas direkt eller indirekt av EU. Genom en aktiv omvärldsbevakning kan vi få tidig kunskap om 
förändringar som påverkar verksamheterna i Kungsbacka. Vi kan också ta ställning till om det är någonting 
som vi vill försöka påverka.  

 

Utvecklingsprojekt och utbyten 

Att aktivt samarbeta med andra genom att delta i utvecklingsprojekt och utbyten är en naturlig del av 
Kungsbackas utvecklingsarbete. Kommunens verksamheter ska tillvarata möjligheten att söka samarbeten 
och medfinansiering från EU:s fonder och program samt annan extern finansiering som stödjer det 
internationella arbetet.  
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§ 15 

Internationell policy och revidering av internationell strategi  
Dnr KS/2014:454  

Beslut  

Internationell strategi för Kungsbacka kommun 2014-2020 antas och ersätter 
Internationell strategi, beslutad i KF 2009-03-10, § 45.  

Internationell policy antas att gälla från och med den 1 januari 2015. 

Sammanfattning 

Omvärlden påverkar kommunens arbete på olika plan dels genom globaliseringen 
och dels genom medlemskapet i EU.  
Policyn beskriver att det allt mer viktigt, att bevaka omvärlden, vår kommuns 
intressen och utföra ett aktivt påverkansarbete. Detta sker genom att kommunen 
ingår i strategiska partnerskap, där partners kan finnas världen över. Huvudfokus 
ligger på Europa. Dessutom är det viktigt, att ta tillvara extern finansiering, 
framförallt EUs fonder och program, för att utveckla verksamheterna och därmed 
öka kvalitén  

Strategin ska fungera som ett ramverk för det internationella arbetet inom 
kommunens samtliga verksamheter. Den kan även ses som ett tvärperspektiv i 
kommunens övriga strategier. 

Genom internationella kontakter kan Kungsbacka tillvarata möjligheter och möta 
framtidens utmaningar på ett bättre sätt. Samverkan på ett lokalt/regionalt plan 
mellan kommun, akademi, näringsliv och civilsamhälle är också en viktig del i detta.  
Samarbete på regional nivå är en förutsättning för att med samlade krafter kunna 
påverka och bevaka den internationella arenan med huvudfokus på Europa. 

Syftet med det internationella arbetet är att utveckla kommunens alla verksamheter 
med huvudsakligt avstamp i EU:s tillväxtstrategi Europa 2020, mot kommunens 
vision och mål samt eMålbild 2020. 

Strategin består av Kungsbackas internationella strategi och omfattar följande tre 
grundpelare: Internationella kontakter, omvärlds- och intressebevakning samt 
transnationella utvecklingsprojekt. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen, 2015-01-20, § 20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-12-16, § 377 
Tjänsteskrivelse, 2014-10-29  
Internationell policy för Kungsbacka kommun 
Internationell strategi för Kungsbacka kommun 2014-2020 

 

    Paragrafen fortsätter 
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§ 15 fortsätter 

Anföranden 

Anförande hålls av Emma Vildstrand (MP), Peter Söderberg (M), Jon Thorbjörnson 
(V), Kristina Karlsson (C) och Anders Ekström (M) 

Yrkanden 

Emma Vildstrand (MP) yrkar på återremiss för att lägga till en fjärde grundpelare om 
kulturellt utbyte för att tydligare visa på vårt behov av ökad global förståelse mellan 
människor. 

Jon Thorbjörnson (V) yrkar bifall till Emma Vildstrands (MP) återremissyrkande. 

Anders Ekström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Proposition  

Ordföranden ställer proposition på Emma Vildstrands (MP) med fleras 
återremissyrkande och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.  

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser 

 

 

 

  

   



Policy 

Sida 1/1 

  

  

 
 

 

Policy för internationellt arbete 

 Vi bevakar omvärlden, vår kommuns intressen 

och utför ett aktivt påverkansarbete. 

 

 Vi ingår i strategiska partnerskap, som gynnar 

utvecklingen av Kungsbacka kommun och dess 

invånare. Våra partners kan finnas världen över och med 

huvudfokus på Europa. 

 

 Vi tar tillvara extern finansiering men framförallt EU:s 

fonder och program för att utveckla verksamheterna och 

därmed öka kvalitén. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutad av: Kommunfullmäktige i protokoll KF § 15/15 

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning 

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

 

)crgKun0 , backaSäröFjäråsÅsaFrillcsåsOnsalaKi.tllm·ikvhlld, · nncbcrgKungsbackaSäröFjärår saFrillcsåsOnsalaKullavik' 

Kungsbacka kommun • 434 81 Kungsbacka • 0300-83 40 00 
info@kungsbacka.se • www.kungsbacka.se 111 

Kungsbacka 
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§ 259 Dnr 2021-00274 
Antagande av ny kommunomfattande översiktsplan 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtande för översiktsplan – Vårt framtida 
Kungsbacka, daterad 2021-09-15. 

Beslut - Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar förslag till översiktsplan - Vårt framtida Kungsbacka, 
daterad 2021-09-15 med följande ändringar: 

 På sidan 5 under rubriken ”Strategi” i fjärde meningen läggs orden ”till 

största del” till så att meningen lyder: Ny byggnation ska till största del ligga 

i anslutning till kollektivtrafik och kommunal service. 

 På sidan 6 under rubriken ”Bebyggelse” i tredje meningen läggs orden ”Vi 

ska också” till i meningen, så att den lyder: Vi ska också fokusera på våra 

stationsorter Anneberg och Åsa. 

 På sidan 6 under rubriken ”Bebyggelse” i sista styckets andra mening, styrks 

ordet ”alltid” och ordet ”i närheten” läggs till så att meningen lyder: Ny 

bebyggelse på landsbygden ska därför lokaliseras intill mark som redan är 
tagen i anspråk av annan bebyggelse, i närheten av vägar.  

 På sidan 39 under rubriken ”Användning av mark och vatten” i tredje 

meningen stryks ordet ”hela” så att meningen lyder: Inom kommunen finns 

fyra stationer. 

 På sidan 48 under rubriken ”Landsbygdsutveckling” i andra styckets första 

mening stryks orden ”alltid” och ”intill” och orden ”i närheten” läggs till så 

att meningen lyder: Ny bebyggelse på landsbygden ska därför lokaliseras 
genom komplettering och användning av mark som redan är tagen i anspråk 
intill annan bebyggelse, i närheten av vägar och på ett sätt som ansluter till 
det historiska bebyggelsemönstret. 

 På sidan 49 under rubriken ”Kust och landsbygd” i första meningen läggs 

ordet ”och” till efter ordet planläggning och slutet av meningen stryks så att 

meningen lyder: Kompletteringar får inte medföra krav på planläggning och 
ska vara avgränsade utifrån dess unika förutsättningar. 

 På sidan 50 under rubriken ”Utredningsområde för utvidgad utvecklingsort” 

stryks sista delen av sista meningen så att meningen lyder: Syftet är att spara 
marken för framtida planläggning. 

Kommunfullmäktige förklarar att följande fördjupningar fortsätter att gälla när ÖP 
blir antagen:  

 Fördjupad översiktsplan för Tjolöholm, antagen 2008-10-14 

 Fördjupning av översiktsplan för Åsa, antagen 2013-11-12 
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 Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, antagen 2009-06-16 

 Översiktsplan för Vindkraft, antagen 2012-04-10. 

Reservation 
Carita Boulwén (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Den anger hur kommunens mark och vatten 
ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv.  

En översiktsplan är inte bindande men har stor vägledande betydelse för efterföljande 
rättsverkande beslut, bland annat för beslut enligt plan- och bygglagen rörande 
detaljplan, områdesbestämmelser, förhandsbesked och bygglov.  

Ställningstagandena i översiktsplanen ger främst besked om kommunens syn på den 
långsiktigt mest lämpade användningen av mark- och vattenområden med hänsyn till 
olika allmänna intressen. Den är dels ett samlat beslutsunderlag för 
lokaliseringsprövningar och en kunskapsöversikt vad gäller miljöarbetet, dels ett 
styrinstrument för utveckling och bevarande av den byggda miljön. Översiktsplanen 
vägleder vid detaljplanering, bygglov och annan användning av mark och 
vattenområden. Den används som bedömningsunderlag av såväl kommunens egna 
tjänstepersoner som handläggare på exempelvis länsstyrelsen och domstolar där 
sådana ärenden överprövas. Den används också av företag som söker plats för sin 
verksamhet och andra som önskar utveckla sin mark. 

Översiktsplanen har i vissa fall en direkt betydelse för efterföljande beslut, till 
exempel i frågan om vilket detaljplaneförfarande som kan tillämpas. Den ska även 
utnyttjas vid tillämpningen av vissa andra lagar som rör tillstånd till olika former av 
mark- och vattenanvändning. 

Ett nytt förslag till översiktsplan är klart för antagande. Översiktsplanen ska 
medverka till att uppfylla Kungsbackas vision och inriktning genom att tydliggöra 
övergripande strategier för hur utveckling av mark- och vattenområden ska ske för 
kommunens tätorter, landsbygden och kustområden. Planen ska bidra till att det blir 
enklare att hantera detaljplane- och bygglovsprocesser samt regionala samarbeten. 
Planen har större tyngd än andra styrdokument genom sin förankring i en 
planeringsprocess som garanterar samråd och insyn.  

Efter antagande kan andra nämnders dokument och beslut behöva revideras eftersom 
de stödjer sig på nuvarande översiktsplan (ÖP06). Nya beslut och dokument ska 
refereras och vara i enlighet med förslaget till ny översiktsplan – Vårt framtida 
Kungsbacka. 

Kungsbacka kommuns nya översiktsplan är digital och beskrivs med kartor och 
tillhörande texter. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05, 354 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-15 
Granskningsutlåtande, 2021-09-15 
Bilaga till granskningsutlåtande – Länsstyrelsens yttrande, 2020-04-01 
Förslag till översiktsplan – textinnehåll 2021-09-15, till KS 
Förslag till översiktsplan – karta 2021-09-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C), Thure Sandén (M) och Marie Wadström 
(KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Maria Losman (MP) yrkar att följande stycke läggs till på sidan 94: Översiktsplanens 
övergripande mål att använda mark och vatten för våra invånares bästa samtidigt som 
förutsättningarna för våra naturresurser inte försämras utan helst förbättras, ska följas 
upp en gång per år i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

Carita Boulwén (SD) yrkar att följande ändringar görs i texterna: 

 På sidan 9 i första stycke stryks "– också Kungsbacka" så att meningen lyder: 
Göteborg som storstad kommer successivt att omfatta kringliggande 
kommuner. 

 På sidan 21 under rubrikerna "Järnväg" och "Vägar" styrks styckena "och en 
eventuell utveckling av kommunikationerna i samma läge bedöms generellt 
ge liten påverkan på övriga riksintressen." så att meningarna lyder: 
Riksintressen för väg och järnväg är av stor vikt för kommunen. Infrastruktur 
för väg och järnväg är befintlig. För att säkra riksintresse för 
kommunikationer på lång sikt har kommunen lagt in utredningsområden för 
trafik. 

 På sidan 28 under rubriken "Vindkraftverk" ändras andra, tredje och fjärde 
meningarna så att de lyder: Vindkraft är en förnybar energikälla och en del av 
omställning till ett fossilfritt samhälle. Det är en förnyelsebar energikälla där 
de sammanlagda utsläppen under vindkraftverkets driftstid är mycket små. 

 På sidan 43 under rubriken "Bebyggelse" läggs orden "och beaktas" till i den 
avslutande meningen i stycket under den inledande punktlistan så att 
meningen lyder: Vid förändring eller förnyelse av en plats ska 
kulturmiljövärden identifieras, analyseras och beaktas. 

 På sidan 64 under rubriken "Vad händer när vi fokuserar på ny bebyggelse till 
våra utvecklingsorter?" styrks orden "är att hen kan uppleva en" i andra 
meningen och i stället läggs orden ”kan vara upplevelse av” till så att 
meningen lyder: Det som kan vara positivt för den enskilde med spridd 
bebyggelse kan vara upplevelse av större valfrihet att välja tomtstorlek, plats 
för sin bostad, mindre buller och eventuellt ett lägre tomtpris. 

 På sidan 77 under rubriken "Översiktsplanens effekt på målet Fredliga och 
inkluderande samhällen" stryks ordet "språk" i andra meningen så att 
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meningen lyder: En grundpelare i det socialt hållbara samhället är att skapa 
förutsättningar för ett aktivt näringsliv vilket i sin tur kan skapa sociala 
sammanhang som är tillgängliga för alla, oavsett kön, ålder, bakgrund, 
funktionsnedsättning eller socioekonomiska skillnader. 

 På sidan 83 under rubriken "Relevanta riktlinjer i planförslaget" läggs stycket 
"där det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen" till i punkt ett 
så att meningen lyder: Ny bebyggelse prioriteras inom utvecklingsorter och 
verksamhetsområden. I utvecklingsorter får därför i avtagande 
prioritetsordning från stations- och centrumnära lägen jordbruksmark tas i 
anspråk där det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Maria Losmans (MP) yrkande och Carita 
Boulwéns (SD) yrkande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Maria Losmans (MP) 
yrkande och Carita Boulwéns (SD) yrkande mot varandra, och finner att 
kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, Region Halland, Göteborgsregionen, Göteborgs stad, Mölndals stad, 
Varbergs kommun, Marks kommun, Trafikverket, Lantmäteriet 
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§ 354 Dnr 2021-00274 
Antagande av ny kommunomfattande översiktsplan 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtande för översiktsplan - Vårt framtida 
Kungsbacka, daterad 2021-09-15 med följande ändringar: 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar förslag till översiktsplan - Vårt framtida Kungsbacka, 
daterad 2021-09-15 med följande ändringar: 

- På sidan 5 under rubriken ”Strategi” i fjärde meningen läggs orden ”till största 

del” till så att meningen lyder: Ny byggnation ska till största del ligga i 
anslutning till kollektivtrafik och kommunal service. 

- På sidan 6 under rubriken ”Bebyggelse” i tredje meningen läggs orden ”Vi ska 

också” till i meningen, så att den lyder: Vi ska också fokusera på våra 
stationsorter Anneberg och Åsa. 

- På sidan 6 under rubriken ”Bebyggelse” i sista styckets andra mening, styrks 

ordet ”alltid” och ordet ”i närheten” läggs till så att meningen lyder: Ny 

bebyggelse på landsbygden ska därför lokaliseras intill mark som redan är tagen i 
anspråk av annan bebyggelse, i närheten av vägar.  

- På sidan 39 under rubriken ”Användning av mark och vatten” i tredje meningen 

stryks ordet ”hela” så att meningen lyder: Inom kommunen finns fyra stationer. 

- På sidan 48 under rubriken ”Landsbygdsutveckling” i andra styckets första 

mening stryks orden ”alltid” och ”intill” och orden ”i närheten ” läggs till så att 

meningen lyder: Ny bebyggelse på landsbygden ska därför lokaliseras genom 
komplettering och användning av mark som redan är tagen i anspråk intill annan 
bebyggelse, i närheten av vägar och på ett sätt som ansluter till det historiska 
bebyggelsemönstret. 

- På sidan 49 under rubriken ”Kust och landsbygd” i första meningen läggs ordet 

”och” till efter ordet planläggning och slutet av meningen stryks så att meningen 
lyder: Kompletteringar får inte medföra krav på planläggning och ska vara 
avgränsade utifrån dess unika förutsättningar. 

- På sidan 50 under rubriken ”Utredningsområde för utvidgad utvecklingsort” 

stryks sista delen av sista meningen så att meningen lyder: Syftet är att spara 
marken för framtida planläggning. 

 

Kommunfullmäktige förklarar att följande fördjupningar fortsätter att gälla när ÖP 
blir antagen:  

- Fördjupad översiktsplan för Tjolöholm, antagen 2008-10-14 

- Fördjupning av översiktsplan för Åsa, antagen 2013-11-12 
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- Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, antagen 2009-06-16 

- Översiktsplan för Vindkraft, antagen 2012-04-10 

Sammanfattning av ärendet 
Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Den anger hur kommunens mark och vatten 
ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv.  

En översiktsplan är inte bindande men har stor vägledande betydelse för efterföljande 
rättsverkande beslut, bland annat för beslut enligt plan- och bygglagen rörande 
detaljplan, områdesbestämmelser, förhandsbesked och bygglov.  

Ställningstagandena i översiktsplanen ger främst besked om kommunens syn på den 
långsiktigt mest lämpade användningen av mark- och vattenområden med hänsyn till 
olika allmänna intressen. Den är dels ett samlat beslutsunderlag för 
lokaliseringsprövningar och en kunskapsöversikt vad gäller miljöarbetet, dels ett 
styrinstrument för utveckling och bevarande av den byggda miljön. Översiktsplanen 
vägleder vid detaljplanering, bygglov och annan användning av mark och 
vattenområden. Den används som bedömningsunderlag av såväl kommunens egna 
tjänstepersoner som handläggare på exempelvis länsstyrelsen och domstolar där 
sådana ärenden överprövas. Den används också av företag som söker plats för sin 
verksamhet och andra som önskar utveckla sin mark. 

Översiktsplanen har i vissa fall en direkt betydelse för efterföljande beslut, till 
exempel i frågan om vilket detaljplaneförfarande som kan tillämpas. Den ska även 
utnyttjas vid tillämpningen av vissa andra lagar som rör tillstånd till olika former av 
mark- och vattenanvändning. 

Ett nytt förslag till översiktsplan är klart för antagande. Översiktsplanen ska 
medverka till att uppfylla Kungsbackas vision och inriktning genom att tydliggöra 
övergripande strategier för hur utveckling av mark- och vattenområden ska ske för 
kommunens tätorter, landsbygden och kustområden. Planen ska bidra till att det blir 
enklare att hantera detaljplane- och bygglovsprocesser samt regionala samarbeten. 
Planen har större tyngd än andra styrdokument genom sin förankring i en 
planeringsprocess som garanterar samråd och insyn.  

Efter antagande kan andra nämnders dokument och beslut behöva revideras eftersom 
de stödjer sig på ÖP06. Nya beslut och dokument ska refereras och vara i enlighet 
med förslaget till ny översiktsplan – Vårt framtida Kungsbacka. 

Kungsbacka kommuns nya översiktsplan är digital och beskrivs med kartor och 
tillhörande texter. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-15 
Granskningsutlåtande, 2021-09-15 
Bilaga till granskningsutlåtande – Länsstyrelsens yttrande, 2020-04-01 
Förslag till översiktsplan – textinnehåll 2021-09-15 
Förslag till översiktsplan – karta 2021-09-15 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C) yrkar på att följande ändringar görs i texterna: 

a. På sidan 5 under rubriken ”Strategi” i fjärde meningen läggs orden ”till största 

del” till så att meningen lyder: Ny byggnation ska till största del ligga i 

anslutning till kollektivtrafik och kommunal service. 

b. På sidan 6 under rubriken ”Bebyggelse” i tredje meningen läggs orden ”Vi ska 

också” till i meningen, så att den lyder: Vi ska också fokusera på våra 

stationsorter Anneberg och Åsa.  

c. På sidan 6 under rubriken ”Bebyggelse” i andra styckets sista mening läggs 

följande ord till i slutet på meningen ” om det inte finns annan mark att tillgå.” så 

att meningen lyder: Inom utvecklingsorterna prioriterar vi tätortsutveckling 
framför bevarandet av jordbruksmark, om det inte finns annan mark att tillgå.  

d. På sidan 6 under rubriken ”Bebyggelse” i sista styckets andra mening, styrks 

ordet ”alltid” och ordet ”i närheten” läggs till, så att meningen lyder: Ny 

bebyggelse på landsbygden ska därför lokaliseras intill mark som redan är tagen i 
anspråk av annan bebyggelse, i närheten av vägar.  

e. På sidan 38 under rubriken ”Användning av mark och vatten” i första punkten 

under riktlinjer läggs orden ” om det inte finns annan mark att tillgå i 
närområdet.” till i slutet av meningen så att punkten lyder: I utvecklingsorter får 

därför i avtagande prioritetsordning från stations- och centrumnära lägen 
jordbruksmark tas i anspråk, om det inte finns annan mark att tillgå i närområdet.  

f. På sidan 39 under rubriken ”Användning av mark och vatten” i tredje meningen 

stryks ordet ”hela” så att meningen lyder: Inom kommunen finns fyra stationer. 

g. På sidan 48 under rubriken ”Landsbygdsutveckling” i andra styckets första 

mening stryks orden ”alltid” och ”intill” och orden ”i närheten ” läggs till så att 

meningen lyder: Ny bebyggelse på landsbygden ska därför lokaliseras genom 
komplettering och användning av mark som redan är tagen i anspråk intill annan 
bebyggelse, i närheten av vägar och på ett sätt som ansluter till det historiska 
bebyggelsemönstret. 

h. På sidan 48 under rubriken ”Landsbygdsutveckling” i andra styckets tredje 
mening stryks ordet ”inte” och orden ”endast” och ”marginellt” läggs till så att 

meningen lyder: Bebyggelsen ska utvecklas sammanhållet genom 
kompletteringar som endast utökar befintliga bebyggelsegrupper marginellt. 

i. På sidan 48 under rubriken ”Landsbygdsutveckling” stryks orden ”ska inga 

större” och orden ”om det ansluter till det historiska bebyggelsemönstret” läggs 

till så att meningen lyder: I våra bebyggelsemiljöer kan utbyggnader ske om det 
ansluter till det historiska bebyggelsemönstret 

j. På sidan 48 under rubriken ”Landsbygdsutveckling” stryks sista styckets andra 

mening. 

k. På sidan 49 under rubriken ”Kust och landsbygd” i första meningen läggs ordet 

”och” till efter ordet planläggning och slutet av meningen stryks så att den lyder: 
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Kompletteringar får inte medföra krav på planläggning och ska vara avgränsad 
utifrån dess unika förutsättningar. 

l. På sidan 50 under rubriken ”Utredningsområde för utvidgad utvecklingsort” i 

sista meningen ändras ordet ”ingen” till ”enbart” och orden ”som inte inskränker 

på framtida planläggning.” läggs till i slutet av meningen så att meningen lyder: 

Syftet är att spara marken för framtida planläggning och därför tillåts enbart ny 
bebyggelse som inte inskränker på framtida planläggning.  

m. På sid 57 under rubriken ”Arbets- och studiependling i framtiden” i femte 

meningen ändras ordet ”stationen” till ”stationsområdet”. 

Thure Sandén (M) yrkar att slutet av sista meningen på sidan 50 under rubriken 
”Utredningsområde för utvidgad utvecklingsort” stryks så att meningen lyder: Syftet 

är att spara marken för framtida planläggning. 

Monica Neptun L yrkar: 

a. att texten i översiktsplanen endast hänvisar till ”stationsorterna” istället för att 

dessa namges. Dokumentet riskerar annars att låsa kommunen vid dagslägets tre 
stationsorter. 

b. Texten på sidan 9 under rubriken ”Klimatet och biologisk mångfald är stora 

utmaningar” görs följande tillägg: värna Kungsbackas gröna lungor, 
samtidigt…Tredje stycket sjunde raden rätt ställen tag bort och lägg till värna 
Kungsbackas gröna lungor samtidigt… 

c. På sidan 48 under rubriken ”Kust- och landsbygd” stryks meningen i andra 

stycket på rad sex som lyder: ”Även enstaka enbostadshus behöver sättas i ett 

större perspektiv då risken är stor att åtgärden kommer att upprepas med 
anledning av det starka bebyggelsetrycket” 

Eva Borg (S) yrkar bifall till samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns fyra förslag till beslut. 

Monica Neptuns (L) yrkanden a-c, Fredrik Hanssons (C) yrkanden a-m, Thure 
Sandéns (M) yrkande rörande att styrka slutet av en mening på sidan 50 samt 
samhällsbyggnadskontorets förslag med bifall av Eva Borg (S). 

Ordföranden (M) presenterar följande propositionsordning som utskottet godkänner: 

Fredrik Hanssons (C) yrkanden a.- k. samt m. prövas var för sig mot avslag. 

Fredrik Hanssons (C) yrkande l. och Thure Sandéns (M) yrkande prövas mot 
varandra. 

Monica Neptuns (L) yrkanden a.-c. prövas var för sig mot avslag. 

Ordförande (M) prövar först Fredrik Hanssons (C) yrkande a-k och m och finner att 
arbetsutskottet bifaller Fredrik Hanssons (C) yrkande a, b, d, f, g, k samt att 
arbetsutskottet avslår Fredrik Hanssons (C) yrkande c, e, h, i, j och m. 
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Ordförande (M) prövar Thure Sandéns (M) yrkande mot Fredrik Hanssons (C) 
yrkande l. och finner att arbetsutskottet bifaller Thure Sandéns (M) yrkande. 

Ordförande (M) prövar Monica Neptuns (L) yrkanden a.-c. mot avslag och finner att 
arbetsutskottet avslår dem. 



 
 

Datum 

2021-09-15 
Diarienummer 

KS 2021-00274 

 
 

 
Kungsbacka kommun 

Raquel Sandblad 

Samhällsbygnadskontoret 
 
 

1 (4)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Antagande av förslag till översiktsplan samt godkännande av granskningsutlåtande 
för översiktsplan – Vårt framtida Kungsbacka 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtande för översiktsplan - Vårt framtida Kungsbacka, 
daterad 2021-09-15. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige antar förslag till översiktsplan - Vårt framtida Kungsbacka, daterad 2021-09-15. 
Kommunfullmäktige förklarar att följande fördjupningar fortsätter att gälla när ÖP blir antagen:  

- Fördjupad översiktsplan för Tjolöholm, antagen 2008-10-14 
- Fördjupning av översiktsplan för Åsa, antagen 2013-11-12 
- Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, antagen 2009-06-16 
- Översiktsplan för Vindkraft, antagen 2012-04-10 

Sammanfattning av ärendet 
Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Den anger hur kommunens mark och vatten ska användas och 
hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv.  

En översiktsplan är inte bindande men har stor vägledande betydelse för efterföljande rättsverkande 
beslut, bland annat för beslut enligt plan- och bygglagen rörande detaljplan, områdesbestämmelser, 
förhandsbesked och bygglov.  

Ställningstagandena i översiktsplanen ger främst besked om kommunens syn på den långsiktigt mest 
lämpade användningen av mark- och vattenområden med hänsyn till olika allmänna intressen. Den är 
dels ett samlat beslutsunderlag för lokaliseringsprövningar och en kunskapsöversikt vad gäller 
miljöarbetet, dels ett styrinstrument för utveckling och bevarande av den byggda miljön. 
Översiktsplanen vägleder vid detaljplanering, bygglov och annan användning av mark och 
vattenområden. Den används som bedömningsunderlag av såväl kommunens egna tjänstepersoner som 
handläggare på exempelvis länsstyrelsen och domstolar där sådana ärenden överprövas. Den används 
också av företag som söker plats för sin verksamhet och andra som önskar utveckla sin mark. 
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Översiktsplanen har i vissa fall en direkt betydelse för efterföljande beslut, till exempel i frågan om 
vilket detaljplaneförfarande som kan tillämpas. Den ska även utnyttjas vid tillämpningen av vissa 
andra lagar som rör tillstånd till olika former av mark- och vattenanvändning. 

Ett nytt förslag till översiktsplan är klart för antagande. Översiktsplanen ska medverka till att uppfylla 
Kungsbackas vision och inriktning genom att tydliggöra övergripande strategier för hur utveckling av 
mark- och vattenområden ska ske för kommunens tätorter, landsbygden och kustområden. Planen ska 
bidra till att det blir enklare att hantera detaljplane- och bygglovsprocesser samt regionala samarbeten. 
Planen har större tyngd än andra styrdokument genom sin förankring i en planeringsprocess som 
garanterar samråd och insyn.  

Efter antagande kan andra nämnders dokument och beslut behöva revideras eftersom de stödjer sig på 
ÖP06. Nya beslut och dokument ska refereras och vara i enlighet med förslaget till ny översiktsplan – 
Vårt framtida Kungsbacka. 

Kungsbacka kommuns nya översiktsplan är digital och beskrivs med kartor och tillhörande texter. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-15 
Granskningsutlåtande, 2021-09-15 
Bilaga till granskningsutlåtande – Länsstyrelsens yttrande, 2020-04-01 
Förslag till översiktsplan – textinnehåll 2021-09-15 
Förslag till översiktsplan – karta 2021-09-15 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 

Länsstyrelsen i Hallands län 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Region Halland 

Göteborgsregionens kommunala förbund 

Göteborgs stad 

Mölndals stad 

Varbergs kommun 

Marks kommun 

Trafikverket 

Lantmäteriet 



KUNGSBACKA KOMMUN 
3 (4)  

 
 

Försvarsmakten 

Havs- och vattenmyndigheten 

Kulturmiljö Halland 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

Sjöfartsverket 

Skogsstyrelsen 

Svenska kraftnät 

Strålsäkerhetsmyndighet 

Lantbrukarnas Riksförbund 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Beskrivning av ärendet 
Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Den anger hur kommunens mark och vatten ska användas och 
hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. Översiktsplanen visar var i kommunen det 
är lämpligt att utveckla områden för bebyggelse, grönområden, vägar och kollektivtrafik. 
Översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och bygglov. 

Beroende på hur mark- och vattenområden används och hur olika funktioner relateras till varandra 
skapas olika utgångspunkter för de sociala, ekologiska och ekonomiska aspekterna. Det övergripande 
målet är att kunna använda mark och vatten för våra invånares bästa samtidigt som förutsättningarna 
för våra naturresurser inte försämras utan helst förbättras och ge förutsättningar för god ekonomisk 
hushållning. Den fysiska planeringen blir därigenom ett kraftfullt instrument i arbetet med hållbar 
utveckling. 

Översiktsplanen ska också medverka till att uppfylla Kungsbacka Vision 2030 genom att utarbeta 
övergripande strategier för hur utveckling av mark- och vattenområden ska ske för kommunens 
tätorter, landsbygden och kustområden. 

Översiktsplanen ska underlätta för både planeringen inom kommunen och fungera för de regionala 
samarbeten kommunen är involverad i. 

Kommunstyrelsen beslutade 24 mars 2020 att genomföra samråd för förslag till översiktsplan.  

Samråd över förslag till översiktsplan pågick under perioden 7 april till 31 augusti 2020, en väl 
tilltagen samrådstid med anledning av den rådande pandemin. Information om samrådet skickades ut 
enligt sändlista till myndigheter, regioner och grannkommuner. Allmänheten fick kännedom om 
samrådet bland annat via annonser i dagspress och i sociala medier. Under samrådet har cirka 300 
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yttranden kommit in, varav närmare 250 från privatpersoner, elva synpunkter från statliga 
myndigheter, två från regionala organ och fyra från grannkommuner. Utöver det svarade även 
nämnder, företag och föreningar med flera.  

Kommunstyrelsen beslutade den 23 februari 2021 att genomföra granskning av förslag till 
översiktsplan. Granskning över förslag till översiktsplan pågick under perioden 1 mars till 30 april 
2021. Information om granskningen skickades ut enligt sändlista till myndigheter, regioner och 
grannkommuner. Allmänheten fick kännedom om samrådet bland annat via annonser i dagspress och i 
sociala medier. En utställning fanns i Stadshuset under hela granskningstiden. Under granskningstiden 
har cirka 70 yttranden kommit in. Samtliga yttranden i sin helhet finns på samhällsbyggnadskontoret.  

Kommunen har reviderat planförslaget utifrån granskningssynpunkterna, bland annat så att kopplingen 
till kommande fördjupad översiktsplan för staden och kommunens syn på hur riksintressen ska 
tillgodoses förtydligas. Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning för hur granskning bedrivits, 
en ämnesvis sammanfattning och samhällsbyggnadskontorets kommentarer av inkomna synpunkter.  

Under arbetet med att revidera förslaget har projektgruppen haft dialog med kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Förslaget till översiktsplanen är nu klart att antas. 

När förslaget till översiktsplanen antas, så ersätts den tidigare ÖP06 som antogs i april 2006. Även 
följande fördjupningar blir inaktuella: 

- Fördjupad översiktsplan för Älvsåker-Anneberg, antagen 1995-03-09 
- Fördjupad översiktsplan för Särö, antagen 1999-10-14 
 

Fyra fördjupningar har tagits fram efter att ÖP06 antogs. Dessa fördjupningar eller tillägg till 
översiktsplanen fortsätter att gälla: 

- Fördjupad översiktsplan för Tjolöholm, antagen 2008-10-14 
- Fördjupning av översiktsplan för Åsa, antagen 2013-11-12 
- Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, antagen 2009-06-16 
- Översiktsplan för Vindkraft, antagen 2012-04-10 

Översiktsplanen är digital. Den digitala plattformen som översiktsplanen visas på kan komma att 
uppdateras. För att ge beslutsunderlag bifogas textinnehåll till översiktsplanen samt kartor och 
illustrationer. Innehållet kommer inte ändras i sak då det läggs upp på webbplatsen. 

Efter att planen vunnit laga kraft bör information om översiktsplanen spridas till förvaltningar och 
nämnder. 

 

Malin Aronsson                                            Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



  
 

Kommunsstyrelsens Förvaltning 
Raquel Dias Sandblad 
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se  
 

  

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 
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Stadshuset, Storgatan 

37 
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Kommunstyrelsen 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datum 

2021-09-15 
Dnr 

KS/2017:00565 
/ / 

Granskningsutlåtande till översiktsplan - 
Vårt framtida Kungsbacka 

  
 

Sammanfattning 
Granskning över förslaget pågick under perioden 1 mars till 30 april 2021. Under granskningstid 
har cirka 70 yttranden inkommit. Samtliga yttranden finns diarieförda på 
samhällsbyggnadskontoret.  
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Läsanvisning  

Denna granskningsutlåtande innehåller en redovisning för hur granskning bedrivits, en 
ämnesvis sammanfattning av de synpunkter som kommit in via e-post och posten samt 
samhällsbyggnadskontorets kommentarer till synpunkterna. Personnamn anges inte. Samtliga 
yttranden finns i sin helhet på samhällsbyggnadskontoret. Yttrande från Länsstyrelsen i Halland 
bifogas. 
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Huvudsakliga synpunkter och föreslagna 
förändringar av planförslaget 

Flertalet remissinstanser är positiva till planförslaget och anser att det ligger i linje med 
kommunens utveckling i regionen. Kommunen har reviderat planförslaget utifrån 
granskningssynpunkterna, bland annat så att kopplingen till kommande fördjupad 
översiktsplan för staden och kommunens syn på hur riksintressen ska tillgodoses 
förtydligas. Synpunkterna från Länsstyrelsen i Halland har besvarats. 

Hur granskningen bedrivits 
Kommunstyrelsen beslöt 23 februari 2021 att genomföra granskning av förslag till översiktsplan. 
Granskning av förslaget pågick under perioden 1 mars till 30 april 2021. Information om 
granskning skickades ut enligt sändlista till remissinstanser. Under granskning har cirka 70 
yttranden skickats in, varav närmare 30 från privatpersoner. Samhällsbyggnadskontoret har fått 
in 20 synpunkter från regionala organ samt statliga och kommunala myndigheter, 7 från 
nämnder, 13 från företag, föreningar och andra grupper.  

Utställning  
En digital utställning med kartor och information om förslaget fanns tillgänglig för allmänheten 
i Stadshusets entré. 

Webb och sociala medier  
På kommunens webbplats har det funnits en specifik sida för arbetet med översiktsplanen. Där 
har besökaren kunnat ta del av film, föreläsning, tidplan och information om det löpande 
arbetet.  
Läs mer på: www.kungsbacka.se/oversiktsplan 
Från webbsidan kan man klicka sig in i den digitala översiktsplanen.  

Press och media  
För att informera om granskningen vi ut med nyheter på vår webbplats. Där hänvisade vi även 
till det tidigare arbetet och den artikelserie som har en mer ingående insyn om de olika 
ämnesområdena i översiktsplanen, så som naturområden, infrastruktur, landsbygd och 
hållbarhet.  
Samtliga nyheter och artikelserien finns att läsa på webbplatsen 
www.kungsbacka.se/oversiktsplan. 
 
 

http://www.kungsbacka.se/oversiktsplan
http://www.kungsbacka.se/oversiktsplan


KUNGSBACKA KOMMUN 
4 (20) 

 

Myndigheter som avstår från att lämna synpunkter 
Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning (SGU) har tagit del av 
samrådsunderlaget i rubricerat ärende. Myndigheterna avstår från att lämna synpunkter på 
underlaget.  

Ämnesvis sammanfattning av synpunkter och 
ställningstaganden  
Nedan redovisas ämnesvis de synpunkter som inkom under granskning. 
Samhällsbyggnadskontorets kommentarer och ställningstagande redovisas i kursiv stil efter 
varje synpunkt. Synpunkter som berör översiktsplaneringen, den långsiktiga och översiktliga 
mark- och vattenanvändningen i kommunen, har sammanfattats och bemötts av 
Samhällsbyggnadskontoret. Yttranden som innehåller information sammanfattas och 
kommenteras inte i granskningsutlåtandet. Information har noterats.  

Allmänt om översiktsplanen 
Inkomna synpunkter under denna rubrik är översiktliga och på samma nivå som 
Översiktsplanens strategier på lång sikt. Synpunkterna framför bland annat en tydligare 
avvägning mellan olika intressen och/eller en annan prioritering av intressen. Synpunkterna 
som framförs inom detta område berör framförallt nivån på översiktsplanen. Det framförs 
synpunkter på utvecklingsorter och att kommunen växer. Här finns även synpunkter på 
dispositionen samt arbets- och underlagsmaterial till förslaget. 
 
Länsstyrelsen Halland påpekar att översiktsplanen är den första digitala översiktsplan i Halland 
och att den har en strategisk karaktär. Länsstyrelsen menar att detta ger en tydlig riktning om 
hur kommunen vill växa i framtiden ur ett hållbarhetsperspektiv då bebyggelsen koncentreras 
till kollektivtrafiknära lägen där det redan finns ett utbud av service. Länsstyrelsen är även 
positiv till översiktsplanens koppling till de nationella målen. Sedan samrådet har 
miljökonsekvensbeskrivningen utvecklats med fördjupade resonemang och analyser. Även 
redovisningen av riksintressena har utvecklats och fått en mer framträdande roll. 
Vård & Omsorg anser att samhällsbyggnadskontorets förslag till översiktsplan i sin helhet är bra 
och relevant. Förvaltning för Kultur och Fritid tycker att översiktsplanen är överskådlig och 
tydlig i valda prioriteringar. De ser att perspektiv som kulturen och besöksnäringen kommit 
med på lämpligt vis sedan samrådsversionen. Trafikverket tycker att det är bra att kommunen 
är tydliga med att ”den enskilt viktigaste faktorn för Kungsbackas utveckling över tid är 
tillgången till god infrastruktur och kollektivtrafik.” Det är därför av stor vikt att kommunen 
skapar förutsättningar genom översiktsplanen för en lokal arbetsmarknad, planförslaget bör 
förtydliggöra hur detta kan nås. Nämnden för Kultur & Fritid omnämner ett flertal dokument 
som möjliga underlag till förslaget avseende kultur och fritidsfrågor.  
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Nämnden för Miljö & Hälsoskydd anser att läsbarheten skulle underlättas om man hade 
numrerat rubrikerna så det blev tydligt vad som är huvudrubriker respektive underrubriker. 
Den digitala formen av ÖP:n medför även att sökbarheten är begränsad. 

Kommunen svarar: 
Synpunkterna noteras.  
När staden växer får vi möjlighet till större utbud, mångfald och fler målpunkter. Det kan leda till 
att kommunen växer till en attraktiv lokal arbetsmarknad. 
 Plattformen som översiktsplanens innehåll läses genom är under konstant utveckling, visa 
funktioner kommer att förbättras under tiden. 

Avvägningar och riksintressen 
Länsstyrelsen Halland saknar fortfarande en bedömning av påverkan på riksintresset enligt 4 
kap 2 och 4§§ MB. Länsstyrelsen befarar även att riksintresse för naturvård enligt 3 kap MB samt 
riksintresse för Natura 2000 enligt 4 kap MB inte tillgodoses.  
Vidare ser Länsstyrelsen en risk att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs för 
Kungsbackaån och Kungsbackafjorden.  
Länsstyrelsen bedömer också att det saknas en övergripande och långsiktig riskbedömning för 
skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är 
klimatrelaterade. Länsstyrelsen ser även att kommunen på ett tydligare sätt behöver identifiera 
geografiska områden där det finns risk för skador på den byggda miljön. 

Kommunen svarar: 
Kommunen anser att riksintressena är väl beskrivna och att de tillgodoses inom ramen för vår 
strategiska nivå i översiktsplan.  
Kommunen har i sin översiktsplan (ÖP) utgått från förutsättningen att Kungsbacka tillhör 
arbetsmarknadsregion Göteborg som växer och att Kungsbacka endast marginellt kan påverka 
denna tillväxt. Frågan blir därmed – hur planerar vi bäst utifrån denna förutsättning och hur vi 
tar hand om denna befolkningstillväxt?  
Kommunen har därför i sitt förslag till ÖP - i dess miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med 
tillhörande hållbarhetsbedömning - värderat olika scenarier för hur kommunen kan planera för 
denna tillväxt. MKB och hållbarhetsbedömning som också innefattar sociala och ekonomiska 
frågor har kontinuerligt genom hela ÖP-processen gett inspel till slutprodukten.  
Det alternativ som ÖP landat i är ett förslag där bebyggelseutvecklingen koncentreras till ett fåtal 
orter med bra kollektivtrafik – våra stationsorter. Detta också helt i enlighet med 
Göteborgsregionens (GR) strukturbild. På så sätt har kommunen i sitt förslag – utifrån att vi har 
en befolkningstillväxt att planera för – föreslagit det mest hållbara alternativet. 
Kommunen har inte räknat med ett alternativ i ÖP där vi inte planerar för ytterligare invånare. 
Vissa identifierade värden i kommunen kommer därmed att påverkas negativt men utgående från 
den huvudsakliga förutsättningen - att vi fortsatt kommer ha en tillväxt - minimeras den negativa 
påverkan med vårt förslag.   

--
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Kommunen har redovisat i vilken riktning som planförslaget påverkar de globala 
hållbarhetsmålen. Det ger en bild av översiktsplanens konsekvenser för fler aspekter än de 
miljömässiga, bland annat hur översiktsplanen påverkar sociala samhällsplaneringsaspekter. En 
samlad bedömning är att planförslaget innebär en rad utmaningar, framförallt inom områdena 
som bedöms innebära en betydande påverkan. Det innebär att ett kontinuerligt arbete med 
uppföljning och åtgärder är nödvändigt för att minimera de negativa konsekvenserna. Vid en 
jämförelse mellan planförslaget och andra utvecklingsalternativ bedöms planförslaget bidra till fler 
positiva konsekvenser. En prioritering inom utpekade utvecklingsorter i kollektivtrafiknära lägen 
gör att planförslaget bedöms mer resurseffektivt än andra utvecklingsalternativ och medför goda 
förutsättningar till stärkt näringslivsutveckling och attraktiva boendemiljöer. 
En av de viktigaste förutsättningarna för Kungsbackas hållbara tillväxt är att kunna skapa bra och 
snabba pendlingsmöjligheter och godstransporter för våra invånare och näringsliv. För att kunna 
skapa dessa är Kungsbacka beroende av de förutsättningar Göteborg, regionerna och staten 
skapar. En växande befolkning behöver transportera sig. Redan i dag ser vi att vi har en platsbrist 
i det regionala och nationella transportsystemet. Genom att vara med och bidra till att vi får ett 
transportsystem som inte är ytkrävande kan Kungsbacka svara upp till invånarnas 
transportbehov samtidigt som kommunen anpassar sig till en växande region. Samtidigt måste 
staten och regionen medverka till en utbyggd kapacitet i det statliga och regionala 
transportsystemet annars riskeras både Kungsbackas och Västsveriges utveckling. 
Vi har saknat Länsstyrelsens samlade bedömning kring översiktsplanens strategi, dvs, vårt sätt 
att hantera kommunens tillväxt. Vi har också saknat en bedömning om konsekvensanalysens 
jämförelsealternativ "spridd bebyggelse" och ”nollalternativet ÖP06.” 

 
Länsstyrelsen Västra Götaland saknar riksintresse för dricksvattenförsörjning. 

Kommunen svarar:  
Riksintresset redovisas i text under Riksintresse, 3 kap Miljöbalken. 

Lokalavdelningen Åsa-Frillesås inom LRF ser det som olyckligt att man väljer att missgynna 
gröna näringar inom område (Åsa-Frillesås) och därmed motarbetar lokala näringsidkare inom 
gröna näringar. Kungsbacka är en attraktiv kommun med stor inflyttning, med det kommer ett 
ökat behov av mat. De säger vidare att den gröna infrastrukturen för friluftsliv, turism och 
biologisk mångfald behöver inte skapas, den finns redan. 

Kommunen svarar:  
Förtätning är den viktigaste strategin för att undvika att byggnation sker på jordbruksmark, men 
ianspråktagande av jordbruksmark kan inte alltid undvikas. Den delen av jordbruksmark som 
ligger inom utvecklingsort eller verksamhetsområde utgör en mycket liten del av den totala 
mängden jordbruksmark i kommunen.  
I vissa lägen behöver den gröna infrastrukturen återskapas på grund av fragmentering orsakad av 
till exempel stora trafikleder. Kvalitén på den gröna infrastrukturen kan behöva höjas för att den 
ska fylla en funktion.  
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Riksintresse naturvård (3 kap 6§ MB) 

Länsstyrelsen Halland anser att beskrivning och konsekvensbedömning i 
miljökonsekvensbeskrivningen avseende påverkan på Kungsbackafjorden inte belyser alla 
aspekter eller den sammanlagda effekten av den påverkan som kan bli konsekvensen av den 
föreslagna översiktsplanen och hur dessa tillsammans påverkar fjordens ekosystem.  

Kommunen svarar: 
Kommunen har uppmärksammat utmaningarna rörande vattenkvalitet och har riktlinjer som 
syftar till att få kontinuitet i vattenförvaltningsarbetet. Konsekvensbedömningen fördjupas med 
resonemang inom avsnittet som handlar om Kungsbackafjorden. 

Riksintresse kulturmiljövård (3 kap 6§ MB) 

Länsstyrelsen Halland anser att det är viktigt att uppmärksamma att riksintresseområdenas 
utbredning inte alltid stämmer överens med utbredningen av de områden som pekas ut i 
kommunens kulturmiljöprogram. Detta med bakgrund av att kommunen i översiktsplanen 
anger att ”i kulturmiljöprogrammet anges förhållningssätt för hantering av 
riksintressemiljöernas olika kulturvärden. Vid planläggning ska dessa förhållningssätt omsättas 
till skydds- och varsamhetsbestämmelser som ger ett juridiskt skydd.” Det är också viktigt att 
uppmärksamma att även motiveringen till och uttrycket för riksintresseområdet ibland skiljer 
sig något åt innehållsmässigt om man jämför med motsvarande område i 
kulturmiljöprogrammet. Kommunen bör därför se över vad som gäller för det specifika 
riksintresseområdet. Naturligtvis kan kulturmiljöprogrammet ligga som ett grundläggande 
kunskapsunderlag i detta arbete. 

Kommunen svarar:  
Kommunen är medveten om att områdena inte alltid överlappar varandra. I utvecklingsorterna, 
där planläggning sker, sammanfaller de dock väl. Inom utvecklingsorterna är det en styrka att 
kunna hänvisa både till lagstiftning och till kommunens ställningstagande. Kommunen bedömer 
att ny bebyggelse inom kust- och landsbygd nästan uteslutande kommer att ske med enstaka hus 
och att det där räcker med det stöd som lagstiftningen ger för att tillgodose riksintresset. 

Riksintresse totalförsvaret (3 kap 9§ MB) 

Försvarsmakten har en redaktionell synpunkt på kartskiktens utseende. Försvarsmakten och 
Länsstyrelsen nämner riksintresse sjöövningsområde, påverkansområde övrigt och 
påverkansområde för civil flygplats, Halmstad flygplats, i sina respektive yttranden. 

Kommunen svarar:  
Lagren för påverkansområde för flygplats och påverkan ”övrigt” tydliggörs på kartan. 
Kungsbacka kommun ligger inte inom påverkansområde för flygplats Halmstad, påverkansområde 
flygplats gäller Landvetter flygplats. 
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Riksintresse kommunikationer (3 kap 8§ MB) 

Länsstyrelsen ställer sig bakom Trafikverkets yttrande när det gäller även att eventuella 
målkonflikter för att säkerställa riksintresset kommunikation ska beskrivas tydligare. 
Trafikverket anser att kommunen behöver komplettera planhandlingarna med en diskussion 
om vilka åtgärder som krävs för att uppnå översiktsplanens syfte.  
Trafikverket önskar att kommunen beskriver att bebyggelse i Särö/Kullavik inte är aktuell innan 
det finns avsevärt högre kapacitet i kollektivtrafiken. Trafikverket menar att med nuvarande 
planeringshorisont kommer inte området att vara aktuellt att utreda innan år 2040. 
Trafikverket begär komplettering om vad kommunen planerar för verksamhetsområdena. 
Trafikstrategin bör informera planförslaget om konsekvenser av planer och brister i 
planförslaget samt måste vara på plats innan översiktsplanen kan antas. 
Trafikverket anser att det vore bra om utredningar som berör påverkan på det statliga vägnätet 
och kapaciteten där görs sammanhållet med ett systemperspektiv och inom ramen för 
översiktsplanen. Det går inte att titta på varje detaljplan och sträcka för sig. 

Kommunen svarar:  
Vi följer GR:s strukturbild. Kungsbackas översiktsplan följer de regionala politiska 
överenskommelserna och tar ansvar för att möta tillväxten i storstadsregionen. Vår viktigaste 
trafikstrategi ligger i våra riktlinjer för bebyggelseutveckling när vi planerar vår tillväxt på 
stationsorterna. Det framgår i vår översiktsplan. Genom att fokusera tillväxten till våra 
stationsorter skapar vi förutsättningar för hållbart resande. Detta kommer att leda till att 
Riksintresse västkustbanan nyttjas av fler. Däremot kommer inte Riksintressen E6:an att 
påverkas i någon större utsträckning för arbets- och studiependling. 
Åtgärder för att kunna uppnå syftet med vår översiktsplan är inte enbart en kommunal 
angelägenhet. För att utveckla ett samhälle är vi beroende av samverkan både med Regionen samt 
Trafikverket eftersom vi har olika roller och ansvar. I rapporten framtagen av Trafikverket, 
”Utpekad bristanalys Storgöteborg” från juni 2021 finns det beskrivet både brister, behov samt 
åtgärdsförslag inom tidsramen för Kungsbackas kommande översiktsplan.  
Resonemang angående när utredningsområden Särö/Kullavik kan utvecklas finns med i 
översiktsplanen.  
Innehållet i verksamhetsområdena kan klargöras först i kommande detaljplanering. 
Kommunen anser att Trafikverket bör presentera ett förslag till väghållaransvar i sin helhet för 
vår kommun. Kommunens inställning till huvudmannaskap framgår av översiktsplanen. 
Kommunen uppskattar att Trafikverket är positiv till översiktsplanens mål att fokusera på 
stationsorterna, det är kommunens ambition att ha utmanande mål.  
I övrigt eftersträvar Kungsbacka kommunen ständig dialog med Trafikverket om 
samhällsutvecklingsfrågor. 
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Natura 2000 (4 kap 8§ MB) 

Länsstyrelsen Västra Götaland önskar att kommunen beskriver eventuella konsekvenser för de 
skyddade områdena i de angränsande kommunerna.  
Länsstyrelsen Halland påpekar att kommunen bör kommentera och beskriva eventuella 
konsekvenser för de skyddade områdena i de angränsande kommunerna. Inom Marks kommun 
och på gränsen till Kungsbacka kommun ligger Årenäs Tostekulla lövskogars naturreservat, 
som även omfattas av Natura 2000. Naturreservatet för Sandsjöbacka omfattar områden inom 
både i Kungsbacka och Mölndals kommun.  

Kommunen svarar: 
Av strategibilden framgår hur den gröna infrastrukturen i kommunen ansluter till grön 
infrastruktur i angränsande kommuner. Kommuner bedömer att de skyddade områden inte 
kommer att påverkas negativt. 
Av markanvändningskartan framgår att Årenäs Tostekulla angränsar till gröninfrastruktur vilket 
innebär att negativa konsekvenser inte uppstår.  
 

Länsstyrelsen Halland anser att det finns risk för att riksintresset Natura 2000-området 
Kungsbackafjorden inte tillgodoses. Även värden i Natura 2000-området Rolfsån kan påverkas 
om vattenkvalitén i Kungsbackafjorden försämras. 
Länsstyrelsen Halland anser inte att riktlinjerna i översiktsplanen är tillräckliga för att undvika 
negativ påverkan på Natura 2000-området Kungsbackafjorden och att de bör kompletteras så att 
de även innehåller prioritering av och hänsynstagande till värdefulla marina miljöer och 
naturvärden kopplade till vattenmiljöer. 

Kommunen svarar:  
Kommunen delar inte uppfattningen om att riktlinjerna är otillräckliga för vår strategiska nivå i 
översiktsplanen. Kungsbackafjorden har i egenskap av Natura 2000-område och naturreservat 
skarpa regelverk kring tillåtligheten av åtgärder. Kommunen har genom utpekande av kustcentra 
visat var utveckling av småbåtshamnar eller annat kustnära näringsliv och service främst ska 
lokaliseras. Kommunen nämner även behovet av en fördjupad kustzonsplanering, inte minst i 
syfte att skydda marina värden som kan vara i konflikt med andra intressen. 
Konsekvensbedömningen fördjupas med resonemang inom avsnittet som handlar om 
Kungsbackafjorden. 

Riksintresse rörligt friluftsliv och högexploaterad kust (4 kap 1 och 2§§ MB) 

Länsstyrelsen Halland anser att kommunen fortfarande inte har beskrivit hur utvecklingen av 
Kungsbacka stad kommer att påverka riksintresset för rörligt friluftsliv och högexploaterad kust 
enligt 4 kap 1 och 2 §§. Kommunen hänvisar till den kommande fördjupade översiktsplanen för 
Kungsbacka stad men Länsstyrelsen anser att detta ska beskrivas och bedömas i den 
kommuntäckande översiktsplanen. 
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 Kommunen svarar:  
Förutsatt att den fördjupade översiktsplanen avsätter kustnära områden i enlighet med 
inriktningen så som anges under Bebyggelse, är kommunens bedömning att riksintresset inte 
påverkas negativt. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Länsstyrelsen Västra Götaland anser att det inte framgår hur MKN vatten ska följas ur en 
mellankommunal aspekt. På gränsen till Göteborgs kommun finns vattenförekomsten Askims 
fjord, Onsala kustvatten och Kräklingeområdet.  
Länsstyrelsen Halland ser en risk att miljökvalitetsnormer för vattenförekomsterna 
Kungsbackaån (mynningen-Lillån) och inre Kungsbackafjorden inte kan följas.  
Länsstyrelsen anser inte att kommunens bedömning om att konsekvenserna för vattenkvaliteten 
i Kungsbackaån och Kungsbackafjorden blir begränsade. De anser att planförslaget påverkar 
förutsättningarna att uppnå eller bibehålla god ekologisk och kemisk status i 
vattenförekomsterna. 
Avsnittet om MKN för vatten behöver utvecklas och det bör anges att miljökvalitetsnormerna är 
juridiskt bindande. Det bör också anges att det finns miljökvalitetsnormer även för kustvatten. 

 Kommunen svarar: 
Kommunen har uppmärksammat utmaningarna rörande vattenkvalitet och har riktlinjer som 
syftar till att få kontinuitet i vattenförvaltningsarbetet. Vattensystemen följer inte våra 
administrativa kommun- och länsgränser och i Kungsbacka delar vi många vatten med andra 
kommuner. För att uppnå miljökvalitetsnormerna krävs utvecklat samarbete över administrativa 
gränser. 
Ställningstaganden rörande miljökvalitetsnormerna ses över och konsekvensbedömningen 
förtydligas med resonemang inom avsnittet som handlar om Kungsbackafjorden.  

 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd önskar att det skulle finnas ett kartlager som visar respektive 
vattenförekomst som berörs av ÖP:n och dessas statusklassning med avseende på 
miljökvalitetsnormer (MKN). Nämnden ser det även som önskvärt att respektive 
avrinningsområde presenteras i kartan för att kunna utgöra ett lämpligt underlag för senare 
bedömning om lämpligheten av att en bebyggelse kommer till stånd samt, om godkännande 
ges, vad som bör beaktas för att ett sådant godkännande kan lämnas. Nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd har även en redaktionell synpunkt om ekologisk status i Kungsbackafjorden.  
Nämnden önskar preciseringar gällande miljökvalitetsnormerna. 

Kommunen svarar: 
En översiktsplan är inte detsamma som en kartportal. Kommunen har därför valt att inte lägga in 
alla vattenförekomsterna i kartan. Däremot föreslår översiktsplanen lokala åtgärdsprogram för 
vattenförekomster som har sämre än god ekologisk status.  
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Den redaktionella synpunkten korrigeras.  
Preciseringarna är inte möjliga att göra på översiktsplanens nivå.  

Mellankommunala frågor 
Länsstyrelsen Västra Götaland och Varbergs kommun anser att strategiska mellankommunala 
frågor ska samrådas med grannkommuner och gärna skapa gemensamma strategier.  

Kommunen svarar:  
Kommunen har en kontinuerlig dialog i gemensamma frågor med grannkommunerna.  

 
Göteborg stad ser liksom vid samrådet överlag positivt på förslaget till ny översiktsplan för 
Kungsbacka. Planförslaget lyfter även på ett förtjänstfullt sätt fram frågor som rör relationen 
mellan Kungsbacka och Göteborg. Förslagets inriktning att koncentrera Kungsbackas utveckling 
till stationsorter längs Västkustbanan stämmer väl överens med Göteborgsregionens 
strukturbild vilket är positivt för hela göteborgsregionen. Göteborg stad vill extra betona att 
spårbunden kollektivtrafik utmed väg 158 är en förutsättning för bra och snabba 
pendlingsmöjligheter mellan Kungsbacka och Göteborg. En framtida samverkan mellan 
kommunerna i denna fråga är därför önskvärt. 

Kommunen svarar:  
Kungsbacka kommun delar Göteborg stads uppfattning om behovet av en kapacitetsstark 
kollektivtrafik och behovet av att utveckla kollektivtrafiken för stråken i nära dialog.  

Göteborg stad önskar en förtydligande i denna plan eller i efterföljande planer avser stödja den 
näringslivsstrategisk inriktningen om ökat antal arbetstillfällen i kommunen. 

Kommunen svarar:  
Näringslivsstrategisk inriktning kommer att förtydligas i förslag till fördjupad översiktsplan för 
Kungsbacka stad.  

Tillväxt i kommunen 
Varla Villaförening anser att förslaget tar upp många väsentliga frågor för att utveckla 
Kungsbacka kommun på ett bra sätt. De har en del synpunkter på bland annat hållbar 
utveckling, infrastruktur och kommunikationer. Ny Fördjupade Översiktsplanen för 
Kungsbacka Stad är särskilt intressant för föreningen.  

Kommunen svarar: 
Kommunen delar många av tankarna som finns i yttrandet. Blandstadstanken finns med även om 
begreppet inte används. Områdena ”centrum” och ”centrumnära” ska läsas som blandstad. I den 
fördjupade översiktsplanen kommer vi att diskutera frågorna för staden där möjlighet till 
ytterligare verksamhetsområden kommer att studeras. 
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Nämnder för Vård & Omsorg, Service, Kultur & Fritid vill framföra att det är viktigt att i den 
framtida detaljplaneringen tänka på att bereda plats för den sociala servicen och tillräckliga 
friytor för kommunens aktiviteter. 
Teknik har i granskningsskedet valt att komplettera yttrandet från samrådet. Flera av de 
synpunkter som Teknik framförde i samrådsskedet har besvarats och omhändertagits. Den 
punkt som Teknik fortfarande inte anser är helt omhändertagen och tydlig är behovet av 
lokalisering för större avfallsanläggningar.  

Kommunen svarar: 
Planförslaget anger att mark för kommunal service lämpligen placeras i centrum och centrumnära 
lägen inom orterna. Planförslaget anger att mark för verksamhetsområden kan innehålla 
kommunal service vilket innefattar bland annat avfallsanläggningar. Fler områden där 
återvinningscentraler och avfallsanläggningar kan pekas ut i samband med arbete för kommande 
fördjupningar.  
 

En privatperson framför idéer för en framtida helt ny samhällsstruktur. Personen grundar sig på 
nuvarande samhälls- och teknikutveckling och framtida utmaningar. Det framtida samhället 
byggs som väl avgränsade byar med alla faciliteter för de som är hemarbetande, både vuxna och 
skolelever. Alla känner alla och seniorer får inga problem med ensamhet. Byn styrs av ett byråd 
med stora befogenheter. Bilen är en friggebod på hjul som används även när bilen står parkerad 
ex som kontor. Byarna skall möta alla framtidskrav. 

Kommunen svarar:  
Många av idéerna och synpunkterna är mycket intressanta men flera av dem ryms inte inom 
ramen för arbetet med översiktsplanen. Befolkningsprognosen visar att Kungsbacka kommun har 
växt från 83 000 invånare år 2020 till mellan 120 000 och 130 000 invånare år 2050. Genom att 
styra och fokusera utvecklingen i kommunen till prioriterade utvecklingsorter skapar kommunen i 
översiktsplanen en struktur som fungerar väl för invånare, samtidigt som den är resurssnål både 
vad det gäller ekonomi och hur vi hanterar vår natur och jordbruksmark. Ett scenario med spridd 
bebyggelse med exploatering i flera byar med begränsat antal invånare skulle innebära att mycket 
mark som vi behöver bevara skulle tas i anspråk. Även infrastruktur skulle behöva byggas ut till 
kommunens alla ”byar”. Detta innebär stora kostnader och belastar kommunens ordinarie drift 
och behov av nya investeringar. Utvecklingsalternativet ”spridd bebyggelse” innebär många fler 
risker än möjligheter.  

 
Några privatpersoner anser att Frillesås bör pekas ut som en prioriterad utvecklingsort så som 
Kungsbacka, Anneberg och Åsa. De anser att en pendelstation behövs för att Frillesås ska kunna 
utvecklas till ett attraktivt samhälle. Vissa personer skriver att Kungsbacka som är en 
miljökommun måste satsa på flera tågstopp i kommunen. Med en extra station i Frillesås skulle 
stationen i Åsa avlastas och även vägarna dit. Någon menar att vägarna till stationen i Åsa har 
blivit hårt belastade och några upplevs vara i dåligt skick. 
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Kommunen svarar:   
Strategin innebär att koncentrera utbyggnad till våra stationsorter. Fler stationer längs 
Västkustbanan innebär längre restid och sannolikt färre avgångar. Kungsbacka har relativt sett 
till andra kommuner många stationer. Innan kommunen kan göra anspråk på ytterligare stationer 
behöver vi utnyttja de stationer vi har och jobba för att de får fler avgångar. Trafikverket leder 
pågående utredningar om pendeltågens framtida trafikering. Väghållaransvaret ligger inte hos 
kommunen utan hos Trafikverket eller enskilda vägföreningar.  
 

Nämnden för Kultur & Fritid har förslag på kompletteringar och redaktionella ändringar 
avseende kulturens roll i planeringen.  

Kommunen svarar:  
Översiktsplanens riktlinjer med tillhörande motiveringar bedöms redan ge ett tillräckligt 
utrymme. Enligt gällande lagstiftning ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras 
med hänsyn till kulturvärden. Redaktionella ändringar görs.  
 

Nämnden för Kultur- och Fritid saknar en del som handlar om hur vi ska arbeta med den 
sociala hållbarheten. Nämnden för Kultur & Fritid lyfter även vikten av den sociala hållbarhet 
som trygghetsfrågor och möjlighet till fysisk aktivitet. 

Kommunen svarar:  
Utgångspunkten vid framtagande av översiktsplanen har inneburit att alla hållbarhetsfrågor, 
sociala, ekonomiska och ekologiska, integrerats i alla förslagets delar. Kommunen anser därmed att 
den strategiska inriktningen Strategi 2040 har tagit hänsyn till de globala målen och därmed de 
tre traditionella hållbarhetsperspektiven där det sociala perspektivet ingår.  
Boverket beskriver hur fysisk planering kan tillgodose de sociala behoven (nedan). Utgående från 
dessa aspekter bedömer vi att Strategi 2040 väl uppfyller dessa. En koncentration av ny 
bebyggelse i våra stationsorter framförallt Kungsbacka stad ger just de förutsättningar Boverket 
beskriver. Det handlar om en tätare stad, mångfunktionell bebyggelse, korta avstånd till service, 
kollektivtrafik men också till fritid och rekreation. Detta skapar god social livsmiljö.  
Socialt god livsmiljö (Boverket) 
En ur social synpunkt god livsmiljö handlar bland annat om god tillgång till service, 
arbetsplatser, utbildning, kollektivtrafik, rekreationsområden, kultur, fritidsaktiviteter och 
mötesplatser. Den främjar vardagslivet för medborgarna och ger goda förutsättningar för social 
sammanhållning, integration, trygghet, rekreation och fysisk aktivitet. En mångfunktionell 
bebyggelsestruktur som används dygnet runt där bostäder, arbetsplatser och service blandas ökar 
möjligheten till säkerhet och trygghet i samhället. Korta avstånd till funktioner i vardagslivet ökar 
också tillgängligheten. De gröna och rekreativa ytornas betydelse för människors hälsa, rekreation 
och välbefinnande måste dock balanseras mot en allt tätare bebyggelsestruktur och utgå från 
vikten av att staden ska fungera och vara tillgänglig för alla. 
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Post- och telestyrelsen påpekar att om planen innebär uppförande av vindkraftverk, kan dessa i 
vissa fall påverka mottagningen av radiosignaler på ett negativt sätt, speciellt gäller detta för 
radiolänkförbindelser.  

Kommunen svarar: 
I kommunens antagna tematiska tillägg för vindkraft, som i denna översiktsplan bekräftats, har 
följande fastställts: "Utbyggnad av vindkraftverk medför att det kan finnas risker för störningar i 
befintliga radiolänkförbindelser. Viktiga radiolänkoperatörer är till exempel Telia Sonera AB, 
Trafikverket med järnvägens radionät och Länsstyrelsens länsbasnät. Alla ärenden rörande 
prövning av vindkraft måste därför remitteras till berörda myndigheter för granskning. 
Information om berörda radiolänkoperatörer kan lämnas av Post- och telestyrelsen" 

Trafik 

Varla Villaförening framför att förslag om fyra spår till Kungsbacka har diskuterats under 25 år i 
olika utredningar. De menar vidare att inga markreservationer gjorts för en sådan utbyggnad. 
Bostäder och andra verksamheter finns, kommit till och kommer till inom området och det kan 
innebära onödiga problem för en fyrspårsdragning. Dessutom finns en önskan att godstrafiken 
bör minska på E6an och gå med järnväg i stället. 

Kommunen svarar:  
Nu har Trafikverket identifierat att i framtiden behövs fyra spår i stråket mellan Kungsbacka och 
Göteborg och därför har påbörjat en åtgärdsvalsstudie (ÅVS Varberg - Göteborg). Trafikverket 
föreslår i ÅVS en utbyggnad av järnvägen mellan Mölndal och Kungsbacka. Kommunen har 
bekräftat underlaget i ÅVS i översiktsplanen och ett utredningsområde för trafik har lagts längs 
med Västkustbanan.  
Den snabba tillväxten i Västsverige påverkar stråket som går från Europa via Köpenhamn, 
Malmö, Göteborg och vidare till Oslo. Stråket är starkt trafikerat med gods och samtidigt ökar 
behovet för godstrafik. Det innebär ett ökat behov av större kapacitet på Västkustbanan nu och i 
framtiden. Utredningsområdet för trafik längs Västkustbanan reserverar mark för behoven i 
översiktsplanen. 

Varla Villaförening anser att kollektivtrafiken i Kungsbacka saknar tvärförbindelser. Tabellen 
prioriterar pendeln och byten är inte synkroniserade. Resandet behöver kartläggas mellan 
kommunens olika delar samt till och från kommunen och dess delar.  

Kommunen svarar:  
Kommunen arbetar för en tillgänglig och bra kollektivtrafik för kommunens invånare men Region 
Halland med Hallandstrafik och Västtrafik ansvarar för kollektivtrafik.  
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En privatperson har synpunkt när det gäller dragningen av kollektivtrafikreservatet. 

Kommunen svarar:  
En framtida kollektivtrafik i reservatet kommer att anpassas till det mest fördelaktiga och mest 
hållbara läge utifrån en mängd förutsättningar. När en fortsatt utredning kommer till stånd vet 
vi inte i dagsläget. 

En privatperson önskar en trygg cykelväg från Fjärås till Kungsbacka. 

Kommunen svarar:  
Kungsbacka kommun har ambitionen att expandera cykelnätet i Kungsbacka kommun de 
kommande åren. Prioriterade sträckor pekas ut i kommunens gång- och cykelplan. I planen pekas 
alla stråken (vägarna 933, 939, 974, 979 och 932) mellan Kungsbacka och Fjärås som bristfälliga. 
Flera av dessa eller delsträckor av dessa ingår i kommunens prioriterade utbyggnadsplan. När det 
kan genomföras i tid är beroende av samarbete med Trafikverket som i de flesta fall är väghållare 
på sträckor utanför Kungsbacka stad. 

Natur & Friluftsliv 

En privatperson upplever att det generella strandskyddet inte respekteras på Onsala halvön. 
Personen beskriver särskilt området kring Ebbagården som finns inom Riksintresse för 
kulturmiljövård och önskar att kommunen värnar om dessa områden som är viktiga för 
framtida generationer att uppleva naturen i samklang med havet. 

Kommunen svarar:  
Det är ett av översiktsplanens syften att kunna bevaka olika invånargruppers intressen. I 
 översiktsplanen har områden för vardagsnära friluftsliv redovisats i syfte att dessa ska bevaras och 
utvecklas. I Onsala har det varit extra viktigt att mot fjorden spara de få obebyggda områden som 
finns. Riksintresset för Onsala Kyrkby är ett större område som pekas ut som Vardagsnära 
friluftsliv och avses inte bebyggas eftersom det är betydelsefullt för Onsalabornas möjligheter till 
rekreation. 

Bebyggelse 

Kulturmiljö Halland anser att det bör finnas tydligare riktlinjer och strategier för att 
kulturhistoriska värden även i övrig bebyggelse, utanför riksintressen och utpekade 
kulturmiljöer, ska bevaras, utvecklas och värnas. 

Kommunen svarar:  
Vid exploatering utanför i kulturmiljöprogrammet utpekade områden, ska åtgärderna bedömas 
mot gällande lagstiftning, rådande värden och hänsyn samt övriga förutsättningar. Kommunen 
bedömer att tydligare riktlinjer inte behövs. 

En privatperson skriver att de angivna riktlinjerna, beskrivningarna och motiveringarna inte ger 
ett tillräckligt stöd för kommunens hantering av förhandsbesked. De bedöms vara för vaga och 
behöver utvecklas med mer utförliga riktlinjer och motiveringar. 
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Kommunen svarar:  
Översiktsplanens riktlinjer med tillhörande motiveringar bedöms ge ett tillräckligt stöd för att 
underlätta vid framtida prövning av förhandsbesked samtidigt som åtgärderna bedöms mot 
gällande lagstiftning, rådande värden och hänsyn samt övriga förutsättningar. Bedömningen 
kring eventuella lucktomter görs i enlighet med gällande lagstiftning och praxis. 

En privatperson har lämnat synpunkt om att det skulle vara värdefullt att planera bostäder i 
någon form av byggemenskap.  

Kommunen svarar:  
Byggemenskap är möjligt inom ramen för översiktsplanen. 

Några personer framför att översiktsplanen bör ge större utrymme för exploatering utanför 
utpekade utvecklingsorter. De menar att i Malevik finns det oexploaterade ytor i anslutning till 
befintlig bebyggelse och infrastruktur som skulle vara lämpliga att exploatera.  
Även Fastighets Kullavik AB framför att utvecklingsområdet för Kullavik bör vara identiskt 
med ÖP06. 

Kommun svarar:  
Många vill bosätta sig i kommunen, det är inte en målsättning vi har utan en verklighet vi måste 
förhålla oss till. Utmaningen för Kungsbacka kommun ligger i att hålla samman en redan spridd 
bebyggelsestruktur i syfte att kunna växa hållbart. Översiktsplanen syftar till att bebyggelsen inte 
ska breda ut sig mer än nödvändigt, utan istället växa kring befintliga centrumpunkter med 
grundläggande service. Malevik saknar sådan centrumpunkt (försedd med både kommunal och 
kommersiell service). Dessutom kan kusten förbli mer tillgänglig för många.  
I dessa lägen kan fler få möjlighet att få ett fungerande vardagsliv. Avgränsningen för Kullavik är 
därför gjord med tanke på skolupptagningsområdet för Kullaviksskolan. Kullavik är redan 
tätbebyggt och kommunen vill kunna utveckla även i västra delen av kommunen, men innan det 
kan bli aktuellt att exploatera Kullavik ytterligare krävs investering och utbyggnad av en 
kapacitetsstark kollektivtrafik. Först då kan orten växa öster om Säröleden i det redovisade 
utredningsområdet. Söderut längs kusten ser kommunen att det är viktigare att hålla kusten 
tillgänglig för många. 

 
Hamragård motsätter sig exploatering omkring Åsa station som till största delen består av 
privatägd jordbruksmark. Ägarna och arrendatorerna önskar fortsätta bruka sina marker. Åsa är 
klassat som utvecklingsområde och inflyttningen är stor. Hamragår menar att man inte behöver 
bygga på jordbruksmark.  

Kommunen svarar:  
Översiktsplanen kompletterades efter samrådet med en tydligare beskrivning av förhållningssättet 
till jordbruksmark. En gällande fördjupade översiktsplan för Åsa finns.  

 
Skanska önskar en revidering av översiktsplanen avseende Spårhaga 1:3 i Kullavik. De ser att en 
stor del av deras markinnehav har markerats som Vardagsnära friluftsliv. De önskar möjlighet 
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att bygga på fastigheten. Skanska anser att det är viktigt att platsens förutsättningar studeras i 
detalj innan grönområdets utbredning fastställs. Därför är det ett starkt önskemål att grönytan 
tas bort i översiktsplanen, alternativt beskrivs schematisk. 

Kommunen svarar: 
En naturvärdesinventering är gjord under 2019 och aktuellt område klassades till högt 
naturvärde (klass 2) enligt svensk standard för naturvärdesinventeringar. Inventeringen utgör 
bland annat ett underlag för avgränsningen av områden för tätortsnära friluftsliv. Kommunen 
gör bedömningen att området är viktigt för det tätortsnära friluftslivet och för den biologiska 
mångfalden. Underlaget kan begäras ut från kommunen. 
 

BABA group AB skriver att stora delar av fastigheterna Bränna 3:4, Gullekulla 1:6 och Röserås 
1:6 i Onsala inte ingår i en utvecklingsort, trots att de uppfattat positiv respons från kommunen 
för utveckling av fastigheterna. 

Kommunen svarar: 
Kommunen arbetar kontinuerligt med att ta fram naturvärdesinventeringar. För den senaste 
naturvärdesinventering utfördes fältinventeringarna under 2019. Denna är ett underlag för 
avgränsning för tätortsnära friluftsliv. Innan det finns en bättre lösning för trafik och 
kollektivtrafik kan inte utvecklingsorten Onsala göras större.    

Hälsa och säkerhet 
Länsstyrelsen Halland tycker att en övergripande och långsiktig riskbedömning saknas 
fortfarande. Kommunen bör redogöra för hur riskerna kan minska eller upphöra och beskriva 
användning, utveckling och bevarande av den byggda miljön som till exempel där det finns risk 
för skador från översvämning och skred. Länsstyrelsen önskar beskrivningar avseende 
klimatpåverkan respektive översvämningsrisk. Detta kan med fördel redovisas i kartan där 
områden som inte bör bebyggas ur ett risk- och säkerhetsperspektiv pekas ut. Det är bra att 
kommunen lyfter Kungsbacka stad och Anneberg som riskområden för översvämning och skred 
men det finns fler riskområden som bör tas upp, exempelvis kustområdet. Det bör även finnas 
en tydlig prioritering av de olika riskområdena och de bör pekas ut i kartan. De platser där 
risken för skador är som störst bör prioriteras. 

Kommunen svarar:  
Kommunen är medveten om utmaningarna och att riskerna ökar på grund av klimatförändringar 
vilket beskrivs i översiktsplanen. Kommunen kompletterar texten med en översiktlig bedömning 
om översvämningsrisken längs kusten.  
Översvämningsrisk beaktas alltid vid planering av ny bebyggelse. När det gäller ökande 
översvämningsrisk i befintlig bebyggelse görs arbetet bland annat inom ramen för kommunens 
klimatanpassningsarbete. 
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Med dagens moderna teknik kan kommunen enkelt ta del av alla underlag som Länsstyrelsen och 
andra myndighet tillhandahåller. De är självklart planeringsunderlag och kommunen ser inte 
nyttan med att redovisa samma underlag eftersom de är allmänt tillgängliga. 
Kommunen har för ambition att ha en kontinuerlig översiktsplanering vilket ger möjlighet att 
uppdatera planen med ny kunskap och ställningstaganden. 
 

Räddningstjänsten saknar fortsatt besked om vad riskhanteringsavstånd kring kommunens 
Sevesoanläggningar innebär i praktiken samt ett kartlager som visar yttre gräns för 
riskbedömningsområde kring leder för farligt gods.  

Kommunen svarar: 
Kommunens tre Sevesoanläggningar; FP Festival Products AB, Hammargren Pyroteknik AB och 
Kullagärde bergtäkt, ligger utanför utvecklingsort. Vid förhandsbesked tar kommunen hänsyn till 
Sevesoverksamhetens potentiella risker för omgivningen samt omgivningens potentiella påverkan 
på säkerheten. Angående farligt gods hänvisar kommunen i förslaget till översiktsplan till 
Länsstyrelsens Hallands län dokument ”Riskanalys av farligt gods i Hallands Län”. 

 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar att ÖP:n inte belyser stadsnära rekreationsområden 
så som Kungsbackaskogen och Forsbergen och inte heller vilken nivå av buller man ska 
eftersträva i dessa områden. Grönområden nära tätorter ska ”särskilt beaktas”, d.v.s. värderas 
upp enligt 3 kapitlet 6§ miljöbalken. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd anser att det inte gjorts i 
förevarande ÖP-förslag.  

Kommunen svarar:  
Den tätortsnära naturen i Kungsbacka stad kommer att studeras mer ingående i den kommande 
fördjupade översiktsplanen.  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd vill att bullerfrågorna får en högre prioritering i nya 
översiktsplanen. Nämnden framför flera synpunkter angående buller. De eftersträvar en högre 
ambitionsnivå för parker, skolmiljöer, naturområden, Onsala kustmiljö och Lygnern. 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd önskar att man i översiktsplan anger varför man valt just 
ljudnivå 50 dBA som en ambitionsgräns för parker och skolmiljöer.  
Även Varla villaförening anser att kommunen behöver även engagera sig i bullerfrågor där 
kommunen inte är huvudman.  

Kommunen svarar: 
Synpunkterna noteras. 
Naturvårdsverket anser att man ska sträva efter 55 dBA ekvivalent ljudnivå i tätortsnära 
friluftsområden. Så kommunens ambition är redan högre ställd än vad staten anser. Men det finns 
självklart områden där en högre ambition bör finnas men inte som en generell riktlinje. 
Kommunen strävar efter en så god utemiljö som möjligt vid nybyggda skolor och följer 
Naturvårdsverkets riktlinjer.  
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Översiktsplanen har riktlinjer som anger ambitionsnivån för bullerfrågor för bland annat 
grönområden, oavsett vem som är huvudman. 

 
Länsstyrelsen Västra Götaland påpekar att förorenade områden finns på båda sidor om 
länsgränsen. Om föroreningen är av sådan art eller har en sådan lokalisering att den kan 
påverka kommunerna på båda sidor om gränsen så behöver frågan en mellankommunal 
samordning, vilket är lämpligt att ha ett tydligt resonemang kring i översiktsplanen.  

Kommunen svarar:  
Att vid behov samverka med våra grannkommuner ser vi som en självklarhet och vi har alla 
möjligheter att upprätta kontakt när det behövs.  

Strålsäkerhetsmyndigheten vill påpeka att en planhandling kan ha stor betydelse för 
strålsäkerhet. Det är värdefullt att tidigt i planering av nya områden ta hänsyn till hur man kan 
begränsa befolkningens exponering för strålning - radon, ultraviolett (UV) strålning från solen 
och elektromagnetiska fält (EMF). Särskild hänsyn behöver tas vid planläggning av miljöer där 
barn vistas. Mycket kan vinnas på att redan i översiktsplaneringen ange information om 
aktuella gräns- och referensnivåer på strålsäkerhetsområdet eftersom det skulle underlätta 
arbetet för kommunerna.  

Kommunen svarar: 
Frågan om barns utemiljöer hanteras i fortsatt planering men för att belysa vikten av strålsäkerhet 
har texten justerats med ett stycke om ultraviolett strålning. När det gäller radon och 
elektromagnetiska fält redovisar vi översiktligt var det finns referenser och vägledningar. Det här 
är frågor som rutinmässigt hanteras vid detaljplanering och lovgivning och delvis även styrs av 
annan lagstiftning än plan- och bygglagen.  

Miljökonsekvensbeskrivning och hållbarhetsbedömningar  

Hållbarhetsbedömning  
Nämnden för Kultur & Fritid har kompletterande förslag på hur översiktsplanen förhåller sig 
till de Globala Målen: Mål 1 – Ingen Fattigdom, Mål 5 - Jämställdhet, Mål - 10 Minskad 
ojämlikhet, Mål 11 Hållbara städer och samhällen. 
Varla Villaföreningen lämnar synpunkter gällande uppfyllande av de Globala Målen: Mål 6 - 
Rent vatten och sanitet, Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 11 - 
Hållbara städer och samhällen, 12 - Hållbar konsumtion och produktion, Mål 13 - Bekämpa 
klimatförändringar, Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald. 

 Kommunen svarar: 
Översiktsplanen har redigerats enligt synpunkterna från nämnden.  
Angående Globala Målen är vi i stort sett överens med Varla Villaföreningens synpunkter men 
några av föreningens förslag till att möta målen ryms inte inom översiktsplanens ramar. 
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Staden 
Ungefär hälften av synpunkterna från privatpersoner, föreningar och företag handlade om 
Kungsbacka stad. De ämnen som berör staden är:  
- vikten av grönområden 
- utmaningar med utbyggnad till fyra spår 
- utredningsområde för Forsvägens förlängning 
- kulturmiljö och utformning  
- brister vid förflyttningar i staden 

Kommunen svarar:  
Synpunkterna rör frågor som kommer att tas om hand inom ramen för pågående arbete med 
fördjupade översiktsplan för Kungsbacka stad. Ett dialogarbete är igång där många möjligheter för 
deltagande kommer att finnas. Samrådet för den fördjupade översiktsplanen beräknas till våren 
2023.  

Genomförandefrågor 
 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd framför att MKN för vatten riskerar att påverkas negativt när 
Hammargårds reningsverk byggs ut.  

Kommunen svarar:  
Utbyggnads regleras utifrån en tillståndsprocess enligt Miljöbalken.  

 
 

Emma Kjernald     Malin Aronsson 
Samhällsbyggnadschef    Kommundirektör 
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Kungsbacka kommun
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.
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Postadress Besöksadress E-post Telefon
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010 - 224 30 00

Granskningsyttrande enligt 3 kap 16 § Plan- och 
bygglagen över förslag till kommunomfattande 
översiktsplan för Kungsbacka kommun                                                                                                                      

Inledning
Granskningshandlingar Översiktsplan för Kungsbacka kommun har översänts till 
länsstyrelsen för yttrande. Länsstyrelsen har tidigare lämnat ett samrådsyttrande 
daterat 2020-09-01 (dnr 401-2815-20).

Länsstyrelsen ska under granskningstiden lämna ett granskningsyttrande över 
planförslaget. Länsstyrelsen ska i yttrandet enligt 3 kap. 16 § Plan- och bygglagen 
(PBL) enbart ange om:

 förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,

 förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken 
inte följs,

 redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är 
förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,

 sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår 
två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och

 en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning 
eller erosion

Enligt 3 kap 20 § PBL ska kommunen redovisa länsstyrelsens granskningsyttrande 
tillsammans med översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss 
del, ska det anmärkas i planen.

LÄNSSTYRELSEN 
HALLANDS LÄN 
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Samlad bedömning
Översiktsplanen är den första digitala översiktsplanen i Halland. Den är strategisk och 
går inte in på en detaljerad nivå. I översiktsplanen föreslås att större delen av 
utvecklingen ska ske i de tre prioriterade utvecklingsorterna; Kungsbacka stad, 
Anneberg och Åsa. Länsstyrelsen menar att detta ger en tydlig riktning om hur 
kommunen vill växa i framtiden ur ett hållbarhetsperspektiv då bebyggelsen 
koncentreras till kollektivtrafiknära lägen där det redan finns ett utbud av service. 
Länsstyrelsen är även positiv till översiktsplanens koppling till de nationella målen där 
kommunen bryter ner förslaget och kopplar det till varje mål. 

Sedan samrådet har miljökonsekvensbeskrivningen utvecklats med fördjupade 
resonemang och analyser. Även redovisningen av riksintressena har utvecklats och fått 
en mer framträdande roll. Men Länsstyrelsen saknar fortfarande en bedömning av 
påverkan på riksintresset enligt 4 kap 2 och 4§§ MB. Länsstyrelsen befarar även att 
riksintresse för naturvård enligt 3 kap MB samt riksintresse för Natura 2000 enligt 4 
kap MB inte tillgodoses. 

Vidare ser Länsstyrelsen en risk att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs för 
Kungsbackaån och Kungsbackafjorden. 

Länsstyrelsen bedömer också att det saknas en övergripande och långsiktig 
riskbedömning för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, 
skred och erosion som är klimatrelaterade. Länsstyrelsen ser även att kommunen på ett 
tydligare sätt behöver identifiera geografiska områden där det finns risk för skador på 
den byggda miljön.

 Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen inte helt har tillgodosetts, se 
mer under avsnittet om riksintressen. 

 Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås kan medverka till att MKN enligt 
5 kap. MB inte följs, se mer under rubriken miljökvalitetsnormer för vatten.

 Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden och 
som angår angränsande kommuner inte helt har samordnats på ett lämpligt 
sätt, se mer under rubriken mellankommunala frågor.

 Länsstyrelsen bedömer att bebyggelse och byggnadsverk kan bli olämpliga 
med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller risken för olyckor, 
översvämning eller erosion. Se mer under rubriken klimatanpassning.
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Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 3 
kap. 16 § PBL

Riksintressen enligt 3 kap MB 

Riksintresse naturvård (3 kap 6§ MB)
Kungsbackafjorden är av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § MB. Länsstyrelsen 
bedömer att det finns risk att riksintresset för naturvård inte tillgodoses. Beskrivning 
och konsekvensbedömning i miljökonsekvensbeskrivningen avseende påverkan på 
Kungsbackafjorden belyser inte alla aspekter eller den sammanlagda effekten av den 
påverkan som kan bli konsekvensen av den föreslagna översiktsplanen och hur dessa 
tillsammans påverkar fjordens ekosystem. 

Påverkansfaktorerna utöver dagvatten är många och Länsstyrelsens bedömning är att 
den sammanlagda påverkan från dessa riskerar att påtagligt skada de marina miljöerna 
i Kungsbackafjorden och indirekt även värdena i Rolfsån.

Riksintresse kulturmiljövård (3 kap 6§ MB)
Länsstyrelsen anser att det är viktigt att uppmärksamma att riksintresseområdenas 
utbredning inte alltid stämmer överens med utbredningen av de områden som pekas ut 
i kommunens kulturmiljöprogram. Detta med bakgrund av att kommunen i 
översiktsplanen anger att ”i kulturmiljöprogrammet anges förhållningssätt för 
hantering av riksintressemiljöernas olika kulturvärden. Vid planläggning ska dessa 
förhållningssätt omsättas till skydds- och varsamhetsbestämmelser som ger ett 
juridiskt skydd.”

Det är också viktigt att uppmärksamma att även motiveringen till och uttrycket för 
riksintresseområdet ibland skiljer sig något åt innehållsmässigt om man jämför med 
motsvarande område i kulturmiljöprogrammet. Kommunen bör därför se över vad som 
gäller för det specifika riksintresseområdet. Naturligtvis kan kulturmiljöprogrammet 
ligga som ett grundläggande kunskapsunderlag i detta arbete.

Riksintresse kommunikationer (3 kap 8§ MB)
Det är fortfarande oklart hur kommunen kommer att säkerställa att den planerade 
utvecklingen inte påverkar riksintresse för kommunikationer på ett negativ sätt. Detta 
bör förtydligas i översiktsplanen. För mer information se yttrande från Trafikverket. 

Riksintresse totalförsvaret (3 kap 9§ MB)
Kungsbacka berörs av följande riksintresse samt påverkansområden för totalförsvarets 
militära del: riksintresse i havet (sjöövningsområde), påverkansområde övrigt och 
påverkansområde för civil flygplats, Halmstad flygplats. Länsstyrelsen ser ett behov 
av att det tydliggörs i översiktsplanen vilket område som utgör vad samt vad 
områdena innebär. För mer information kring detta se yttrande från Försvarsmakten. 
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Riksintressen enligt 4 kap MB 
Riksintresse rörligt friluftsliv och högexploaterad kust (4 kap 1 och 2§§ MB)
I översiktsplanen föreslås att Kungsbacka stad ska växa söderut vilket gör att stadens 
utbredning hamnar inom riksintresse enligt 4 kap MB. Länsstyrelsen anser att 
kommunen fortfarande inte har beskrivit hur utvecklingen av Kungsbacka stad 
kommer att påverka riksintresset för rörligt friluftsliv och högexploaterad kust enligt 4 
kap 1 och 2 §§. Kommunen hänvisar till den kommande fördjupade översiktsplanen 
för Kungsbacka stad men Länsstyrelsen anser att detta ska beskrivas och bedömas i 
den kommuntäckande översiktsplanen. När det i översiktsplanen föreslås att över 
hälften av befolkningstillväxten ska kunna rymmas i Kungsbacka stad bör det finnas 
en bedömning av hur stadens utbredning påverkar riksintresset enligt 4 kap MB.

Natura 2000 (4 kap 8§ MB)

Länsstyrelsen anser att det finns risk för att riksintresset Natura 2000-området 
Kungsbackafjorden inte tillgodoses. Även värden i Natura 2000-området Rolfsån kan 
påverkas om vattenkvalitén i Kungsbackafjorden försämras. 

Delar av inre Kungsbackafjorden, som är naturreservat och Natura 2000-område, 
pekas ut som utredningsområde för översvämning i översiktsplanen. Det saknas en 
bedömning av konsekvenserna för naturmiljön om översvämningsskydd anläggs i 
Natura 2000-området. Kommunen anger i översiktsplanen att de delar av riksintresset 
som ligger inom gränsen för Kungsbacka stads utvecklingsområde kommer att 
studeras närmare vid den fördjupade översiktsplanen. Länsstyrelsen anser att påverkan 
på Natura 2000-området Kungsbackafjorden behöver bedömas i den 
kommunövergripande översiktsplanen. 

Förutom påverkan från eventuella översvämningsskydd så finns det också risk att 
Natura 2000-området påverkas negativt av bland annat en ökad mängd föroreningar 
från dagvattenutsläpp och ökad belastning av näringsämnen och organiskt material 
mm från reningsverk. Miljökonsekvensbeskrivningen belyser inte i tillräcklig 
omfattning alla de faktorer som kan påverka miljön i Kungsbackafjorden. Inte heller 
den sammanlagda effekten av dessa faktorer och konsekvenserna av en utbyggnad 
enligt föreslagen översiktsplan beskrivs i tillräcklig omfattning.

Länsstyrelsen anser inte att riktlinjerna i översiktsplanen är tillräckliga för att undvika 
negativ påverkan på Natura 2000-området Kungsbackafjorden och att de bör 
kompletteras så att de även innehåller prioritering av och hänsynstagande till 
värdefulla marina miljöer och naturvärden kopplade till vattenmiljöer.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Länsstyrelsen ser en risk att miljökvalitetsnormer för vattenförekomsterna 
Kungsbackaån (mynningen-Lillån) och inre Kungsbackafjorden inte kan följas. 
Gällande miljökvalitetsnormer för yttre Kungsbackafjorden är det oklart om de 
riskerar att påverkas. 
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Kommunens bedömning är att konsekvenserna för vattenkvaliteten i Kungsbackaån 
och Kungsbackafjorden blir begränsade och man bedömer att planförslaget inte 
påverkar förutsättningarna att uppnå eller bibehålla god ekologisk och kemisk status i 
vattenförekomsterna. Länsstyrelsen anser inte att den bedömningen har motiverats i 
översiktsplanen.

Avsnittet om MKN för vatten (sidan 52–53) behöver utvecklas och det bör anges att 
miljökvalitetsnormerna är juridiskt bindande. Det bör också anges att det finns 
miljökvalitetsnormer även för kustvatten.

Mellankommunala frågor
Inom Marks kommun och på gränsen till Kungsbacka kommun ligger Årenäs 
Tostekulla lövskogars naturreservat, som även omfattas av Natura 2000. 
Naturreservatet för Sandsjöbacka omfattar områden inom både i Kungsbacka och 
Mölndals kommun. Som Länsstyrelsen påpekade i samrådet bör kommunen 
kommentera och beskriva eventuella konsekvenser för de skyddade områdena i de 
angränsande kommunerna.

På gränsen till Göteborgs kommun finns vattenförekomsten Askims fjord, Onsala 
kustvatten och Kräklingeområdet. Det framgår fortfarande inte hur MKN vatten ska 
följas ur en mellankommunal aspekt.

Vid länsgränsen finns förorenade områden på båda sidor om gränsen. Om 
föroreningen är av sådan art eller har en sådan lokalisering att den kan påverka 
kommunerna på båda sidor om gränsen så behöver frågan en mellankommunal 
samordning, vilket är lämpligt att ha ett tydligt resonemang kring i översiktsplanen.

Hälsa, miljö- och riskfaktorer 
Klimatanpassning
Enligt 3 kap 5§ PBL ska kommunen redogöra för sin syn på risken för skador på den 
byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är 
klimatrelaterade. Hur sådana risker kan minska eller upphöra ska också framgå av 
översiktsplanen. Enligt lagkommentarerna till 3 kap 5 § PBL ska kommunens 
redovisning av sin syn på riskerna vara på en övergripande nivå. Bedömningen ska 
göras utifrån befintliga underlag och den bör anpassas till kommunens geografiska 
förutsättningar och bebyggelsestruktur. Med uttrycket klimatrelaterade avses att det 
ska vara fråga om översvämning, ras, skred och erosion som är en följd av processer 
som beror på klimatet, till exempel nederbörd eller höga vattenflöden.

En övergripande och långsiktig riskbedömning saknas fortfarande. Kommunen bör 
redogöra för hur riskerna kan minska eller upphöra och beskriva användning, 
utveckling och bevarande av den byggda miljön. Detta kan med fördel redovisas i 
kartan där områden som inte bör bebyggas ur ett risk- och säkerhetsperspektiv pekas 
ut. Om behov av fördjupade riskutredningar inom ett specifikt område behövs ska 
detta nämnas. Även vägar, järnvägar, anläggningar och vindkraftverk samt parker i 
anslutning till bebyggelse bör ingå i riskbedömningen.



Granskningsyttrande
 

6(8)LÄNSSTYRELSEN

2021-04-30
 

401-2358-21
 

Länsstyrelsen ser fortfarande inte att kommunen på ett tydligt sätt har identifierat 
geografiska områden där det finns risk för skador på den byggda miljön. Det är bra att 
kommunen lyfter Kungsbacka stad och Anneberg som riskområden för översvämning 
och skred men det finns fler riskområden som bör tas upp, exempelvis kustområdet. 
Det bör även finnas en tydlig prioritering av de olika riskområdena och de bör pekas 
ut i kartan. De platser där risken för skador är som störst bör prioriteras. 

Vidare anser Länsstyrelsen att skrivningen under rubriken översvämning på sid 34 För 
ett bostadshus kan man acceptera större översvämningsrisk än om det gäller ett 
sjukhus är problematisk. En översvämningsrisk kan inte accepteras oavsett om det 
gäller sjukhus eller bostäder när det gäller nybyggnation. Enligt Boverkets 
tillsynsvägledning som Länsstyrelsen utgår ifrån bör ny sammanhållen bebyggelse, 
större riskobjekt eller bebyggelse med samhällsviktig verksamhet lokaliseras till 
områden som inte hotas av översvämning. Vidare behöver effekten av ett förändrat 
klimat under bebyggelsens förväntade livslängd beaktas.

Kungsbacka stad har identifierats som ett område med betydande översvämningsrisk 
där en riskhanteringsplan ska tas fram vilket är bra. Kommunen har även för avsikt att 
ta fram en översvämningsstrategi och en skyfallskartering. Länsstyrelsen anser att det 
hade varit lämpligt om dessa underlag tagits fram parallellt med den kommuntäckande 
översiktsplanen. 

På Boverket finns mer information om vad som ska redovisas i ÖP när det gäller 
klimatanpassning; https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/nyheter-pa-pbl-
kunskapsbanken/klimatanpassning-i-oversiktsplanen/

Vattenförsörjning
Gällinge vattentäkt och Öjersbro vattentäkt ingår i den nuvarande vattenförsörjningen 
enligt Kungsbackas vattenförsörjningsplan uppdaterad 2020. Är dessa täkter av 
fortsatt betydelse för vattenförsörjningen i kommunen bör detta redovisas i 
översiktsplanen. 

Radon
Översiktsplanen tar upp radon och elektromagnetiska fält men det saknas hänvisning 
till referenser och vägledningar. För mer information se yttrande från 
Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ultraviolett strålning
Länsstyrelsen vill betona vikten av att man när man planerar barns utemiljöer tar 
hänsyn till ultraviolett strålning. Denna information saknas fortfarande i 
översiktsplanen då kommunen i samrådsredogörelsen hänvisar till detaljplaneringen. 
UV-strålning nämns inte alls i översiktsplanen. Det är viktigt att den miljö barnen 
vistas i innebär en variation vad gäller områden med sol och skugga. Barn är särskilt 
känsliga för ultraviolett strålning, exponering i barndomen anses spela en särskild roll 
för utvecklingen av hudcancer. De senaste tio åren har fallen av hudcancer ökat med 
nästan 60 procent och kustlänen är områden som är särskilt utsatta. För mer 
information se yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/nyheter-pa-pbl-kunskapsbanken/klimatanpassning-i-oversiktsplanen/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/nyheter-pa-pbl-kunskapsbanken/klimatanpassning-i-oversiktsplanen/
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Länsstyrelsen har sänt ärendet på remiss internt samt till SGU, Havs- och 
vattenmyndigheten, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, Svenska kraftnät, Strålsäkerhetsmyndigheten, Försvarsmakten, Post- 
och telestyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket, SGI samt Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län. Erhållna remissvar har legat till grund för yttrandet och bifogas.

I handläggningen av detta ärende har länsrådet Jörgen Peters varit beslutande och 
planarkitekt Hanna Roxhage varit föredragande. Därutöver har länsarkitekt Cecilia 
Engström, beredskapshandläggare Jenny Jangefelt, klimatanpassningssamordnare 
Frida Sundh, länsantikvarie Emma Östlund och naturvårdshandläggare Björn Larsson 
deltagit.

Jörgen Peters 

Hanna Roxhage

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.



Granskningsyttrande
 

8(8)LÄNSSTYRELSEN

2021-04-30
 

401-2358-21
 

Bilagor
Inkomna yttranden från:
SGU: 2358-21-3
Havs- och vattenmyndigheten: 2358-21-4
Sjöfartsverket: 2358-21-5
Skogsstyrelsen: 2358-21-6
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: 2358-21-7
Svenska Kraftnät: 2358-21-8
Länsstyrelsen i Västra Götalands län: 2358-21-9
Strålsäkerhetsmyndigheten: 2358-21-10
Försvarsmakten: 2358-21-11
Post och telestyrelsen 2358-21-12
Lantmäteriet: 2358-21-13
Trafikverket: 2358-21-14

Kopia
SGU: sgu@sgu.se
Havs- och vattenmyndigheten: havochvatten@havochvatten.se
Sjöfartsverket: sjofartsverket@sjofartsverket.se
Skogsstyrelsen: skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: registrator@msb.se
Svenska Kraftnät: registrator@svk.se
Strålsäkerhetsmyndigheten: registrator@ssm.se
Försvarsmakten: exp-hkv@mil.se
Post- och telestyrelsen: pts@pts.se
Lantmäteriet: registrator@lm.se
Trafikverket: goteborg@trafikverket.se
SGI: sgi@swedgeo.se
Länsstyrelsen i Västra Götalands län: vastragotaland@lansstyrelsen.se
Boverket (för kännedom): registraturen@boverket.se

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Sammanfattning av översiktsplanen 
Syfte 
Beroende på hur mark- och vattenområden används och hur olika funktioner relateras till 
varandra skapas olika utgångspunkter för de sociala, ekologiska och ekonomiska aspekterna. 
Det övergripande målet är att kunna använda mark och vatten för våra invånares bästa 
samtidigt som förutsättningarna för våra naturresurser inte försämras utan helst förbättras 
och ge förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Den fysiska planeringen blir 
därigenom ett kraftfullt instrument i arbetet med hållbar utveckling. 
Översiktsplanen ska också medverka till att uppfylla Kungsbacka Vision 2030 genom att 
utarbeta övergripande strategier för hur utveckling av mark- och vattenområden ska ske för 
kommunens tätorter, landsbygden och kustområden.  
Kommunfullmäktige har tagit fram fem mål utifrån Vision 2030.  Tre av dem berör fysisk 
planering.  Centralt vid framtagande av översiktsplanen är att Kungsbacka ska vara en 
attraktiv kommun att bo, verka och vistas i, medverka till ett gott företagsklimat samt en 
hållbar och hälsosam miljö. 
Översiktsplanen ska underlätta för både planeringen inom kommunen och fungera för de 
regionala samarbeten kommunen är involverad i.  

 

Sammanfattning av översiktsplanen  
En översiktsplan är vägledande i hur kommunen vill använda mark och vatten. 
Översiktsplanen visar var kommunen vill bygga, var vi ska bevara naturområden och hur vi 
vill utveckla vår infrastruktur.  Nedan följer en sammanfattning av Kungsbacka kommuns 
nya översiktsplan och vad den innebär.  
Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Den anger hur kommunens mark och vatten ska 
användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. Översiktsplanen 
visar var i kommunen det är lämpligt att utveckla områden för bebyggelse, grönområden, 
vägar och kollektivtrafik. Översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och bygglov. 
Kungsbacka kommuns nya översiktsplan är helt digital och beskrivs med kartor och 
tillhörande texter. 

 
Ökat behov 

År 2050 kan vi bli 130 000 invånare i Kungsbacka kommun. Fler invånare betyder att vi får 
behov av fler bostäder och arbetsplatser, vägar, utökad kollektivtrafik och allmän service. 
Befolkningsökningen ger också ett större underlag som stimulerar näringslivet. Vi behöver 
också tänka på att bevara våra naturvärden och rekreationsområden i Kungsbacka.  
 
Omvärlden påverkar 

Kungsbacka tillhör Region Halland samtidigt som vi är en del av Göteborgsregionen. Vi tar 
hänsyn till regionerna och våra grannkommuner i vår långsiktiga planering. En viktig faktor 
för Kungsbackas utveckling över tid är tillgång till god infrastruktur och kollektivtrafik. 



KUNGSBACKA KOMMUN 
 

5 
 
Kungsbacka har en starkt tillväxt och attraktivitet, så nu gäller det att värna och utveckla 
kommunen med omsorg. 

 
Översiktsplanens delar 

Översiktsplanen bygger på Strategi 2040 som visar de viktigaste intentionerna. 
Användningskapitlet visar mer detaljerat hur vi når målen genom riktlinjer och 
användningskarta, som visar hur mark och vatten kan användas, utvecklas och bevaras. De 
områden vi vill värna om och ska ta hänsyn till då vi planerar vårt samhälle beskrivs med 
kartor och riktlinjer i kapitlet om värden- och hänsyn.  

• Strategi 2040 – visar den långsiktiga övergripande viljan 
• Riksintressen samt andra värden och hänsyn – visar de områden vi vill värna om och 

ta hänsyn till 
• Användning av mark och vatten – visar hur viljan ska kunna bli verklighet 
• Miljökonsekvensbeskrivning med hållbarhetsbedömning - bedömer konsekvenserna 

av planen 

 
Strategi 
Kommunen har som vision att vara en kommun som är attraktiv att bo, verka och vistas i. 
Utifrån det har vi i vår översiktsplan tagit fram en strategi för hur vi vill uppnå det.  
När vi planerar samhället och bygger nytt ska det göras på långsiktigt, smart och hållbart 
sätt. Ny byggnation ska till största del ligga i anslutning till kollektivtrafik och kommunal 
service. Vi vill också förstärka kollektivtrafik där många bor och arbetar. För att växa smart 
behöver vi fokusera nybyggnation till stationsorterna Kungsbacka stad, Anneberg och Åsa. 
På så sätt stärker vi möjligheten att samnyttja lokaler, ytor och trafikstråk mer effektivt än 
om vi sprider ut ny bebyggelse. När vi samlar och koncentrerar ny bebyggelse till några få 
utvalda orter kan vi bättre värna och utveckla värdefulla naturområden som kusten, 
Lygnern, Sandsjöbacka och Tjolöholm.  
Mer än hälften av de nya bostäder vi bygger ska byggas i Kungsbacka stad. Vi ska utveckla 
staden för att stärka kommunen som helhet. Vi vill ha en stad med större utbud, fler 
arbetstillfällen och plats för fler som bor där.  
Vi ska vara väl rustade för klimatförändringar. När vi planerar utveckling behöver vi ta extra 
hänsyn vid utsatta områden med översvämningsrisk så som vid kusten och Kungsbackaån. 
Vår strategi visar hur vi ser på utvecklingen i kommunen de kommande åren gällande mark 
och vattenanvändningen. I förslaget siktar vi mot 2040, men för att förstå konsekvenserna 
och utvecklingsresonemanget ännu bättre har vi även gjort en utblick mot 2060.  Detta för att 
vi lättare ska kunna se var det är lämpligt att utveckla och bevara för framtida generationer. 
 
Riksintressen samt andra värden och hänsyn 
När vi planerar vårt samhälle måste vi ta hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt 
flera värden vi vill värna. Det gäller bland annat att ta hänsyn till klimatförändringar eller 
värna våra naturresurser, som dricksvatten och jordbruksmark. Många av de 
hänsynstaganden vi behöver ta regleras i plan- och bygglagen och miljöbalken. 
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Vi ska arbeta aktivt med att anpassa samhället till klimatförändringar som bland annat kan 
leda till översvämningar och värmeböljor. Vi ska också aktivt bidra till minskad 
miljöpåverkan genom hållbara och smarta samhällen.  
 
Användning av mark och vatten 
Grunddragen för hur vi tänker använda mark- och vattenområden ska framgå av 
översiktsplanen. Utvecklingen i kommunen ska främja en struktur som fungerar väl för 
invånare, samtidigt som den är resurssnål både vad det gäller ekonomi och hur vi hanterar 
vår natur. Hela kommunen delas in i områden baserat på planerad markanvändning. 
 
Bebyggelse 
Mer än hälften av våra nya bostäder ska byggas i Kungsbacka stad. Genom att vi stärker 
Kungsbacka stad och gör den mer attraktiv med ett större utbud skapar vi bättre 
förutsättningar för näringslivet och för nya företagare som vill etablera sig här. Vi ska också 
fokusera på våra stationsorter Anneberg och Åsa. Vi ska arbeta för att ha 
verksamhetsområden på bra platser dit det är god tillgänglighet för transporter och där det 
passar in i helheten.  
I utvecklingsorterna kommer större delen av kommunens befolkningstillväxt att ske och 
därför behöver service byggas ut här. Detta för att bygga hållbara och smarta samhällen där 
vi har god tillgång till kollektivtrafik och ett gott vardagsliv. Det är viktigt att 
utvecklingsorterna byggs upp med ett centrum som kan ge service till ett större omland. Det 
kan innebära att man i de centrala delarna bygger tätare, för att skapa ett underlag till service 
nära. Inom utvecklingsorterna prioriterar vi tätortsutveckling framför bevarandet av 
jordbruksmark.  
Landsbygden ska fortsätta vara starkt förknippad med jord- och skogsbruk. Lands- och 
kustbygden ger också möjlighet till fina besöksmål och turism. Näringslivet, i form av jord- 
och skogsbruk och turistnäringar, bidrar till en levande landsbygd samt utveckling av 
kustcentra. 
På landsbygden kan avstånden vara längre och befolkningsunderlaget räcker inte till för att 
erbjuda invånarna offentlig eller kommersiell service. Ny bebyggelse på landsbygden ska 
därför lokaliseras intill mark som redan är tagen i anspråk av annan bebyggelse, i närheten 
av vägar. Inom kustbygden och de västra delarna av landsbygden är efterfrågan på mark så 
stor att vi behöver vara restriktiva till ny bebyggelse. 
 
Natur och friluftsliv 
För att grön infrastruktur ska kunna bibehålla sitt värde i framtiden arbetar kommunen med 
att identifiera och värna sammanhängande naturområden där växter och djur kan leva, 
föröka sig och spridas vidare. Därför är det viktigt att inte bygga bort spridningskorridorer, 
skada naturvärden eller begränsa friluftsvärden. 
Kommunen ska verka för att tätortsnära grönområdena blir mer tillgängliga samt skapa 
inbjudande och trygga allmänna platser, parker och naturområden. Genom att värna och 
utveckla friluftsområden och leder skapar vi besöksmål för kommuninvånare och besökare. 
Det ger förutsättningar för näringslivet att blomstra även utanför tätorterna.  
 
Trafik 
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Den enskilt viktigaste faktorn för Kungsbackas utveckling över tid är tillgången till god 
infrastruktur och kollektivtrafik. Då merparten av den är nationell eller regional blir det 
uppenbart att Kungsbackas tillväxt och utveckling är beroende av statliga och regionala 
satsningar.  
I Kungsbacka kommun ska det vara lätt att ta sig mellan olika platser. Vi ska ha möjlighet att 
välja mellan olika färdsätt utifrån våra olika behov. Det innebär att vi ska ha bra gång- och 
cykelvägar, god tillgång till kollektivtrafik och bra förutsättningar för transporter i och till 
våra utvecklingsorter.  
För att kunna utnyttja infrastruktur och kollektivtrafik optimalt är det viktigt att lägga ny 
bebyggelse på rätt ställen. Genom att fokusera extra på våra stationsorter ökar vi möjligheten 
för framtida boende att resa snabbt och hållbart i regionen. Om vi arbetar för att vår lokala 
arbetsmarknad växer kan pendlingsstråken avlastas.  
 
Miljökonsekvensbeskrivning med hållbarhetsbedömning 
Målet med vår översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka är att skapa en långsiktig och hållbar 
planering av kommunens mark- och vattenanvändning. En översiktsplan medför oftast en 
risk för en så kallad betydande miljöpåverkan eftersom den beskriver hur samhället ska 
utvecklas under lång tid framöver. Därför är det viktigt att kunna visa en bedömning av 
översiktsplanens konsekvenser för miljön. 
Förslaget till ny översiktsplan fokuserar på att utveckla bebyggelsen i kommunens 
stationsorter och övriga utvecklingsorter. Strategierna i planförslaget medför många positiva 
och några negativa konsekvenser, men i jämförelsen med andra alternativ bedöms det skapa 
de bästa förutsättningarna för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.   
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Strategi 
Omvärlden påverkar – Kungsbacka i omvärlden  
Globala skeenden som ett förändrat klimat och hot mot den biologiska mångfalden påverkar 
hur vi bör använda mark och vatten i Kungsbacka. När regionen växer snabbt behöver vi ta 
hänsyn till sociala frågor där utmaningen är att inte skapa områden som skapar otrygghet 
och utanförskap. Samtidigt ökar fokus i samhället på frågor kring kris och beredskap vilket 
bland annat får konsekvenser för hur vi säkerställer våra areella näringar – skog- och 
jordbruksmark. Gröna ytor i stadsmiljön behöver värnas för den biologiska mångfalden men 
också för oss människor. Vi behöver hitta hållbara sätt att transportera oss och våra varor på 
ett yt- och resurssnålt sätt. Det är därför mycket viktigt för Kungsbacka att delta i olika 
regionala sammanhang för att påverka hur de regionala transportsystemen, vägar och 
järnvägar utvecklas.  
 
Kungsbacka – del av en växande arbetsmarknadsregion  
Kungsbacka tillhör Region Halland och är dessutom en del av Göteborgsregionen (GR). En 
lång och attraktiv kust gör att Kungsbacka kan erbjuda en mycket bra plats för boende. Än 
viktigare är att Kungsbacka ligger inom Göteborgs lokala arbetsmarknadsregion. Med 
planerade infrastruktursatsningar i Västlänken och i Bohus- och Boråsstråken förväntas den 
lokala arbetsmarknaden 2030 utifrån ett rese- och transportperspektiv fördubblas.  
I Göteborgsregionen bor över en miljon invånare och gruppen som dominerar är unga vuxna 
med siktet inställt på studier. Kungsbacka behöver erbjuda attraktiva alternativ för den här 
gruppen med stations- och stadsnära boenden. 
 
Förutsättningar för arbets- och studiependling i Göteborgsregionen 
Göteborgs stad förväntas växa med 150 000 invånare fram till 2035 och har i sitt nya förslag 
till ÖP bland annat pekat på att ”Det är angeläget att öka möjligheterna för hållbart resande till och 
från Göteborg, för att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i regionen. Innerstaden ska vara en 
stark kärna och karaktäriseras av en hög täthet, ett blandat innehåll, gröna kvaliteter och god regional 
tillgänglighet” och att ”Gator och stråk ska utvecklas som stadsrum där gående, cyklister och 
kollektivtrafik prioriteras framför bil.” För att ändå kunna skapa tillgänglighet för sina invånare 
pekar Göteborg på behovet av att skapa goda förbindelser till fots, med cykel och med 
kollektivtrafik. 
Trafiksystemet i regionen måste därmed klara ett antal utmaningar: behov av infrastruktur 
och kollektivtrafik, befolkningsökning, ökande andel kollektivresande, en växande region 
samt ökande mängd gods. 
Den enskilt viktigaste faktorn för Kungsbackas utveckling över tid är tillgången till god 
infrastruktur och kollektivtrafik. Då merparten av den är nationell eller regional blir det 
uppenbart att Kungsbackas tillväxt och utveckling är beroende av statliga och regionala 
satsningar. 
När det blir lättare att resa i regionen kommer också arbetsplatser kunna fördelas jämnare i 
regionen. Med goda pendlingsmöjligheter och en lokal arbetsmarknad kan Kungsbacka även 
i fortsättningen vara en attraktiv boendekommun. De i dag ensidiga pendlingsströmmarna 
blir därmed mer dubbelriktade. För att ha en beredskap inför den förstorade lokala 
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arbetsmarknaden behöver vi skapa verksamhetsområden som i ett regionalt perspektiv är 
attraktiva. 
Göteborgs som storstad kommer successivt att omfatta kringliggande kommuner – också 
Kungsbacka. Storstaden kommer därmed att bli flerkärnig jämfört med idag då 
Göteborgsregionen fortfarande kan betraktas som enkärnig. Regionens potential förstärks av 
tillgången till en internationell hamn och flygplats. 
 
Social hållbarhet  
Kungsbacka ligger i en del av världen som socialt har det mycket bra. Utmaningen blir 
därmed oftare att behålla snarare än att utveckla. Det är framförallt två utmaningar bägge 
kopplade till befolkningsutvecklingen som Kungsbacka behöver hantera. Den största 
utmaningen är den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning vilken kräver att 
kommunen även inom den fysiska planeringen hittar lösningar som frigör medel som bidrar 
till att finansiera välfärden. Historien har också visat sig att starkt växande regioner riskerar 
att få områden med utanförskap. Det kan röra sig om ålders-, etnisk- eller socioekonomisk 
segregation men oavsett form så är barn den grupp som riskerar bli mest utsatt. För att leva 
upp till kommunens vision blir utmaningen för ett växande Kungsbacka att inte bygga in 
olika former av segregation och utanförskap. 
 
Klimatet och biologisk mångfald är stora utmaningar 
Klimatarbetet handlar om att säkra framtiden för kommande generationer, att ge våra barn 
och barnbarn minst lika goda förutsättningar som vi har idag. Vi är alla beroende av klimatet 
och Kungsbacka kommun måste göra sin del i att minska utsläpp av både koldioxid och 
miljöfarliga ämnen. 
För att vi ska nå nollutsläpp 2045 behöver vi de närmaste åren minska utsläppen successivt. 
Samtidigt behöver vi – mycket genom fysisk planering – anpassa samhället till pågående 
klimatförändringar. 
Den andra stora utmaningen är utarmning av biologisk mångfald – alltså att både djur och 
växters miljöer hotas och därmed att arter riskerar att försvinna. Antalet och variationen av 
arter och gener ökar ”systemets” förmåga ett stå emot förändringar. Kopplat till 
klimatutmaningen där förutsättningarna på jorden numera förändras mycket snabbt krävs 
det många olika arter och variationer inom arter för att några ska finna bra förutsättningar i 
den nya miljön. Med den fysiska planeringen kan vi välja att placera vår utveckling på rätt 
ställen och samtidigt skydda och utveckla viktiga områden för den biologiska mångfalden. 
Om det är så att vi måste ta i anspråk dessa områden kan vi kompensera genom att utveckla 
mångfalden på ett annat ställe. 
 
Havsplanering 
Havs och Vattenmyndigheten har utformat förslag för Sveriges tre havsplaner och 
Kungsbacka tillhör havsplanen för Västerhavet. En havsplan ger vägledning kring vad som 
är den bästa användningen av havet. Havsplanerna vägleder nationella myndigheter, 
kommuner och domstolar i kommande beslut, planering och tillståndsprövningar. 
Havsplanerna ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och innehåller bland annat 
vägledning om mest lämplig användning för olika havsområden. Den statliga 
havsplaneringen överlappar till viss del område som ingår i det kommunala 
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planeringsansvaret. Inom den del av havsplanen som tangerar Kungsbackas havsområde så 
föreslås bland annat intressena yrkesfiske, natur, rekreation och sjöfart. Förslag till 
användningar grundar sig på avvägningar och en lämplighetsbedömning utifrån läge, 
beskaffenhet och behov. Allt fler olika anspråk på havsområdet innebär behov av planering 
och kunskap, det finns därmed mycket att arbeta vidare med i den löpande 
översiktsplaneringen.  
Precis som kommunala översiktsplaner så ska havsplanerna revideras med jämna 
mellanrum. 

 

Strategi 
Strategi 2040 
För att Kungsbacka ska vara en attraktiv kommun att bo, verka och vistas i ska vi:   

• fokusera på staden för att skapa förutsättningar för fler invånare, fler arbetstillfällen, 
större utbud, mångfald och puls 

• fokusera på stationsorterna Anneberg och Åsa  
• utveckla stark kollektivtrafik och infrastruktur 
• värna och utveckla landsbygdens näringar och naturresurser 
• värna och utveckla kustens attraktivitet  
• värna och utveckla värdefulla naturområden och främja ett attraktivt friluftsliv  
• utveckla samhället smart och vara väl rustade för klimatförändringar  

Här målas en bild med "bred pensel" som illustrerar den långsiktiga strategin. Områden, 
platser och stråk som kommunen önskar utveckla lyfts fram. Strategin siktar på 2040 med en 
utblick till 2060. Viktiga trafikstråk och sammanhängande områden med stora natur- och 

Statlig havsplanering 

Kommunal planering 

'\,-JI 188 nm 1 

Begrepp, gränser och överlappande planeringsansvar i territorialhavet. Bearbetad figur från Havsplan för Västerhavet. 
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Strategi 2040 till vänster och utblick 2060 till höger 

 

Utblick 2060 
Efter 2040, när kollektivtrafiken längs väg 158 (Säröleden) har förbättrats, får Särö och 
Kullavik en snabbare utveckling. De kommer då att fungera som stationsorter och därmed 
prioriteras. 
 
Samverkan över kommungränser 
Strategin är särskilt viktig när kommunen ska samverka över kommungränserna inom 
regionen eller med en annan kommun. Kungsbacka kommun tillhör både Region Halland 
och ingår i Göteborgsregionen (GR) som består av 13 kommuner som har valt att jobba 
tillsammans.  
Kungsbacka kommun har som en del av GR ställt sig bakom GR:s strukturbild, se nedan. Vi 
står också bakom Hållbar tillväxt som är GR:s strategidokument.   
Region Halland har än så länge inte tagit fram en egen strukturbild men en Tillväxtstrategi 
2014-2020. Både Region Halland och GR trycker på vikten av effektiva transporter och av en 
hållbar utveckling.  
Kommunen deltar aktivt i flera regionala och statliga sammanhang i syfte att tillsammans 
utveckla stora trafikstråk som Västkustbanan, E6:an och väg 158. 

Grön- och blåstråk Grön- och blåområde 
Grönsträk 

Kustlinje 

Sjökant 

Grönomrade 

Kustzonsomrade 

Kommunikationsstråk 



KUNGSBACKA KOMMUN 
 

12 
 
GR vill skapa en stark och långsiktigt hållbar regional struktur som utgår från 
storstadsområdets möjligheter och utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem med en 
attraktiv kollektivtrafik. Strukturbilden beskriver hur utvecklingen i regionen sker från en 
stark och attraktiv kärna längs tydliga stråk med ett flertal starka och attraktiva orter. De 
gröna kilarna utgörs av större sammanhängande skogs- och jordbrukslandskap som når 
djupt in i stadsområdet.  
I Kungsbacka kommun arbetar vi enligt överenskommelserna i Göteborgsregionens 
fördjupade strukturbild för kustzonen. En viktig del i den regionala utvecklingen är att både 
värna och utveckla kustzonen. En fördjupad strukturbild för kustzonen inklusive sex 
överenskommelser har arbetats fram av Göteborgsregionen (GR), Orust kommun och 
Uddevalla kommun. Strukturbilden är en gemensam strategi för hur kust- och havsområdet 
från Kungsbacka i söder till Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. 

 

GR:s strukturbild till vänster och GR:s fördjupad strukturbild för kustzonen till höger 

 

Prioritera ny bebyggelse längs Västkustbanan 
Kungsbacka är en pendlingskommun med mycket stora trafikströmmar framförallt norrut 
mot övriga göteborgsregionen men också söderut. För att utrymmet i trafiksystemet i och till 
Göteborg ska räcka till måste Kungsbackas arbetspendling inom göteborgsregionen ske med 
spårbunden kollektivtrafik. Vårt mål är att det ska vara enkelt att resa för våra invånare, 
besökare och näringsliv. Den som inte har tillgång till bil ska också kunna ta sig till och från 
fritidsaktiviteter, arbete eller skola. 

0 
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Kommunens tillväxt ska till stor del ske genom nya bostäder och verksamheter i de tre 
prioriterade utvecklingsorterna – nära spårbunden kollektivtrafik. Intentionen är att omkring 
tre fjärdedelar av de nytillkomna bostäderna ska byggas där. Dessa tre orter har alla minst en 
station och har därmed mycket goda transportmöjligheter. Om tre fjärdedelar av våra 
nytillkommande invånare och minst hälften i Kungsbacka stad bor nära våra stationer ökar 
möjligheten att de får korta restider. Fler människor i våra stationsorter gör också att 
förutsättningarna för service, nöjen, handel och kollektivtrafik ökar. Närheten till detta 
utbud gör att fler kan välja gå och cykla. Sammantaget får vi stationsorter med större utbud, 
mångfald och puls vilket i sin tur attraherar kompetens till kommunen. 

 

Kustens och naturens attraktivitet 
Mycket av Kungsbackas attraktivitet ligger i närheten till kusten och den varierande naturen. 
Kustens karaktär är viktig att bevara för framtida generationer. För att det ska bli enkelt att 
ta sig till och från kusten är kopplingen till den växande staden allt viktigare.  
Samtidigt som kommunens invånare blir allt fler blir det allt mer viktigt att bevara 
naturområden både för naturvärdenas skull och för invånarnas möjlighet till rörligt 
friluftsliv. Det finns behov att säkerställa att större sammanhängande grönområden bevaras 
och utvecklas för friluftslivet och för den biologiska mångfalden. Lygnern och Sandsjöbacka 
är sådana stora naturområden som inte bara är viktiga för kommunens invånare utan för 
hela Göteborgsregionens. Vi behöver även se till att parker och naturområden bildar gröna 
lungor i den allt tätare staden och ta tillvara på de ekosystemtjänster som de ger oss.  
 
Värna och utveckla landsbygdens näringar och naturresurser 
Landsbygden är en viktig resurs och där ska det vara möjligt att leva ett gott vardags- och 
arbetsliv. Landsbygden är beroende av nya bostäder för att bibehålla och utveckla lokala 
funktioner. Samtidigt behövs avvägningar för att bostadsutvecklingen på landsbygden ska 
kunna förenas med en resurseffektiv markanvändning och hänsyn till andra allmänna 
intressen. Kungsbacka strävar i första hand efter att värna det som utgör landsbygdens 
värden, exempelvis jord- och skogsbruk, kulturmiljöer, höga naturvärden och 
rekreationsområden. Bebyggelse som utvecklas här ska bidra till livskraft och gott 
vardagsliv, samtidigt som landsbygdens unika värden inte får byggas bort. 
 
Smart utveckling 
Genom att ta tillvara digitala och tekniska lösningar kan vi möta miljöproblem och 
klimatförändringar på ett effektivt sätt. Kungsbacka genom sitt läge nära havet och längs 
Kungsbackaån är extremt utsatt för översvämningar. Vi behöver jobba både med åtgärder 
som förhindrar översvämningar men också med byggtekniska åtgärder som minimerar 
vattnets påverkan på vår stad. Ett exempel kan vara när vi använder en parkmiljö som 
dagvattenmagasin vid översvämning. En annan långsiktig utmaning blir att skydda oss vid 
extrem värme.  

Riksintressen samt andra värden och hänsyn 
Vi behöver ta hänsyn till mycket när vi planerar och bygger vårt samhälle. Det rör 
människors hälsa och säkerhet, men också värden vi vill värna. Många av de 
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hänsynstaganden vi behöver ta regleras i plan- och bygglagen och miljöbalken. De viktigaste 
hänsynstagandena tas upp i detta kapitel.  
Det är inte alltid vi behöver göra några direkta ställningstaganden utan det handlar mer om 
att förutsättningarna behöver beaktas i vår samhällsplanering. Inom vissa områden är det 
nödvändigt att ta ställning för att utveckling enligt översiktsplanen ska vara möjlig att 
genomföra.  
Ett riksintresse är ett område som bedöms ha så stora värden att det är av betydelse för 
landet som helhet. Enligt plan- och bygglagen ska översiktsplanen visa hur riksintressen 
tillgodoses och kommunen ska bedöma vilken påverkan eller eventuell skada på 
riksintressena som planens förslag kan medföra.  
Att ett område klassats som riksintresse, betyder att det utpekade intresset väger tyngre än 
lokala allmänna intressen vid en avvägning i den fysiska planeringen. 
 

Riksintresse 
Riksintressen enligt 3 kap miljöbalken 
I miljöbalkens tredje kapitel finns ett antal grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden av betydelse för vissa allmänna intressen. Dessa områden ska 
så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada de utpekade intressena. 
 

Friluftsliv 
Riksintressen för friluftslivet har stora friluftslivsvärden sett i ett nationellt perspektiv, på 
grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god 
tillgänglighet för allmänheten. 
Det finns fyra områden av riksintresse för friluftsliv i kommunen. 

1. Lygnern – Rolfsån - Välbeläget område i förhållande till Göteborgs storstadsregion 
med relativt oexploaterad natur i form av skogar och sjöar. Den storslagna 
utsiktspunkten över sjön Lygnern vid Fjärås bräcka och gravfältet vid Lii är några 
välkända turistmål i området. Bräckan är också utgångspunkt för friluftsaktiviteter 
som cykling, vandring och bad. Till detta kommer möjligheter för fritidsfiske i en av 
länets bästa laxåar. 

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv 
och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse.  

2. Sandsjöbacka - Riksintresset utgör ett ströv- och friluftsområde med rik tillgång på 
strövstigar. Det är mycket välbesökt, främst av befolkningen i Göteborgsregionen 
men även angränsande regioner. Dess största värde ligger i att på förhållandevis kort 
avstånd från större befolkningskoncentration, kunna nå ett ostört och vildmarksartat 
rekreationsområde. 

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv 
och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
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bostadsbebyggelse. Området är även skyddat som naturreservat och Natura 2000-
område.  

3. Särö skärgård-Vallda Sandö - Halvön Särö utgör turistiskt centrum i hela detta 
kustavsnitt med en naturskön skärgård rik på öar och kobbar med utsökta tillfällen 
till båtliv, fritidsfiske och på vissa platser bad. Området erbjuder fina möjligheter till 
bland annat snorkling och sportdykning i vikar och runt öar. 

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv 
och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse. Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Kustbygd där 
restriktivitet till ny bostadsbebyggelse råder.  
Inom utvecklingsorterna Kullavik och Särö tillgodoses riksintresset genom det ligger 
inom område för vardagsnära friluftsliv. Riktlinjer för dessa områden anger att 
förutsättningarna för det vardagsnära friluftslivet ska bevaras och utvecklas samt att 
gröna stråk ska värnas. 

4. Onsalalandet-Kungsbackafjorden-Tjolöholm - Onsalalandets södra och västra 
kustområden utgör ett representativt exempel på den nordhalländska 
skärgårdstypen där omväxlingen mellan kala klippor, betade strandängar och 
ljunghedar samt lövskogsklädda strandpartier utgör ett unikt inslag. För såväl bad- 
och båtentusiaster som för fågelskådare ges attraktioner utöver det vanliga. 

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv 
och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse. Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Landsbygd där 
restriktivitet till ny bostadsbebyggelse råder.  

 

Kulturmiljövård 
En kulturmiljö av riksintresse är ett område där landskapet är så präglat av sin historia, att 
kulturmiljön utgör en av platsens stora tillgångar. I dessa miljöer väger de kulturhistoriska 
värdena därför särskilt tungt vid en avvägning mellan olika intressen. Här ska kulturmiljön 
vara både tongivande och en inspiration vid förändringar. 
I kulturmiljöprogrammet anges förhållningssätt för hantering av riksintressemiljöernas olika 
kulturvärden. Vid planläggning ska dessa förhållningssätt omsättas till skydds- och 
varsamhetsbestämmelser som ger ett juridiskt skydd. 
Där en markförändring planeras inom riksintresset, ska riksintressets värden i bebyggelse 
och landskapsbild alltid tillgodoses i planeringen. 
Fornlämningar som skyddas enligt kulturmiljölagen beaktas i planläggning och 
bygglovshantering. 
Det finns tolv områden av riksintresse för kulturmiljövård i kommunen. 

1. Särö – Lång historia av kronogård och säteri, präglat av 1800-talets badortsepok, 
senare förnäm villastad till Göteborg.  
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Kommunen tillgodoser riksintresset genom att de bebyggda delarna av området styrs 
av detaljplan framtagen för att kunna bevara riksintressets värden. Övriga delen av 
området är naturreservat. Vid behov av planändringar görs detta med stöd av 
Kulturmiljöprogrammet. 

2. Vallda Kyrkby – Kyrkby med välbevarad jordbruksbebyggelse och säteri. Delar av 
riksintresset ligger inom utvecklingsort och delar ligger inom landsbygd. 

Inom utvecklingsort avser kommunen tillgodose riksintresset med stöd av den 
Förtydligande av riksintresse för kulturmiljövård, Vallda kyrkby som togs fram 2019. 
Utredningen pekar på några få platser som är mindre känsliga för komplettering av 
bebyggelsen. Området längs Valldavägen kan kompletteras med verksamheter. Vid 
behov av planläggning görs detta med stöd av Kulturmiljöprogrammet och 
förtydligandet av riksintresset. Övriga delar av riksintresset tillgodoses genom att 
området ligger inom Landsbygd där restriktivitet till ny bostadsbebyggelse råder. 

3. Kungsbacka innerstad – Innerstad av medeltida ursprung, präglad av handel och 
hantverk, med trähusbebyggelse från 1850–1920.  

Området styrs av fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad samt av detaljplaner. 
Vid behov av planändringar görs detta med stöd av Kulturmiljöprogrammet och av 
Förtydligande av riksintresset för Kungsbacka innerstad som togs fram 2017.  

4. Hjälm-Rossared – Rossareds gård med omgivande fornminnen och lämningar efter 
kvarndrift. 

Norra delen ligger inom Landsbygd, mellersta delen ligger inom Grön infrastruktur och 
södra delen ligger inom vardagsnära friluftsliv i utvecklingsorten Fjärås. 

Riksintresset tillgodoses delvis genom att det ligger inom Landsbygd, där restriktivitet 
till ny bostadsbebyggelse råder, och inom Grön infrastruktur där friluftsliv och 
biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse. Delvis tillgodoses riksintresset genom att området i 
utvecklingsort ligger inom vardagsnära friluftsliv och avses inte bebyggas. 
Fornlämningar som skyddas enligt kulturmiljölagen beaktas i planläggning och 
bygglovshantering. 

5. Onsala Sandö – Förhistoriska gravar och tomtningar i nordhalländskt kustlandskap 

Riksintresset tillgodoses genom att området inom Grön infrastruktur där friluftsliv och 
biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse. 

6. Mönsters lotsplats – Lotsplats och förhistoriska lämningar.  
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Riksintresset tillgodoses genom att området inom Grön infrastruktur där friluftsliv och 
biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse. 

7. Nidingens fyrplats – Fyrplats med anor från 1600-talet och bebyggelse från 1800-
talet.  

Riksintresset tillgodoses genom att området inom Grön infrastruktur där friluftsliv och 
biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse. 

8. Mårtagården och Apelhögen - Kaptensgårdar typiska för Onsalahalvön och 
Nordhalland.  

Området ligger inom vardagsnära friluftsliv i utvecklingsort och avses inte bebyggas. 
Det ligger också inom Kulturreservat och Kulturmiljöprogram. 

9. Onsala kyrkby – Gammalt sockencentrum med välbevarad bondebebyggelse, kvarn, 
prästgård, klockaregård och kyrka.  

Området ligger inom vardagsnära friluftsliv i utvecklingsort och avses inte bebyggas. 
Det ligger också inom Kulturmiljöprogram. 

10. Fjärås bräcka – Moränås med stor mängd av förhistoriska gravar och äldre färdväg, 
sockencentrum med kyrka och prästgård.  

Södra delen ligger inom Landsbygdsutveckling, delar ligger inom Grön infrastruktur och 
delar ligger inom Landsbygd. Norra delen ligger inom utvecklingsorten Fjärås. 

Riksintresset ligger till stor del inom ytan för Landsbygdsutveckling där viss 
bostadsbebyggelse kan ske. Vid förhandsbesked sker en avvägning mot riksintresset 
och närliggande Kulturmiljöprogram. Antikvarisk kompetens tillfrågas i ärendet. 
Fornlämningar som skyddas enligt kulturmiljölagen beaktas i planläggning och 
bygglovshantering. 

För att tillgodose den del av riksintresset som ligger inom utvecklingsort, ska 
värdebärande siktlinjer från Fjärås kyrka värnas. Vid behov av planläggning görs 
detta med stöd av Kulturmiljöprogrammet och antikvarisk kompetens. 

I övriga delar tillgodoses riksintresset genom att det ligger inom Landsbygd, där 
restriktivitet till ny bostadsbebyggelse råder, och inom Grön infrastruktur där 
friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse.  

11. Äskhults by – Oskiftad skogsby med välbevarad gårdsbebyggelse och 
odlingslandskap.  
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Större delen är ligger inom Kulturreservat och Kulturmiljöprogram. Delar ligger 
inom landsbygdsutveckling. Här sker utvecklingen med hänsyn till landskapsbilden 
runt Äskhuts by. Vid förhandsbesked sker en avvägning mot riksintresset och 
närliggande Kulturmiljöprogram. Antikvarisk kompetens tillfrågas i ärendet. 

12. Tjolöholm – Slottsanläggning i Tudorstil från sekelskiftet 1900, omgivande 
trädgårdslandskap, kyrka och arbetarby.  

Utvecklingen styrs till största delen av fördjupad översiktsplan för Tjolöholm. Övriga 
delar ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras 
och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. Därmed ses riksintresset 
som tillgodosett. 

Naturvård 
Riksintressen för naturvården motsvarar de mest värdefulla naturområdena i ett nationellt 
perspektiv och representerar huvuddragen i den svenska naturen. 

Det finns tolv områden av riksintresse för naturvård i kommunen. 

1. Stora och Lilla Middelgrund – Fladen – Rödebanke - är av stort fiskeribiologiskt 
intresse och har ett rikt, varierat marint liv. Grundbankarna är viktiga 
uppväxtområden för de flesta i Kattegatt förekommande fiskarter. 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning ute till havs som kan 
komma att påverka riksintresset. 

2. Kungsbackafjorden – Södra Onsalahalvön – Nidingen – Rolfsån - Områdets 
botaniska, zoologiska, fiskeribiologiska och ornitologiska värden är omfattande 
och delvis unika. De vidsträckta och i hög grad ostörda grundområdena och 
strandängarna i Kungsbackafjorden har ett synnerligen stort värde för den 
vetenskapliga naturvården. Området har stor betydelse för ornitologisk och 
marinbiologisk forskning. Området är skyddat som naturreservat och Natura 
2000-område. 

Riksintresset tillgodoses genom att det till större delen ligger inom Grön 
infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det generellt 
inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. De delar av riksintresset som ligger inom 
gränsen för Kungsbacka stads utvecklingsområde kommer att studeras närmare 
vid den fördjupade översiktsplanen. Planförslaget innebär en förtätning i 
utvecklingsorter som har sin avrinning till riksintresset. Med en god 
dagvattenhantering så bedöms konsekvenserna på kustvattenförekomsterna bli 
mycket begränsade. Sammantaget bedöms planförslaget inte påverka 
förutsättningarna att uppnå god ekologisk och kemisk status i de berörda 
vattenförekomsterna.  

3. Kärringemossarna och Store Mosse - Värdefulla våtmarker, till största delen 
orörda och med ostörd belägenhet. Myrarna är väl utvecklade och representativa 
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exempel på de myrtyper som förekommer i västra Sverige. Stora delar av 
området ligger även inom Natura 2000-område. 
Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Landsbygdsutveckling. 
Förhandsbesked inom Natura 2000-området hanteras i enlighet med 
lagstiftningen restriktivt.  

4. Rammsjöhall - Naturbetesmark med öppen hagmark, ekhage, blandlövhage och 
sötvattenstrandäng. Här återfinns art- och individrika växtsamhällen ett flertal 
hävdgynnade arter. 
Riksintresset ligger till stor del inom ytan för Landsbygdsutveckling där viss 
bostadsbebyggelse kan ske. Vid förhandsbesked sker en avvägning mot 
riksintresset. 

5. Lyngmosse - är en representativ excentriskt välvd mosse, en av de mest kustnära 
av sitt slag på västkusten. Trots vissa ingrepp är Lyngmossen mycket värdefull på 
grund av sin speciella utformning och sin intressanta hydrologi. 
Riksintresset ligger till stor del inom ytan för Landsbygdsutveckling där viss 
bostadsbebyggelse kan ske. Vid förhandsbesked sker en avvägning mot 
riksintresset 

6. Äskhult – är ett odlingslandskap i skogsbygd med äldre karaktär med en rik 
flora. Äskhults by utgör en unik helhetsmiljö av betydande kulturhistoriskt och 
pedagogiskt intresse med talrika spår från tiden före skiftena. Det är även ett 
allmänekologiskt intresse att följa de förändringar som sker i samband med 
restaureringen av ett äldre kulturlandskap. 
Riksintresset skyddas i sin helhet av kulturreservatet Äskhults by.  

7. Lygnern – Fjärås bräcka - är ett storslaget och naturskönt område med värdefull 
naturskog och ädellövskog med ett rikt växt- och djurliv. Lygnern är av 
limnologiskt intresse som en djup näringsfattig klarvattensjö med en artrik 
fiskfauna.  
Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Grön infrastruktur där 
friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse. 

8. Sandsjöbacka - Sandsjöbackaområdet är en del av det nordhalländska och 
bohuslänska sprickdalslandskapet. Särskilt värdefulla delar är 
Sandsjöbackadrumlinen och de vidsträckta hällmarksljunghedarna. 
Landskapsbilden är storslagen med ljunghedar, naturbetesmarker och 
sötvattenstrandängar. 

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Grön infrastruktur där 
friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse. Riksintresset skyddas i sin helhet även av naturreservatet och 
Natura 2000-området Sandsjöbacka.  

9. Särö Väster- och Nordanskog - Särö Västerskog och Särö Nordanskog tillhör de 
få kvarvarande kustskogarna av ursprunglig karaktär på Västkusten och är 
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därför av mycket högt bevarandevärde. Området har mycket stora botaniska 
värden och är internationellt känt för den artrika kryptogamfloran framför allt 
lavar och vedsvampar. 

Riksintresset tillgodoses genom att Särö Västerskog till största delen ligger inom 
Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det 
generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. Särö Västerskog är dessutom 
skyddat som ett naturreservat och ett Natura 2000-område. Särö Nordanskogs 
intressen tillgodoses genom att det ligger inom utvecklingsortens lager för 
tätortsnära friluftsliv där gröna stråk och områden som är viktiga för den 
biologiska mångfalden ska värnas.  

10. Vallda Sandö – Hördalen – Området är ett mångformigt kustområde med flera 
naturtyper, biotoper och arter samt en ovanligt stor artrikedom samlade inom ett 
begränsat område. Havsstrandängarna är viktiga häcknings- rast- och 
vinterlokaler för vadare och sjöfågel. 

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Grön infrastruktur där 
friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse. Riksintresset skyddas även delvis genom naturreservaten och 
Natura 2000-områdena Vallda Sandö och Hördalen.  

11. Bolgenområdet - är kalkgynnat och har stora botaniska, entomologiska och 
ornitologiska värden. Vilket gör området till ett värdefullt exkursions- och 
forskningsobjekt för bland annat Göteborgs Universitet. 
Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Kustbygd där restriktivitet till 
ny bostadsbebyggelse råder.  

12. Ubbhult – I landskapet framträdande drumliner av mycket stort 
geovetenskapligt värde. Någon liknande anhopning av större drumliner är inte 
känd från Västsverige i övrigt. Rinnamossen är ett viktigt och värdefullt 
våtmarkskomplex med högt värderade fukthedar, topogena kärr och svagt 
välvda mossar 
Riksintresset ligger till stor del inom ytan för Landsbygdsutveckling där viss 
bostadsbebyggelse kan ske. Vid förhandsbesked sker en avvägning mot 
riksintresset.   
 

Kommunikationer 
Enligt Miljöbalken ska anläggningar för kommunikationer som är av riksintresse skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av dem.  
De utredningsområden för trafik/kommunikation som berör Västkustbanan, E6 och väg 158 
kan vid genomförandet innebära en konflikt med riksintresse för högexploaterad kust/rörligt 
friluftsliv. Behovet av kommunikationer är av nationell vikt då de knyter samman regioner 
samt att förutsättningarna för att välja kollektivtrafik förbättras. Kungsbacka kommun 
bedömer att riksintresse för Västkustbanan, E6 och väg 158 är viktigare än andra 
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riksintressen för kommunens utveckling. Det är viktigt att poängtera att avvägningen mellan 
intressena ligger på statlig nivå.  
 
Järnväg 

Riksintressen för järnväg har stor betydelse för de nationella kommunikationerna på grund 
av dess överordnande funktion och det är betydelsefullt att dessa funktioner värnas på lång 
sikt. I Kungsbacka så omfattas Västkustbanan av riksintresset. 

1. Västkustbanan – är av internationell betydelse sträcker sig från Göteborg till Lund 
och är en mycket viktig bana för person- och godstågstrafiken. Banan ingår även i det 
utpekade strategiska godsnätet. 

Riksintressen för väg och järnväg är av stor vikt för kommunen. Infrastruktur för väg och 
järnväg är befintlig och en eventuell utveckling av kommunikationerna i samma läge 
bedöms generellt ge liten påverkan på övriga riksintressen. För att säkra riksintresse för 
kommunikationer på lång sikt har kommunen lagt in utredningsområden för trafik. 

 
Vägar 

För vägar av riksintresse ska funktionen skyddas och upprätthållas med avseende på god 
tillgänglighet, transportkvalitet och nåbarhet till andra regioner. 

1. Väg E6 – sträcker sig genom Skåne längs västkusten och vidare upp till norska 
gränsen och är av särskild internationell betydelse. 

2. Väg E20 – utgör en viktig förbindelse mellan Stockholm, Göteborg och vidare söderut 
till Malmö och Köpenhamn. Vägen ingår i det nationella stamvägnätet. Vägarna i det 
nationella stamvägnätet är av särskild nationell betydelse. Vägen är även av 
internationell betydelse.  

3. Väg 158 – sträcker sig mellan Kungsbacka och Göteborg och är av särskild betydelse 
för regional eller interregional trafik. 

Riksintressen för väg och järnväg är av stor vikt för kommunen. Infrastruktur för väg och 
järnväg är befintlig och en eventuell utveckling av kommunikationerna i samma läge 
bedöms generellt ge liten påverkan på övriga riksintressen. För att säkra riksintresse för 
kommunikationer på lång sikt har kommunen lagt in utredningsområden för trafik. 
 
Luftfart 
Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 
Landvetter flygplats - har nationella och internationella flyglinjer. Flygplatsen är av stort 
intresse för luftfarten. Landvetter flygplats är en kommunikationsanläggning av riksintresse 
för den civila flygtrafiken.  
För att säkerställa flygplatsens kapacitet och funktion pekas två influensområden ut, det vill 
säga områden inom vilka åtgärder påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
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flygplatsens anläggningar. Ett sådant influensområde gäller fysiska hinder, till exempel 
vindkraftverk, master eller höga byggnader.  
Ett annat influensområde gäller flygbuller där tillkomsten av bostadsbebyggelse eller annan 
störningskänslig bebyggelse också kan ha en stor negativ påverkan på flygplatsens 
utveckling. 
Avseende flyghinder tillgodoses riksintresset genom att höga hinder, så som höga 
byggnader, inte tillåts och samråd sker alltid med Swedavia i frågan. Avseende flygbuller så 
är det en prövningsgrund vid prövning av detaljplaner, förhandsbesked och bygglov. 
Eftersom flygbullersituationen kan ändras över tid görs ingen särskild markering på 
markanvändningskartan. 
Influensområdet för elektromagnetisk störning ryms i sin helhet inom de hinderbegränsande 
ytorna för flygplatsen. Anläggningar som kan orsaka elektromagnetisk störning remitteras 
till Swedavia. 
 
Sjöfart 

Inom kommunen finns sjövägar av riksintresse.  

1. TSS Läsö – Ost Fladen. Sjöväg 9 
2. Skagen – Stora Bält. Sjöväg 11 
3. Oslofjorden – Öresund. Sjöväg 12 
4. Väst Fladen – Göteborg. Sjöväg 19 
5. Rivö fjord – Valö – Nidingen. Sjöväg 109 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning ute till havs som kan komma att 
påverka riksintresset negativt som därmed skyddas. 
 

Totalförsvaret 
Riksintressen för totalförsvarets militära del kan i vissa fall redovisas öppet i 
översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält och 
flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas 
öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och 
underrättelsesystem.  
Kommunen berörs av ett riksintresse Sjöövningsområde samt Påverkansområde civil 
flygplats. Kommunen berörs också av ett riksintresse benämnt ”påverkansområde övrigt”.  
Områden som berörs av omgivningspåverkan från den militära verksamhet, som är 
ett riksintresse, redovisas som påverkansområde. Ett påverkansområde är ett område inom 
vilket åtgärder som exempelvis ny bostadsbebyggelse kan påverkas av, eller som i sin tur 
kan påverka, verksamhet inom riksintresseområdet. Hur stora påverkansområden som 
redovisas runt till exempel skjutfält eller flygplatser varierar beroende på den verksamhet 
som bedrivs. För vissa av de riksintressen som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 
sekretesslagen 15 kapitlet 2§ redovisas ett påverkansområde – så kallat Ö-område (övrigt 
riksintresseområde). Där kan inte den specifika funktionen redovisas, men Ö-området 
illustrerar inom vilket område riksintresset kan påverkas av olika åtgärder. 
Inom påverkansområden måste Försvarsmakten kunna säkerställa att ny bebyggelse eller 
andra åtgärder inte innebär risk för påtaglig skada på riksintresset eller ett område av 
betydelse för totalförsvarets militära del. Därför ska alla plan- och lovärenden inom 
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påverkansområden remitteras till Försvarsmakten. Vilka åtgärder inom påverkansområden 
som kan innebära en risk för påtaglig skada på riksintresset kan inte i detalj anges på 
förhand, utan risken får bedömas i varje enskilt fall utifrån lokala förutsättningar. 
Kommunen tillgodoser riksintresset genom att det till största delen ligger inom Kustbygd 
där det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse men biologisk mångfald, turism och 
friluftsliv prioriteras. En mindre del ligger till havs och där föreslås ingen förändrad 
markanvändning som kan komma att påverka riksintresset. 
I de fall Försvarsmakten intressen berörs i plan- och lovärenden inom utpekade 
riksintresseområden remitteras det till Försvarsmakten. 
 
 
 
 
Vattenförsörjning 
Vatten är en av människans viktigaste resurser och att trygga vattenförsörjningen genom att 
peka ut anläggningarna som riksintresse gör att dessa kan skyddas mot åtgärder som kan 
skada dess värde och möjlighet att nyttja områdena för avsett ändamål. 
I Hallands län finns en anläggning som är av riksintresse för vattenförsörjningen. 

1. Fjärås-bräcka vattenverk – Kommunens största vattenverk som är utpekat som 
riksintresse bland annat för dess kapacitet, kvalitet och att risken för att det ska 
påverkas av klimatförändringar är liten.  

Riksintresset tillgodoses genom att Fjärås bräckas och Lygnerns värde som 
dricksvattenresurs prioriteras framför andra intressen.  

 

Riksintresse enligt 4 kapitlet miljöbalken 
Riksintressen enligt 4 kapitlet miljöbalken gäller större områden med stora natur- och 
kulturvärden och värden för friluftslivet. 
 

Rörligt friluftsliv/Högexploaterad kust 
Kustområdet i Halland omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten. Området i sin helhet är enligt 4 kapitlet §2 miljöbalken av riksintresse och inom 
kustområdet ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen 
särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön. 
Miljöbalkens 4 kapitel §4 anger också att inom kustområdet får fritidsbebyggelse komma till 
stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl 
får dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det 
rörliga friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora 
tätortsregionerna. 
Kustområdet räknas till högexploaterade kust och syftet med att peka ut som riksintresse är 
att bevara kustområdets nuvarande karaktär och underlätta ett allsidigt utnyttjande av 
området för turism och rörligt friluftsliv. 
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Bestämmelserna utgör inget hinder för utveckling av befintliga tätorter, utveckling av det 
lokala näringslivet eller utförande av anläggning som behövs för totalförsvaret. 
Kommunen tillgodoser riksintresset genom att det till största delen ligger inom Kustbygd 
där det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse men biologisk mångfald, turism och 
friluftsliv prioriteras. De befintliga utvecklingsorterna inom riksintresset, Kullavik, Särö, 
Vallda, Onsala, Åsa och Frillesås utvecklas i huvudsak genom förtätning. Avsikten med 
Frillesås verksamhetsområde är att utveckla det lokala näringslivet där området inte 
påtagligt skadar natur- och kulturvärden. Utvecklingen för Kungsbacka stad kommer att 
studeras noggrannare i den kommande fördjupade översiktsplanen men bedömningen är att 
en utveckling av Kungsbacka stad inte kommer att påverka riksintressena negativt. Inom 
utredningsområdena för bebyggelse som finns i anslutning till Kullavik och Särö tillåts ingen 
ny bebyggelse. 

Natura 2000 
Enligt miljöbalkens 4 kapitel §8 så är Natura 2000-områden av riksintresse. Natura 2000-
områden utses med stöd av två EU-direktiv: fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. 
Där listas 170 naturtyper (i miljöbalken kallade ”livsmiljöer” och i EU-lagstiftning ”habitat”) 
och sammanlagt cirka 900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla. 
Medlemsstaterna har, med start år 1993, valt ut områden med utgångspunkt från listorna. 
Varje land ansvarar för förvaltningen av områdena och att de listade arterna och 
livsmiljöerna bevaras. 
Natura 2000 ska bevara värdefull natur, men innebär inte något generellt stopp för pågående 
markanvändning eller utveckling av samhället. Det måste avgöras i varje enskilt fall vilka 
åtgärder som kan fortsätta och vilka som inte kan tillåtas.  
I kommunen så finns det 14 Natura 2000-områden. Flera av dem är dessutom utpekade som 
naturreservat.  

1. Fladen – är ett marint grundområde i Kattegatt. Området har en mycket rik och 
frodig makroalgflora med många sällsynta arter.  

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning ute till havs som kan 
komma att påverka Natura 2000-området. 

2. Gäddevik - utgörs av två uddar utmed sjön Lygnerns södra strand. Området har ett 
bestånd av äldre ädellövträd med en rik lavflora. Hela området är naturreservat och 
delar av området är klassat som nyckelbiotop. Området är även ett välutnyttjat 
strövområde. Området ingår i Lygnern-Fjäråsbräckas riksintresse för naturvård.  

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 
påverka Natura 2000-området. Kommunen bevarar riksintressets intressen genom att 
området ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald 
prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. Området är även 
skyddat som naturreservat. 

3. Hördalen - är en ekskog med förekomst av gamla träd och död ved. Hela Natura 
2000-området har samma utbredning som naturreservatet Hördalen och ligger inom 



KUNGSBACKA KOMMUN 
 

25 
 

Vallda-Sandös riksintresse för naturvård och Särö skärgård-Vallda Sandös 
riksintresse för friluftsliv, delar av området är klassat som nyckelbiotop. 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 
påverka Natura 2000-området. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att 
området ingår Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och 
det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. Området är även skyddat som 
naturreservat. 

4. Kungsbackafjorden - Kungsbackafjorden är ett stort Natura 2000-område med höga 
naturvärden både i havet, på strandzonerna och på öarna. Området inkluderar de tre 
naturreservaten Malön, Hållsundsudde-Sönnerbergen samt Kungsbackafjorden. 
Området ligger till största delen inom område av riksintresse för naturvård och 
riksintresse för friluftsliv. 

Riksintresset tillgodoses genom att det till större delen ligger inom Grön infrastruktur 
där friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon 
ny bostadsbebyggelse. De delar av riksintresset som ligger inom gränsen för 
Kungsbacka stads utvecklingsområde kommer att studeras närmare vid den 
fördjupade översiktsplanen. Planförslaget innebär en förtätning i utvecklingsorter 
som har sin avrinning till riksintresset, vilket innebär en rad vattenanknutna 
utmaningar. Med en god dagvattenhantering så bedöms konsekvenserna på Natura 
2000-området bli begränsade.  

5. Kärringemossarna och Store mosse - är ett stort sammanhängande myrkomplex i 
ostört läge och med höga naturvärden. Mossarna är utpekade som riksintresse för 
naturvård samt upptagna i myrskyddsplanen. 

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Landsbygdsutveckling. 
Förhandsbesked inom Natura 2000-området hanteras i enlighet med lagstiftningen 
restriktivt.  

6. Nidingen - är Hallands främsta fågelö och har vårt lands enda koloni av tretåig mås.  

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning ute till havs som kan 
komma att påverka Natura 2000-området. 

7. Oxhagen - ingår i ett större lövskogsdominerat landskap utmed Lygnerns norra 
strand, här finns det äldre ädellövskog med översilningsstråk och en rik flora samt 
skalbaggen ekoxe. Hela området är naturreservat och delar är klassat som 
nyckelbiotop. Området ingår även i Lygnern-Fjäråsbräckas riksintresse för naturvård 
och vattenskyddsområde. 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 
påverka Natura 2000-området. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att 
området ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald 
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prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. Området är även 
skyddat som naturreservat. 

8. Rinnamossen - utgör en liten del av ett större våtmarkskomplex. Området är 
upptaget i myrskyddsplanen.  

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Landsbygdsutveckling. 
Förhandsbesked inom Natura 2000-området hanteras i enlighet med lagstiftningen 
restriktivt.  

9. Rolfsån - Området utgörs av Rolfsåns knappt en mil långa fåra från Stensjön till 
utloppet i Kungsbackafjorden. I ån finns både lax och flodpärlmussla.  

Kommunen tillgodoser riksintresset genom att området ligger inom Grön infrastruktur 
där friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon 
ny bostadsbebyggelse. Rolfsån ligger i anslutning till Kungsbacka stads 
utvecklingsområde. Med en god dagvattenhantering inom staden så bedöms inte 
vattenstatusen i Rolfsån påverkas negativt.  

10. Rossared - är ett område där det finns äldre ek- och bokskog, alsumpskog och betade 
ekhagar samt skalbaggen läderbagge. 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 
påverka Natura 2000-området. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att 
området ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald 
prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. 

11. Sandsjöbacka - består av en omväxlande natur med bland annat kala berg, 
ljunghedar, små sjöar och skogar. Sandsjöbacka är Hallands största naturreservat. 
Reservatet fortsätter norr om länsgränsen in i kommunerna Göteborg och Mölndal. 
Det är även ett mycket viktigt område för det rörliga friluftslivet. Området är förutom 
Natura 2000 och naturreservat även av riksintresse för naturvård och riksintresse för 
friluftsliv. 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 
påverka Natura 2000-området. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att 
området ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald 
prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. I anslutning till 
Sandsjöbacka finns två utredningsområden för utvecklingsort. Inom 
utredningsområdena tillåts ingen ny bebyggelse för att reservera dem om Särö 
och/eller Kullavik i framtiden kan utvecklas till stationsorter vars centrum och högsta 
täthet kommer att ligga vid stationen.  

12. Svängehallar-Fjärehals - ligger i ett karakteristiskt avsnitt av den starkt 
sönderflikade kuststräckan utmed västsidan av Onsalahalvön. Området är utpekat 
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som naturreservat och ligger inom riksintresseområden för naturvård, riksintresse för 
kulturmiljövård och riksintresse för friluftsliv. 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 
påverka Natura 2000-området. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att 
området ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald 
prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. 

13. Särö Västerskog - utgörs av en lövrik kusttallskog. Mest unik är den rika 
förekomsten av gamla ekar och det rika växt- och djurliv som är knutet till dessa. 
Området är utpekat som naturreservat och ligger inom riksintresseområden för 
naturvård, riksintresse för kulturmiljövård och riksintresse för friluftsliv. 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 
påverka Natura 2000-området. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att 
området ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald 
prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse.  

14. Vallda Sandö - domineras av en bergig halvö med fyra uddar samt fem mindre öar. 
De låglänta strandängarna översvämmas årligen och bildar botaniskt intressanta 
saltängar. Hela området är naturreservat och ligger inom både Vallda Sandö-
Hördalens riksintresse för naturvård och Särö skärgård-Vallda Sandös riksintresse 
för friluftsliv. Strandängarna i östra delen av området är fågelskyddsområde.  

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 
påverka Natura 2000-området. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att 
området ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald 
prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. 

 

Naturresurser 
Naturresurser är något som är naturligt förekommande och som efterfrågas och nyttjas av 
oss människor, exempelvis olika mineraler och dricksvatten. Vissa typer av naturresurser är i 
princip outtömliga så som strålning från solen medan andra endast finns i en begränsad 
mängd vilket innebär att när de tagit slut eller förstörts är de borta för alltid. 
  
Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och 
som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, naturlig vattenreglering och 
naturupplevelser är några exempel. 
Ekosystemtjänster upprätthåller och förbättrar människans levnadsvillkor och är många 
gånger en förutsättning för vår överlevnad. I allmänhet är det först när dessa tjänster inte 
längre fungerar som vi upptäcker förlusten av dem, till exempel då vilda pollinerare slagits 
ut eller brist på färskvatten uppstår. Den biologiska mångfalden är en del av de stödjande 
ekosystemtjänsterna och som tillsammans utgör basen för allt liv på jorden och för de övriga 
tjänster som är nödvändiga för mänsklighetens existens. Några funktioner som är viktiga för 
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människan är luft- och vattenrening, som bland annat ger dricksvatten och luft som går att 
andas. Möjligheter för människor att vistas i naturen och uppleva växter och djur, plocka bär 
och svamp är även det ekosystemtjänster. 
Främjande av ekosystemtjänster ska vara en naturlig del i allt planarbete. Dels ska tjänsterna 
inte störas eller förstöras av det som planeras dels kan dess funktioner användas som en del i 
planeringen. Det kan underlätta exempelvis planeringen av dagvattenhantering och 
reglering av temperaturer i urbana miljöer, något som kan bli än mer aktuellt framöver. Med 
väntade klimatförändringar antas att dagvattenflöden förändras, nederbördsmängderna öka 
och antalet riktigt varma dagar bli fler. Detta kommer att medföra helt nya krav på den 
fysiska planeringen, då det vi idag ser som extrema situationer och scenarion kommer att 
förekomma oftare. Lokalt kan det skapa problem inte minst i områden nära känsliga sjöar 
och vattendrag. 
 
Areella näringar 
De areella eller gröna näringarna är viktiga basnäringar och hit räknas bland annat jord- och 
skogsbruket. De står för en betydande del av markanvändningen på landsbygden och har en 
unik roll som producent av livsmedel och råvaror. Dessutom är de en förvaltare av 
landskapets natur- och kulturvärden. 
En hållbar utveckling av vårt samhälle är en viktig förutsättning för att minska den totala 
miljöpåverkan. Enligt svensk lagstiftning är jord- och skogsbruk näringar av nationell 
betydelse. ”Brukningsvärd jordbruksmark får användas för bebyggelse eller anläggningar endast om 
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och behovet inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark kan tas i anspråk.” (Miljöbalken 3 
kap § 4)   
I första hand bör vi satsa på en samlad bebyggelse för att spara på jordbruksmarken. En 
samlad bebyggelse förbrukar mindre markarealer inte bara för bebyggelsen utan även för 
vägar och annan infrastruktur. Om bostadsbebyggelse planeras i närheten av 
jordbruksföretag bör tillräckliga skyddsavstånd iakttas så att störningar i form av till 
exempel buller och lukt och risk för konflikter mellan bostäder och jordbruksföretagen 
undviks. 
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska så långt som möjligt skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra ett hållbart brukande av skogen. 
 
Vindkraftverk 
Vindkraft innebär produktion av elenergi som utvinns ur vinden. Vindkraft är en förnybar 
energikälla och en viktig del av omställning till ett fossilfritt samhälle.  
Vindkraft behövs för att klara omställningen till ett hållbart energisystem. Det är en 
förnyelsebar energikälla med stora miljöfördelar jämfört med annan energiproduktion. De 
sammanlagda utsläppen under vindkraftverkets livscykel är mycket små. Framförallt ger 
vindkraft under driften inga utsläpp av växthusgaser. Att bygga ut vindkraften är ett sätt att 
bidra till att vi når de nationella miljömålen. Vindkraftverk kan ha stor omgivningspåverkan, 
främst visuellt genom sin dominans i landskapet och omfattande storlek med höjder upp 
mot 150 meter är vanligt förekommande. Natur-, kultur- och friluftsvärden kan då påverkas 
negativt. Även störningar i form av buller och skuggor kan förekomma i boendemiljöer om 
placeringen är ogenomtänkt. 
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Kungsbacka kommuns översiktsplan för vindkraft (2012) ska även fortsättningsvis vara 
vägledande. Syftet med översiktsplanen för vindkraft är att redovisa förutsättningarna för 
vindkraft i Kungsbacka kommun samt visa hur kommunen ställer sig till lokalisering av 
vindkraft till havs, vid kusten, i slättbygden och i inlandet. Två typer av områden pekas ut; 
områden där kommunen anser att vindkraft är olämpligt och områden där förutsättningarna 
för vindkraft kan utredas ytterligare, enligt särskilda kriterier.  
  
Materialförsörjning  
Täktverksamhet innebär brytning av torv, berg, sten, grus, sand eller andra typer av jord. 
Information om kommunens geologiska förutsättningar utgör ett användbart underlag för 
att uppnå en långsiktig och god hushållning med mark, vatten och råvaror. I allt byggande 
av vägar, järnvägar, broar och hus krävs så kallat ballastmaterial. Ballast tillverkas 
uteslutande av krossat berg, naturgrus eller morän. Naturgrus är en ändlig naturresurs som 
också utgör en viktig förutsättning för att få tillgång till rent grundvatten.  
Kungsbacka har som expansiv kommun ett behov av byggmaterial till byggnader och 
infrastruktur. En väl genomtänkt materialförsörjningsplanering kan bidra till en minskad 
användning av naturgrus, att naturresurserna sand, grus och berg används på ett hållbart 
sätt, samt ett minskat behov av transporter. Detta är extra viktigt i tätbefolkade områden där 
konkurrensen om marken är stor. Att ta ansvar för kommunens behov av material kan 
innebära täkter i närområdet men samtidigt ska det inte stå i konflikt med regionens 
vattenförsörjningsplanering. 
 
Vattenförsörjning 
Vatten är en av våra viktigaste naturresurser. Oersättligt som dricksvatten för människor och 
djur, centralt för våra ekosystem och grunden för ekonomisk tillväxt och välstånd. 
Tillgången till vatten i tillräcklig mängd är inte självklar. Det finns många olika intressen 
som behöver dela på vattnet och situationen kan komma att förändras i och med ett 
förändrat klimat. Det vatten vi använder i vår vardag kallas för dricksvatten och hämtas ur 
naturen, exempelvis från brunnar, grundvattentäkter eller någon ytvattentäkt i en större sjö. 
Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för en robust och långsiktigt hållbar 
dricksvattenförsörjning.  
Ett första steg mot en hållbar vattenförsörjning är att peka ut de vattenresurser som är 
särskilt viktiga för dricksvattenförsörjningen i dag och i framtiden. De vattenresurserna ges 
oftast ett skydd i form av ett vattenskyddsområde.  
Lygnern och Fjärås bräcka är kommunens största och viktigaste dricksvattenresurs. 
Vattenverket försörjer cirka 64 000 personer i kommunen med ett av Sveriges bästa 
dricksvatten. Vattnet kommer från grundvatten kompletterad med konstgjord infiltration 
från sjön Lygnern. Idag är Lygnern och Fjärås bräcka utpekat som ett vattenskyddsområde. 
I kommunens dricksvattenförsörjningsplan så bedöms Stora Hornsjön som skyddsvärd och 
är den vattenresurs som efter Fjärås Bräcka har störst kapacitet. Sjön skulle normalt ensam 
kunna försörja hela kommunen med dricksvatten. I dagsläget finns det inget som hotar att 
påverka resursen. Möjliga hot, så som nyetablering av verksamheter med utsläpp bör 
placeras utanför sjöns påverkansområde. Ett framtida vattenskyddsområde bör upprättas i 
samråd med Marks kommun och Varbergs kommun. 
I dricksvattenförsörjningsplanen pekas även en grundvattenförekomst i Förlanda ut som 
potentiell dricksvattentäkt. Området har goda uttagsmöjligheter och det finns även 
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möjligheter att förstärka kapaciteten med konstgjord infiltration av vatten från Löftaån. 
Möjligheterna att använda förekomsten som dricksvattentäkt behöver utredas vidare men 
rekommendationen enligt dricksvattenförsörjningsplanen är att upprätta ett 
vattenskyddsområde. 
Dricksvatten är även en regional fråga och flera kommuner inom Göteborgsregionen och i 
Halland samarbetar över kommungränserna för att gemensamt säkra 
dricksvattenförsörjningen vid eventuella driftstopp. Det finns även regionala 
dricksvattenförsörjningsplaner. Göteborgsregionen tog fram sin 2013 och arbetet med att ta 
fram en i Halland pågår.  
 
Hänvisning: 

- Läs mer om vattenförsörjning under avsnittet Bebyggelse under kapitlet Användning av mark 
och vatten. 

 

Natur- och kulturmiljövärden 
Natur- och kulturmiljövärden är allmänna intressen som översiktsplanen ska ta hänsyn till 
och främja. I Kungsbacka finns en bred och innehållsrik mångfald av värdefulla 
naturområden och kulturhistoriska miljöer.  
För att ta hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i den fysiska planeringen behövs kunskap 
om landskapets innehåll, utveckling och karaktärsdrag.  
Överallt i kommunen finns flera naturområden, mest skog, men även öppna åkerlandskap, 
sjöar och våtmarker. De värdefulla kulturmiljöerna kan utgöras av enskilda objekt eller mer 
sammanhängande områden med kulturhistoriska värden såsom kulturhistoriskt intressant 
bebyggelse, kulturlandskap eller fornlämningar. Natur- och kulturmiljöområden kan ofta 
sammanfalla till stora delar. 
 
Naturmiljövärden 
Förlusten av arter och deras livsmiljöer är idag ett av vår tids största miljöproblem. Det 
utarmar våra ekosystem och försämrar möjligheten att nyttja nödvändiga ekosystemtjänster. 
Därför är det viktigt att veta var det finns värdefulla naturområden, så att hänsyn kan tas till 
dessa vid till exempel samhällsplanering. Inom kommun finns det flera skyddade 
naturområden så som natur- och kulturreservat, biotopskyddsområden samt natura 2000-
områden. Stora delar av kommunen är även inventerade med avseende på naturvärden och 
områden med höga naturvärden ska bevaras för framtiden. Dels så har kommunen 
genomfört naturvärdesinventeringar för att hitta områden som är viktiga för ekosystemen 
och andra aktörer genomför inventeringar i olika sammanhang. Tillsammans så bildar det 
underlaget ett nätverk av värdefulla naturområden som helst ska kopplas samman genom 
grön infrastruktur. 
I första hand ska exploatering undvikas i områden som har höga naturvärden eller är viktiga 
för den gröna infrastrukturen. Men även då stor miljöhänsyn tas vid exploateringar uppstår 
ibland negativa konsekvenser för naturmiljön. Denna påverkan kan delvis uppvägas genom 
kompensationsåtgärder. Ekologisk kompensation kan till exempel ske genom 
skötselåtgärder, restaurering av skadade miljöer, skapande av nya livsmiljöer eller genom att 
långsiktigt skydda naturområden som tidigare saknat skydd. 
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Ett naturreservat är ett naturområde som har skyddats långsiktigt av staten eller kommunen 
med syftet att bibehålla och utveckla områdets biologiska mångfald. Varje naturreservat är 
unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden. Syftet med naturreservatet 
avgör vilka begränsningar som gäller. 
Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden med syfte att bidra till 
bevarandet av den biologiska mångfalden. För Natura 2000-områden gäller att gynnsam 
bevarandestatus ska säkras, vilket innebär att en åtgärd inte får påverka områdets utpekade 
värden negativt vare sig den ligger innanför eller utanför Natura 2000-gränsen. 
Biotopskyddsområde är en skyddsform som används för små mark- och vattenområden, så 
kallade biotoper. Det handlar om områden som på grund av sina särskilda egenskaper är 
värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter. 
En nyckelbiotop är ett område i skogen som i och med sina höga naturvärden har en mycket 
stor betydelse för skogens växter och djur. I en nyckelbiotop kan det finnas hotade eller 
sällsynta arter som behöver området för sin överlevnad. 
 
Kulturmiljövärden 
I Kungsbacka kommun finns en bred och innehållsrik mångfald av kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer. Här finns spår både i landskapet och i bebyggelsen, som speglar olika 
berättelser i Kungsbackas långa historia. Några exempel på kulturmiljöer är den 
riksintressanta innerstaden, de för kommunen unika kaptensgårdarna, välbevarade 
fritidshus och agrara miljöer, både i den mindre och större skalan.  
I Kungsbacka kommun finns tolv områden av riksintresse för kulturmiljövården, 35 
områden utpekade i kommunens egna kulturmiljöprogram samt två kulturreservat. 
Kommunen har även andra beskrivningar av bebyggelsemiljöer med tillhörande riktlinjer. 
Landskap, platser och byggnader som tidigare formats av människor är vår gemensamma 
historia som generationer före oss har format. Miljöerna är mycket stora tillgångar som visar 
vår historia och bidrar till att skapa attraktiva livsmiljöer och besöksmål. När vi utvecklar 
och tar mark i anspråk värnar vi våra kulturmiljöer i långsiktigt perspektiv. Genom att 
utveckla varsamt och hållbart säkrar vi utvecklingen för kommande generationer för att 
möjliggöra att de också ska få ta del av och uppleva vår historia genom kulturmiljön. Genom 
människans avtryck och påverkan på landskapet skapas vår gemensamma kulturmiljö. 
Kulturmiljöerna är viktiga resurser ur ett socialt och miljömässigt perspektiv och kan bidra 
med identitet och förankring, samt förståelse för vår samtid. Samhällsplaneringen bör 
skydda och tydliggöra kulturmiljöers strukturer i landskap, bebyggelse och fornlämningar. 
 
Fornlämningar 
Fornlämningar finns över hela kommunen. Fasta fornlämningar har ett generellt lagskydd 
enligt kulturmiljölagen. Detta omfattar även ännu ej registrerade fornlämningar, exempelvis 
sådana som upptäcks i samband med byggnadsarbeten. Skyddet omfattar även ett område 
runt varje fornlämning. 
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Hälsa och säkerhet 
Buller och vibrationer 
Exponering för höga bullernivåer har hälsoeffekter. Barn är extra känsliga. Hur bullerfrågan 
hanteras i stadsplaneringen är därmed en viktig hälsofråga och en fråga om boendekvalitet. 
Tendensen är att allt fler invånare utsätts för höga ljudnivåer. Trafik är den dominerande 
bullerkällan i Kungsbacka. Kommunen kartlägger trafikbullret genom att beräkna ljudnivåer 
från vägtrafik. När antalet invånare i kommunen passerar 100 000, måste kommunen ta fram 
ett åtgärdsprogram. 
Utvecklingen för staden studeras i en fördjupad översiktsplan. I fördjupningen ingår en ny 
kartläggning av trafikbullersituationen i staden. När staden växer mycket kommer flera nya 
skolor och förskolor att byggas. För att värna barn och unga bör en ljudnivå på maximalt 50 
dBA eftersträvas i utemiljön kring skolor och förskolor. En större stad som behöver nås av en 
allt större kommun skapar mer trafik och därmed buller. Hur det samtidigt ska vara möjligt 
att skapa nya goda boendemiljöer kommer att vara en viktig fråga när stadens utveckling ska 
studeras. På de allmänna platserna som parker och torg bör en god ljudmiljö eftersträvas. 
Även här är under 50 dBA sannolikt ett bra riktvärde. 
I närheten av till exempel väg och järnväg kan vibrationer från trafiken utgöra en olägenhet 
för boende och de som vistas i lokaler intill transportlederna. Vid planering av områden 
invid större transportleder kan det krävas att vibrationer utreds i samband med 
detaljplanläggning och lovgivning. Vibrationerna är beroende av markförhållandena samt 
husets grundläggning och konstruktion. I leriga jordar sprider sig vibrationerna längre än i 
sandiga jordar eller i berggrund.  

 

Farligt gods 
Farligt gods transporteras i huvudsak på E6 eller Västkustbanan. Risker kopplade till farligt 
gods beaktas alltid vid planläggning och bygglovsprövning där det är relevant. Riktlinjer för 
samhällsplanering vid leder för farligt gods hämtas från den länsövergripande riskanalys 
som antogs av Länsstyrelsen 2011 (Länsstyrelsen i Hallands län, Meddelande 2011:19). 
 

Farliga verksamheter 
Gasledning  
Genom kommunen går stamnätet för gas, vilket ägs och drivs av bolaget Swedegas. Vid 
ledningen finns en rad säkerhetsavstånd att ta hänsyn till beroende på vad som ska göras på 
platsen. Gasledningen beaktas vid planläggning och bygglovsprövning och som 
utgångspunkt ses 200 meter som gräns för gasledningens influensområde. 
 
Seveso-verksamheter 
För att förebygga allvarliga olyckor inom kemindustrin och begränsa följderna för 
människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.  I Sverige är direktivet 
infört genom lagen och förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen, förordningen om skydd 
mot olyckor, miljöbalken, plan- och bygglagen samt arbetsmiljölagstiftningen. I Kungsbacka 
kommun har vi tre verksamheter som räknas som Sevesoanläggningar; FP Festival Products 
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AB, Hammargren Pyroteknik AB och Kullagärde bergtäkt där NCC Roads AB är 
verksamhetsutövare. 
God fysisk planering innebär att Sevesoanläggningar i möjligaste mån separeras från annan 
verksamhet. För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor är 
områden nära Sevesoanläggningar inte lämpligt för bostadsbebyggelse. (Ytterligare) 
bostäder i verksamheternas närhet kan leda till begränsningar i möjligheterna till utveckling. 
 

Elektromagnetiska fält 
Rekommenderade säkerhetsavstånd till kraftledningar beaktas alltid vid planläggning och 
bygglovsprövning och då utifrån såväl elsäkerhet som elektromagnetiska fält. För 
elektromagnetiska fält rekommenderar myndigheten Svenska Kraftnät att det används 
samma säkerhetsavstånd vid planering av ny bebyggelse som det görs vid anläggning av 
nya kraftledningar. Som underlag för sådan planering har Svenska Kraftnät tagit fram en 
magnetfältspolicy. 
 
Ultraviolett strålning 
Antalet fall av hudcancer ökar och att ändra på det handlar till stor del om 
beteendeförändringar. God fysisk planering kan hjälpa till genom att skapa miljöer där det 
går att komma undan exponering av solens ultravioletta strålning. Särskilt viktigt är det att 
skapa skuggiga platser i miljöer där barn vistas, såsom på skolgårdar och vid lekplatser. 
 

Förorenad mark 
Kungsbacka har inte någon historik av industri eller andra förorenande verksamheter i 
någon större skala och det finns därför inte så mycket att peka på när det gäller förorenade 
områden.  
Länsstyrelsen har en uppdaterad karta med potentiellt förorenade områden, för detaljerad 
information hänvisar vi till Länsstyrelsens geoportal. I Länsstyrelsens karta finns ett stort 
antal objekt identifierade men där flertalet bedöms innebära liten eller måttlig risk. När det 
gäller objekt med potentiellt stor risk finns flera avfallsdeponier och ett par hamnar 
registrerade. I den historiska innerstaden noteras textilindustri, verkstäder och kemtvättar. 
När det gäller områden med potentiellt mycket stor risk är avfallsanläggningar vid 
Barnamossen och Svinholmen registrerade samt platsen där Tölö Fabriker tidigare 
tillverkade tjärbaserade produkter. Vid Tölö Fabriker genomfördes saneringsåtgärder under 
2019 och 2020. 
I Kungsbacka innehåller lera inom vissa områden så höga bakgrundshalter av arsenik att det 
kan påverka förutsättningarna för att bygga. Frågan om förorenad mark lyfts, utifrån krav i 
Plan- och bygglagen, alltid i samband med planläggning och prövning av bygglov eller 
förhandsbesked och utreds närmare där det visar sig vara relevant. Då Länsstyrelsens karta 
används syns även potentiellt förorenade områden utanför kommungränsen, och kan 
beaktas. 
 

Radon 
Referensnivåer och gränsvärden för radon finns för befintliga och nya byggnader, 
arbetsplatser och dricksvatten. De har tagits fram av statliga myndigheter som Boverket, 
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Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket i samråd med bland annat 
Strålsäkerhetsmyndigheten. För Kungsbacka kommun finns en radonriskkarta som togs 
fram vid en utredning 1988. Den är fortfarande relevant och kan användas för en första 
bedömning av mer eller mindre radonrisk. Frågan om radonrisk lyfts, utifrån krav i Plan- 
och bygglagen, alltid i samband med planläggning och prövning av bygglov eller 
förhandsbesked och utreds närmare där det visar sig vara relevant.  
 

Ras, skred och erosion 
Jordlagren inom stora delar av Kungsbacka kommun består av finkorniga jordarter, främst 
lera. Det har inte inträffat några större skred i kommunen som har drabbat bebyggda 
områden men de förekommer, främst längs vattendragen. Att det inte inträffar fler skred i 
bebyggda områden beror till stor del på att man tar hänsyn till stabilitet när man planerar 
och bygger. Utifrån krav i Plan- och bygglagen lyfts alltid de geotekniska frågorna i samband 
med planläggning och prövning av bygglov eller förhandsbesked. 
Genomförda utredningar och kartläggningar visar tillsammans med våra erfarenheter i 
kommunen att det finns många områden där vi behöver ta hänsyn till risker för skred. Mest 
uppmärksamhet får frågan vid planering inom Kungsbacka stad där det pågår mycket 
byggnation och då ofta i anslutning till Kungsbackaån. Inom områden där skredrisk 
sammanfaller med översvämningsrisk uppstår ytterligare svårigheter. Stabilitetsåtgärder 
kan försämra förutsättningarna för översvämning och omvänt kan åtgärder mot 
översvämning försämra stabiliteten. Kommunen har ansvar för att frågorna hanteras vid 
planering av ny bebyggelse och för att det finns övergripande kunskap om förutsättningarna 
i kommunen. När det gäller befintlig bebyggelse har den enskilde ett långtgående ansvar för 
att skydda sin egendom, men på samma sätt som för översvämningsrisk kan det vara svårt 
att lösa övergripande problem inom avgränsade områden.  
Vi får räkna med att ta större hänsyn till risker för ras, skred och erosion i framtiden. Det 
gäller såväl vid planering av ny bebyggelse som för skydd av befintlig. Klimatförändringar 
leder till mer nederbörd vilket leder till ökat vattentryck i markens porer och försämrad 
hållfasthet. Fler tillfällen med kraftig nederbörd ökar också risken för ras och skred. Större 
flöden i vattendragen leder till ökad erosion vilket också gäller längs kusten där ett högre 
medelvattenstånd i havet kan flytta strandlinjerna inåt land.  

 

Översvämning 
Översvämning kan orsakas av hög havsnivå, höga flöden i ett vattendrag eller ett skyfall. 
Havsnivån stiger när starka vindar ligger på från havet och höga flöden i vattendrag blir det 
vid perioder av snösmältning eller mycket nederbörd. Vid skyfall hinner inte vattnet rinna 
undan vilket kan leda till översvämmade gator och byggnader. Störst konsekvenser blir det 
om flera händelser sker samtidigt.  
Vid planering av ny bebyggelse inom områden med översvämningsrisk behöver vi ta 
hänsyn till sannolikheten för att en översvämning inträffar och vilka konsekvenser det skulle 
kunna innebära. Utöver att skydda byggnader behöver även tillfartsvägarna vara 
framkomliga. När det gäller befintlig bebyggelse ligger ett stort ansvar för att skydda sig mot 
översvämningar på den enskilde. Det innebär att det oftast är fastighetsägaren som är 
ansvarig för att förebygga översvämningsrisk eller bekosta konsekvenserna av en 
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översvämning. Det är viktigt med samordnade insatser eftersom det kan vara svårt att 
skydda en fastighet om inte grannarna samtidigt gör åtgärder. 
Kommunen ska ha övergripande kunskap om var det finns översvämningsrisk. Vi ska kunna 
informera och ge råd om hur man som fastighetsägare kan förebygga risker och genom 
räddningstjänsten gör vi akuta åtgärder när det behövs. Kommunen kan genomföra 
ytterligare åtgärder, som att bygga översvämningsskydd, så länge det gynnar fler intressen 
än enskilda. 
Klimatförändringar gör att översvämningsrisken ökar. Ökande årsmedeltemperatur ger 
högre havsnivå, mer nederbörd och kraftigare regn som kommer oftare. Vid hantering av 
översvämningsrisk behöver man därför i de flesta fall planera långsiktigt och ta höjd för 
ökande risk. De utredningar som görs tar vanligen hänsyn till prognoser för 
nederbördsmängder och havsnivåer i slutet av seklet. Viktigt att notera är att havsnivån 
förväntas fortsätta stiga även efter 2100. 

Kungsbacka och Kungsbackaån har av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) pekats ut som ett område med betydande översvämningsrisk. Inom ramen för den 
förordning som myndigheten agerar efter görs återkommande översvämningskarteringar. 
Den senaste publicerades 2019. Utöver översvämningskartering av flöden i Kungsbackaån 
finns nu även översvämningskartor för höga havsnivåer.  
Tittar man på MSB:s översvämningskartering för Kungsbackaån ser man att det finns 
översvämningsrisk längs hela sträckan genom kommunen. Störst konsekvenser får 
översvämningar inom Kungsbacka stad och där tillkommer även översvämningsrisk på 
grund av höga havsnivåer. Stora områden på båda sidor om ån riskerar under vissa 
förutsättningar att översvämmas.  
MSB:s översvämningskartering för höga havsnivåer längs kusten visar inte på lika 
alarmerande risker som inom staden. Lågt liggande områden riskerar under vissa 
förutsättningar att översvämmas men det är inte så många av de områdena som är bebyggda 
i någon större omfattning. Det finns också ett antal vägar som riskerar att översvämmas 
vilket leder till att bebyggda områden inte kan nås. 
Översvämningsrisk beaktas alltid vid planering av ny bebyggelse. När det gäller ökande 
översvämningsrisk i befintlig bebyggelse görs arbetet bland annat inom ramen för 
kommunens klimatanpassningsarbete. 
 
 

Kärnenergiberedskap 
Det finns en särskild planering för beredskapen kring Ringhals kärnkraftverk. Planeringen 
står inför en större revidering i och med att regeringen har beslutat om nya beredskapszoner. 
Ringhals ligger cirka fem kilometer söder om kommungränsen (i Varbergs kommun). Stora 
delar av Kungsbacka kommun, inklusive Kungsbacka tätort, ingår i den yttre 
beredskapszonen. En olycka vid Ringhals skulle kunna innebära stora konsekvenser för 
kommunen, men sannolikheten för ett större haveri är mycket liten. 
Kungsbacka kommun ingår i kärnenergiberedskapen för Ringhals vilket innebär att vi har en 
särskild planering för kärntekniska olyckor. Inom den yttre beredskapszonen finns 
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förberedda skyddsåtgärder som vi behöver ta hänsyn till i den fysiska planeringen. 
Planeringen för de nya beredskapszonerna beräknas träda ikraft den 1 juli 2022. 

 

Krisberedskap och totalförsvar 
Kungsbacka kommun ska vara en trygg och säker kommun för alla som bor, verkar och 
vistas här. I den fysiska planeringen är det viktigt för oss att ta hänsyn till frågor om 
krisberedskap och totalförsvar. 
 
Krisberedskap 
Krisberedskap bygger på att samhällets normala, dagliga verksamhet förebygger och 
hanterar olyckor och mindre omfattande störningar. Vid allvarliga händelser eller kriser i 
samhället kan resurser förstärkas. Krisberedskapen är den förmåga som skapas i olika 
aktörers dagliga verksamhet och inte en utpekad organisation eller en aktör. 
Grunden i krisberedskapen är samhällsviktig verksamhet. Samhällsviktig verksamhet är 
sådan verksamhet som alltid måste upprätthållas. Ett bortfall eller svår störning i 
verksamheten kan på kort tid leda till en allvarlig kris. Alternativt är verksamheten 
nödvändig för att kunna hantera en kris så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. 
Exempel på samhällsviktiga verksamheter finns bland annat inom räddningstjänst, sjukvård, 
skola, äldreomsorg och kommunalteknisk försörjning. 
 
Totalförsvar 
Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har 
totalförsvarsplaneringen återupptagits, vilket beslutades av regeringen år 2015. Totalförsvar 
är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig och består av militärt försvar 
och civilt försvar. 
Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft. Det är den verksamhet som 
ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer 
då beredskapen höjs. Verksamheten bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, 
privata företag och frivilligorganisationer. Arbetet bygger på samhällets krisberedskap och 
syftar till att skydda civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna. 
Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret också kunna stödja Försvarsmakten. 
Det civila försvaret bedöms få ytterligare fokus och ökad reglering inom de närmaste åren. 
Det är därför av stor vikt att beredskapshänsyn, ur ett totalförsvarsperspektiv, tas med i den 
fysiska planeringen. 
 

Klimatförändringar 
Klimatet förändras och effekterna av det innebär stora konsekvenser för vårt samhälle. 
Genom bra fysisk planering har vi goda möjligheter att anpassa oss till de förändringar som 
kommer att ske. En översiktsplan kan peka på inriktningar som innebär bra förutsättningar 
för klimatanpassning men de kan också ge utmaningar. Planerad markanvändning kan öka 
riskerna för påverkan av klimatförändringar och förutsätta åtgärder för att begränsa dem. 
Jordens medeltemperatur ökar och innebär att havsnivån stiger. I vår del av världen innebär 
det också mer nederbörd och fler tillfällen med extrema väderhändelser. Samtidigt som det 
blir mer vatten att hantera kommer det även bli vanligare med värmeböljor och torrperioder. 
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Vilka klimatförändringar som kan förväntas i Kungsbacka och vilka effekter de kan innebära 
beskrivs närmare i kommunens klimat- och sårbarhetsanalys från 2018. 
Utveckling enligt översiktsplanen innebär att den största andelen tillkommande bebyggelse 
kommer hamna i staden. Det skapar goda förutsättningar för minskad klimatpåverkan men 
innebär samtidigt utmaningar när det gäller klimatanpassning.  Klimatförändringar kommer 
innebära mer vatten i staden som i anslutning till Kungsbackaån redan är utpekat som ett 
område med betydande översvämningsrisk. Utveckling enligt översiktsplanen förutsätter 
därför möjligheter att reglera vattennivån i ån eller andra storskaliga åtgärder för att skydda 
såväl befintlig som tillkommande bebyggelse och infrastruktur. Andra åtgärder kan vara att 
undvika utbyggnad inom vissa områden eller kräva en viss höjdsättning av byggnader och 
tillfartsvägar. Mer nederbörd och fler skyfall i mer samlad bebyggelse innebär också ökande 
krav på långsiktigt hållbara dagvattensystem.  
Trots att nederbördsmängden per år ökar kommer det också bli fler och längre perioder med 
mindre vatten. Värmeböljor kommer att inträffa oftare än idag och det blir fler och längre 
torrperioder. Vissa grupper så som äldre och sjuka är särskilt utsatta vid värmeböljor. 
Skuggande träd, större grönområden och vattenmiljöer bidrar till sänkta temperaturer. Det 
är särskilt viktigt att tänka på i staden där alla hårdgjorda ytor och byggnader gör att 
temperaturen är högre jämfört med omlandet. 
2016 skrev Kungsbacka kommun under Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors) och 
förbinder sig därmed att arbeta aktivt med att begränsa klimatpåverkan. Avtalet innebär 
även åtaganden när det gäller klimatanpassning. Som en följd av Borgmästaravtalet antogs 
2018 en klimatstrategi. Den består av politiskt antagna mål för att minska utsläppen och 
anpassa samhället till ett förändrat klimat. Målet för klimatanpassning säger att “Vi ska 
kontinuerlig arbeta för att säkra kommunen inför direkta klimateffekter och vi ska ha en god 
beredskap för att hantera indirekta klimateffekter. Senast år 2040 ska vi ha en lösning på 
plats för att hantera de viktigaste utmaningarna.” Arbete med klimatanpassning behöver 
inkluderas i alla delar av kommunens planering där det är relevant. Klimatstrategin säger att 
vi ska börja med kommunens risk- och sårbarhetsanalys samt den fysiska planeringen. 
Framöver behöver fler sektorer inkluderas och det är även viktigt att arbetet samordnas och 
förankras inom organisationen.  

  



KUNGSBACKA KOMMUN 
 

38 
 

Användning av mark och vatten 
Riktlinjer som presenteras under kapitlet Användning av mark och vatten är generella 
riktlinjer som gäller över hela kommunens yta om inte ett geografiskt område benämnts. Mer 
detaljerade riktlinjer finns inom avsnitt för ”Bebyggelse”, ”Natur & Friluftsliv” och ”Trafik” 
samt under respektive underrubrik i dessa avsnitt. 
 
Riktlinjer för användning av mark och vatten: 

• Ny bebyggelse prioriteras inom utvecklingsorter och verksamhetsområden. I 
utvecklingsorter får därför i avtagande prioritetsordning från stations- och 
centrumnära lägen jordbruksmark tas i anspråk.  

• Vi ska uppmärksamma, nyttja och stärka de gratistjänster som naturen ger oss i form 
av ekosystemtjänster.  

• I områden med höga naturvärden får exploatering endast ske om det finns ett 
väsentligt samhällsintresse och alternativa lösningar saknas.  

• Skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder ska genomföras i närområdet vid 
exploatering i områden med höga naturvärden.  

• Vi ska arbeta för en regional materialförsörjningsstrategi. 
• Vi arbetar enligt överenskommelserna i Göteborgsregionens fördjupade strukturbild 

för kustzonen. 
• Vi ska värna och tillgängliggöra de gröna kilarna som ingår i Göteborgsregionens 

strukturbild.  
• Varje exploateringsprojekt ska bidra till att god vattenstatus på sikt uppnås. 
• Vi ska eftersträva god ljudkvalitet i parker och naturområden.  

 
I detta kapitel uttrycks vår viljeinriktning för hur kommunen ska utvecklas fram till 2040 
utifrån förutsättningen att kommunen enligt prognos sannolikt kommer att ha omkring 
130 000 invånare år 2050. Kommunen har sedan årtionden varit bland de kommuner som 
växer mest i Sverige. Mycket beroende på närheten till arbetsmarknaden i Göteborg och den 
långa attraktiva kusten. Förutsättningarna för hur kommunen växer finns i kapitlet Strategi 
som inleds med hur omvärlden påverkar kommunen. De hänsynstaganden kommunen 
måste göra i all planering finns beskrivna i kapitlet Riksintressen samt andra värden och 
hänsyn där bland annat lagkrav för planeringsprocessen ingår.  
Utvecklingen i kommunen ska främja en struktur som fungerar väl för invånare, samtidigt 
som den är resurssnål både vad det gäller ekonomi och hur vi hanterar vår natur. Vi ska 
värna och utveckla förutsättningar för ett brett utbud av kultur, idrott och service i 
kommunen där invånare möts. Fokus för denna översiktsplan är främst att värna 
möjligheten till ett välfungerande vardagsliv, där skola, hållplats och mataffär finns i ett nära 
samband. Dessa funktioner ses som grunden i det vi kallar centrum. Ofta gynnas flera typer 
av utbud av att ligga nära ett tätare centrum. Hela kommunen delas in i områden baserat på 
planerad markanvändning.  
Den viktigaste faktorn för kommunens utveckling och dess förmåga att vara hållbar är 
tillgången till god infrastruktur och kollektivtrafik. Denna utveckling sker i samverkan med 
Trafikverket, Hallandstrafiken och Västtrafik. Det är för den långsiktiga utvecklingen av 
infrastruktur som strategibilden har kompletterats med en utblick till 2060. Behovet av 
infrastruktur är starkt kopplat till den stora arbetspendlingen norrut mot Göteborg. Stråken 
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Västkustbanan, E6 och Säröleden är av mycket stor betydelse för kommunen. Trafikplatserna 
och stationerna är viktiga noder. Inom kommunen finns fyra stationer.  
Viktigt för folkhälsa, trivsel och hållbarhet är tillgängliga och kvalitativa parker och 
naturområden. I denna plan har stort fokus lagts på den gröna infrastrukturen som 
återspeglar de gröna kilarna i GR:s strukturbild. Det har också varit viktigt att områden inåt 
landet binds ihop med den för kommunen så viktiga kusten.  
Många av kommunens höga naturvärden återfinns i den gröna infrastrukturen. Det finns 
även höga naturvärden som inte ligger inom grön infrastruktur och exploatering ska 
undvikas i dessa områden. Rör det sig om ett väsentligt samhällsintresse som utveckling av 
en ny stationsort och hållbara alternativa lösningar saknas kan exploatering ske. Då ska 
skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder genomföras i närområdet. 
Ekosystemtjänster, gratistjänster naturen ger oss, till exempel fördröjning av vatten, 
temperaturutjämning i staden och pollinering ska användas i samhällsplaneringen. Att 
uppmärksamma, nyttja och stärka ekosystemtjänster är ofta kostnadseffektivt och bidrar 
många gånger till mer attraktiva boendemiljöer jämfört med tekniska system. 
Förslaget bygger på en fokusering kring våra stationsorter i syfte att stärka dem så att de kan 
bli en robust stomme i kommunen som kan erbjuda invånarna ett attraktivt utbud. Övriga 
orter och landsbygden kommer också att växa, men inte lika kraftigt. Förslaget möjliggör en 
tillväxt utifrån strategin att över hälften av befolkningstillväxten ska kunna rymmas i 
Kungsbacka stad och totalt omkring trefjärdedelar ska kunna rymmas i de tre prioriterade 
orterna. Hur bostadstillväxten sker, styrs sedan i bostadsförsörjningsprogrammet. Förslaget 
utgår från att stor del av våra nya invånare får möjlighet att bosätta sig nära våra stationer 
vilket bidrar till att större andel av befolkningen kan resa hållbart. I närhet till stationerna 
finns också möjligheter till att skapa arbetsplatser. Samtidigt skapar vi förutsättningar för en 
attraktivare stad med större utbud och med fler arbetsplatser så att färre behöver pendla ut 
från Kungsbacka. I kustbygd och landsbygdens västra och norra delar har kommunen en 
restriktiv hållning till nya bostäder, eftersom bebyggelsetrycket här är mycket högt. I de 
sydöstra delarna av landsbygden finns ingen sådan restriktivitet utan landsbygden kan 
kompletteras med bostäder i lämpliga lägen. För de sydöstra delarna pekas Gällinge ut som 
en viktig servicepunkt. Övriga delar av kommunen har en utvecklingsort inom 
kommundelen. Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att med den kraftiga tillväxt 
Kungsbacka kommun har, kommer ingen kommundel att sakna tillväxt. 
 
Näringsliv 
Kommunen ser positivt på till ett utvecklat näringsliv över hela kommunen. Den mark 
näringslivet behöver för sin utveckling pekas ut översiktligt. Placering av näringsliv i 
kommunen är främst inom centrum i utvecklingsorterna, i verksamhetsområden och på 
landsbygden. Dessa områden passar för olika typer av näringsliv. I centrum av Kungsbacka 
stad är kontor lämpligt, medan det i verksamhetsområdet i Frillesås är lämpligt med 
produktion. Beroende på omgivande infrastruktur kan områden i de yttre delarna av 
utvecklingsorterna också bebyggas med verksamheter med liten omgivningspåverkan, så 
som handel och kontor. På landsbygden prioriteras företagande i areella näringar och turism 
vid kust- och friluftscentra samt längs de stora vandrings- och cykellederna. Kustcentra 
återfinns också i utvecklingsorter och även här främjas etablering av turismrelaterat 
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näringsliv som stärker kustens attraktivitet. I verksamhetsområdena kan verksamheter och 
kommunal service med omgivningspåverkan etableras.  
 
Jordbruksmark och andra betydelsefulla samhällsintressen 
Jordbruksmark som försvinner genom exploatering går inte att återställa. Förtätning är den 
viktigaste strategin för att undvika att byggnation sker på jordbruksmark, men 
ianspråktagande av jordbruksmark kan inte alltid undvikas.  
I samband med att fördjupningarna tas fram för Kungsbacka stad och Anneberg kommer 
avgränsningarna att studeras och jordbruksmark värderas i förhållande till andra 
betydelsefulla samhällsintressen. Särskilt viktigt är detta i lägen med stor närhet till station 
och därmed unik möjlighet till en hållbar livsstil. Vid planering av ny bebyggelse är 
inriktningen att marken utnyttjas effektivt genom en tätare bebyggelse nära centrum eller 
station så att den exploaterade ytan blir så liten som möjligt. 
 

 
Andel jordbruksmark inom prioriterade utvecklingsorter och landsbygden redovisad i översiktsplanen. 
Redovisad jordbruksmark inom utvecklingsorter innebär inte att all jordbruksmark inom orterna kommer att 
exploateras. 

På landsbygden ska nybyggnation främst ske genom komplettering och användning av 
mark som redan är intill annan bebyggelse. Genom att styra landsbygdsutvecklingen längs 
stråk med god infrastruktur motverkas en utspridd bebyggelse. På så sätt undviks att 
jordbrukslandskapet fragmenteras. Om vi tillåter bebyggelse i jordbrukslandskapet utanför 
våra utvecklingsorter begränsar vi möjligheten för jordbruksnäringen att utvecklas. Fler 
bostäder kring ett aktivt jordbruk ökar risken för att någon av de boende upplever 
olägenheter, vilket i sin tur kan leda till inskränkningar för jordbrukaren. 
Utifrån avvägningen att bebygga områden inom utvecklingsort tätt kontra att bebygga 
landsbygden med enstaka bostäder så minimerar förslaget påverkan på jordbruksmark 
samtidigt som vi kan förse invånarna med bostäder som har närhet till service och 
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arbetsplatser. På så sätt minimeras fragmentering av jordbruksmarken och hela 
sammanhängande områden kan bevaras. 
Verksamhetsområden har ett stort värde för kommunen då de ger arbetsplatser och yta för 
viktig kommunal verksamhet så som återvinningscentraler. De behöver ofta ligga intill stora 
trafikstråk för att transporterna ska bli så hållbara som möjligt. Det gör alternativa 
lokaliseringar som är likvärdiga och genomförbara svåra att hitta. 
 

Hänvisningar: 

- Mer om jordbruksmarkens värden finns inom ”Riksintressen samt andra värden och hänsyn” 

- Vill du veta om hur förslaget påverkar jordbruksmark läs mer under 
”Miljökonsekvensbeskrivning med hållbarhetsbedömning” 

  
Klimatförändringar och översvämningsrisk  
Utveckling enligt översiktsplanen innebär utmaningar när det gäller klimatförändringar och 
våra möjligheter att anpassa oss till dem. Den största andelen tillkommande bebyggelse 
hamnar i staden, där också de största utmaningarna på grund av klimatförändringar finns. 
Det behöver planeras för att dämpa effekterna av allt vanligare värmeböljor och det blir mer 
bebyggelse inom områden med ökande skredrisk. Men den största utmaningen ligger i att 
hantera ökande översvämningsrisk. Större mängd nederbörd och mer frekventa skyfall 
ställer stora krav på fungerande dagvattensystem i en samtidigt allt tätare stadsmiljö. Mer 
nederbörd leder till fler tillfällen med höga flöden i Kungsbackaån samtidigt som 
stormhöjningar av en allt högre havsnivå på lång sikt kan ge enorma konsekvenser. 
Ett antagande av översiktsplanen innebär att vi tar oss an utmaningen. Fördelarna med en 
koncentrerad stad och en större andel av befolkningen i den, väger upp nackdelarna med de 
ökande riskerna. Tidsperspektivet i det antagandet är längre än översiktsplanens och blickar 
en bit bortom nästa sekelskifte. 
Det finns flera sätt att hantera ökande översvämningsrisk. Att det ska byggas mer i staden 
betyder inte att det ska byggas överallt. Vissa områden är mindre lämpliga för hus men kan 
användas för andra ändamål. Planeringsnivåer är ett verktyg. Hus ska grundläggas på en 
marknivå där översvämningsrisken är rimlig eller helt kan uteslutas. Gator och grönytor kan 
ligga lägre än hus. Tekniska skydd som permanenta vallar och murar eller tillfälliga skydd 
som ställs upp vid behov kommer användas för såväl tillkommande som befintlig 
bebyggelse. Vi behöver också ge mer plats för vattnet i en växande stad. Gröna ytor och 
korridorer behövs för att infiltrera, fördröja och leda vatten vidare så det inte orsakar skador 
eller utgör hinder.  
I översiktsplanen görs en del ställningstaganden kring klimatförändringens utmaningar och 
åtgärder som behövs för att bemöta dem. Riktlinjerna är övergripande men fungerar som 
grund för fortsatt arbete. En översvämningsstrategi ska tas fram, det arbetas med en 
dagvattenplan och kommande fördjupning av översiktsplanen, för Kungsbacka stad, 
kommer ytterligare förtydliga och definiera hur arbetet med klimatanpassning ska 
fortskrida. 
 

Hänvisningar: 
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- Mer om klimatförändringar och översvämningsrisk finns inom ”Riksintressen samt andra 
värden och hänsyn” och inom ”Miljökonsekvensbeskrivning med hållbarhetsbedömning”   

 
Kustzonsplanering 
Kungsbacka kommun har godkänt och står bakom den fördjupade strukturbilden för kusten 
som arbetats fram i samarbete med andra kustkommuner i Göteborgsregionen samt Orust 
och Uddevalla. Arbetet består förenklat av sex gemensamma överenskommelser och en 
kartbild som illustrerar de strukturerande elementen i kustzonen. Den fördjupade 
strukturbilden ska fungera som ett stöd och sätter ramarna för avvägningar och 
prioriteringar i kommunernas planeringsarbete. Vidare visar den på de viljeinriktningar som 
ska utgöra grunden i varje kommuns fysiska planering och i den mellankommunala 
kustzonsplaneringen. Överenskommelserna består av en övergripande rubrik samt 
underpunkter som mer konkret beskriver kopplingen till kommunal planering och möjliga 
åtgärder. 
Kungsbackas kust och hav gränsar till Varberg i söder och Göteborg i norr och inom många 
frågor behöver kommunerna samarbeta, till exempel inom vattenförvaltning. Mer specifikt 
skulle det kunna handla om utökad dialog med grannkommunerna om marina 
områdesskydd eller infrastruktur för det marina friluftslivet. Allt fler olika anspråk på 
havsområdet innebär behov av planering och kunskap men en aktiv kommunal 
kustzonsplanering är en relativt ny företeelse och det finns därmed mycket att arbeta vidare 
med.  
Det finns fortfarande en stor kunskapsbrist kring våra marina områden och som regel bör 
försiktighet iakttas så att inte naturvärden och ekosystemtjänster tar skada av olika 
användningar.  
 
Materialförsörjning 
Kungsbacka har som expansiv kommun ett behov av byggmaterial till byggnader och 
infrastruktur. En väl genomtänkt materialförsörjningsplanering kan bidra till en minskad 
användning av naturgrus, att naturresurserna sand, grus och berg används på ett hållbart 
sätt, samt ett minskat behov av transporter. Detta är extra viktigt i tätbefolkade områden där 
konkurrensen om marken är stor. Att ta ansvar för kommunens behov av material kan 
innebära täkter i närområdet men samtidigt ska det inte stå i konflikt med regionens 
vattenförsörjningsplanering. 
Precis som med till exempel dricksvattenförsörjningen så kan man se materialförsörjningen 
som en regional fråga. Genom att gemensamt samarbeta för att få bästa möjliga lokalisering 
av nya täkter så kan transportbehoven och störningen minska. Behovet av ballast styrs 
framför allt av byggkonjunkturen och infrastruktursatsningar. För att en 
materialförsörjningsplan ska kunna vara ett kraftfullt stöd i planeringen ska flera 
överväganden göras och konsekvenserna av dessa studeras, vilket lämpligen görs inom 
ramen för mellankommunala samarbeten. Varje kommun kan verka för att cirkulära system 
kring materialhantering underlättas genom dialog med branschen och effektiv 
markanvändning. 
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Bebyggelse 
Riktlinjer för bebyggelse: 

• I utvecklingsorterna ska större delen av kommunens bebyggelseutveckling ske. Fler 
kommuninvånare ska ha nära till vardagsservice, rekreation, kultur och god 
kollektivtrafik.  

• Vi ska eftersträva god ljudkvalitet i utemiljöer vid skolor, förskolor och vårdlokaler. 
• System för dagvatten ska utformas så att de förbättrar vattenkvaliteten och minskar 

risken för översvämning. Dessa bör så långt som möjligt samordnas med ytor för 
rekreation och biologisk mångfald. 

• I första hand ska nya byggnader placeras på översvämningssäker marknivå och 
avsteg ska motiveras. I andra hand ska tekniska åtgärder användas som 
översvämningsskydd. 

• Vid förändring eller förnyelse av en plats ska kulturmiljövärden, inom området eller i 
dess direkta närhet, identifieras och analyseras så att hänsyn kan tas utifrån platsens 
förutsättningar. 

Kungsbacka kommuns mest framträdande karaktärsdrag är den långa kustremsan, 
jordbrukslandskapet, skogsområden och bitvis tät villabebyggelse. Kommunen som den ser 
ut i dag har vuxit fram under lång tid i samspel mellan naturen och människa. Flera 
värdefulla kulturmiljöer vittnar om kommunens rika historia. Vid förändring eller förnyelse 
av en plats ska kulturmiljövärden identifieras och analyseras. 
Kungsbacka kommun är en attraktiv kommun att bo i. Pendlingsavstånd till 
arbetsmarknaden i Göteborg och den långa kusten bidrar starkt till attraktiviteten. Det gör 
att både vår kustbygd och landsbygd är tätbebyggd jämfört med övriga halländska 
kommuner. Antalet förfrågningar om att bygga nya bostadshus på en ny plats utanför 
orterna är mycket högt i kommunen. Därför har vi tydliga riktlinjer som styr vilka 
förfrågningar som kan få godkänt utanför utvecklingsort för att styra mot en hållbar 
bostadsutveckling. 
De orter som har grundläggande service utvecklar vi vidare och de kallas utvecklingsorter. 
Kungsbacka stad, Anneberg och Åsa är prioriterade utvecklingsorter, dit den största delen 
av kommunens utveckling styrs. Den allra största delen av kommunens nya bebyggelse 
kommer att ske i Kungsbacka stad.  
Kungsbackas invånare ska ha tillgång till rekreationsytor och platser för möten och 
kulturupplevelser. För att invånare ska kunna mötas på jämlika villkor i alla åldrar är det 
viktigt att det finns god tillgång till offentliga rum och platser i olika delar av kommunen. 
Vid utemiljöer i anslutning till kommunal service eftersträvar kommunen god ljudkvalitet. 
I centrum är bebyggelsen tätast och här återfinns de flesta verksamheterna och utbudet av 
olika upplevelser.  Här kan fler attraktiva boenden skapas med närhet till vardagsservice, 
rekreation, kultur och god kollektivtrafik i utvecklingsorternas centrum. Här finns ett 
blandat bostadsutbud för att göra kvarboende i kommundelen möjligt.  
Vid all byggnation finns många säkerhetsaspekter att ta hänsyn till. För att minska risken för 
översvämning behöver vi smarta dagvattenlösningar som också kan förbättra 
vattenkvaliteten. Dessa bör så långt som möjligt samordnas med ytor för rekreation och 
biologisk mångfald. 
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Där risk för översvämning finns ska nya byggnader i första hand placeras på 
översvämningssäker marknivå. I andra hand ska tekniska åtgärder användas som 
översvämningsskydd. 
Kungsbacka kommun tillämpar kommunalt huvudmannaskap på allmänna platser inom 
Kungsbacka stad. Enskilt huvudmannaskap tillämpas generellt sett för allmänna platser i 
övriga utvecklingsorter. Inom nya detaljplaner på platser med komplex dagvattenhantering 
kan kommunalt huvudmannaskap eller delat huvudmannaskap tillämpas. 
 

Inom utvecklingsorter 
Riktlinjer inom utvecklingsorter: 

• Aktuella fördjupade översiktsplaner ska styra utvecklingen av prioriterade 
utvecklingsorter.  

• I centrum, centrumnära och stationsområden möjliggör vi att näringsliv, varierande 
boendeformer och rekreation blandas. Centrum ska vara tätare bebyggt än övriga 
delar av utvecklingsorten.  

• Vi arbetar för att allmänna platser, stråk och offentliga miljöer är trygga, säkra och 
tillgängliga för alla.   

• Förutsättningar för vardagsnära friluftsliv ska bevaras och utvecklas.  
• Gröna stråk och områden som är viktiga för den biologiska mångfalden ska värnas 

och utvecklas.  
• Inom utvecklingsorterna planeras nya bostadshus generellt genom detaljplan. Nya 

enstaka bostadshus kan prövas med förhandsbesked i lämpliga områden utanför 
planlagt område.  

• Verksamheter med liten omgivningspåverkan och många arbetstillfällen ska 
företrädesvis placeras inom utvecklingsorterna. 

Inom utvecklingsorterna, särskilt de prioriterade orterna, kommer större delen av 
nybyggnationen att ske. Mycket av bebyggelsen kommer att vara bostäder, men vi kommer 
också att behöva lokaler för kommersiell och kommunal service i centrala delar av 
utvecklingsorterna.  
Inom utvecklingsorter ska invånare ha tillgång till rekreationsytor och platser för möten och 
kulturupplevelser. För att invånare ska kunna mötas på jämlika villkor i alla åldrar är det 
viktigt att det finns god tillgång till trygga offentliga rum och platser i olika delar av 
kommunen.  
Här kan fler attraktiva boenden skapas med närhet till vardagsservice, rekreation, kultur och 
god kollektivtrafik i serviceorternas centrum. I centrum ska bebyggelsen vara tätast och här 
återfinns de flesta verksamheterna och utbudet av olika upplevelser. 
Vi ska fokusera på staden för att skapa förutsättningar för fler invånare, fler arbetstillfällen, 
större utbud, mångfald och puls. För att nå detta behöver Kungsbacka stad en blandning av 
många olika funktioner. Redan idag vet vi att ett stort antal äldreboenden kommer att 
behöva byggas under de kommande åren. Mycket pekar på att majoriteten av dessa behöver 
placeras i Kungsbacka stad. För skolorna finns det möjlighet att bygga nya på flera olika 
ställen i kommunen. Tanken med att prioritera tre av kommunens orter är att dessa orter ska 
växa så mycket att de kan kompletteras succesivt med kommunal service, till exempel en ny 
skola. 
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De yttre delarna av utvecklingsorterna domineras ofta av villabebyggelse men kan också 
innehålla icke störande verksamheter.  
På några ställen finns grupper med villor som inte regleras av detaljplan. Om området har 
god tillgång till vardagsservice och infrastruktur, kan dessa grupper med fördel 
kompletteras med några villor till. Var och hur många nya tomtplatser området tål, prövas i 
lokaliseringsstudie som beslutas i byggnadsnämnden. Därefter kan förhandsbesked ges. 
 
Fördjupningar för prioriterade orter 

I de tre prioriterade utvecklingsorterna Kungsbacka stad, Åsa och Anneberg kommer större 
delen av kommunens befolkningstillväxt att ske. Gemensamt för de tre är att de har stationer 
som erbjuder god kollektivtrafik. Utvecklingen i dessa orter är så viktig att det behöver 
utredas i en fördjupad översiktsplan som visar hur orten växer bäst. En fördjupning har 
redan tagits fram för Åsa antagen 2013 och för Kungsbacka stad, antagen 2009. 
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en ny fördjupad 
översiktsplan för Kungsbacka stad 2020-06-23. För Anneberg finns det en fördjupning av 
översiktsplanen som är framtagen 1995 och den bedöms inte vara aktuell. Vårt mål är att 
utvecklingen i alla de tre prioriterade utvecklingsorterna ska styras av en aktuell fördjupad 
översiktsplan. Översiktsplanens riktlinjer vägleder utformning av kommande fördjupningar. 

 
Kungsbacka stad  
Den nya fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad ska medverka till att uppfylla 
Kungsbacka Vision 2030 genom att utarbeta strategier för hur utveckling av mark- och 
vattenområden ska ske inom staden och fullfölja översiktsplanens intentioner. 
Närheten till havet och Kungsbackaån ger möjlighet till att skapa en attraktiv stad. I närhet 
till vatten finns goda möjligheter till rekreation. Kommunen är en kustkommun och kan 
staden dra större nytta av sitt vattennära läge kan det stärka stadens identitet och stärka dess 
attraktionskraft både som boendeort, besöksmål och för företagsetableringar. Skydd mot 
översvämningar blir en viktig fråga att hantera i arbetet med att vara en vattennära stad. 
Förutsättningarna för att anlägga en barriär i stadens södra del som skydd mot höga 
havsnivåer utreds i samband med att planen tas fram. 
Mer än hälften av de nytillkomna bostäderna i kommunen ska byggas i Kungsbacka stad i 
syfte att nyttja kommunens stationslägen för en hållbar utveckling. Kungsbacka station är 
stadens viktiga centralstation och i dess närhet ska staden kompletteras mest. Staden 
behöver byggas yteffektivt och tätt, men samtidigt erbjuda parker och naturområden för 
rekreation.  
Staden ska ge plats för ett växande näringsliv, både i stadens centrum och 
verksamhetsområden samt för kommunal service som förskolor, skolor och äldreboenden. 
En större stad får större utbud, mångfald och fler målpunkter och kan attrahera arbetskraft 
till kommunen och kan göra staden till ett attraktivt besöksmål. De centrala delarna i 
Kungsbacka stad ska serva hela kommunen. En stad som fungerar väl innebär många 
möjligheter till möten, både inomhus och utomhus. Staden behöver en gångvänlig 
stadskärna med många boende och olika typer av verksamheter.  
Inom Kungsbacka stad finns två pågående förstudier som ska inarbetas i den fördjupade 
översiktsplanen. De omfattar stora delar av staden i öster respektive ett större område i 
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söder. I öster pågår en förstudie för Forsbergen och Forsgårdens golfbana. Förstudiens 
målsättningar ligger i linje med den fördjupade översiktsplanens och ska ta hänsyn till en 
eventuell ny vägförbindelse mellan Forsvägen och Hedeleden. Om en vägförbindelse behövs 
avgörs i den fördjupade översiktsplanen. Det södra området avgränsas av Inlagsleden i norr 
och sträcker sig till det inre av Kungsbackafjorden. Uppdraget går ut på att framförallt 
möjliggöra vattennära rekreation, men också undersöka möjligheterna för verksamheter och 
service inom området. I det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan kommer 
kommunen att visa sin syn på hur riksintressen tillgodoses och miljökvalitetsnormen (MKN) 
följs.   
I staden finns många invånare som behöver och vill använda stadens service, för dem 
kommer staden vara ett vardagsrum med flera funktioner. I den växande staden kommer 
fler att verka och besöka därför är mobilitet en viktig fråga för att nå en levande stad.  
Statliga infrastrukturprojekt påverkar stadens utveckling ända in i kärnan. Trafikverket har 
tre viktiga pågående åtgärdsvalsstudier (ÅVS): 
- fyra spår genom staden mellan Kungsbacka station, Hede station och norrut 
- E6 och dess trafikplatser  
- åtgärdsvalsstudie som berör väg 158, som kommer att ansluta in i Kungsbacka stad.  
Därför finns i översiktsplanen utredningsområden för trafik avseende Säröleden och 
Västkustbanan. Dessa visar att kommunen har tagit höjd för att kunna genomföra 
åtgärderna.  
 
 
Anneberg  
Anneberg är en stationsort med stor möjlighet att utvecklas. Utredningsområdet för den 
fördjupade översiktsplanen sträcker sig väster om stationen upp i Skårbybergen. I arbetet 
med den fördjupade översiktsplanen ska kommunen utreda om det är rimligt att bebygga 
berget och ge fler möjlighet att bo nära stationen.   
Kungsbackaån är utöver stationen ortens stora tillgång. Dess vindlande flöde genom 
centrum ger möjlighet till rekreation och växt- och djurlivet i dess närhet är rikt. Ån innebär 
också utmaningar med bristande stabilitet och översvämningar.  
Genom Anneberg går också den statliga Älvsåkersvägen. Samhället ligger på båda sidor och 
behöver länka ihop norr med söder.  
Anneberg är en viktig plats för näringslivet och ska fortsätta vara det. Det kommer att vara 
viktigt att hitta nya ytor där verksamhetsområden kan ligga. 
 
Åsa  
November 2013 antog kommunfullmäktige fördjupningen av översiktsplanen för Åsa. Här 
finns ställningstaganden för Åsa tätort utifrån ett uppdrag som gavs i ÖP06. Syftet med den 
fördjupade översiktsplanen är främst att växa med fler bostäder och företag. 
 

Hänvisningar:  
- Mer om vilka allmänna intressen som ska beaktas vid planering av ny bebyggelse finns inom 

”Riksintressen samt andra värden och hänsyn” 
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Utanför utvecklingsort 
Riktlinjer utanför utvecklingsorter: 

• Areella näringar, småskalig kommersiell service, turism, friluftsliv och biologisk 
mångfald prioriteras. 

• Ny bostadsbebyggelse inom landsbygdsutveckling sker endast genom enstaka 
lokaliseringsprövningar (förhandsbesked) och ska i första hand ske 
genom komplettering där bebyggelse redan finns. Jordbrukslandskapet ska inte 
fragmenteras. 

• Inom kust- och landsbygd tillämpas restriktiv hållning till ny bostadsbebyggelse. 
• Inom utredningsområden för utvidgad utvecklingsort tillåts ingen ny bebyggelse 

innan beslut om kollektivtrafiklösning för väg 158 fattats. 
• Lygnern och Fjärås bräckas värde som dricksvattenresurs prioriteras framför andra 

konkurrerande intressen. 
• Stora Hornsjön och grundvattenförekomsten i Förlanda ska utredas som 

vattenskyddsområde.  
 

Kungsbacka kommuns mest framträdande karaktärsdrag är den långa kustremsan, 
jordbrukslandskapet, skogsområden och bitvis tät villabebyggelse.  
Östra delarna av Kungsbacka präglas av böljande jordbrukslandskap och en genuin 
bebyggelsemiljö där bebyggelsen är gles och vägarna följer landskapet på ett naturligt sätt. 
Landskapet som det ser ut i dag har vuxit fram under lång tid i samspel mellan naturen och 
människors brukande av jorden.    
Det nordhalländska kustlandskapet har fått sin karaktär genom långvarig och kontinuerligt 
brukande, exempelvis genom bete eller slåtter. Det har givit landskapet en prägel av kala 
berghällar, låg buskvegetation och ljung. I Kungsbacka finns många öar, bitvis en skärgård, 
och på flera ställen dominerar höglänt, bergig terräng som skjuter ut i havet och ger upphov 
till en påtagligt flikig topografi. Det finns även inslag av betad hagmark, speciellt på 
Onsalahalvön.  
Vi vill verka för en bättre balans mellan den expansiva västra delen av kommunen och den 
modest växande östra delen. I Kungsbacka får vi in många ansökningar om att bygga runt 
om i kommunen. Förutsättningarna för utveckling av kommunens lands- och kustbygd 
varierar beroende på områdets läge och förhållanden. Kommunen är mer tätbefolkad i de 
västra delarna än i de östra delarna, även om trycket att få bygga är hårt över hela 
kommunen. Efterfrågan på mark är i synnerhet störst i staden, i större tätorter och längs med 
kusten. Även i utkanten av våra tätorter som kan erbjuda service till invånarna är 
bebyggelsetrycket högt och ny bebyggelse kan påverka möjligheten till en långsiktigt hållbar 
tätortsutveckling. Det höga bebyggelsetrycket beror även på vårt läge i Göteborgsregionen 
och att vi ligger på pendlingsavstånd till Göteborg.  
Kungsbacka kommun har, utöver våra utvecklingsorter och naturområden, delats in i tre 
övergripande zoner; landsbygdsutveckling, landsbygd och kustbygd. De avvägningar och 
ställningstaganden som ligger till grund för bedömningar redovisas i följande text.  
Slutsatsen av bedömningarna redovisas i form av geografiska riktlinjer som ska vara ett stöd 
vid lokaliseringsprövningar av ny bebyggelse. Områden redovisas som vid en avvägning 
bedömts med restriktiv hållning till nya bostäder (kust- och landsbygd) respektive 
där nya enstaka bostäder i rätt lägen kan tillåtas (landsbygdsutveckling). 
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Landsbygdsutveckling 
Området för landsbygdsutveckling definieras i huvudsak av Kungsbackas östra kommundelar. 
På landsbygden kan avstånden vara längre och befolkningsunderlaget räcker inte till för att 
erbjuda invånarna kollektivtrafik och offentlig eller kommersiell service. En gles 
eller utspridd bebyggelse innebär högre kostnader för att upprätthålla den kommunala 
servicen, som exempelvis hemvård, renhållning, skolskjuts och skolor.  
Ny bebyggelse på landsbygden ska därför lokaliseras genom komplettering och användning 
av mark som redan är tagen i anspråk intill annan bebyggelse, i närheten av vägar och på ett 
sätt som ansluter till det historiska bebyggelsemönstret. På så vis kan också obebyggda delar 
av landskapet bevaras och redan gjorda investeringar i vägar och annan infrastruktur kan tas 
till vara på. Bebyggelsen ska utvecklas sammanhållet genom kompletteringar som inte 
utökar befintliga bebyggelsegrupper. Särskild hänsyn ska tas till jord- och skogsbruket så att 
inte tillkommande bebyggelse begränsar deras möjlighet att utvecklas.  
Nya bostäder och verksamheter på landsbygden har fördel av en lokalisering nära de 
allmänna vägarna, längsta avstånd ska vara som mest två kilometer. Gällinge, som har skola 
och lanthandel, är en viktig servicepunkt för denna del av landsbygden. 
I våra landsbygdsmiljöer ska inga större utbyggnader ske. En spridd bebyggelseutveckling i 
områden på landsbygden kan långsiktigt leda till ökade kostnader för kommunen vad gäller 
service till medborgarna. Det är inte tänkt att en utvidgad bebyggelse ska växa fram, utan 
sådan ska ske inom våra utvecklingsorter. I områden med konstaterat högt bebyggelsetryck 
kan kommunen behöva ta fram en lokaliseringsstudie för att kunna styra mot en hållbar 
bebyggelsestruktur. 
 
Kust- och landsbygd 
Kust- och landsbygd definieras av områden där bebyggelsetryck är starkt, som i huvudsak 
utgörs av mellanrummet kring våra utvecklingsorter, kustområdet, Onsalahalvön samt det 
storskaliga odlingslandskapet i Myra.  
Kommunen ska växa och utvecklas främst inom våra prioriterade utvecklingsorter. En 
utbyggnad utanför våra orter kan få omfattande ekonomiska konsekvenser för att kunna 
motsvara den kommunala servicen, en spridd bebyggelse bidrar inte till utveckling av 
hållbara strukturer gällande kollektivtrafik, kommunal service och tekniska system. Det är 
viktigt att vi inte steg för steg bygger bort orternas möjligheter att växa på ett ekonomiskt 
och miljömässigt hållbart sätt på lång sikt. Även enstaka enbostadshus behöver sättas i ett 
större perspektiv, då risken är stor att åtgärden kommer att upprepas med anledning av det 
starka bebyggelsetrycket. 
För att säkerställa en hållbar utveckling inom kust- och landsbygd behöver kommunen 
tillämpa en restriktiv hållning till nya bostadshus på nya platser. Detta eftersom ny 
bebyggelse riskerar att försvåra en ändamålsenlig användning och planläggning i framtiden. 
Tydliga gränser mot omgivande landskap är viktigt för utvecklingsorternas identitet. Ibland 
kan utvecklingsorter tendera att växa ihop och då är det viktigt att värna det mellanrum som 
finns kvar för att stärka kulturlandskapets läsbarhet. 
I de fall ny bebyggelse kan tillkomma utan föregående prövning i detaljplan, ska 
lokaliseringsprövning ske utifrån plan- och bygglagen och rekommendationerna i denna 
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översiktsplan. Kompletteringar får inte medföra krav på planläggning och ska vara 
avgränsad utifrån dess unika förutsättningar. 
Byggnadsnämnden har möjlighet att ta fram riktlinjer för hur dessa undantag ska tolkas för 
att underlätta avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen.  
 
Näringsliv utanför utvecklingsort 
Ett starkt näringsliv är viktigt för kommunen. Inom kust- och landsbygden kännetecknas 
näringslivet av företag inom jordbruket som bidrar till en levande landsbygd. Det finns en 
stor potential för att komplettera jord- och skogsbruket med lokal förädling och 
besöksnäringar samt utveckling av matturismen med exempelvis restauranger, caféer, 
gårdsbutiker och besöksgårdar. Företag som kompletterar jord- och skogsbruket ska 
prioriteras.  
Turism- och friluftsverksamheter är viktiga då de främjar landsbygdsutvecklingen och 
stärker kommunen. Vid kust- och friluftscentra samt längs de stora vandrings- och 
cykellederna är förutsättningarna för näringsliv goda och kommunen uppmuntrar till 
etablering här. Kustcentra återfinns också i utvecklingsorter och även här främjas etablering 
av turismrelaterat näringsliv som stärker kustens attraktivitet. 
Vi behöver även pröva om småskalig kommersiell service som kan bidra till en levande 
landsbygd, till exempel lanthandel eller bageri, är lämpliga med hänsyn till transporter på 
små vägar, områdets förutsättningar och verksamhetens omgivningspåverkan med mera. 
Större verksamheter prövar vi vanligen genom detaljplan i antingen en utvecklingsort eller 
ett verksamhetsområde. Företag som är transportintensiva, störande eller med annan 
omgivningspåverkan, som åkerier och stora lager, ska lokaliseras till utpekade 
verksamhetsområden. Företag med många besökare, kunder eller anställda ska ligga med 
god tillgång till kollektivtrafik inom våra orter för att verksamheten ska kunna utvecklas 
hållbart. 
Vid lokalisering är det viktiga att väga in aspekter som återanvändning av jordbrukets 
överblivna ekonomibyggnader, förhållanden till infrastruktur, kommunal service, hänsyn till 
landskapsbild samt miljöaspekter. Särskild hänsyn ska tas till att företagen integreras med 
befintlig bebyggelse och utgör ett naturligt inslag i bebyggelsemiljön. 
 
Vattenförsörjning  
Ett första steg mot en hållbar vattenförsörjning är att peka ut de vattenresurser som är 
särskilt viktiga för dricksvattenförsörjningen i dag och i framtiden. De vattenresurserna ges 
oftast ett skydd i form av ett vattenskyddsområde.  
I kommunens dricksvattenförsörjningsplan bedöms Stora Hornsjön som skyddsvärd och är 
den vattenresurs som efter Fjärås Bräcka har störst kapacitet. Sjön skulle normalt ensam 
kunna försörja hela kommunen med dricksvatten. I dagsläget finns det inget som hotar att 
påverka resursen. Möjliga hot, så som nyetablering av verksamheter med utsläpp bör 
placeras utanför sjöns påverkansområde. Ett framtida vattenskyddsområde bör upprättas i 
samråd med Marks kommun och Varbergs kommun. 
I dricksvattenförsörjningsplanen pekas även en grundvattenförekomst i Förlanda ut som 
potentiell dricksvattentäkt. Området har goda uttagsmöjligheter och det finns även 
möjligheter att förstärka kapaciteten med konstgjord infiltration av vatten från Löftaån. 
Möjligheterna att använda förekomsten som dricksvattentäkt behöver utredas vidare men 
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rekommendationen enligt dricksvattenförsörjningsplanen är att upprätta ett 
vattenskyddsområde. 
Dricksvatten är även en regional fråga och flera kommuner inom Göteborgsregionen och i 
Halland samarbetar över kommungränserna för att gemensamt säkra 
dricksvattenförsörjningen vid eventuella driftstopp.  
 
Hänvisning:  

- Läs mer om vattenskyddsområden under kapitlet Naturresurser som finns under 
Riksintressen samt andra värden och hänsyn. 

 
Utredningsområde för utvidgad utvecklingsort 
Vi arbetar för åtgärder som möjliggör snabba personresor i stråket Säröleden. När de snabba 
personresorna fungerar och nya resecentrum anlagts i Kullavik och Särö kan dessa orter 
utvecklas öster om Säröleden. Fokus kommer att ligga på att nyttja närheten till resecentrum 
och bygga en blandning av bostäder, arbetsplatser och service.  
Marken nära ett resecentrum har stor potential att utvecklas med både bostäder och 
verksamheter av framförallt centrumkaraktär. Syftet är att spara marken för framtida 
planläggning. 
 
Hänvisningar:  

- Mer om vilka allmänna intressen som ska beaktas vid planering av ny bebyggelse finns inom 
”Riksintressen samt andra värden och hänsyn” 

 

Verksamhetsområden  
Riktlinjer för verksamhetsområden: 

• Verksamhetsområden ska ge plats åt både näringslivets behov och kommunala 
verksamheter som inte kan placeras i närheten av bostäder. 

• Transportintensiv eller på annat sätt störande verksamhet ska lokaliseras i anslutning 
till E6 och Västkustbanan. 

 
Näringslivet har delvis sin plats i verksamhetsområden, där verksamheter som inte kan 
samlokaliseras med bostäder placeras. Förutom näringslivet ger verksamhetsområden plats 
för kommunala viktiga verksamheter. 
Fjärås och Frillesås verksamhetsområden är strategiskt belägna med närheten till E6. 
Områdena är lämpliga för verksamheter som är transportintensiva, störande eller med 
annan omgivningspåverkan. Att samla verksamheter till dessa område är både 
resurseffektivt då det kan dra nytta av den utbyggda infrastrukturen samtidigt som avstånd 
till bostäder kan hållas. Det ger även företag utrymme att växa och expandera sin 
verksamhet. Trafiksäkerheten i samhällen ökar om tunga fordon kan hållas utanför 
tätorterna. Om transportsträckorna effektiviseras och kortas förbättras även den lokala och 
den globala miljön.  
Öster om Kungsbacka stad och Anneberg finns återvinningscentralen Barnamossen. 
Området har tidigare fungerat som deponi och etappvis sluttäckning av området pågår.  
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Hänvisningar:  

- Mer om vilka allmänna intressen som ska beaktas vid planering av ny bebyggelse finns inom 
”Riksintressen samt andra värden och hänsyn” 

 

Natur och friluftsliv 
I många fall sammanfaller områden med höga naturvärden med områden som har höga 
friluftsvärden. Det kan röra sig om större naturreservat så som Sandsjöbacka och 
Kungsbackafjorden som båda är populära friluftsområden men även har mycket höga 
naturvärden. Sandsjöbacka ingår som en viktig länk i den gröna infrastruktur som börjar i 
Göteborg, går via Mölndal och vidare ut mot kusten vid Malevik.  
Friluftsliv behöver beskrivas utifrån flera teman- större friluftsområden, tätortsnära 
friluftsliv och vandrings- och cykelleder. Gemensamt är att de innebär vistelse utomhus i 
natur- och/eller kulturlandskap, med mål som välbefinnande och naturupplevelser, utan 
krav på tävling. Friluftsliv innebär bland annat möjlighet till avkoppling, naturupplevelser, 
frisk luft, spänning och motion. 
Styrande dokument inom området friluftsliv är: Strategi för tätortsnära friluftsliv, 
Kungsbacka kommuns gång- och cykelstrategi och Idrottsprogram för god folkhälsa.   
Kommunen ska bidra till att viktiga områden för friluftsliv och naturvärden bevaras och vid 
behov utvecklas för kommande generationer.    
 

Grön infrastruktur 
Riktlinjer för grön infrastruktur: 

• Vi ska säkerställa invånarnas tillgång till en sammanhängande grön infrastruktur av 
parker, natur och rekreationsområden.  

• Viktiga biologiska spridningssamband ska bevaras och förstärkas både i tätorterna 
och på landsbygden.  

• Inom ytor för grön infrastruktur ska friluftsliv, turism, biologisk mångfald och areella 
näringar prioriteras. Generellt tillåts ingen ny bostadsbebyggelse.   

Grön infrastruktur är mark- eller vattenområden som knyter ihop och skapar struktur och 
kontinuitet i naturområden. Grön infrastruktur är viktig för att bevara långsiktigt hållbara 
populationer av växter och djur men också för att ge människor möjlighet till rekreation och 
kunna nyttja ytor för sociala aktiviteter. Arbete med grön infrastruktur består av miljöer 
både på land och i vatten och innebär att ta ett helhetsgrepp och att ha ett 
landskapsperspektiv vid fysisk planering och naturvårdsarbete.  
Förlusten av arter och deras livsmiljöer är ett av vår tids största miljöproblem. Därför är det 
viktigt att veta var det finns sammanhängande naturområden där växter och djur kan leva, 
föröka sig och spridas vidare.  
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I första hand ska exploatering undvikas i områden som är viktiga för den gröna 
infrastrukturen eller områden med höga naturvärden, vilket säkerställs inom riktlinjer inom 
kapitlet användning av mark och vatten. Höga naturvärden illustreras i kartskiktet med 
samma namn och utgörs av klass 1 och 2 enligt svensk standard. För bibehållen funktion 
måste även hänsyn tas till områden som inte utgör värdekärnor för biologisk mångfald men 
som möjliggör viktiga funktioner i ekosystemen. Sådana områden kan till exempel vara de 
som identifieras innehålla påtagligt (klass 3) eller visst naturvärde (klass 4). Men även då stor 
miljöhänsyn tas vid exploateringar uppstår ibland negativa konsekvenser för naturmiljön. 
Denna påverkan kan delvis uppvägas genom kompensationsåtgärder. Ett vanligt arbetssätt 
är att använda sig av skadelindringhierarkin eller motsvarande.  

Kompensationstrappan - illustration från Boverket 

Ekologisk kompensation kan till exempel ske genom skötselåtgärder, restaurering av 
skadade miljöer, skapande av nya livsmiljöer eller genom att långsiktigt skydda 
naturområden som tidigare saknat skydd. Kommunen bör utveckla arbetssätt och 
vägledning i den fortsatta översiktliga planeringen för att säkerställa att värdefulla 
naturmiljöer och ekosystemtjänster inte utarmas över tid. 
Kartskiktet för grön infrastruktur utgör ett urval av de viktigaste och största grönstråken 
som ofta sammanfaller med områdesskydd och riksintresseområden. Utöver de utpekade 
stråken är kommunen full av andra samband inom grön infrastruktur. Alla spelar en mer 
eller mindre viktig roll för att koppla samman landskapet på lokal och regional nivå.  
I området runt de tre sjöarna Lygnern, Sundsjön och Stensjön finns det en variation i 
naturtyper med bland annat ädellövskogar, barrskogar, betesmarker och branta klippor 
vilket gynnar den biologiska mångfalden. För att området ska kunna bibehålla sitt värde för 
framtiden är det viktigt att den exploatering som sker inte bygger bort spridningsvägar, 
skadar naturvärden eller begränsar områdets stora friluftsvärden. I området finns sannolikt 
stora möjligheter att utveckla friluftslivet och naturturismen. Lygnernområdet har 
kopplingar till Tjolöholm på landskapsnivå som också är ett större sammanhängande natur- 
och friluftslivsområde med höga värden.  
Sandsjöbacka är Hallands största naturreservat på land. Grönområdet som reservatet utgör 
fyller en viktig funktion i den så kallade Änggården-Sandsjöbackakilen, som är den gröna 
kilen som kopplar samman Kungsbacka med Mölndal och Göteborg väster om väg E6.  
Kungsbackas kustlinje är variationsrik och hyser höga naturvärden både på land och i 
vattnet. Kusten och havet lockar också för en mängd olika friluftslivsaktiviteter, vilket 
medför att vi måste värna och utveckla dess värden.  
Området kring Stora Hornsjön utgör i flera delar ett typiskt halländskt skogsområde med 
bland annat bokskogar med lång kontinuitet. Området är en del av ett större men 
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fragmenterat landskap som påminner om till exempel Åkulla i Varberg. Skogarna och 
sjöarna runt Stora Hornsjön är populära utflyktsmål.  
 
Hänvisningar: 

− Mer om vilka allmänna intressen som ska beaktas vid planering av natur och friluftsliv finns 
inom ”Riksintressen samt andra värden och hänsyn” 

 

Friluftsliv 
Riktlinjer för friluftsliv: 

• Vi ska i samarbete med andra aktörer aktivt verka för att utveckla både befintliga och 
nya friluftsområden samt vandrings- och cykelleder för friluftsliv. 

• Vi ska arbeta för en mellankommunal samverkan kring gemensamma natur- och 
friluftsområden.  

• Gröna stråk och områden som är viktiga för friluftslivet ska bevaras och utvecklas 
både i utvecklingsorterna och på landsbygden.  

• Vår fysiska planering ska bidra till att den faktiska och upplevda tillgängligheten till 
Kungsbackas vattenmiljöer ökar.  

• Vid kustcentra ska det vara möjligt att etablera verksamheter som ökar kustens 
attraktivitet. 

Ett friluftsområde är ett område för vistelse utomhus i natur- och/eller kulturlandskap, med 
mål som välbefinnande och naturupplevelser, utan krav på tävling. Friluftsliv innebär bland 
annat möjlighet till avkoppling, naturupplevelser, frisk luft, spänning och motion. Med 
begreppet friluftsliv ingår vistelse utomhus både i staden och på landsbygden, det vill säga 
både i den bostadsnära parken och i stora naturområden. I Kungsbacka ska det vara enkelt 
att komma ut och vistas i naturen eller i parker. I kommunen finns det goda förutsättningar 
för ett givande friluftsliv under hela året, med rekreationsvärden kopplade till natur både på 
land och i vattenmiljöer. Utpekade friluftscentra utgör viktiga utgångspunkter för 
kommunens friluftsliv och turism men det finns givetvis fler målpunkter för friluftsliv i 
kommunen. I takt med att kommunen växer måste utpekade områden och andra 
friluftsområden utvecklas för att fortsätta vara attraktiva med ett högre besökstryck. Det kan 
handla om att förbättra möjligheten att besöka platserna utan bil eller att skapa utrymme för 
en ökad service på plats.  
För många är de bostadsnära grönområdena, det vill säga, grönområden inom gångavstånd, 
de absolut viktigaste. För att uppmuntra friluftslivet nära tätorten behöver kommunen göra 
de tätortsnära grönområdena mer tillgängliga samt skapa inbjudande och trygga allmänna 
platser så som lekplatser. Närhet till små och stora områden av olika karaktär är avgörande 
för en aktiv livsstil och har positiv inverkan på bland annat fysisk och psykisk hälsa. 
Genom kommunen sträcker sig två regionala friluftsleder, cykelleden Kattegattleden och 
vandringsleden Hallandsleden. Det finns goda förutsättningar att utveckla våra friluftsleder 
ytterligare. Genom att utveckla friluftsområden och leder skapar vi besöksmål för 
kommuninvånare och turister. Det ger förutsättningar för näringslivet i form av 
övernattningsverksamhet och uthyrning av utrustning.   
För friluftscentra för Tjolöholm finns en fördjupad översiktsplan. 
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Hänvisningar 

- Mer om Tjolöholms fördjupade översiktsplan finns under ”Fördjupningar av översiktsplanen”  
 
 
Kusten 
Kusten är en viktig tillgång i Kungsbacka kommun, attraktiv för både besökare och invånare. 
Här spelar gästhamnarna och andra kustrelaterade besöksmål en viktig roll. Kommunen har 
en positiv inställning till utveckling som gör det attraktivt att vistas i och runt kusten. Syftet 
är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen av kusten. 
Turism- och friluftsverksamheter är viktiga då de främjar kustens attraktivitet och stärker 
kommunen. Vid kustcentra är förutsättningarna för näringsliv goda och kommunen 
uppmuntrar här till etableringar.  
Aspekter som är viktiga att väga in vid lokalisering kan vara förhållanden till infrastruktur, 
kommunal service, hänsyn till landskapsbild och miljöaspekter. Särskild hänsyn ska tas till 
att verksamheter kan integreras med befintlig bebyggelse och utgör ett naturligt inslag i 
bebyggelsemiljön.  
Vid utveckling av kustcentra är det viktigt att exploateringen inte påverkar kustens unika 
naturvärden negativt. En koncentration av bryggor till några få centra kan i många fall vara 
bättre för de marina naturvärdena än att sprida ut dem längs med hela kusten. De utpekade 
kustcentren ligger till stor del inom strandskyddat område vilket innebär att en utveckling 
av ett kustcentrum vanligtvis kommer att kräva en dispens eller ett upphävande av 
strandskyddet i detaljplan. 
 
Hänvisningar 

− Mer om vilka allmänna intressen som ska beaktas vid planering av natur och friluftsliv finns 
inom ”Riksintressen samt andra värden och hänsyn” 

 

Vattenmiljöer 
Riktlinjer för vattenmiljöer: 

• Vattenstatusen i kommunens sjöar, vattendrag och marina områden ska vara god. I 
de fall statusen är sämre än god ska lokala åtgärdsprogram upprättas.  

Kusten och havet 
Kungsbacka har en lång kuststräcka och västkustens unika skärgårdsmiljö har sin södra 
utpost i kommunen. De marina miljöerna har stor artrikedom och bidrar med flera viktiga 
ekosystemtjänster. Det är många intressen som gör anspråk på kusten och havet, en del kan 
fungera tillsammans och andra är konkurrerande. Kungsbackas kustvatten påverkas av 
aktiviteter och utsläpp från land och åtgärder i kustbandet. Kommunens kustvatten är 
uppdelade på flera olika vattenförekomster, alla har en så kallad miljökvalitetsnorm som är 
juridiskt bindande enligt miljöbalken och som ska uppnås i syfte att nå målen med 
välmående vatten. Vattensystemen följer inte våra administrativa kommun- och länsgränser 
och i Kungsbacka delar vi många vatten med andra kommuner. För att uppnå 
miljökvalitetsnormerna krävs ett utvecklat samarbete över administrativa gränser, till 
exempel genom befintliga vattenråd och kustzonssamverkan. Kungsbackas kuststräcka 
gränsar till kusten i Göteborg och Varbergs kommun. En statlig havsplanering pågår men 
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ännu finns inga beslutade havsplaner. Utanför Kungsbackas kust föreslås att intressen som 
sjöfart, yrkesfiske, naturvärden och försvar samsas eller inom vissa ytor enskilt prioriteras.   
Kungsbacka kommun har mycket varierade och värdefulla marina naturmiljöer. Här finns 
allt från grunda livsmiljöer närmast kusten till djupa miljöer ner mot 100 meters djup. 
Grundområden närmast land är mycket värdefulla i sin helhet och fungerar som havets 
barnkammare. Närmast land finns betydande ytor med grunda ler- och sandbottnar. 
Bottnarna har en stor mångfald av arter, habitat och funktioner. De har en hög biologisk 
betydelse som bland annat lek-, uppväxt- och födosöksområde för ett flertal arter. Grunda 
bottnar (0–6 meters djup) längs västkusten utgör ca 1 procent av västerhavet och är mycket 
viktiga som uppväxt- och födosöksområde.  
En av de viktigaste naturtyperna är ålgräsängar, vilka utgör grunden för mycket artrika och 
produktiva ekosystem. Förutom att vara en viktig livsmiljö för marina arter, så stabiliserar 
ålgräsängar bottensedimenten och dämpar vågor och strömmar. Det skyddar stränder mot 
erosion och gör vattnet klarare. Ålgräs tar även upp näringsämnen ur vattnet och minskar på 
så vis effekterna av övergödning. Stora mängder kol tas också upp och lagras i ålgräsängar, 
vilket bidrar till att minska klimatförändringar. 
De så kallade utsjöbankarna i kommunen är grundområden långt ifrån land med mycket 
höga biologiska värden. Det mest kända är Fladen, men de finns även andra områden som 
Kummelbank, Lången och Rövaren. Utsjöbankarna kan förenklat ses som undervattensöar 
som reser sig från omgivande bottnar. De består ofta av en varierad bottentopografi och 
substratsammansättning (block, sten, grus, skalgrus, sand, silt och lera). Vattnet har i 
allmänhet högre salthalt och är klarare än inne vid kusten. Bottenströmmar och vågor är 
stundom mycket starka och håller framförallt de grundare delarna fria från sedimentation. 
Sammanlagt medför detta att ett stort antal olika livsmiljöer finns. Floran på utsjöbankarna 
är betydligt rikare än den mer kustnära floran längs hallandskusten. 
  
Sjöar och vattendrag 
Kungsbacka har hundratals sjöar och vattendrag. Det finns ett rikt växt- och djurliv i dessa 
vatten och de fyller en viktig funktion för det rörliga friluftslivet med båtliv, fritidsfiske och 
bad.  
Många av våra sjöar och vattendrag är dessvärre negativt påverkade av mänskliga 
aktiviteter, vilket bland annat har skapat problem med för höga halter av näringsämnen och 
miljögifter. Vattendragen och sjöarna har en så kallad miljökvalitetsnorm som är juridiskt 
bindande enligt miljöbalken och som ska uppnås i syfte att nå målen med välmående vatten. 
För vissa sjöar och vattendrag finns det behov av att utveckla speciella program med riktade 
åtgärder för att uppnå en tillräckligt bra status. Åtgärder för att uppnå en god vattenstatus är 
nödvändiga för att säkerställa en grön infrastruktur för vattenanknutna miljöer. 
Många av kommunens vattendrag har höga naturvärden. Det är inte bara vattenmiljön som 
är viktig utan även vattenfårans närområde utgörs ofta av naturtyper med hög biologisk 
mångfald. Det är bland annat viktigt att värna vattnets naturliga fluktuationer och 
vattendragens så kallade svämplan som levererar många ekosystemtjänster och är viktiga för 
vattendragets karaktär. Kungsbacka hyser ett antal arter som är ovanliga i Sverige som 
helhet och därför brukar man ange att Kungsbacka har ett nationellt ansvar för bevarande av 
vissa arter knutna till vatten, exempel på detta är havsnejonöga och atlantlax.  
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Hänvisningar: 

− Mer om vilka allmänna intressen som ska beaktas vid planering av natur och friluftsliv finns 
inom ”Riksintressen samt andra värden och hänsyn” 

 

Trafik 
Riktlinjer för trafik: 

• Vi arbetar för fler spår vilket ger ökad kapacitet och robusthet på Västkustbanan. 
• Vi arbetar för ökad framkomlighet på E6. 
• Vi arbetar för ett ökat utbud av attraktiv kollektivtrafik och infrastruktur mellan 

kommunens utvecklingsorter samt över kommungränser. 
• Vi arbetar för åtgärder som möjliggör snabba personresor på Säröleden (väg 158). 
• Vi arbetar för attraktiva gång- och cykelvägar med hög framkomlighet, säkerhet och 

komfort inom och mellan utvecklingsorter såväl som över kommungränser.  
• Trafiksystemet i Kungsbacka stad är hållbart och möter kommuninvånarnas behov 

av effektiva transporter. 
 
Många faktorer påverkar vårt sätt att förflytta oss i trafiksystemet. Vi är alla olika med olika 
förutsättningar och behov av mobilitet. Våra val av färdmedel påverkas av strukturer som 
var vi bor, arbetar, går i skolan eller handlar men också av utbud och standard på 
infrastrukturen. Aktörer som staten, regionen, kommunen reglerar, planerar och 
tillhandahåller infrastruktur medan kollektivtrafikmyndigheter och godstransportbolag 
tillhandahåller tjänster. 
Vi behöver ett trafiksystem som möter människors behov av tidseffektiva resor utifrån 
livssituation i ett robust trafiksystem som man vågar lita på, som klarar störningar och är 
driftsäkert. Resor tillåts vara en blandning av flera olika trafikslag och resorna ska utföras i 
en långsiktigt hållbar trafikmiljö utifrån trafiksäkerhet, trygghet, miljökvalitet, 
markanvändning och energieffektivitet. Trafiksystemet behöver också tillgodose 
näringslivets behov av transporter för arbetskraft och varor. 
 
Ansvar för trafiksystemet 
I kommunen finns det statlig, kommunal och enskild infrastruktur. Järnvägen som går 
igenom kommunen är en del av Västkustbanan som är statlig. I kommunen har vi de fyra 
tågstationerna Anneberg, Hede, Kungsbacka och Åsa station. Kommunen är väghållare och 
ansvarar för i stort sett hela vägnätet inom Kungsbacka stad. Utanför staden är det 
Trafikverket som är väghållare för det övergripande vägnätet och enskilda väghållare 
ansvarar för mindre vägar och gator. För att skapa samsyn kring infrastrukturbehoven 
samverkar kommunen med Trafikverket. I den kommunala planeringen är det viktigt att ta 
höjd för att vägar och järnvägar kan behöva byggas ut i framtiden. Innan eventuella beslut 
om att bygga ut vägar eller järnvägar behöver vi fördjupade utredningar om nyttor och 
konsekvenser. 
 
Förutsättningar för arbets- och studiependling i Göteborgsregionen 
Kungsbacka har en stor andel invånare som arbetspendlar till Göteborg antingen via 
Västkustbanan, E6 eller Säröleden. Göteborg med omkringliggande kommuner tillhör en 
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region som växer kraftigt även i ett internationellt perspektiv. Redan till 2030 bedöms 
befolkningen i arbetsmarknadsregionen ha ökat med 25 procent och fram till 2040 med cirka 
40 procent. Dagligen pendlar cirka 120 000 personer in till Göteborg och 50 000 personer 
pendlar ut. Göteborgs stad förväntas växa med 150 000 invånare fram till 2035. För att kunna 
skapa tillgänglighet för sina invånare vill Göteborg satsa på att skapa goda förbindelser till 
fots, med cykel och med kollektivtrafik.  
 
Arbets- och studiependling i framtiden 
För att skapa bra och snabba pendlingsmöjligheter för våra invånare behöver Kungsbacka ta 
hänsyn till de förutsättningar Göteborg och regionen skapar. Platsbristen i trafiksystemet i 
och till Göteborg är det som är mest begränsande när det gäller att transportera en växande 
befolkning. Våra strategier inom trafik inför 2040 rekommenderar de trafikslag som är minst 
utrymmeskrävande. Genom att välja ett trafiksystem som inte är ytkrävande kan 
Kungsbacka svara upp till invånarnas transportbehov samtidigt som kommunen anpassar 
sig till en växande region. Åtgärder behövs i stråket Kungsbacka-Göteborg där en utbyggnad 
av stationen i Kungsbacka stad är den åtgärd som har högst prioritet. Trafikverket har 
identifierat att det i framtiden behövs fyra spår i stråket Kungsbacka-Göteborg. En 
prioritering av Västkustbanan bidrar till ökad framkomlighet på E6 för de som behöver 
använda bil och lastbil för sina resor och transporter. Det är tänkbart att Västkustbanan i 
framtiden ska tillgodose behovet av internationella fjärresor på stråket Oslo-Göteborg-
Malmö-Köpenhamn-Hamburg. 
 
Resor längs Säröleden 
Säröleden har nationell betydelse och är ett viktigt trafikstråk mellan Kungsbacka och 
Göteborg. Längs stråket har områden utvecklats kraftigt med både bostäder och 
verksamheter och har stor potential att utvecklas ytterligare. Stråkets roll i trafiksystemet 
måste ses i ett större sammanhang och befolkningsutvecklingen i regionen kräver 
infrastruktur för att möta behovet av effektiva persontransporter. Kungsbacka reserverar 
därför mark för ändamålet. 
 
Utveckling av stark kollektivtrafik  
Genom att arbeta för att kollektivtrafiken stärks på Västkustbanan och längs Säröleden 
skapar vi attraktiva och snabba pendlingsmöjligheter mellan Kungsbacka och Göteborg. 
Genom att vi bygger fler bostäder och arbetsplatser i Kungsbacka stad, stationsorterna och 
utvecklingsorterna ökar befolkningsunderlaget i kollektivtrafikstråken vilket möjliggör 
effektivare kollektivtrafik.  
Attraktiva och trygga stationsområden är en förutsättning för att fler ska välja att åka 
kollektivt. Stationsområdet ska inte bara fungera som en punkt för byte mellan olika 
trafikslag utan även erbjuda service och arbetsplatser. Kungsbacka växer och Kungsbacka 
station stärker därmed sin roll som kommunens huvudstation.  
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Kartbilden visar starka och mycket starka kollektivtrafikstråk samt stationerna inom Kungsbacka 
kommun.  

 

Övergripande gång- och cykelvägnät  
Kommunens planering ska inriktas på att göra det mer attraktivt att gå och cykla. Cykeln 
som transportmedel är miljövänligt och bidrar till bättre folkhälsa. Cykeln är ett 
utrymmessnålt transportmedel och en viktig pusselbit för den hållbara mobiliteten. För 
kortare resor är det oftast det snabbaste och smidigaste alternativet. Det övergripande gång- 
och cykelvägnätet i kommunen är relativt heltäckande men behöver kompletteras för att 
samtliga tätorter ska vara sammankopplade med Kungsbacka stad. Vi ska även arbeta för att 
höja attraktiviteten på det befintliga nätet. Gång- och cykelvägar till skolor och 
fritidsanläggningar är prioriterade så att barn och ungdomar själva kan ta sig fram på ett 
trafiksäkert sätt. 
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Trafik i Kungsbacka stad 
Trafiken i Kungsbacka stad utreds och beskrivs i fördjupad översiktsplan Kungsbacka stad. 
 
Hänvisningar 

− Mer om vilka allmänna intressen som ska beaktas vid planering av trafiken finns inom 
”Riksintressen samt andra värden och hänsyn” 

Fördjupningar av översiktsplanen 
Utöver själva översiktsplanen finns ett antal gällande fördjupade översiktsplaner i 
Kungsbacka kommun. En fördjupning används för att utreda samband, åtgärder och 
konsekvenser inom ett mer avgränsat geografiskt område och med betydligt högre 
detaljeringsgrad, än den kommuntäckande översiktsplanen. 
I dessa finns rekommendationer om mark- och vattenanvändningen som fortsätter att gälla 
tillsammans med redovisningen i denna översiktsplan. Fördjupningarna ska vara ett verktyg 
i kommunens arbete med detaljplaner och bygglov. 
 

• Kungsbacka stad 2020 

Den 6 juni 2009 antog kommunfullmäktige fördjupning av översiktsplanen för 
Kungsbacka stad. 
Här finns ställningstaganden för Kungsbacka och Hanhals eftersom fördjupningen 
enligt ÖP06 skulle utreda förutsättningarna för Hanhals att bli en del av staden. 
Inriktningen blev att Hanhals inte ska bli en del av staden eftersom det fanns många 
mycket mer centrala områden att bygga på. I den fördjupade översiktsplanen 
framgår var bostäder och företag planeras i staden fram till 2020. 

• Fördjupad översiktsplan Åsa 

Den 12 november 2013 antog kommunfullmäktige fördjupning av översiktsplanen för 
Åsa.  
Fördjupningen avser ställningstaganden för Åsa tätort utifrån ett uppdrag som gavs i 
ÖP06. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är främst att växa med fler 
bostäder och företag. 

• Fördjupad översiktsplan Tjolöholm  

Den 14 oktober 2008 antog kommunfullmäktige fördjupning av översiktsplanen för 
Tjolöholm. 
Fördjupningen av översiktsplanen för Tjolöholm avser att natur-, kultur- och 
fritidsliv ska bevaras och ges skydd samtidigt som Tjolöholms skall få utvecklas. 

• Tillägg för vindkraft – antagen 2012-04-10 

Den 10 april 2012 antog kommunfullmäktige översiktsplanen för vindkraft som är ett 
tillägg till den kommunövergripande översiktsplanen från 2006. 
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Syftet med översiktsplan för vindkraft är att redovisa förutsättningarna för vindkraft 
i Kungsbacka kommun samt visa hur kommunen ställer sig till lokalisering av 
vindkraft till havs, vid kusten, i slättbygden och i inlandet. 
 

För mer aktuell information om fördjupade översiktsplaner se Kungsbacka kommuns hemsida. 
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Miljökonsekvensbeskrivning med 
hållbarhetsbedömning 
Sammanfattning och samlad bedömning 
Förslaget till ny översiktsplan fokuserar på att utveckla bebyggelsen i de tre prioriterade 
utvecklingsorterna. Strategierna i planförslaget medför både positiva och negativa 
konsekvenser men i jämförelsen med andra alternativ bedöms det skapa de bästa 
förutsättningarna för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.  
Planförslaget med tillhörande riktlinjer för bland annat bebyggelse, trafik, 
dagvattenhantering och naturvärden bedöms generellt hantera de negativa 
miljökonsekvenser en befolkningstillväxt kan medföra. Nollalternativet, vilket utgörs av 
gällande översiktsplan från 2006 (ÖP06), resulterar i liknande konsekvenser för miljön men 
det har inte lika tydliga strategier gällande lokalisering till stationsorter vilket möjliggör en 
större spridning av bebyggelsen. Jämfört med nollalternativet innehåller planförslaget ett 
bättre omhändertagande av aktuella frågeställningar rörande ett förändrat klimat, 
jordbruksmarkens värde, transporter och grön infrastruktur.  
När kommunen växer kan det medföra en rad miljökonsekvenser. 
Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar konsekvenser av planförslaget inom en rad olika 
påverkansområden samt jämför planförslaget gentemot andra utvecklingsmönster. Inom 
några påverkansområden bedöms det finnas en risk för betydande påverkan vilket har 
inneburit att ämnesområdena enligt punktlistan nedan har studerats mer ingående. Likt 
många globala miljöproblem är det risker som sker samlat över tid och som innebär 
försämringar. Sådana kumulativa effekter är många gånger svårhanterliga och behöver 
uppmärksammas och kontrolleras på övergripande nivå.  

• Påverkan på vatten, kvalitet och kvantitet samt miljökvalitetsnormer för vatten 
• Resursanvändning, med fokus på jordbruksmark 
• Förändrat klimat, vilket leder till översvämningsproblematik som följd 
• Trafik och transporter, dess påverkan på bland annat buller, klimat och möjligheten 

till hållbara kommunikationer 
Kommunen har redovisat i vilken riktning som planförslaget påverkar de globala 
hållbarhetsmålen. Det ger en bild av översiktsplanens konsekvenser för fler aspekter än de 
miljömässiga, bland annat hur översiktsplanen påverkar sociala samhällsplaneringsaspekter. 
En samlad bedömning är att planförslaget innebär en rad utmaningar, framförallt inom 
områdena som bedöms innebära en betydande påverkan. Det innebär att ett kontinuerligt 
arbete med uppföljning och åtgärder är nödvändigt för att minimera de negativa 
konsekvenserna. Vid en jämförelse mellan planförslaget och andra utvecklingsalternativ 
bedöms planförslaget bidra till en högre positiv konsekvens. En prioritering inom utpekade 
utvecklingsorter i kollektivtrafiknära lägen gör att planförslaget bedöms mer resurseffektivt 
än andra utvecklingsalternativ och medför samtidigt goda förutsättningar till stärkt 
näringslivsutveckling och attraktiva boendemiljöer.  
 
Inledning 
Målet med vår översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka är att skapa en långsiktig och hållbar 
planering av kommunens mark- och vattenanvändning. En översiktsplan medför oftast en 
risk för en så kallad betydande miljöpåverkan eftersom den beskriver hur samhället ska 
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utvecklas under lång tid framöver. Därför är det viktigt att kunna visa en bedömning av 
översiktsplanens konsekvenser för miljön. Enligt miljöbalken ska vi identifiera, beskriva och 
bedöma översiktsplanens miljöpåverkan, en så kallad strategisk miljöbedömning. Syftet med 
miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planeringen och att främja en hållbar 
utveckling. Som en del av miljöbedömningen ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 
Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de direkta och 
indirekta effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra på bland annat 
människor och miljön.  
Kommunen har i och med den nya översiktsplanen valt att ta ett bredare grepp om 
hållbarhetsfrågorna och utvidga miljöbedömningen att även omfatta aspekter som 
ekonomisk och social hållbarhet, därav samlingsnamnet hållbarhetsbedömning. 
Bedömningen uppfyller miljöbalkens krav på miljöbedömning och 
miljökonsekvensbeskrivning. Syftet med hållbarhetsbedömningen är att lyfta 
hållbarhetsfrågorna i den översiktliga planeringen genom att göra en konsekvensbedömning 
av framtidsbilden, strategi 2040, i översiktsplanen. Istället för att låta en extern part bedöma 
konsekvenserna av översiktsplanen så har Kungsbacka kommun valt att arbeta med 
hålbarhetsbedömningen internt.   
 
Omvärlden påverkar 
I detta avsnitt ges en introduktion till kommunens förutsättningar i regionen. Vi 
diskuterar bland annat hur arbetsmarknaden påverkas av olika tätheter och vad som går 
att påverka med samhällsplanering.  
Kungsbacka tillhör Region Halland samtidigt som kommunen är en del av 
Göteborgsregionen. En viktig förutsättning för översiktsplanen som vi till stor del kan 
förutsäga är befolkningsökningen både i Kungsbacka men också i Göteborgs lokala 
arbetsmarknadsregion. Befolkningsprognosen visar att Kungsbacka kommun har växt från 
83 000 invånare år 2020 till mellan 120 000 och 130 000 invånare år 2050. Urbaniseringen får 
folk att flytta till våra storstadsregioner och sedan 1990 är det generellt sett endast områden 
med orter med fler än 50 000 invånare som uppvisat positiv befolkningsutveckling vilket 
även gäller för Kungsbacka. Det som lockar är bland annat en bredare arbetsmarknad, 
tillgång till fler jobb och arbetstillfällen, tillgång till kompetens och tillgång till nöjen och 
handel.  

Det finns ett antal samband mellan täthet och näringslivets möjligheter: 

• Det generella sambandet mellan ekonomisk täthet och produktivitet är mycket starkt, 
det vill säga aktörer i täta miljöer är mycket mer produktiva än aktörer i glesa miljöer.  

• När tätheten fördubblas tenderar leveransen från varje verksamhet (produktiviteten) 
att öka med fem procent. Detta är representativt för ett stort antal industrialiserade 
länder.  

• Verksamheter med stort behov av kompetens och verksamheter som utför så kallade 
icke-rutinmässiga arbetsuppgifter tjänar betydligt mer än genomsnittet på att befinna 
sig i täta miljöer. 

Inte bara täta regioner och städer, utan även täta kvarter, är en viktig konkurrensfördel för 
kunskapsintensiva branscher. 
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I västra Sverige är det tydligt att det är Göteborgs arbetsmarknadsregion som växer mest 
medan mindre regioner tappar befolkning. Göteborgs arbetsmarknadsregion har vuxit med 
cirka 30 procent sedan 1990 medan övriga delar av Västra Götaland endast har vuxit med 
fem procent under samma period. Befolkningstillväxten i orter som Säffle, Åmål och 
Bengtsfors-Dals-Ed har minskat under samma period. Kungsbacka är en av de kommuner 
som växer mest i regionen. 
Var man bor blir allt viktigare för våra invånare. Ofta väljer vi en plats att bo på som har 
pendelavstånd till en arbetsplats i regionen. Att ha sin bostad i Kungsbacka och samtidigt 
kunna ta del av Göteborgs arbetsmarknad har hittills bidragit till att Kungsbacka varit en 
mycket attraktiv kommun att bo i. Att kunna ta sig till sin arbetsplats snabbt och enkelt är en 
av de viktigaste frågorna för våra invånare. Erfarenheten har visat att benägenheten att 
pendla till arbetsplatsen avtar drastiskt när restiden överstiger cirka 50 minuter. 
Våra invånares arbetspendling är något som kommunen kan påverka på olika sätt. 
Kommunen kan medverka till bättre kommunikationer mellan bostad och arbete. Genom att 
skapa förutsättningar för konkurrenskraftiga arbetsplatser i Kungsbacka kan fler få 
möjligheten till att jobba närmare hemmet.    
Som markägare kan Kungsbacka kommun styra över vad som byggs och därmed prioritera 
näringsidkare som är attraktiva både lokalt och regionalt. Kommunen kan också i sin roll 
som samhällsplanerare styra vilken typ av verksamheter som placeras var och därmed 
möjliggöra för attraktiva verksamheter. Nya arbetsplatser i Kungsbacka skapar ytterligare 
arbetstillfällen och gör orten mer attraktiv. Studier har visat att 100 nya jobb inom 
exempelvis jobb som kräver relativt stor kompetens skapar ytterligare cirka 60 jobb i andra, 
led, till exempel lokalvårdare eller kafébiträde. Vi behöver därför långsiktigt säkerställa plats 
för näringslivet i planeringen.  
Att skapa fler och attraktiva arbetsplatser i staden är ett långsiktigt arbete. Om kommunen 
lyckas skapa fler arbetsplatser dröjer det ändå 10 till 20 år innan vi ser att en lägre andel av 
invånarna behöver pendla till jobbet i Göteborg. Det är därför viktigt att satsa på bra 
kommunikationer framför allt i västkuststråket och längs väg 158. Regionens och 
kommunens långsiktiga mål är fortsatt tillväxt, att minimera sina samhällskostnader samt att 
få till effektiva och robusta transportsystem. 
För att skapa bra och snabba pendlingsmöjligheter för våra invånare behöver Kungsbacka ta 
hänsyn till de förutsättningar Göteborg och regionen skapar. En växande befolkning behöver 
transportera sig. Redan i dag ser vi att vi har en platsbrist i transportsystemet. Genom att 
vara med och bidra till att vi får ett transportsystem som inte är ytkrävande kan Kungsbacka 
svara upp till invånarnas transportbehov samtidigt som kommunen anpassar sig till en 
växande region. Vid en jämförelse är tåg det färdmedel som på samma fysiska yta och per 
timma kan transportera flest människor. Efter tåg följer gång, cykel, buss och därefter bil 
som endast kan transporterar cirka 10 procent av vad tåget klarar. 
 
Värdering av olika utvecklingsalternativ 
Att identifiera, beskriva och bedöma rimliga alternativ till översiktsplanen är en central del 
av hållbarhetsbedömningen och ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Förslaget på 
översiktsplanen ska alltid jämföras med ett så kallat nollalternativ som utgörs av gällande 
översiktsplan från 2006 (ÖP06) samt ett jämförelsealternativ som redovisar konsekvenser av 
spridd bebyggelseutveckling, där fler ytterområden tas i anspråk för exploatering.  
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Förutsättning för vägvalet 
I detta avsnitt bedöms effekterna av olika bebyggelsestrategier. Vi diskuterar hur 
alternativen tar hand om befolkningsökningen samtidigt som den minskar samhällets 
kostnader för infrastruktur och samhällsservice. 
Det är betydligt mer kostsamt för samhället med gles bebyggelse jämfört med mer 
koncentrerad. Vi vet också att många värderar att bo utanför storstaden men samtidigt vill 
ha tillgång till stadens service. Den strategiska inriktningen i planen är därför att minst tre 
fjärdedelar av nytillkommande bebyggelse prioriteras till stationsorterna Anneberg, Åsa och 
Kungsbacka stad. Merparten av bostäderna, minst hälften, bör placeras i Kungsbacka stad. 
På sikt när kollektivtrafiken är utbyggd i stråket längs väg 158 kan bebyggelsen i Kullavik 
och Särö utvecklas till starka stationsorter.  
Fokuseringen på orterna gynnar näringslivet kopplat till de areella näringarna samtidigt som 
vi möjliggör närodlade livsmedel, gynnar biologisk mångfald samt upprätthåller en 
beredskap vid eventuellt kommande kriser. Möjligheten för kommunen att finansiera 
välfärden ökar när vi prioriterar ny bebyggelse till våra stationsorter Anneberg, Hede, Åsa 
och Kungsbacka stad. Det gör att vi står bättre rustade inför de demografiska utmaningarna.  
 

Vad händer när vi fokuserar på ny bebyggelse till våra utvecklingsorter? 

Spridd eller koncentrerad bebyggelse får olika effekter på kommun och enskild individ. Det 
som kan vara positivt för den enskilde med spridd bebyggelse är att hen kan uppleva en 
större valfrihet att välja tomtstorlek, plats för sin bostad, mindre buller och eventuellt ett 
lägre tomtpris. Det negativa med att bo långt ifrån offentlig och privat service kan innebära 
en ökad kostnad för att anlägga och sköta privat avlopp, vägar och bredband. Restiden ökar 
för resor till skola och fritidsaktiviteter, vardagshandling och vård. Avsaknaden av 
kollektivtrafik, gång- och cykelvägar och närservice gör att man ofta har behov av fler bilar.  
Kommunens merkostnad för spridd bebyggelse är bland annat ökad restid och kostnad för 
hemtjänst och räddningstjänst. Med en åldrande befolkning som bor hemma och som är i 
behov av hemtjänst ökar också behovet av färdtjänstfordon som klarar rullstolsresor. Vanliga 
taxibilar får allt svårare att klara behoven. Det spridda byggandet medför förr eller senare att 
vi får nya områden som kommunen enligt lagstiftningen är skyldiga att förse med 
kommunalt avlopp och då blir de så kallade tröskelkostnaderna mycket höga. Kommunen 
får även ökade kostnader för skolskjuts och förskolor. Vid alltför spridd bebyggelse är det 
svårt för företag inom servicenäringarna att få ett tillräckligt ekonomiskt underlag för att 
bedriva sin verksamhet.  
En koncentration av bebyggelse till vår stad och våra utvecklingsorter minskar såväl den 
enskildes som kommunens kostnader. Även om våra invånare kan uppleva vissa negativa 
saker med att bo i tätorter som trängsel, höga fastighetspriser, höga lönekostnader för 
företagen, vis störningar i närmiljön och att avståndet till natur och friluftsliv kan vara längre  
så skapar tätorten fördelar som att ge underlag för olika typer av service, ökat utbud av 
utbildning samt större möjlighet för företag att hitta rätt kompetens. En flexibilitet av 
boendeformer är en förutsättning för att ett samhälle ska vara hållbart och fungera för 
individen i livets olika skeden. En koncentrerad bebyggelse minskar kostnaden för samhälle 
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och individ, ökar möjligheten för klimatsmarta lösningar för många människor samt 
erbjuder människor med olika förutsättningar större möjlighet att hitta en bostad. 
 

Vad händer om minst hälften av bebyggelsen sker i staden fram till år 2040? 

Det kan vara lätt att tro att en tätare stad innebär att det bara är byggnader överallt. I Strategi 
2040 pekar vi på att vi vill koncentrera våra nytillkommande bostäder till våra stationslägen. 
Samtidigt vill vi värna naturområden och främja ett attraktivt friluftsliv. Genom att bygga 
högre byggnader närmast våra stationer får vi en tillräcklig täthet som skapar förutsättning 
för näringslivet och dess service samtidigt som vi skapar möjligheter för de viktiga 
mellanrummen. Vi får plats för bostäder och verksamheter och samtidigt gröna ytor och 
mötesplatser som därmed tillfredsställer våra behov av utbud, mångfald och puls. En större 
andel gröna ytor skapar också möjlighet att ta hand om det nederbörd som vi ser ökar i 
samband med klimatförändringarna. Kungsbacka vill även i fortsättningen kunna erbjuda 
fristående villor men enligt strategin innebär det att de flesta behöver ligga i våra tätorter. 
En högre täthet är också önskvärd från näringslivets sida samtidigt som fler människor och 
mer aktivitet på en plats ökar dess attraktion. 
När vi bygger högre och tätare behöver vi vara noggranna med placering och utformning för 
att minimera negativa effekter på närmiljön som exempelvis skuggning. 
Vi minimerar nya dyra långa sträckningar av vatten och avlopp när vi koncentrerar vår nya 
bebyggelse till ett fåtal tätorter. Däremot kan ett behov av ökad dimensionering av vatten 
och avlopp i tätorten behövas vid en förtätning vilket blir en merkostnad.  
En tätare stad ökar möjligheten att samutnyttja lokaler. Samutnyttjandet kan ske med både 
föreningar och näringsliv för att få så stor nyttjandegrad över dygnet som möjligt. Även sett 
till de demografiska utmaningarna vi står inför är det viktigt att skapa flexibla lokaler som 
kan användas optimalt. Det innebär att en lokal som till en början används som förskola 
senare omvandlas till skola eller annan verksamhet beroende på områdets behov. Under hela 
tiden ska dessa lokaler även kunna nyttjas av näringsliv och föreningar när skolan inte 
nyttjar dem till exempel på kvällar, helger eller lov.  
Studier visar att en täthet på upp till 15 000 invånare per kvadratkilometer krävs nära våra 
pendelstationer för att näringslivet ska klara av att erbjuda samtliga fem servicekategorier: 
livsmedelsbutiker, kulturverksamheter, restauranger, sällanköpshandel och övrig 
kommersiell service. Bostadspriserna är ofta högre i en tätare stad, men beror även på hur 
attraktivt läget är vad det gäller närhet till exempelvis station, park, vatten och service. 
Utifrån försäljningsstatistik värderar köpare exempelvis närheten till park med 3 300 kronor 
per kvadratmeter och närheten till spår- eller expressbusshållplats med 1 600 kronor per 
kvadratmeter. 

 

Planförslag, nollalternativ och spridd bebyggelse 
Översiktsplanens förslag gentemot alternativa utvecklingsscenarion av kommunen.  

 
Förslag till översiktsplan 
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Planförslaget innebär att stationsorterna Anneberg, Kungsbacka och Åsa prioriteras kraftigt 
för fortsatt utveckling. Utanför utpekade utvecklingsorter innebär planförslaget en större 
restriktivitet för bostadsbebyggelse. Ny bebyggelse på landsbygden ska därför alltid 
lokaliseras intill mark som redan är tagen i anspråk av annan bebyggelse, längs med vägar. 
Inom kustbygden och de västra delarna av landsbygden är efterfrågan på mark stor och 
många områden har redan idag tät bebyggelse, planförslaget föreslår därför endast ny 
bebyggelse inom utpekade orter. Översiktsplanen innehåller även riktlinjer för att bevara 
viktig grön infrastruktur och höga naturvärden samt åtgärder kopplade till 
klimatanpassning och hantering av miljökvalitetsnormerna för vatten.  
 

Styrka/möjlighet 

+ Möjlighet till socialt hållbara orter när centrumområden kompletteras med 
underrepresenterade boendeformer, exempelvis mindre lägenheter oftast hyresrätter. 

+ Möjlighet till omflyttning inom orter när de kompletteras med underrepresenterade 
boendeformer. 

+ Möjlighet till ökat underlag för bibehållen eller utökad vardagsservice kan nås om 
utvecklingsorternas befolkning ökar. 

+ Fler får möjlighet till hållbart resande om de prioriterade utvecklingsorternas 
befolkning ökar. 

+ Fler får möjlighet till kortare restider om de prioriterade utvecklingsorternas 
befolkning ökar. 

+ Möjlighet till förbättrad gång-, cykel-, och kollektivtrafik när utvecklingsorterna 
förtätas. 

+ Begränsad påverkan på grön infrastruktur, samt natur- och kulturlandskapet. 
+ Genom att bostadsbebyggelsen i stor utsträckning styrs till utvecklingsorterna kan 

landsbygden sparas som en resurs. 
+ Genom att bostadsbebyggelsen i stor utsträckning styrs till utvecklingsorterna kan 

viktig jordbruksmark sparas. 
 

Svaghet/risk 

- Möjligheten att själv bygga friliggande småhus är begränsad. 
- Det finns en risk att fler personer blir utsatta för trafikbuller.  
- Utmaningar för vattenkvaliteten i framförallt Kungsbackaån och Kungsbackafjorden 
- En utveckling av Kungsbacka stad innebär risker med höga vattennivåer.  
- Barriäreffekter av ny infrastruktur i stråket väg 158.  
- Utveckling av utpekade kustcentra kan innebära risker för naturvärden 

 
Nollalternativ 
Översiktsplanen från 2006 (ÖP06) liknar i stor utsträckning förslaget på ny översiktsplan. 
Enligt ÖP06 ska expansionen ske i ett mittstråk från Anneberg i norr, via Kungsbacka, Fjärås 
och Åsa, till Frillesås i söder. ÖP06 innehåller ingen tydlig viktning mellan var utveckling 
ska prioriteras och saknar riktlinjer kring bland annat för hantering av grön infrastruktur, 
jordbruksmark och risker i ett förändrat klimat.  
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Styrka/möjlighet 

+ Möjlighet till ökat underlag för bibehållen eller utökad vardagsservice kan nås om 
utvecklingsorternas befolkning ökar. 

+ Genom att bostadsbebyggelsen i stor utsträckning styrs till utvecklingsorterna kan 
landsbygden sparas som en resurs.  

+ Genom att bostadsbebyggelsen i stor utsträckning styrs till utvecklingsorterna kan 
viktig jordbruksmark sparas. 

+ Begränsad påverkan på natur- och kulturlandskapet. 
 

Svaghet/risk 

- Bebyggelse spridd på fler utvecklingsorter ger ekonomiska konsekvenser. 
- Möjligheten att själv bygga friliggande småhus är begränsad. 
- Risk för att försvåra möjligheten att utveckla centrum i takt med att utvecklingsorten 

växer.  
- Utmaningar för vattenkvaliteten i framförallt Kungsbackaån och Kungsbackafjorden 
- En utveckling av Kungsbacka stad innebär risker med höga vattennivåer.  
- Barriäreffekter av ny infrastruktur i stråket väg 158.  

 
Jämförelsealternativ spridd bebyggelse 
Ett scenario med spridd bebyggelse innebär att exploatering sker i kommunens samtliga 
orter. Det innebär även att etableringar i stor utsträckning sker utanför tätort genom 
nybyggnation på landsbygden.  
 

Styrka/möjlighet 

+ Större möjlighet att bygga många småhus. 
+ Låg exponering för buller och luftföroreningar i den nya bebyggelsen. 
+ Mindre belastning av dagvatten på enskilda recipienter. 

Svaghet/risk 

- Dålig samordning mellan bebyggelse och trafik. 
- Stora trafikinvesteringar i alla delar av kommunen. 
- Spridd bebyggelse ger mer trafik och ökat bilberoende med dess konsekvenser. 
- Svårt och dyrt att genomföra god kollektivtrafik, både kommunalt och regionalt. 
- Påverkan på natur- och kulturmiljöområden. 
- Risk för förstärkt ensidighet i bostadsbeståndet. 
- Dålig hushållning med mark. 
- Risk för en utarmning av serviceutbudet i kommunen. 
- Risk för sämre förutsättningar för jordbruk och andra näringar som kan innebära 

konflikt med spridd bostadsbebyggelse. 
- Sämre framkomlighet som följd av ökad trafik. 
- Stor klimatpåverkan via ökade transporter 
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Slutsats 
Översiktsplanens målsättning är att kommunen långsiktigt och hållbart ska kunna använda 
mark och vatten så att våra invånare har ett gott liv samtidigt som förutsättningarna för våra 
naturresurser inte försämras utan helst förbättras. Översiktsplanen ska dessutom utifrån de 
demografiska utmaningarna om möjligt bidra till att minska samhällets kostnader för 
infrastruktur och service. 
Utifrån ovanstående bedömning av de olika alternativen har vi kommit fram till att 
planförslaget med riktlinjerna för strategi 2040 är det alternativ som bäst lever upp till 
kommunens målsättning med kommande översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka. 
 

Översiktsplanen i relation till andra mål och strategier 
En översiktsplan reglerar kommunens användning av den fysiska miljön. Den fysiska miljön 
påverkar förutsättningar för både människor och natur på många sätt. Det är därför viktigt 
att analysera hur vårt förslag till översiktsplan möter regionala, nationella och globala, 
planer, konventioner, strategier och målsättningar. Områden som ofta bedöms som relevanta 
för översiktsplanen är bland annat följande:  

• Barnkonventionen – Förenta nationernas (FN) konvention om barns rättigheter är lag 
i Sverige sedan 1 januari 2020 och innehåller bestämmelser om barns mänskliga 
rättigheter. 

• Sveriges miljömål - består av ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål inom 
områden som luftföroreningar, klimat och giftfria miljöer. 

• Sveriges friluftsmål – består av tio mål för friluftspolitiken med utgångspunkt i att 
friluftslivet ger oss hälsa, naturupplevelse och regional utveckling.  

• Energi- och klimatstrategi för Hallands län – strategin ska bidra till att riksdagens 
fastställda energi- och klimatpolitiska målen uppnås. 

• FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning - innehåller 
50 artiklar som beskriver vilka mänskliga rättigheter som personer med 
funktionsnedsättning har och vad som krävs för att inte kränka dessa rättigheter. 

• Sveriges folkhälsomål – består av elva målområden som fokuserar på att så stor del 
av befolkningen som möjligt kan lära sig om och förbättra sin allmänna hälsa. 

• En långsiktig livsmedelsstrategi för Sverige - ska bidra till att potentialen för hela 
livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat 
som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, 
oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val. 
 

Vi anser att FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) täcker in ovanstående mål, strategier 
och konventioner. Till exempel fångas barnkonventionen upp i flera av hållbarhetsmålen. 
Därför har vi valt att bara bedöma planens konsekvenser utifrån de 17 globala 
hållbarhetsmålen.  
Längre ned i hållbarhetsbedömningen bedöms översiktsplanens miljökonsekvenser på en 
mer detaljerad nivå. Läs mer om det under kapitlet Miljökonsekvenser.  
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Hållbarhetsbedömning enligt FN:s Globala mål – Agenda 
2030 
FN:s globala hållbarhetsmål visar vad vi behöver uppnå och jobba med i kommunerna för 
att bli långsiktigt hållbara. Vår översiktsplan visar hur vi vill använda mark och vatten i 
kommunen. Den strategiska inriktningen i översiktsplanen behöver därför vägas mot de 
globala målen. Traditionellt brukar hållbarhetsarbetet delas upp i tre perspektiv: 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vill man känna igen detta synsätt i de nya globala 
målen kan vi ”sortera” målen så att de miljömässiga målen placeras underst, då dessa 
utgör basen och inte är förhandlingsbara - de sätter ramarna (se bild 1). Hanterar vi miljön 
klokt och ger människorna förutsättning för ett gott liv skapar vi också förutsättning för 
ekonomisk utveckling. 

Bild 1. Globala målen med den miljömässiga hållbarheten som sätter ramarna och som inte är förhandlingsbar. 

Målfiguren visar vilka globala mål som kopplas till den miljömässiga, sociala respektive den ekonomiska 
hållbarheten. 

 

I detta avsnitt beskriver vi planförslagets strategiska inriktning och dess effekt på de 17 
globala hållbarhetsmålen. 

 

Mål 1 Ingen Fattigdom  

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär 
bland annat även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk 
säkerhet. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Ingen Fattigdom  

111!1 nm 
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I ett globalt perspektiv är inte fattigdom ett prioriterat område i Kungsbacka, däremot 
behöver lokala inkomstskillnader hanteras. Strategi 2040 innebär koncentration av 
bebyggelse till våra stationsorter. En koncentration av bebyggelse, arbete och service gör det 
enklare och framförallt billigare att leva och resa. I de flesta fall så gynnas de med svagare 
ekonomi och hälsa om de har närhet till många samhällsfunktioner.  

Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Ingen fattigdom uppnås.  

 

Mål 2 Ingen Hunger 

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad 
nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Ingen Hunger 

I ett globalt perspektiv är inte hunger ett prioriterat område i Kungsbacka. Strategi 2040 
innebär en koncentration av bebyggelse till våra stationsorter vilket skapar bättre 
förutsättningar att bibehålla och utveckla de areella näringarna. De är i sin tur nödvändiga 
för att möjliggöra en högre självförsörjningsgrad av livsmedel. Lägre kostnader för resor och 
boende ökar möjligheterna för de med svagare ekonomi och därmed minskar risken att barn 
ska behöva vara hungriga.  

Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Ingen Hunger uppnås.  

 

Mål 3 Hälsa och välbefinnande 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

 

 

Översiktsplanens effekt på målet Hälsa och välbefinnande 

Strategi 2040 ger bra förutsättningar för en aktiv befolkning som mår väl psykiskt och 
fysiskt. Detta genom kombinationen av tillgång till tätortsnära friluftsliv, större 
naturområden, kusten och det rika utbudet av sociala mötesplatser, sammanhang, service 
och kultur som förtätade stadslika miljöer vanligtvis innebär. 
I en tätare stad har de med svagare ekonomi lättare att både välja vårdgivare och att ta sig till 
den. En stadsmiljö som erbjuder närhet till många typer av service vilket bland annat bidrar 
till ökad delaktighet och livskvalitet för personer med funktionsvarianter. En koncentration 
av bebyggelsen till våra stationsorter minskar samhällskostnaderna jämfört med en spridd 
bebyggelse vilket ökar möjligheten att finansiera vård, skola och omsorg. En mer 
koncentrerad stad underlättar för de som vill gå och cykla vilket i sin tur gynnar hälsan. 

Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Hälsa och välbefinnande uppnås.  
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Mål 4 God utbildning för alla 

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och 
främja livslångt lärande för alla. 

 

Översiktsplanens effekt på målet God utbildning för alla 

Generellt bör ett större upptagningsunderlag för skolor ge bättre förutsättningar för att möta 
varje elev där hen är, och på så sätt erbjuda en likvärdig skola för alla. Större skolenheter 
medger fler funktioner och kompetenser exempelvis skolsköterska, psykolog och fler 
specialpedagoger. Större skolenheter kan också skapa underlag för idrottshallar som även 
kan nyttjas av föreningslivet. 
Kungsbacka kan fortsatt erbjuda en variation av tillgängliga skolor och läromiljöer som är 
inkluderande och trygga för alla, både i staden och i kommunens större orter. 

Bedömning: Översiktsplanen påverkar endast marginellt att målet God utbildning för alla 
uppnås.  

 

Mål 5 Jämställdhet 

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

 

 

Översiktsplanens effekt på målet Jämställdhet 

Storleken på den lokala arbetsmarknadsregion för kvinnor är statistiskt mindre än för män, 
vilket innebär att män reser längre och befinner sig mindre tid i hemmet än kvinnor. En 
koncentration av befolkningen till förtätade och lättillgängliga områden och en tydlig 
strategi för näringslivet innebär bättre förutsättningar för ökad lokal företagsamhet och ett 
diversifierat näringsliv. Detta och möjligheten att nå arbetsmarknaden med kollektiva 
färdmedel bör rimligtvis förbättra förutsättningar för en jämställd arbetsmarknad. 

Bedömning: Översiktsplanen påverkar endast marginellt att målet Jämställdhet uppnås. 

 

Mål 6 Rent vatten och sanitet 

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för 
alla. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Rent vatten och sanitet 
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Befolkningsprognosen visar att år 2040 kan Kungsbacka kommun ha runt 120 000 invånare.  
En koncentration av invånare till stationsorterna i västkuststråket gör att en stor del av 
invånarantalet kan försörjas genom kommunalt vatten från Lygnern. Samtidigt kan 
omhändertagande av avloppsvatten göras samlat och med bästa möjliga teknik. En spridd 
bebyggelse riskerar vattenkvaliteten på grund- och ytvattenförekomster. Sannolikheten för 
ett säkert dricksvatten är större i tätorterna där kommunen ansvarar för kvaliteten. 
Översiktsplanen framhåller Lygnernområdet och dess grundvattenförekomster som särskilt 
viktiga för dricksvattenproduktion. Intresset väger tungt och målet är att säkerställa 
dricksvattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv. 
Kungsbacka har i likhet med andra västkustkommuner stora utmaningar med 
vattendirektivets krav om god kemisk och ekologisk status. Den absoluta merparten av 
kommunens sjöar, vattendrag, grundvattenbassänger och kustvatten når inte beslutat mål. 
Ett åtgärdsinriktat arbete tillsammans med andra aktörer i landskapet behövs för att nå 
beslutade miljökvalitetsnormer.  

Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Rent vatten och sanitet uppnås.  

 

Mål 7 Hållbar energi för alla 

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och 
modern energi för alla. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Hållbar energi för alla 

En koncentrerad bebyggelse där vi också bygger på höjden underlättar för att minimera 
energianvändningen per boendeyta samtidigt som skog- och jordbruksmark bevaras för att 
kunna användas för olika typer av energiproduktion. 
Kommunens klimatstrategi innehåller aktiviteter som främjar hållbar energiförsörjning. 

Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Hållbar energi för alla uppnås.  

 

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och 
produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

En koncentration av befolkningen till förtätade och lättillgängliga områden innebär bättre 
förutsättningar för ökad företagsamhet i olika typer av näringsliv. Det kan i sin tur bidra till 
att unga får utbildning, praktik och anställning. En bredd på näringslivet ger en bättre 
ekonomi och en mer hållbar tillväxt. 

8 MSTANDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH I KONOMISK 
TILLVAXT 

IMI 
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Mål 11 Hållbara städer och samhällen 

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 
hållbara. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Hållbara städer och samhällen 

En koncentration av bebyggelse till staden och stationsorterna medför ökade möjligheter för 
näringslivet, minskar restiderna och minskar samhällskostnaderna samtidigt som de areella 
näringarna kan utvecklas maximalt.  
Strategin ger förutsättningar för en hållbar och inkluderande urbanisering med olika typer 
av bostäder samt säkra och inkluderande grönområden för alla. Strategin främjar en regional 
utvecklingsplanering gällande såväl naturområden, infrastruktur och bostäder.  
En koncentration av tillkommande bebyggelse i anslutning till kommunens stationsorter ger 
förutsättningar för hållbara resor utan påverkan på luftkvaliteten. En ökande befolkning och 
tätare stad skapar samtidigt risker för försämrad luftkvalitet. Prognosen med fler fossilfria 
bilar och då speciellt elbilar minskar förtätningens risker med luftkvalitet.  
En fortsatt stark efterfrågan på exploateringsområden skapar incitament att sanera 
förorenade områden. Kommunen har till stor del kännedom om förorenade områden och 
nedlagda deponier. Följs planens riktlinjer kan det undvikas att föroreningarna sprids 
ytterligare till mark och vatten vid eventuell översvämning, skred eller erosion. 
Översiktsplanen anger att de aktuella områdena ska riskbedömas vid eventuell 
planläggning. För att staden, även i framtiden, ska kunna ha attraktiva bebyggelsemiljöer i 
markplan är kommunens inriktning att förhindra att höjda havsnivåer påverkar staden 
negativt.  
Översiktsplanen har ingen särskild bäring på miljömålet säker strålmiljö men visar hur 
hänsyn till radon och elektromagnetiska fält tas vid fortsatt planering. Översiktsplanen lyfter 
även vikten av att ta hänsyn till exponering för ultraviolett strålning och då särskilt vid 
planering av barns utemiljöer. 
En koncentration av bebyggelsen till kommunens stationsorter skapar goda möjligheter med 
närhet till arbete, service och fritidsaktiviteter vilket kan leda till en hälsosam vardag och 
hållbara resor. En stadsmiljö erbjuder närhet till många olika typer av service vilket bland 
annat bidrar till ökad delaktighet och livskvalitet personer med funktionsvariationer. Genom 
att värna kusten bibehålls attraktionskraften som kustkommun. 

Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Hållbara städer och samhällen uppnås.  

 

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion 

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

 

 

Översiktsplanens effekt på målet Hållbar konsumtion och produktion 



KUNGSBACKA KOMMUN 
 

75 
 
Strategin medför att kollektivtrafiken utvecklas och att behovet av bilar och bilresor indirekt 
minskar. Smarta tekniska och digitala lösningar som underlättar resandet samt möjligheten 
att dela på resurser bidrar till ett hållbart resande. Tekniska och digitala lösningar innebär 
erfarenhetsmässigt inte en minskad konsumtion och inriktningarna i övrigt bedöms inte 
heller påverka konsumtionen. 
Översiktsplanen har en restriktiv hållning till exploatering på jordbruksmark med undantag 
för områden där andra samhällsintressen väger tyngre. Genom att bibehålla utrymme för de 
areella näringarna finns förutsättningar för utveckling av lantbruksföretagen. 
Konsumtionens påverkan bedöms även fortsättningsvis påverka våra klimatsläpp negativt 
och strategi 2040 bedöms inte kunna påverka detta avsevärt. 

Bedömning: Översiktsplanen påverkar endast marginellt att målet Hållbar konsumtion och 
produktion uppnås. 

 

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna 

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess 
konsekvenser. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Bekämpa klimatförändringarna 

Koldioxidutsläppen kommer i ett kort perspektiv sannolikt att öka även om vi koncentrerar 
bebyggelsen till våra stationsorter och fler har möjlighet att resa kollektivt. Övergången till 
fossilfria fordon tar relativt lång tid och fram till dess kommer befolkningsökningen att bidra 
till att koldioxidutsläppen sannolikt i början kommer att öka. Allteftersom vi får fossilfria 
resor och uppvärmning kommer vi att minska totalutsläppen av koldioxid. Fordon som 
drivs med fossila drivmedel, framförallt diesel, släpper ut farliga avgaser och om vi inte 
minskar dessa utsläpp framförallt i våra tätorter riskeras vår hälsa genom bland annat ökade 
halter av partiklar i luften. 
För att arbeta med klimatanpassning behöver frågorna inkluderas i alla delar i planeringen 
där de är relevanta. Till att börja med inkluderar vi klimatanpassning i kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys samt i den fysiska planeringen. Specifika åtgärder hanteras framför allt i de 
processerna. 
Kungsbacka kommun ligger nära havet och Kungsbacka stad ligger dessutom längs 
Kungsbackaån, där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har pekat ut ett 
område med särskilt stor översvämningsrisk. Detta gör att Kungsbacka måste ta extra stor 
hänsyn till klimatförändringar i sin fysiska planering. Vi måste antingen stoppa vattnet från 
att nå bebyggelsen eller så måste vi bygga där vattnet inte når upp till våra bostäder. En 
högre exploateringsgrad där vi bygger högre medger större andel grönytor som bland annat 
kan ta hand om ökande nederbördsmängder och skyfall.  
Konsumtionen kommer sannolikt att vara den stora utmaningen för Kungsbacka och hela 
vårt samhälle när det gäller att minska klimatutsläppen. 

Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Bekämpa klimatförändringarna uppnås.  
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Mål 14 Hav och marina resurser 

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en 
hållbar utveckling. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Hav och marina resurser 

Koncentrationen av bebyggelse till våra stationsorter minskar risken för fragmenterad kust. 
Vi får dessutom större möjlighet att ta hand om avloppsvatten på ett bra sätt. Utvecklingen 
av kustnära värden stärker våra marina resurser. 
En fortsatt utveckling av kommunens tätorter innebär storskalig avloppshantering med hög 
reningsgrad. Samtidigt innebär en sådan utveckling att utsläpp av renat avloppsvatten sker 
på ett fåtal platser där miljön lokalt kan riskeras att försämras.  
Översiktsplanens intention är att värna kustzonens värden och karaktär genom möjlig 
utveckling i utpekade centrum vid kusten. Kommunen ska förhålla sig till 
överenskommelserna i Göteborgsregionens gemensamma kustzonsplanering. 

Bedömning: Översiktsplanen påverkar endast marginellt att målet Hav och marina resurser 
uppnås.  

 

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald 

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade 
ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida 
tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. 

Översiktsplanens effekt på målet Ekosystem och biologisk mångfald 

Koncentrationen av bebyggelse till våra stationsorter och därmed skyddet av jord- och 
skogsbruksområden ökar möjligheten för den biologiska mångfalden. I en attraktiv region 
med hög exploatering finns risker med att naturområden blir isolerade öar i landskapet. 
Översiktsplanen uppmärksammar områden med höga naturvärden som bör undvikas att bli 
exploaterade. Strategikartan visar på vikten av fortsatt arbete med grön infrastruktur samt 
att knyta ihop större naturområden som är kopplade till andra kommuner, för att öka djur 
och växters möjlighet att breda ut sig.  
Översiktsplanen pekar ut områden med höga natur- och friluftsvärden och föreslår 
kontinuerligt arbete för att säkerställa och utveckla skogsområden med natur- och 
friluftslivsvärden. Det generella strandskyddet vid alla vattendrag och sjöar medför en 
restriktivitet mot etableringar som motverkar en försämring av vattenmiljöerna och dess 
närområde. Utmaningar finns när utveckling av stationsorterna innebär konflikter med 
vattenmiljöer. 
Uppföljning av naturvärden görs genom regional och kommunal miljöövervakning och 
speciellt av utpekade naturtyper som vi har särskilt ansvar för att bevara. 
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Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Ekosystem och biologisk mångfald uppnås.  

 

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen  

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, 
tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och 
inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. 

Översiktsplanens effekt på målet Fredliga och inkluderande samhällen 

Översiktsplanens strategi kring trygga förtätade områden med blandade boendeformer bör 
innebära goda förutsättningar för ett tryggt och inkluderande samhälle. En grundpelare i det 
socialt hållbara samhället är att skapa förutsättningar för ett aktivt näringsliv vilket i sin tur 
kan skapa sociala sammanhang som är tillgängliga för alla, oavsett kön, ålder, bakgrund, 
funktionsnedsättning, språk eller socioekonomiska skillnader. 

Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Fredliga och inkluderande samhällen 
uppnås.  

 

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap 

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för 
hållbar utveckling. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Genomförande och globalt partnerskap 

Översiktsplanens strategi har ingen direkt påverkan på det globala samarbetet. Men 
förtätade områden med fler invånare och ett mer diversifierat näringsliv kan utgöra en bra 
grund för nya och effektiva partnerskap mellan offentlig, privat och ideell sektor. 

Bedömning: Översiktsplanen påverkar endast marginellt att målet Genomförande och 
globalt partnerskap uppnås.  

 

Miljökonsekvenser av planförslaget 
Kungsbacka kommun påbörjade arbetet med att ta fram en ny översiktsplan 2018. Arbetet 
med miljöbedömningsprocessen inleddes med att analysera vilka planeringsaspekter som 
kan medföra risk för betydande miljöpåverkan. 

 

Avgränsningar av miljökonsekvensbeskrivning 
Ett avgränsningssamråd av miljökonsekvensbeskrivningen genomfördes med Länsstyrelsen 
i Hallands län under hösten 2019. Inom fyra större områden bedömdes översiktsplanens 
genomförande innebära risk för så kallad betydande miljöpåverkan. Likt många globala 
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miljöproblem är det risker som sker samlat över tid och som innebär försämringar. Sådana 
kumulativa effekter är många gånger svårhanterliga och behöver uppmärksammas och 
kontrolleras på övergripande nivå.  

• Påverkan på vatten, kvalitet och kvantitet samt miljökvalitetsnormer för vatten 
• Resursanvändning, med fokus på jordbruksmark 
• Förändrat klimat, översvämningsproblematik 
• Trafik och transporter, dess påverkan på bland annat buller, klimat och möjligheten 

till hållbara kommunikationer 
 
Tidshorisont 
Bedömningarna i miljökonsekvensbeskrivningen fokuserar på läget år 2040 med utblick till 
2060, vilket är samma tidsutsträckning som i översiktsplanen. 
 
Geografisk utbredning 
Beskrivningen och bedömningen av miljöpåverkan hanteras i två geografiska nivåer. Den 
första utgörs av kommungränsen och den andra med mer odefinierbar gräns men som kan 
bedömas vara översiktsplanens influensområde, det vill säga det område som kan påverkas 
av översiktsplanen. Influensområdet kan variera med respektive miljöaspekt, men kan 
innefatta påverkan utifrån ett mellankommunalt eller regionalt perspektiv och gälla till 
exempel luftföroreningar eller vattenföroreningar.  
 
Nivåavgränsning 
Miljökonsekvensbeskrivningen fångar i första hand upp de strategiskt viktigaste 
problemställningarna. Frågor som utifrån sin detaljeringsgrad bättre eller mer 
ändamålsenligt hanteras i andra beslutsprocesser eller rådgivande dokument, till exempel 
fördjupning av översiktsplanen, detaljplan eller vägplan hanteras inte i 
miljökonsekvensbeskrivningen.  
 
Metodik 
Istället för att låta en extern part bedöma konsekvenserna av översiktsplanen så har 
Kungsbacka kommun valt att arbeta med hålbarhetsbedömningen internt. För att säkerställa 
att miljöaspekterna belyses under hela processen med översiktsplanen har flera 
tjänstepersoner i översiktsplanens arbetsgrupp en bakgrund inom miljöbedömning, ekologi 
och miljöstrategiska frågor. På så sätt anser vi att översiktsplanens eventuella negativa 
konsekvenser på miljön och människors hälsa tidigare kan belysas och den valda 
inriktningen kan justeras för att minimera dessa konsekvenser.  
Under framtagandet av förslag till översiktsplan har arbetsgruppen kontinuerligt analyserat 
riktlinjerna så att de i tillräcklig omfattning styr mot strategin 2040. Målet med processen har 
varit att identifiera brister och återföra det genom bearbetning av planförslagets 
kartunderlag och tillhörande riktlinjer. På så sätt finns det förutsättningar att ha en 
integrerad miljöbedömningsprocess som samverkar med planprocessen. 
 

Påverkan på vatten samt miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och 
grundvatten. Syftet med normerna är att säkra Sveriges vattenkvalitet och normerna är 
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juridiskt bindande enligt Miljöbalken. Enligt miljökvalitetsnormerna får inte kvaliteten på 
vattnet påverkas negativt. Tvärtom måste kvaliteten förbättras, särskilt i de försurade eller 
övergödda vattendragen och i kustvattnet. Vattensystemen följer inte våra administrativa 
kommun- och länsgränser och i Kungsbacka delar vi många vatten med andra kommuner. 
För att uppnå miljökvalitetsnormerna krävs utvecklat samarbete över administrativa 
gränser.  
Vattenkvaliteten påverkas i stor utsträckning av markanvändningen i ett avrinningsområde. 
Jord- och skogsbruket påverkar sjöar, hav och vattendrag genom sina brukningsmetoder 
men vattenkvaliteten påverkas också av urbana miljöer med sina många hårdgjorda ytor.  
Planförslaget medger en fortsatt exploatering inom kommunen vilket innebär ökad andel 
hårdgjord yta och en ökad mängd dagvatten att ta hand om. Mängden dagvatten förväntas 
öka i delar av kommunen, vilket kan leda till negativa konsekvenser för känsliga 
vattenmiljöer. Dagvattnets innehåll styrs av markanvändningen för området och 
reningsmetoderna måste anpassas efter förväntat innehåll.  
Med befintliga planeringsinstrument som detaljplan finns det risk för negativa adderande 
effekter på vattenmiljön. Varje exploateringsprojekt påverkar endast i liten utsträckning men 
den samlade påverkan på vattenkvaliteten kan äventyras om merparten projekt styr i fel 
riktning.  Det är därför viktigt att varje detaljplaneprojekt har en dagvattenhantering som 
inte innebär försämrad vattenkvalitet. Parallellt bör det finnas ett systematiskt arbete utifrån 
avrinningsområden, först då finns det förutsättningar att klara miljökvalitetsnormerna.   
Flera vattenförekomster påverkas av föreslagen översiktsplan. Dagvatten från tätorter samt 
utsläpp från enskilda vatten- och avloppsanläggningar kan påverka vattenförekomsterna. En 
betydande del av föreslagen exploatering ska ske inom Kungsbackaåns avrinningsområde 
där både Kungsbacka stad och Anneberg ingår. Kungsbackaån har i sin tur sitt utlopp i Inre 
Kungsbackafjorden. Både Kungsbackaån och Inre Kungsbackafjorden är i dag negativt 
påverkade av bland annat näringsämnen.  Kungsbackaån har måttlig ekologisk status och 
Inre Kungsbackafjorden har måttlig ekologisk status. Båda vattenförekomsterna har som 
miljökvalitetsnorm att uppnå god ekologisk status senast 2027.  Ny bebyggelse i anslutning 
till vattendrag kan medföra att stabiliseringsåtgärder måste vidtas, vilket kan påverka ån 
negativt. Även infrastrukturprojekt kan innebära att vattendrag kulverteras eller att 
vägdagvatten orsakar grumling och utsläpp av förorenande ämnen och mikroplaster. 
Förändrad flödesregim eller hydromorfologisk påverkan innebär många gånger också 
förändringar av livsmiljöer. Arter som ofta uppmärksammas i det här sammanhanget är lax, 
öring, havsnejonöga och kungsfiskare som har speciella habitatkrav.  

 

Prioriterade utvecklingsorter 
Kungsbacka och Anneberg 
Kungsbacka stad och Anneberg ligger inom Kungsbackaåns huvudavrinningsområde och 
berör närmast ytvattenförekomsterna Kungsbackaån (Mynningen till Lillån), Kungsbackaån 
(Lillån till Finnebäcken) och Lillån. Vid Kungsbackaåns mynning ligger vattenförekomsten 
Inre Kungsbackafjorden. Det finns ingen grundvattenförekomst inom eller i anslutning till 
tätorterna.  
Miljökvalitetsnormerna för Kungsbackaån (Mynningen till Lillån) och Lillån är god 
ekologisk status till 2027 och 2021 för Kungsbackaån (Lillån till Finnebäcken), men det finns 
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undantag för god kemisk status. Slutrecipienten Inre Kungsbackafjorden ska uppnå god 
ekologisk status 2027.  
Kungsbackaån (Mynningen till Lillån) har måttlig ekologisk status. Bedömningen baseras 
huvudsakligen på kvalitetsfaktorerna övergödning samt morfologiska förändringar och 
kontinuitet (konnektivitet) som bedöms visa måttlig status. Kungsbackaån (Lillån till 
Finnebäcken) har god ekologisk status. Status har förbättrats från måttlig i förra cykeln vilket 
beror på ett bättre underlag för hydromorfologin jämfört med tidigare. Lillån har måttlig 
ekologisk status. Bedömningen baseras huvudsakligen på kvalitetsfaktorerna övergödning 
samt morfologiska förändringar och kontinuitet (konnektivitet) som bedöms visa måttlig 
status. Inre Kungsbackafjorden har måttlig ekologisk status. Bedömningen baseras på den 
biologiska kvalitetsfaktorn makroalger och den stödjande kvalitetsfaktorn näringsämnen.  
Planförslaget innebär förtätning av Kungsbacka stad och Anneberg samt en viss utveckling 
av tätorternas yttre gräns vilket innebär att naturområden och åkermark kan bebyggas. Detta 
leder till ökad dagvattenavrinning och kan även medföra ökad tillförsel av föroreningar från 
bland annat fordon. Genom omställning av jordbruksmark till bostäder och verksamheter 
förväntas tillförseln av näringsämnen minska, samtidigt som utsläppen från det lokala 
avloppsreningsverket till Kungsbackaån kan öka.  
Konsekvenserna av ökad dagvattentillrinning och förändrad belastning av näringsämnen på 
Kungsbackaåns vattenkvalitet och Kungsbackafjorden bedöms bli begränsade. Det finns en 
risk att bebyggelse inom svämplanet påverkar vattenförekomsterna. Det är därför viktigt att 
fördjupade utredningar tas fram i samband med detaljplaneläggning inom dessa ytor. 
Sammantaget kan konstateras att utmaningarna kopplat till ekologisk och kemisk status i de 
berörda vattenförekomsterna är många, varav flera problemställningar är kända sedan lång 
tid och en realitet som i första hand inte är kopplade till översiktsplanens intentioner. 
Tillkommande riskfaktorer med översiktsplanen bedöms framförallt handla om ökade 
mängder dagvatten samt fysisk påverkan av vattenförekomsternas närområden.  
 
Åsa 
Översiktsplanens utvecklingsort Åsa ligger inom flera mindre avrinningsområden. Tätortens 
yt- och dagvatten rinner i mindre vattendrag och diken som inte är vattenförekomster. 
Däremot medför ortens havsnära läge att kustvattenförekomster påverkas av 
markanvändningen på land. Merparten av dagvattnet från Åsa rinner ut i 
kustvattenförekomsten Vändelsöarkipelagen. Vändelsöarkipelagen har måttlig ekologisk 
status med miljökvalitetsnorm att uppnå god ekologisk status 2027. Det lokala 
avloppsreningsverket, Ölmanäs reningsverk, har sin utsläppspunkt i kustvattenförekomsten 
Yttre Kungsbackafjorden. Yttre Kungsbackafjorden har måttlig ekologisk status med 
miljökvalitetsnorm att uppnå god ekologisk status till 2027. Bedömningen för de båda 
kustvattenförekomsterna baseras på den biologiska kvalitetsfaktorn bottenfauna och den 
stödjande kvalitetsfaktorn näringsämnen. 
Planförslaget innebär förtätning av Åsa samt en utveckling av tätorten mot Åsa station. Detta 
leder till ökad dagvattenavrinning och kan även medföra ökad tillförsel av föroreningar från 
bland annat fordon. Genom omställning av jordbruksmark till bostäder och verksamheter 
förväntas tillförseln av näringsämnen minska, samtidigt som utsläppen från Ölmanäs 
reningsverk till Yttre Kungsbackafjorden kan öka.  
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Med en god dagvattenhantering bedöms konsekvenserna av ökad dagvattentillrinning och 
förändrad belastning av näringsämnen på kustvattenförekomsterna bli begränsade. 
Sammantaget bedöms planförslaget inte påverka förutsättningarna att uppnå god ekologisk 
och kemisk status i de berörda vattenförekomsterna.  
 
Övriga utvecklingsorter 
Inom övriga utvecklingsorter, Kullavik, Särö, Vallda, Onsala, Fjärås och Frillesås, föreslås 
inte samma bebyggelseutveckling som det görs i de prioriterade utvecklingsorterna. Inom de 
övriga utvecklingsorterna kommer ny bebyggelse främst ske genom förtätning. Detta kan 
leda till en ökad dagvattenavrinning och det kan även medföra ökad tillförsel av 
föroreningar från bland annat fordon.  
De flesta vattenförekomsterna som berörs av dagvattnet från utvecklingsorterna har idag 
måttlig ekologisk status med miljökvalitetsnorm att uppnå god ekologisk status 2027. Några 
av vattenförekomsterna har dock otillfredsställande ekologisk status och de har 
miljökvalitetsnorm att uppnå god ekologisk status till 2033.  
Men med en god dagvattenhantering bedöms konsekvenserna av ökad dagvattentillrinning 
och förändrad belastning av näringsämnen på vattenförekomsterna bli begränsade. 
Sammantaget bedöms planförslaget inte påverka förutsättningarna att uppnå god ekologisk 
och kemisk status i de berörda vattenförekomsterna.  
Kungsbacka kommuns yta består till mer än hälften av hav. Havet och kusten har höga 
sociala, ekonomiska och ekologiska värden. Översiktsplanen föreslår endast utveckling i 
utpekade kustcentra och då ska syftet vara att stärka servicen på aktuell plats. Den 
restriktiva hållningen skapar förutsättningar att bromsa den kustnära negativa påverkan 
från exploateringsprojekt. Det finns dock andra påverkanskällor som försvårar uppfyllelsen 
av miljökvalitetsnormerna i kustvatten. Fysisk påverkan, fisketryck och miljögifter är 
områden som inte kan hanteras inom översiktlig planering. Det kustnära friluftslivet kan 
innebära ett slitage på marina miljöer. Bland annat kan en utbyggnad av småbåtshamnar och 
ökat båtliv innebära negativa konsekvenser för värdefulla naturmiljöer. Buller, svallvågor 
och ankring är exempel på störningar där kumulativa effekter kan innebära stor negativ 
påverkan på arter och naturtyper.  
Med avstamp i de riktlinjer som är kopplade till vattenmiljöer i översiktsplanen bedöms 
planförslaget åtminstone inte innebära en försämring av vare sig ekologisk eller kemisk 
status i kommunens kustvattenförekomster. Det bör dock tydliggöras att omfattande arbete 
krävs inom vattenförvaltning, både inom samhällsplaneringssektorn och inom andra 
sektorer som påverkar vattenkvaliteten. En utgångspunkt vid fortsatt arbete är att 
omhänderta nedanstående förslag till åtgärder. 
 

Relevanta riktlinjer i planförslaget 

• Vi arbetar enligt överenskommelserna i Göteborgsregionens fördjupade strukturbild 
för kustzonen. 

• Varje exploateringsprojekt ska bidra till att god vattenstatus på sikt uppnås. 
• Vattenstatusen i kommunens sjöar, vattendrag och marina områden ska vara god. I 

de fall statusen är sämre än god ska lokala åtgärdsprogram upprättas.  
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Åtgärder 

• Översyn av kommunens dagvattenpolicy. Uppmärksamma och använda 
ekosystemtjänster för dagvattenhantering. Genom att skapa mångfunktionella ytor 
kan avrinningen begränsas genom infiltration, upptag i växter och avdunstning, 
vilket även leder till att vattnet renas, fördröjs och utjämnas. Det måste finnas ytor 
som kan tillåtas att översvämmas, fördröja samt lokalt omhänderta det dagvatten 
som uppkommer. För att minska risken för negativa kumulativa effekter behöver 
dagvattenfrågor hanteras inom avrinningsområden snarare än planområden. 

• Identifiera vilka vattendrag som bedöms vara ekologiskt särskilt känsliga områden 
enligt 3:3 miljöbalken. 

• Ökad mellankommunal samverkan kring vattenförvaltning. Kan ske inom ramen för 
befintliga samverkansorgan som vattenråden men kan också ske i andra former.  

• Översyn och identifiering av friluftslivets påverkan på marina miljöer. Utredningen 
kan bland annat analysera behov av utökade områdesskydd till havs. 

• Utveckling av lokal kustzonsplanering utifrån Göteborgsregionens fördjupade 
strukturbild för kusten och tillhörande överenskommelser. 

 
Uppföljning  

• Fortsatt deltagande i den samordnade recipientkontrollen som sker genom 
vattenråden samt kustvattenkontrollen för Halland.  

 

Resursanvändning, med fokus på jordbruksmark 
Jordbruksmark är en ändlig resurs som även i ett långt perspektiv kommer att vara 
ovärderlig för jordens samlade befolkning. Jordbruk är tillsammans med skogsbruk och fiske 
den viktigaste areella näringsgrenen. Planförslaget innebär en koncentration av bebyggelse 
till våra tätorter vilket skapar bättre förutsättningar att bibehålla och utveckla areella 
näringar, som i sin tur är nödvändiga för att möjliggöra en högre självförsörjningsgrad av 
livsmedel, biobränslen och material.  
För att spara på resursen åkermark bör i första hand en samlad bebyggelse eftersträvas 
eftersom den förbrukar mindre markarealer inte bara för bebyggelsen utan även för vägar 
och annan infrastruktur. 
Flera av kommunens tätorter omgärdas eller gränsar i flera fall till jordbruksmark. 
Kommunen ska vara restriktiv till att tillåta ny bebyggelse eller anläggningar på 
jordbruksmark och planförslagets ambition är att i första hand förtäta och omvandla i 
anslutning till utpekade tätorter. I lägen där andra samhällsplaneringsaspekter bedöms väga 
tyngre kommer fortfarande jordbruksmark tas i anspråk för tätortsutveckling. Att 
koncentrera utbyggnad till stationssamhällena gör att delar av jordbruksmarken måste tas i 
anspråk, en i sig negativ miljökonsekvens. Samtidigt gör samma strategi att 
förutsättningarna för fungerande jordbruk säkras i andra delar. För att begränsa påverkan är 
det avgörande att marken utnyttjas effektivt. Lågeffektivt markutnyttjande kan leda till att 
ytterligare mark behöver tas i anspråk vilket både leder till större påverkan på 
landskapsbilden och tar mer av jordbruksmarken i anspråk.  
I översiktsplanen finns tre verksamhetsområden utpekade som möjliga för framtida 
utveckling varav två ligger i anslutning till väg E6 och på jordbruksmark. Att samla 
transportintensiva verksamheter till större trafikplatser bedömer kommunen vara ett 
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samhällsintresse som väger tyngre än att bevara jordbruksmark. En koncentration av 
störande eller transportintensiva verksamheter till några få platser i kommunen leder till 
färre störningar i form av till exempel buller i andra områden. Samtidigt är 
transportintensiva verksamheter ytkrävande och tar ofta stora arealer i anspråk vilket 
motiverar resurs- och yteffektiva verksamhetsområden.  
På landsbygden finns det förutom de areella näringarna även en potential för andra framtida 
markanspråk, till exempel energiproduktion eller annan naturresursutvinning. Även havet 
är en resurs som i stor utsträckning fortfarande är oplanerad men som har många olika 
intresseanspråk. Framigenom finns sannolikt behov av fördjupad planering av det 
havsområde som ingår i det kommunala planeringsansvaret. 
 

Relevanta riktlinjer i planförslaget 

• Ny bebyggelse prioriteras inom utvecklingsorter och verksamhetsområden. I 
utvecklingsorter får därför i avtagande prioritetsordning från stations- och 
centrumnära lägen jordbruksmark tas i anspråk.  

• Inom lands- och kustbygd samt i områden för landsbygdsutveckling så prioriteras 
areella näringar, småskalig kommersiell service, turism, friluftsliv och biologisk 
mångfald.  

• Ny bostadsbebyggelse inom landsbygdsutveckling sker endast genom enstaka 
lokaliseringsprövningar (förhandsbesked) och ska i första hand ske 
genom komplettering där bebyggelse redan finns. Jordbrukslandskapet ska inte 
fragmenteras. 

• Inom kust- och landsbygd tillämpas restriktiv hållning till nya bostadshus på ny plats. 
• Inom ytor för grön infrastruktur ska friluftsliv, turism, biologisk mångfald och areella 

näringar prioriteras. Generellt tillåts ingen ny bostadsbebyggelse. 
 
Åtgärder 

• Säkerställa att den jordbruksmark som tas i anspråk för samhällsutveckling nyttjas 
effektivt.  

Uppföljning  
• Utvärdering av geografisk spridning av bygglov. 
• Utvärdering av blockdatabasen och eventuell minskning av jordbruksmarksareal.  

 

Förändrat klimat, översvämningsproblematik 
Jordens medeltemperatur ökar och innebär att havsnivån stiger. I vår del av världen innebär 
det också mer nederbörd och fler tillfällen med extrema väderhändelser. Samtidigt som det 
blir mer vatten att hantera kommer det även bli vanligare med värmeböljor och torrperioder. 
Vilka klimatförändringar som kan förväntas i Kungsbacka och vilka effekter de kan innebära 
beskrivs närmare i kommunens klimat- och sårbarhetsanalys från 2018. Utifrån 
översiktsplanens tidshorisont är ökande översvämningsrisk den effekt av 
klimatförändringarna som i första hand påverkas av översiktsplanens förslag. 
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Utveckling enligt översiktsplanen innebär konsekvenser när det gäller översvämningsrisk. 
Den största andelen tillkommande bebyggelse är tänkt att hamna i Kungsbacka stad. Det står 
i konflikt med att staden i anslutning till Kungsbackaån är utpekad av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) som ett område med betydande översvämningsrisk. 
Översvämningsrisken är kopplad till höga flöden i Kungsbackaån och dess biflöden samt till 
höga havsnivåer i samband med stormar. Till det kommer översvämningsrisk på grund av 
skyfall. Utveckling enligt översiktsplanen förutsätter därför möjligheter att reglera 
vattennivån i ån eller andra storskaliga åtgärder för att skydda såväl befintlig som 
tillkommande bebyggelse och infrastruktur. Andra åtgärder kan vara att undvika utbyggnad 
inom vissa områden eller kräva en viss höjdsättning av byggnader och tillfartsvägar. Mer 
nederbörd och fler skyfall i mer samlad bebyggelse innebär också ökande krav på långsiktigt 
hållbara dagvattensystem. 
Kunskapsnivån inom kommunen är god när det gäller risk för översvämning på grund av 
höga flöden eller hög havsnivå. Det finns ett prognossystem för översvämningsrisk med 
rutiner för temporära skydd och åtgärder. Det har påbörjats en utbyggnad av 
översvämningsskydd längs Kungsbackaån och det har gjorts en utredning om 
förutsättningarna för att anlägga ett yttre översvämningsskydd mot höga havsvattenstånd. 
Inom det här området behöver arbetet drivas vidare mot att genomföra fler åtgärder. När det 
gäller översvämningsrisk på grund av skyfall är kunskapsnivån lägre. Inom det området 
behöver kommunen ta fram mer kunskapsunderlag för att sedan kunna gå vidare med 
planer och åtgärdsförslag.  
 

Relevanta riktlinjer i planförslaget 

• I första hand ska nya byggnader placeras på översvämningssäker marknivå och 
avsteg från det ska motiveras. I andra hand ska tekniska åtgärder användas som 
översvämningsskydd.  

• System för dagvatten ska utformas så att de förbättrar vattenkvaliteten och minskar 
risken för översvämning. Dessa bör så långt som möjligt samordnas med ytor för 
rekreation och biologisk mångfald. 

 

Åtgärder 
• Ta fram en översvämningsstrategi med inriktningar och mål om hur samhället, på 

kort och lång sikt, ska säkras mot översvämningar. Den ska beskriva vägval och 
ställningstaganden som krävs för att målen ska nås. 

• Ta fram en skyfallskartering; översiktlig för hela kommunen och mer detaljerad för 
Kungsbacka stad. 

 
Uppföljning 

• Översvämningsrisk följs upp i kommunens risk- och sårbarhetsanalys. En ny tas fram 
varje mandatperiod. Kommunen deltar även när Länsstyrelsen uppdaterar 
riskhanteringsplanen för översvämningar i Kungsbackaån. Riskhanteringsplanen är 
en del av arbetet utifrån att Kungsbacka är utpekat som ett område med betydande 
översvämningsrisk. 
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Trafik, transporter och hållbara kommunikationer 
Planförslaget innebär en koncentration av bebyggelse till kommunens stationsorter. Planen 
vill även stärka kopplingarna till Onsala och Fjärås. Vidare finns reserverad mark för 
framtida utveckling av transportstråk i väster längs väg 158. Ny bebyggelse föreslås främst 
till Kungsbacka stad, Åsa och Anneberg som samtliga har stationer på Västkustbanan.  
Befolkningsutvecklingen i regionen och Kungsbacka kommer att kräva en förstärkning av 
infrastrukturen framförallt kopplat till spårbunden kollektivtrafik. Nytillkommande 
pendlare väljer i första hand kollektiva alternativ främst med anledning av att Göteborg inte 
har plats för en ökad mängd bilar. Buller från järnvägar och vägar är ett omfattande 
miljöproblem som påverkar många människor i Sverige och i världen. Omkring två miljoner 
människor i Sverige bedöms vara exponerade för trafikbuller som överskrider riktvärdet för 
ekvivalent ljudnivå utomhus vid sina bostäder.  I Kungsbacka finns bullerproblematik från 
både väg och järnväg. Genom att kraftsamla utbyggnaden av infrastrukturen till redan 
befintliga stråk minimerar vi spridning av trafikbullerproblematik. Att förtäta och bygga ut 
tätorterna medför dock risk för bullerrelaterade problem i orterna.  
Likartat mönster gäller för luftföroreningar. Kungsbacka har relativt goda marginaler till de 
gränsvärden som finns för luftföroreningar. En befolkningsökning kan medföra ökade 
transporter och mer luftföroreningar. En teknikutveckling som möjliggör hög andel fossilfria 
transporter ger sannolikt positiva klimatrelaterade effekter men behöver inte innebära 
förbättringar inom buller- och luftföroreningsproblematiken. Samtidigt är översiktsplanens 
målsättning att i första hand ta hand om befolkningsökningens resandebehov genom att 
skapa goda förutsättningar till spårbunden kollektivtrafik vilket minimerar infrastrukturens 
negativa luft- och klimatpåverkan. 
En eventuell utveckling av stråket vid väg 158 innebär risker för negativ påverkan på 
naturmiljö och grön infrastruktur genom ökade barriäreffekter och fysiska ingrepp.  
 

Relevanta riktlinjer i planförslaget  

• Transportintensiv eller på annat sätt störande verksamhet ska lokaliseras i anslutning 
till E6 och Västkustbanan. 

• Vi arbetar för ett ökat utbud av attraktiv kollektivtrafik och infrastruktur mellan 
kommunens utvecklingsorter. 

• Vi arbetar för attraktiva gång- och cykelvägar med hög framkomlighet, säkerhet och 
komfort inom och mellan utvecklingsorter såväl som över kommungränser.  

• Vi ska eftersträva god ljudkvalitet i parker och naturområden.  

 

Åtgärder  
• Vid förtätning av utvecklingsorterna är det viktigt att skapa goda förutsättningar för 

trafikslag som gång och cykel. En större andel förflyttningar med gång och cykel ger 
en mindre negativ påverkan av buller- och luftproblematik. Åtgärder för att minska 
negativa effekter från trafik och transporter hanteras vidare i fördjupning av 
översiktsplan för respektive utvecklingsort.  
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• För att minska befintliga och tillkommande barriäreffekter kan ekodukter eller 
liknande studeras. 
 

Uppföljning  
• Uppföljning av luftkvaliteten i Kungsbacka stad sker genom att delta i 

Göteborgsregionens luftvårdsförbund. Programmet omfattar både kontinuerliga 
mätningar och beräkningar.  

• Kommunen har ett bullersaneringsprogram som omfattar det trafikbuller där 
kommunen är ansvarig som väghållare i Kungsbacka stad.  

• Uppföljning av bostäders geografiska spridning utanför utvecklingsorterna bör följas 
upp och redovisas som en del av ÖP-uppföljningen. Bebyggelse utanför orterna 
skapar ett bilberoende med negativa kumulativa effekter inom många 
hållbarhetsaspekter.  

• I förordningen om omgivningsbuller ställs krav på att Trafikverket och kommuner 
med mer än 100 000 invånare ska kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram vart 
femte år. 

 

Övriga miljökonsekvenser 
Under följande kapitel beskrivs övriga konsekvenser som översiktsplanen kan ha på miljön 
och skyddade områden.  

 
Strandskydd 
Förutsättningar 
Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd som omfattar land- och 
vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen. Längs med kusten och runt Lygnern har 
strandskyddet utvidgats till 300 meter och runt Stensjön, Sundsjön och Stora Hornsjön har 
strandskyddet utvidgats till 200 meter. Konflikter med strandskyddsbestämmelserna är 
vanliga i Kungsbacka, mycket på grund av ett högt bebyggelsetryck i kombination med att 
alla vatten omfattas av generellt eller utökat strandskydd.  
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång 
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
Strandskydd regleras i Miljöbalken och åtgärder inom strandskyddat område kan kräva 
dispens.  
 
Konsekvenser 
Enligt planförslaget ska tillkommande bostäder i första hand lokaliseras till Kungsbacka 
stad, Anneberg och Åsa. Kungsbacka stad och Anneberg påverkas främst av strandskyddet 
från Kungsbackaån och dess biflöden medan Åsa ligger inom strandskyddet från havet. 
Inom orterna kommer sannolikt detaljplaner upprättas inom strandskyddat området. I dessa 
planer är det viktigt att säkerställa att strandskyddets syften tillgodoses. Både så att 
allmänhetens tillgänglighet till strandområdena säkerställs och utvecklas samt att den gröna 
infrastrukturen längs med vattendragen bibehålls.  
I översiktsplanen pekas flera områden ut som kustcentra. Inom kustcentra ska det vara 
möjligt att etablera verksamheter som utvecklar kustens attraktivitet. De utpekade 
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kustcentren ligger till stor del inom strandskyddat område vilket innebär att en utveckling 
av ett kustcentrum vanligtvis kommer att kräva en dispens eller ett upphävande av 
strandskyddet i detaljplan. Om det för utvecklingen av ett kustcentrum krävs nya bryggor 
eller pirer så är det ytterst viktigt att de placeras på ett sätt så att de marina naturvärdena 
inte påverkas negativt. Arbeten i vatten kräver många gånger, förutom dispens från 
strandskyddet, även tillstånd för vattenverksamhet.  
 
Åtgärdsförslag 

• När vi tar fram nya fördjupade översiktsplaner bör stråken längs med och till 
strandområdena kartläggas och säkerställas så att tillgången till vattnet inte byggs 
bort.    

• När strandområden tillgängliggörs för rekreation bör det ske utan negativ påverkan 
på den biologiska mångfalden.  

 
Luftmiljö 
Förutsättningar 
Luftföroreningar är gaser och partiklar i luften som har en negativ påverkan på människan 
och miljön. Luftföroreningar kommer från många olika utsläppskällor, bland annat från 
trafiken, uppvärmning, energiproduktion och industriproduktion. För luftföroreningar finns 
både miljökvalitetsnormer för luft som är lagstadgade och måste uppfyllas och det nationella 
miljökvalitetsmålet Frisk luft som är en långsiktig målsättning.  
Kungsbacka är medlemmar av Göteborgsregionens luftvårdsförbund. I luftvårdsförbundets 
regi sker regelbundna mätningar och beräkningar av luftkvaliteten i Kungsbacka stad. Vid 
Råö sker även en nationell mätning för att fastställa bakgrundshalten av luftföroreningar.  
Generellt sett är luftkvaliteten god i Kungsbacka kommun.  
 
Konsekvenser 
Med en ökad tonvikt på bebyggelse i Kungsbacka stad finns risken att den högre och tätare 
bebyggelsen skapar mer instängda vägområden. En förtätning kan därför leda till att 
koncentrationen av partiklar och kväveoxider ökar i vissa områden. Ambitionen i 
översiktsplanen syftar till att skapa förutsättningar för att gynna gång-, cykel-, och 
kollektivtrafik vilket kan medföra att utsläppen från biltrafiken kan minska. Planeringen av 
gaturummen är avgörande för luftkvaliteten i de centrala delarna av staden. Fortsatta 
mätningar och beräkningar behövs för att följa trenden och kunna agera om det så behövs. I 
Göteborgsregionens luftvårdsförbunds regi sker regelbundna mätningar och beräkningar av 
luftkvaliteten i Kungsbacka stad. Men det kan även behövas separata utredningar när större 
förtätningsprojekt sker längs med vältrafikerade vägar.  
 
Åtgärdsförslag 

• Fortsatt uppföljning och bevakning av luftmiljön.  
• Att kommunen vid förtätningsprojekt nyttjar de ekosystemtjänster som kan användas 

för att bibehålla en god luftkvalitet, det kan till exempel handla om att plantera träd, 
anlägga gröna tak och gröna väggar.  
 

Buller och vibrationer 
Förutsättningar 
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Buller har stor påverkan på vår hälsa och den kan påverka vår möjlighet till en god 
livskvalitet. I dag finns flera studier som pekar på att långvarig exponering för flyg- och 
vägtrafikbuller kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. För kommuner med över 100 000 
invånare inträder miljökvalitetsnormer för buller. Samtliga kommuner ska förhålla sig till en 
bullerförordning beslutad av riksdagen. I Kungsbacka finns risk för höga bullernivåer från 
främst väg och järnväg. Det förekommer i vissa fall även höga ljudnivåer från 
verksamhetsområden och även störningar från flygtrafik förekommer i vissa glesbebyggda 
områden i närheten av Landvetter flygplats.   
Kungsbacka har ett handlingsprogram för vägtrafikbuller i Kungsbacka stad där kommunen 
är huvudman för vägarna och därmed ansvarig för vägtrafikbuller.  
I närheten av framförallt väg och järnväg kan det förekomma problematik med vibrationer. 
Det kan utgöra en olägenhet för närboende. Det går att förebygga vibrationsproblematik 
genom att utreda vid planläggning och låta grundläggning och konstruktion styras av 
förutsättningarna. 
 
Konsekvenser 
Med en ökad tonvikt på bebyggelse och förtätning i Kungsbacka stad och stationsorterna 
finns risken att fler blir utsatta för höga ljudnivåer. Planeringen av staden och 
infrastrukturen är avgörande för bullersituationen.  
Planförslaget har en restriktiv syn på tillkommande bebyggelse inom influensområde från 
Landvetter flygplats, för att minska risken för etableringar som riskerar höga ljudnivåer från 
flygtrafiken.   
 
Åtgärdsförslag 
Se över möjligheten att omlokalisera befintliga bullerstörande verksamheter.  
 
Ras, skred och erosion 
Förutsättningar 
Jordlagren inom stora delar av Kungsbacka kommun består av finkorniga jordarter, främst 
lera. Det har inte inträffat några större skred i kommunen som har drabbat bebyggda 
områden men de förekommer, främst längs vattendrag. Att det inte inträffar fler skred i 
bebyggda områden beror till stor del på att man tar hänsyn till stabilitet när man planerar 
och bygger. Klimatförändringar kommer innebära högre havsnivå och mer nederbörd vilket 
leder till ökad risk för ras, skred och erosion. 
 
Konsekvenser  
En ökad koncentration av bebyggelse till Kungsbacka och Anneberg innebär mer bebyggelse 
i anslutning till Kungsbackaån. Det ställer ökande krav på att frågor om stabilitet hanteras 
vid planering av ny bebyggelse. Det innebär också ökande behov av förstärkningsåtgärder 
som utöver att vara kostsamma även kan innebära målkonflikter i relation till naturvärden 
och miljökvalitetsnormerna för vatten. 
 
Åtgärdsförslag 
Vi ska fortsätta att ta stor hänsyn till risker för ras, skred och erosion i samband med fysisk 
planering och vi ska vara medvetna om att riskerna kan öka på grund av klimatförändringar. 
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Biologisk mångfald 
Kungsbacka kommun har en varierande natur med allt från täta granskogar till öppna 
hedlandskap och marina grundområden. Variationen av naturtyper medför att kommunen 
har en relativt hög biologisk mångfald i jämförelse med rena inlandskommuner. Biologisk 
mångfald är en av de viktigaste ekosystemtjänsterna och grunden till många av de andra 
ekosystemtjänsterna. Utan en variation av olika insekter som pollinerar exempelvis 
fruktodlingar skulle skördarna försämras.  
 
Konsekvenser 
Det finns fortfarande en kunskapsbrist över var värdefulla livsmiljöer finns för den 
biologiska mångfalden, men vi ser att kunskapen ökar. Genom att koncentrera bebyggelsen 
till utpekade utvecklingsorter så tas färre naturområden i anspråk för bebyggelse och 
infrastruktur. Men oavsett var bebyggelsen hamnar så är det viktigt att i förväg undersöka 
områdenas naturvärden samt säkerställa att viktiga stråk för den gröna infrastrukturen inte 
byggs bort.  
Planförslaget har en direkt konflikt i anslutning till Bolsheden. Området har pekats ut för 
möjlig centrumutveckling samtidigt som angränsande skogsområde har höga naturvärden.  
Planförslaget innehåller inga förslag på utökade områdesskydd vilket hade varit en 
möjlighet för att säkerställa anpassad skötsel och markanvändning i områden med höga 
naturvärden. Kommunen saknar styrdokument samt uppdaterad vägledning i hur 
kommunens områden med höga naturvärden ska omhändertas. Över tid kan avsaknaden av 
en aktiv naturvårdsplanering medföra att värdefulla områden och dess ekosystemtjänster 
utarmas.  
Föreslagna riktlinjer rörande hantering av områden med höga naturvärden ger ett visst 
skydd men bör kompletteras med hur kommunen avser att hantera så kallade 
naturvärdesobjekt med visst (klass 4) och påtagligt (klass 3) naturvärde.  
 
Åtgärdsförslag 
Fortsatta inventeringar av naturvärden är en viktig del för att kunna minska exploateringens 
påverkan på den biologiska mångfalden. 
En metodik baserad på skadelindringshierarkin eller motsvarande bör utarbetas i syfte att 
värna kommunens värdefulla områden till havs och på land. 
 

Riksintressen 
Ett område som har pekats ut som riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada dess värden, det vill säga värden som har betydelse från allmän synpunkt och som 
inte kan återskapas om de förstörs. Hänsyn ska tas till riksintresset oavsett om en planerad 
verksamhet sker innanför eller utanför riksintressets område. Översiktsplanen ska redovisa 
hur kommunen avser att tillgodose riksintressena.  
I tabellen nedan listas de riksintressen som finns i eller i anslutning till kommunen och en 
bedömning huruvida översiktsplanens genomförande riskerar att påverka riksintresset. 

Riksintresse för friluftsliv Bedömning 
Lygnern-Rolfsån Påverkas ej 
Sandsjöbacka Påverkas ej 



KUNGSBACKA KOMMUN 
 

90 
 

Särö skärgård – Vallda Sandö Påverkas ej 
Onsalalandet – Kungsbackafjorden – 
Tjolöholm 

Påverkas ej 

  
Riksintresse för kulturmiljövård Bedömning 
Särö Påverkas ej 
Vallda kyrkby Risk för påverkan 
Kungsbacka innerstad Risk för påverkan 
Hjälm – Rossared Påverkas ej 
Onsala Sandö Påverkas ej 
Mönsters lotsplats Påverkas ej 
Nidingens fyrplats Påverkas ej 
Mårtagården och Apelhögen Påverkas ej 
Onsala kyrkby Risk för påverkan 
Fjärås bräcka Påverkas ej 
Äskhults by Påverkas ej 
Tjolöholm Påverkas ej 
  
Riksintresse för naturvård Bedömning 
Stora och Lilla Middelsgrund – Fladen – 
Rödebanke 

Påverkas ej 

Kungsbackafjorden – Södra Onsalahalvön – 
Nidingen – Rolfsån 

Risk för påverkan 

Kärringemossarna och Store Mosse Påverkas ej 
Rammsjöhall Påverkas ej 
Lyngmosse Påverkas ej 
Äskhult Påverkas ej 
Lygnern – Fjärås bräcka Påverkas ej 
Sandsjöbacka Påverkas ej 
Särö väster- och nordanskog Påverkas ej 
Vallda Sandö – Hördalen Påverkas ej 
Bolgenområdet Påverkas ej 
Ubbhult Påverkas ej 
  
Riksintresse för kommunikationer – 
järnväg 

Bedömning 

Västkustbanan Risk för påverkan 
  
Riksintresse för kommunikationer – vägar Bedömning 
Väg E6 Risk för påverkan 
Väg E20 Risk för påverkan 
Väg 158 Risk för påverkan 
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Riksintresse för kommunikationer – 
luftfart 

Bedömning 

Landvetter flygplats Påverkas ej 
  
Riksintresse för kommunikationer – 
sjöfart 

Bedömning 

Sträckan Nidingen – Rivöfjorden Påverkas ej 
Sträckan Oslofjorden – Öresund Påverkas ej 
  
Riksintresse för totalförsvaret Bedömning 
Riksintresse för totalförsvaret Påverkas ej 
  
Riksintresse för vattenförsörjning Bedömning 
Fjärås – bräcka vattenverk Påverkas ej 
  
Riksintresse för rörligt 
friluftsliv/Högexploaterad kust 

Bedömning 

Riksintresse för rörligt 
friluftsliv/Högexploaterad kust 

Påverkas ej 

 

Bedömning 
Översiktsplanens inriktning är att riksintressena ska respekteras och att inga åtgärder ska 
tillåtas som påtagligen kan skada riksintressenas värden negativt. Vissa av riksintressena 
kan komma att påverkas när fler bostäder och verksamheter ska lokaliseras i kommunen. De 
riksintressen där det finns en risk för påverkan av planförslaget är riksintresset för 
kulturmiljövård i Kungsbacka innerstad och Vallda kyrkby; riksintresset för naturvård i 
Kungsbackafjorden samt samtliga riksintressen för kommunikationer.  
 
Kungsbackafjorden är ett riksintresse för naturvård tack vare områdets botaniska, 
zoologiska, fiskeribiologiska och ornitologiska värden som är omfattande och delvis unika. 
Det finns en rad befintliga utmaningar kopplade till fjordens ekosystem som är ett resultat av 
decennier av intensiv markanvändning i tillrinningsområdet och otillräckligt åtgärdsarbete. 
Oavsett om översiktsplanens intentioner genomförs finns alltså en rad påverkansfaktorer 
som riskerar att påverka Kungsbackafjorden negativt. Risker som inte kan regleras i 
översiktsplanen är till exempel utsläpp från jord- och skogsbruk och effekter av ett förändrat 
klimat.  
Konflikter som behöver hanteras i fysisk planering är framförallt att Kungsbackafjorden och 
Kungsbackaån tar emot merparten av dagvattnet från Kungsbacka stad samt från Anneberg. 
Om utbyggnaden av staden sker utan tillräckligt bra dagvattenhantering finns således en 
risk att bevarandestatusen försämras. En punktkälla som påverkar fjorden är kommunens 
största reningsverk, Hammargårds reningsverk, som i nuläget har sin utsläppspunkt i nedre 
delen av Kungsbackaån. Det finns risker i att fysisk påverkan av olika slag inom 
tillrinningsområdena påverkar Kungsbackafjorden. Ökad erosion och grumlande arbeten 
innebär sedimentationstransporter till fjorden. 
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Riksintresset för kulturmiljövård i Kungsbacka innerstad kan påverkas när det sker en än 
tydligare fokusering på att bygga en tätare stad. Hur riksintressets värden ska säkerställas 
kommer att hanteras i den kommande fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad.  
För riksintresset kulturmiljövård i Vallda kyrkby har ett förtydligande av riksintresset tagits 
fram. Utredningen pekar på några få platser som är mindre känsliga för komplettering av 
bebyggelsen. Området längs Valldavägen ska kompletteras med verksamheter. Varje ny 
etablering ska prövas mot förtydligande av riksintresse för kulturmiljövård.    
 
För att säkerställa riksintressena för kommunikationer är en fortsatt god dialog med 
Trafikverket viktig.  
Natura 2000 
Enligt miljöbalkens 4 kapitel § 8 så är Natura 2000-områden av riksintresse. Natura 2000 är 
ett nätverk av Europeiska Unionens (EU) mest skyddsvärda naturområden med syfte att 
bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden. Nätverket ska bestå av områden som 
innehåller tillräckligt av de naturtyper och arter som listas i EU:s Fågeldirektiv och Art- och 
habitatdirektiv, för att deras fortsatta förekomst långsiktigt ska vara säkrad. I Sverige har 
dessa områden skydd i miljöbalken. Reglerna motsvarar delar i EU:s Fågeldirektiv och Art- 
och Habitatdirektiv. 
För Natura 2000-områden gäller att gynnsam bevarandestatus ska säkras, vilket innebär att 
en åtgärd inte får påverka områdets utpekade värden negativt vare sig den ligger innanför 
eller utanför Natura 2000-gränsen. Om ändå så blir fallet kan åtgärden få genomföras om 
den är av stort allmänt intresse och kompensationsåtgärder utförs. Bevarandeplaner för varje 
område finns upprättade av länsstyrelsen. Vid utbyggnad av bostäder och anläggningar med 
avrinning till Natura 2000-området kan särskilda åtgärder behöva vidtas för att förhindra att 
dagvattenutsläpp påtagligt påverkar områdets kvaliteter och status. 
Nedan följer en tabell med de Natura 2000-områden som är utpekade i kommunen samt en 
bedömning huruvida de påverkas av översiktsplanens genomförande.  

 

Natura 2000 Bedömning 
 

Fladen Påverkas ej 
Gäddevik Påverkas ej 
Hördalen Påverkas ej 
Kungsbackafjorden Risk för påverkan 
Käringemossarna och Store mosse Påverkas ej 
Nidingen Påverkas ej 
Oxhagen Påverkas ej 
Rinnamossen Påverkas ej 
Rolfsån Påverkas ej 
Rossared Påverkas ej 
Sandsjöbacka Påverkas ej 
Svängehallar-Fjärehals Påverkas ej 
Särö Västerskog Påverkas ej 
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Vallda Sandö Påverkas ej 
  
Årenäs-Tostekulla (Marks kommun) Påverkas ej 
Sandsjöbacka (Göteborgs och Mölndals 
kommun) 

Påverkas ej 

 

Bedömning 
Det enda Natura 2000-område som kommunen bedömer skulle kunna komma i konflikt med 
genomförandet av översiktsplanen är Kungsbackafjorden. Det finns en rad befintliga 
utmaningar kopplade till fjordens ekosystem som är ett resultat av decennier av intensiv 
markanvändning i tillrinningsområdet och otillräckligt åtgärdsarbete. Oavsett om 
översiktsplanens intentioner genomförs finns alltså en rad påverkansfaktorer som riskerar 
att påverka Kungsbackafjorden negativt. Risker som inte kan regleras i översiktsplanen är till 
exempel utsläpp från jord- och skogsbruk och effekter av ett förändrat klimat.  
Konflikter som behöver hanteras i fysisk planering är framförallt att Kungsbackafjorden och 
Kungsbackaån tar emot merparten av dagvattnet från Kungsbacka stad samt från Anneberg. 
Om utbyggnaden av staden sker utan tillräckligt bra dagvattenhantering finns således en 
risk att bevarandestatusen försämras. En punktkälla som påverkar fjorden är kommunens 
största reningsverk, Hammargårds reningsverk, som i nuläget har sin utsläppspunkt i nedre 
delen av Kungsbackaån. Det finns risker i att fysisk påverkan av olika slag inom 
tillrinningsområdena påverkar Kungsbackafjorden. Ökad erosion och grumlande arbeten 
innebär sedimentationstransporter till fjorden.  
Översiktsplanen pekar ut två utredningsområden för bebyggelse vid Kullavik och vid Särö. 
Båda dessa utredningsområden gränsar till Sandsjöbackas Natura 2000-område. Om det blir 
aktuellt att planera bebyggelse i utredningsområdet bör en tillräcklig buffertzon till Natura 
2000-området lämnas för att bebyggelsen inte ska riskera att påverka Sandsjöbackas växt- 
och djurliv.  
Det finns två Natura 2000-områden som gränsar till kommunen, Årenäs-Tostekulla i Marks 
kommun och Sandsjöbacka i Mölndals och Göteborgs kommun. Inget av dessa Natura 2000-
områden bedöms påverkas av översiktsplanen genomförande.  
 
Åtgärdsförslag 

• En översyn av kommunens dagvattenpolicy. 
• Bättre nyttjande av de ekosystemtjänster som kan bidra till minskad 

dagvattenpåverkan på Kungsbackafjorden.  
 

Uppföljning 
En stor utmaning för Kungsbacka och andra städer och samhällen är att utvecklas hållbart. 
En av strategierna för att nå framgång är att utvecklas smart. Detta ska ske bland annat 
genom förtätning av befintlig bebyggelse, utbyggnad i kollektivtrafiknära lägen och 
värnande av landsbygdens värden. 
Översiktsplanen ska fungera som inriktningsdokument och som stöd för bland annat 
detaljplanering och bygglov. För att analysera hur planering och byggande följer 
översiktsplanens intentioner och riktlinjer måste det ske en kontinuerlig uppföljning, särskilt 



KUNGSBACKA KOMMUN 
 

94 
 
viktigt är detta när det gäller frågor som berör motstående intressen. Resultatet av 
uppföljningen kan användas för att återkoppla och föra en dialog kring den fysiska 
planeringens mål och inriktning. Uppföljningarna ska också underlätta kommande 
aktualitetsförklaringar av översiktsplanen och ge kunskap om vilka delar som eventuellt har 
behov av revidering eller nya politiska ställningstaganden. Flera indikatorer som ingår i 
kommunens årliga mål- och budgetuppföljning kan också användas för utvärdering av 
översiktsplanens effekter. 
 
Nedan listas förslag på vad en kontinuerlig uppföljning kan innehålla. 

• Geografisk spridning av ny bebyggelse 
• Täthet vid nyproduktion 
• Mark för näringslivet 
• Miljökvalitetsnormer 
• Exploaterad mark 
• Natur- och rekreationsområden 
• Sociala indikatorer  

 
Under kapitlet betydande miljöpåverkan finns parametrar för respektive delområde som avses 
att följas upp för att följa utvecklingen av riskerna.  
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§ 277 Dnr 2021-00875 
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2 2021 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen, till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 
som inte har verkställts tre månader efter beslut. 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 2021-09-28, § 325 
Nämnden för Gymnasium &Arbetsmarknad, 2021-08-25, § 90 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse. 2021-08-09 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad, sammanställning av ej verkställda 
beslut, kvartal 2 2021 

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 Gymnasium & Arbetsmarknad 
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§ 325 Dnr 2021-00875 
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2 2021 

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

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 
som inte har verkställts tre månader efter beslut. 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 Gymnasium &Arbetsmarknad, 2021-08-25, § 90 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse. 2021-08-09 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad, sammanställning av ej verkställda 
beslut, Q2 2021 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 90 Dnr 2021-00091 
Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt SoL, andra 
kvartalet 2021 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport enligt 16 kap. § 6 f 
socialtjänstlagen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 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. 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 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-08-09 
Sammanställning av ej verkställda beslut, andra kvartalet 2021 
 

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 
Kommunfullmäktige 

Kommunens förtroendevalda revisorer 



 
 

Datum 

2021-08-09 
Diarienummer 

GA 2021-00091 

 
 

 
 

Markus Ternblad 
0300 83 41 66 
Utvecklingsledare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, 
andra kvartalet 2021 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport enligt 16 kap. § 6 f socialtjänstlagen till 
protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 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. 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 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-08-09 

Sammanställning av ej verkställda beslut, andra kvartalet 2021 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunens förtroendevalda revisorer 

Beskrivning av ärendet 
Sammanställning av tredje kvartalet 2020 för ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering 
enligt 16 kap 6 f§, socialtjänstlagen, SoL, visar att inga ej verkställda beslut är inrapporterade.  
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Karin Zetterman  

Verksamhetschef, Kompetenscentrum     



2021 

 

Kvartal 

1 

 

Kvartal  

2 

 

Kvartal 

3 

 

Kvartal 

4 
Antal 

personer 
som tackat 

nej till 
erbjudande 

Antal 
personer 

som tackat 
nej till 

fler 
erbjudanden 

Ej fått något 
erbjudande    

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

 

 

 

 

0 

   

0 

 

0 

 

0 

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende 3 - 6 
månader  

  

0 

     

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende 6 - 9 
månader  

  

0 

     

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende 9 -12 
månader.  

 

 

 

 

0 

   

 

 

  

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende > 12 
månader  

  

0 
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§ 278 Dnr 2021-00691 
Policy och riktlinjer för personuppgifter och regler för inbördes 
biträdesförhållanden mellan nämnder 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar integritetspolicy, daterad 2021-09-20. 

Policy för personuppgifter, antagen av kommunfullmäktige 2018-06-14, § 111, 
upphör därmed att gälla.  

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om riktlinjer och 
regler som behövs för att säkerställa att kommunen hanterar personuppgifter på ett 
korrekt och likvärdigt sätt och som definierar ansvaret mellan kommunstyrelsen och 
de övriga nämnderna avseende de personuppgifter som behandlas för en annan 
nämnds räkning, inom ramen för ett gemensamt personuppgiftsansvar eller på 
liknande sätt.   

Kommunfullmäktige reviderar § 5 i Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och 
nämnder i Kungsbacka kommun så att den lyder:  

 Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 
som sker i nämndens verksamhet. 

 Om en nämnd avgör ändamål och medel för behandling som sker i ett för 
flera nämnder gemensamt IT-system är nämnden gemensamt 
personuppgiftsansvarig tillsammans med den eller de andra nämnderna. 
Ansvaret och hanteringen ska då regleras i en överenskommelse.  

 Om en nämnd behandlar personuppgifter för annan nämnds räkning utgör 
nämnden personuppgiftsbiträde. Den personuppgiftsansvariga nämnden och 
personuppgiftsbiträdesnämndens har då att följa de styrdokument som 
reglerar situationen.  

 Personuppgiftsansvariga nämnder ska utse dataskyddsombud. 

Beslut i kommunstyrelsen under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut ovan 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för personuppgifter, daterade 2021-09-20. 

Riktlinjer för personuppgifter, antagna av kommunstyrelsen 2018-05-29, § 147, 
upphör samtidigt att gälla. 

Kommunstyrelsen antar regler för interna personuppgiftsbiträdesförhållanden inom 
Kungsbacka kommun, daterade 2021-09-20. 

Sammanfattning av ärendet 
En integritetspolicys och riktlinjes syfte är att säkerställa att kommunen hanterar 
personuppgifter på ett korrekt sätt och att visa för allmänhet och anställda att de kan 
känna sig trygga med att deras personuppgifter hanteras på ett respektfullt sätt.  
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I policyn framgår att kommunstyrelsen ska leda, samordna och ha uppsikt över 
kommunens arbete med att uppfylla kraven i allmänna dataskyddsförordningen, 
GDPR och de nationella dataskyddsbestämmelserna.  

Senast kommunen antog en policy och riktlinjer för personuppgifter var år 2018. En 
genomgång av styrdokumenten på personuppgiftsområdet, bland annat genom 
granskning av dataskyddsombudet, har visat att det finns behov av förtydliganden i 
policyn och riktlinjerna.  

Det har också framkommit att det finns behov av en tydlig och korrekt reglering av 
vad som gäller i de fall då en nämnd agerar personuppgiftsbiträde åt en annan nämnd 
inom kommunen. Skälen för det är både att uppfylla de krav som ställs enligt GDPR 
och att underlätta samarbetet kring personuppgiftshanteringen vid inbördes 
biträdesförhållanden inom kommunen. 

Vidare finns det behov att revidera det gemensamma reglementet för att synliggöra 
de olika typer av ansvar för personuppgifter som förekommer i nämndernas 
verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05, § 348 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-20 
Integritetspolicy, 2021-09-20 
Riktlinjer för hantering av personuppgifter, 2021-09-20 
Regler för interna biträdesförhållanden inom Kungsbacka kommun, 2021-09-20 
Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder, kommunfullmäktige 
2020-12-08 § 180 
Policy för personuppgifter, antagen av kommunfullmäktige 2018-06-14, § 111 
Riktlinjer för personuppgifter, antagen av kommunstyrelsen 2018-05-29, § 147 

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 och bolag samt Stiftelsen Tjolöholm, dataskyddsombud 
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§ 348 Dnr 2021-00691 
Policy och riktlinjer för personuppgifter och regler för inbördes 
biträdesförhållanden mellan nämnder 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar integritetspolicy, daterad 2021-09-20. 

Policy för personuppgifter, antagen av kommunfullmäktige 2018-06-14, § 111, 
upphör därmed att gälla.  

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om riktlinjer och 
regler som behövs för att säkerställa att kommunen hanterar personuppgifter på ett 
korrekt och likvärdigt sätt och som definierar ansvaret mellan kommunstyrelsen och 
de övriga nämnderna avseende de personuppgifter som behandlas för en annan 
nämnds räkning, inom ramen för ett gemensamt personuppgiftsansvar eller på 
liknande sätt.   

Kommunfullmäktige reviderar § 5 i Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och 
nämnder i Kungsbacka kommun så att den lyder:  

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i nämndens verksamhet. 

Om en nämnd avgör ändamål och medel för behandling som sker i ett för flera 
nämnder gemensamt IT-system är nämnden gemensamt personuppgiftsansvarig 
tillsammans med den eller de andra nämnderna. Ansvaret och hanteringen ska då 
regleras i en överenskommelse.  

Om en nämnd behandlar personuppgifter för annan nämnds räkning utgör 
nämnden personuppgiftsbiträde. Den personuppgiftsansvariga nämnden och 
personuppgiftsbiträdesnämndens har då att följa de styrdokument som reglerar 
situationen.  

Personuppgiftsansvariga nämnder ska utse dataskyddsombud 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut ovan 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för personuppgifter, daterad 2021-09-20. 

Riktlinjer för personuppgifter, antagna av kommunstyrelsen 2018-05-29 § 147, 
upphör samtidigt att gälla. 

Kommunstyrelsen antar regler för interna personuppgiftsbiträdesförhållanden inom 
Kungsbacka kommun, daterade 2021-09-20 

Sammanfattning av ärendet 
En integritetspolicys och riktlinjes syfte är att säkerställa att kommunen hanterar 
personuppgifter på ett korrekt sätt och att visa för allmänhet och anställda att de kan 
känna sig trygga med att deras personuppgifter hanteras på ett respektfullt sätt.  
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I policyn framgår att kommunstyrelsen ska leda, samordna och ha uppsikt över 
kommunens arbete med att uppfylla kraven i allmänna dataskyddsförordningen, 
GDPR1 och de nationella dataskyddsbestämmelserna.  

Senast kommunen antog en policy och riktlinjer för personuppgifter var år 2018. En 
genomgång av styrdokumenten på personuppgiftsområdet, bland annat genom 
granskning av dataskyddsombudet, har visat att det finns behov av förtydliganden i 
policyn och riktlinjerna.  

Det har också framkommit att det finns behov av en tydlig och korrekt reglering av 
vad som gäller i de fall då en nämnd agerar personuppgiftsbiträde åt en annan nämnd 
inom kommunen. Skälen för det är både att uppfylla de krav som ställs enligt GDPR 
och att underlätta samarbetet kring personuppgiftshanteringen vid inbördes 
biträdesförhållanden inom kommunen. 

Vidare finns det behov att revidera det gemensamma reglementet för att synliggöra 
de olika typer av ansvar för personuppgifter som förekommer i nämndernas 
verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-20 
Integritetspolicy, 2021-09-20 
Riktlinjer för hantering av personuppgifter, 2021-09-20 
Regler för interna biträdesförhållanden inom Kungsbacka kommun, 2021-09-20 
Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder, kommunfullmäktige 
2020-12-08 § 180 
Policy för personuppgifter, antagen av kommunfullmäktige 2018-06-14, § 111 
Riktlinjer för personuppgifter, antagen av kommunstyrelsen 2018-05-29 § 147 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



 
 

Datum 

2021-09-20 
Diarienummer 

KS 2021-00691 

 
 
 

 
Kommunledningskontoret 

Linnéa Princis 
0300–83 49 64 
Kommunjurist 

1 (5)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Antagande av integritetspolicy, riktlinjer för personuppgifter och regler för interna 
personuppgiftsbiträdesförhållanden inom Kungsbacka kommun samt revidering av 
gemensamt reglemente. 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar integritetspolicy, daterad 2021-09-20. 

Policy för personuppgifter, antagen av kommunfullmäktige 2018-06-14, § 111, upphör därmed att 
gälla.  

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om riktlinjer och regler som behövs 
för att säkerställa att kommunen hanterar personuppgifter på ett korrekt och likvärdigt sätt och som 
definierar ansvaret mellan kommunstyrelsen och de övriga nämnderna avseende de personuppgifter 
som behandlas för en annan nämnds räkning, inom ramen för ett gemensamt personuppgiftsansvar 
eller på liknande sätt.   
Kommunfullmäktige reviderar § 5 i Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i 
Kungsbacka kommun så att den lyder:  

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i nämndens 
verksamhet. 
Om en nämnd avgör ändamål och medel för behandling som sker i ett för flera nämnder 
gemensamt IT-system är nämnden gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med den eller 
de andra nämnderna. Ansvaret och hanteringen ska då regleras i en överenskommelse.  

Om en nämnd behandlar personuppgifter för annan nämnds räkning utgör nämnden 
personuppgiftsbiträde. Den personuppgiftsansvariga nämnden och personuppgifts-
biträdesnämndens har då att följa de styrdokument som reglerar situationen.  
Personuppgiftsansvariga nämnder ska utse dataskyddsombud 

 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut ovan 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för personuppgifter, daterad 2021-09-20. 
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Riktlinjer för personuppgifter, antagna av kommunstyrelsen 2018-05-29 § 147, upphör samtidigt 
att gälla. 

Kommunstyrelsen antar regler för interna personuppgiftsbiträdesförhållanden inom Kungsbacka 
kommun, daterade 2021-09-20 

Sammanfattning av ärendet 
En integritetspolicys och riktlinjes syfte är att säkerställa att kommunen hanterar personuppgifter på ett 
korrekt sätt och att visa för allmänhet och anställda att de kan känna sig trygga med att deras 
personuppgifter hanteras på ett respektfullt sätt.  

I policyn framgår att kommunstyrelsen ska leda, samordna och ha uppsikt över kommunens arbete 
med att uppfylla kraven i allmänna dataskyddsförordningen, GDPR1 och de nationella 
dataskyddsbestämmelserna.  

Senast kommunen antog en policy och riktlinjer för personuppgifter var år 2018. En genomgång av 
styrdokumenten på personuppgiftsområdet, bland annat genom granskning av dataskyddsombudet, har 
visat att det finns behov av förtydliganden i policyn och riktlinjerna.  

Det har också framkommit att det finns behov av en tydlig och korrekt reglering av vad som gäller i de 
fall då en nämnd agerar personuppgiftsbiträde åt en annan nämnd inom kommunen. Skälen för det är 
både att uppfylla de krav som ställs enligt GDPR och att underlätta samarbetet kring personuppgifts-
hanteringen vid inbördes biträdesförhållanden inom kommunen. 

Vidare finns det behov att revidera det gemensamma reglementet för att synliggöra de olika typer av 
ansvar för personuppgifter som förekommer i nämndernas verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-20 
Integritetspolicy, 2021-09-20 
Riktlinjer för hantering av personuppgifter, 2021-09-20 
Regler för interna biträdesförhållanden inom Kungsbacka kommun, 2021-09-20 
Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder, kommunfullmäktige 2020-12-08 § 180 
Policy för personuppgifter, antagen av kommunfullmäktige 2018-06-14, § 111 
Riktlinjer för personuppgifter, antagen av kommunstyrelsen 2018-05-29 § 147 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och kommunala bolag samt stiftelse, dataskyddsombud 

                                                
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning) 

https://juno.nj.se/document/abs/CLX_3_1995_L_0046
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Beskrivning av ärendet 

Förändringar av policy och riktlinjer 

De övergripande förändringarna i policyn och riktlinjerna är: 

 Policyn har fått en ny grafisk profil och ett nytt namn. 
 Det har gjorts en språklig bearbetning och ändringar av teknisk karaktär (rubricering, begrepp, 

upprepningar med mera) samt komplettering med information där det varit aktuellt (till exempel 
komplettering av registrerades rättigheter samt referenser till lagrum). Det gäller båda dokumenten. 

 I riktlinjerna har det gjorts ett förtydligande när det gäller samordning av behandling i 
kommungemensamma processer och liknande situationer 

 I riktlinjerna har beskrivningen av hur personuppgiftsincidenter ska hanteras ändrats och 
förtydligats. Personuppgiftsincidenter hanteras av respektive nämnd och rapporteras alltid till 
dataskyddsombudet. Det finns inte längre något krav att rapportera varje enskild incident till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens uppföljning sker istället på övergripande nivå. 

 Det har tillkommit rekommenderade arbetsuppgifter för dataskyddskontakter i riktlinjerna.  
 

Ändringarna motsvarar de rekommendationer som följde av dataskyddsombudets tidigare granskning 
av styrdokumenten inom personuppgiftsområdet 2021-03-31 (dnr 2021-00412). 

Regler för inbördes biträdesförhållanden mellan nämnder  

Personuppgiftsansvaret måste som minimum ligga på myndighetsnivå, dvs. följa kommunens 
nämndstruktur. Av kommunens reglemente framgår därför att varje nämnd är personuppgiftsansvarig 
för den behandling av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. 

I kommunens verksamhet finns det ibland behov av att personuppgifter behandlas av en nämnd för en 
annan nämnds räkning. I den situationen utgör den nämnd som utför behandlingen ett 
personuppgiftsbiträde i GDPR:s mening. Enligt GDPR krävs då att förhållandet regleras i ett avtal eller 
annan rättsakt. Syftet är att det ska vara tydlig vilka krav och vilket ansvar som åligger respektive part 
för att säkerställa att inga skyldigheter enligt GDPR åsidosätts. 

Eftersom det inte är möjligt för kommunala nämnder att teckna civilrättsligt bindande avtal med andra 
nämnder inom samma kommun måste förhållandet regleras i en annan rättsakt. Förvaltningen bedömer 
att det mest ändamålsenliga för kommunala förhållanden är att reglera situationen genom bindande 
regler som antas av kommunstyrelsen på uppdrag av kommunfullmäktige. Dessa blir då bindande på 
ett sådant sätt att de kan anses utgöra en annan rättsakt på det sätt som avses i GDPR. 

I reglerna specificeras bland annat den personuppgiftsansvariges rättigheter och skyldigheter, 
personuppgiftsbiträdets skyldighet att följa den personuppgiftsansvariges instruktioner, regler om 
sekretess, säkerhet vid behandlingen, användning av underleverantörer och stöd till den 
personuppgiftsansvarige – såsom vid konsekvensbedömning och incidentrapportering. 
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Reglernas utformning bygger på danska dataskyddsmyndighetens standardsavtalsklausuler2 och har 
omarbetats för att passa Kungsbacka kommuns förhållanden. Reglerna är efter att de antas, bindande 
för alla kommunens nämnder i alla de situationer som ett personuppgiftsbiträdesförhållande finns.   

I GDPR ställs dock även krav på att den specifika behandlingen regleras. Då reglerna måste ha ett 
generellt innehåll som gäller i alla interna personuppgiftsbiträdesförhållanden, måste de kompletteras 
av specifika instruktioner för respektive situation. 

Instruktionen ska specificera ändamålet med behandlingen, behandlingens omfattning samt formerna 
för behandlingen, inbegripet villkor för tredjelandsöverföring. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar 
för att ta fram och administrera en mall för instruktioner. 

Utöver att reglerna bedöms som nödvändiga för att uppfylla de krav som ställs i GDPR är avsikten 
också att underlätta samarbetet mellan nämnder inom den ram som GDPR utgör.  

Revidering av gemensamt reglemente 
Under arbetet med ärendet har det framkommit ett behov av att revidera det gemensamma reglementet 
för att tydliggöra de olika typer av ansvar för personuppgifter som förekommer i kommunens 
verksamhet. 

Utöver personuppgiftsansvar för uppgifter som hanteras i den egna nämndens verksamhet förekommer 
det att nämnder har gemensamt personuppgiftsansvar och att nämnder behandlar personuppgifter för 
en eller flera andra nämnders räkning. I dessa situationer ställs det andra krav enligt GDPR, varför det 
är av vikt att detta tydliggörs i reglementet. Förvaltningen bedömer också att det är nödvändigt för att 
uppfylla de krav som ställs i GDPR. 
Justeringen av reglementet innebär att den nuvarande lydelsen:  

”Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i nämndens 
verksamhet.” 

Kompletteras med följande stycken: 
”Om en nämnd avgör ändamål och medel för behandling som sker i ett för flera nämnder gemensamt 
IT-system är nämnden gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med den eller de andra 
nämnderna. Ansvaret och hanteringen ska då regleras i en överenskommelse.  

Om en nämnd behandlar personuppgifter för annan nämnds räkning utgör nämnden 
personuppgiftsbiträde. Den personuppgiftsansvariga nämnden och personuppgiftsbiträdesnämndens 
har då att följa de styrdokument som reglerar situationen.” 
Den sista meningen: 

                                                
2 Danska dataskyddsmyndighetens standardavtalsklausuler har prövats av den Europeiska dataskyddsstyrelsen och kan användas även i 
Sverige. 
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”Nämnden ska utse dataskyddsombud.” förtydligas så att den istället lyder: ”Personuppgiftsansvariga 

nämnder ska utse dataskyddsombud.”. 
 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Integritetspolicy 
 

I den här policyn kan du läsa om vad som gäller för hanteringen av 

personuppgifter i Kungsbacka kommun. Policyn syftar till att värna den 

personliga integriteten och gäller för kommunens nämnder, kommunstyrelse, 

bolag och stiftelse.  

 

1. Syfte  

Syftet med Kungsbacka kommuns integritetspolicy är:  

 att de som vänder sig till Kungsbacka kommun ska känna sig trygga med att deras personuppgifter 
hanteras på ett respektfullt sätt,  

 att kommunen inte hanterar personuppgifter i onödan, och  
 att de personuppgifter som kommunen hanterar inte riskerar att hamna i orätta händer.  

 

2. Rättigheter  

Kungsbacka kommun ska vara tillmötesgående och förberedd på att hjälpa registrerade att tillvarata sina 
rättigheter enligt dataskyddsförordningen. 
 

3. Kommunstyrelsens uppgift 

Av det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnder framgår att varje nämnd är 
personuppgiftsansvarig enligt Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 (GDPR) för de 
personuppgifter som behandlas i nämndens verksamhet. Varje bolag och stiftelse är på motsvarande sätt 
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom dess verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen ska leda, samordna och ha uppsikt över kommunens arbete med att uppfylla kraven i 
dataskyddsförordningen och de nationella dataskyddsbestämmelserna. 
 
Kommunstyrelsen ska utfärda riktlinjer för att säkerställa att kommunen hanterar personuppgifter på ett 
korrekt och likvärdigt sätt. Kommunstyrelsen har till uppgift att definiera ansvaret mellan kommunstyrelsen 
och de övriga nämnderna avseende de personuppgifter som: 
 

 behandlas för en annan nämnds räkning, 
 behandlas inom ramen för ett gemensamt personuppgiftsansvar, 
 behandlas på liknande sätt oavsett personuppgiftsansvar. 
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Riktlinjer för hantering av 

personuppgifter 
 

Kungsbacka kommuns riktlinjer för hantering av personuppgifter är ett 

komplement till kommunens integritetspolicy. Riktlinjerna gäller för 

kommunens nämnder, kommunstyrelsen, bolag och stiftelse.  

1. Syfte  

Riktlinjernas syfte är att säkerställa att kommunen hanterar personuppgifter på ett korrekt och likvärdigt sätt, 
men också att visa för allmänhet och anställda att de kan känna sig trygga med att deras personuppgifter 
hanteras på respektfullt sätt. 

 

2. Nämndernas och kommunstyrelsens ansvar 

2.1 Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden 

Personuppgiftsansvar måste som minimum ligga på myndighetsnivå. Varje nämnd är därmed 
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i nämndens verksamhet, vilket också framgår 
av det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna. Varje nämnd ansvarar därmed för att 
de legala kraven som ställs på personuppgiftsansvariga enligt allmänna dataskyddsförordningen, GDPR,1 
samt kompletterande lagstiftning2 och förordningar uppfylls. De nämnder vars verksamhet omfattar 
verkställande av straffrättsliga påföljder är även personuppgiftsansvariga enligt brottsdatalagen och 
brottsdataförordningen3.   

För det fall en nämnd behandlar personuppgifter för en annan nämnds räkning är den nämnden 
personuppgiftsbiträde i GDPR:s mening, och får enbart behandla personuppgifter i enlighet med den 
personuppgiftsansvariga nämndens instruktioner. I denna situation har nämnden även att följa de 
bestämmelser som gäller för personuppgiftsbiträden enligt dataskyddsförordningen, samt det som anges i 
Regler för interna personuppgiftsbiträdesförhållanden i Kungsbacka kommun. Se även nedan under rubriken 
8.2.  

                                                   
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) 
2 Bl.a lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen), 
patientdatalagen (2008:355), totalförsvarsdatalagen (2020:151), Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter 
inom socialtjänsten och kap. 26a kap. i skollagen (2010:800) 
3 Brottsdatalag (2018:1177) och brottsdataförordning (2018:1202) 
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Kommungemensamma digitala tjänster och system samt förvaltingsspecifika digitala tjänster och system 
som används av flera förvaltningar har enligt Modellen för digitala tjänster och system en utsedd ägare. I de 
fall den digitala tjänsten eller systemet innefattar personuppgiftsbehandling för flera personuppgiftsansvariga 
nämnder agerar i många fall den nämnd som innehar ägarskapet över systemet eller tjänsten 
personuppgiftsbiträde för de övriga nämnderna.  

2.2 Kommunstyrelsens ansvar 

Kommunstyrelsens förvaltning ska leda, samordna och ha uppsikt över kommunens arbete med att uppfylla 
kraven i GDPR och de nationella dataskyddsbestämmelserna. Det inbegriper bland annat att ta fram och 
samordna övergripande information, rutiner och dokumentmallar.  

2.3 Samordningsuppdrag 

Kommunstyrelsen kan själv, eller ge en annan nämnd i uppdrag att, samordna personuppgiftsbehandling som 
är lika över nämndgränserna, exempelvis i publika tjänster eller myndighetstjänster.  

För kommungemensamma digitala tjänster och system samt förvaltingsspecifika digitala tjänster och system 
som används av flera förvaltningar har den nämnd som utövar ägarskapet i regel uppdraget att samordna 
personuppgiftsbehandlingen. Samordningsuppdraget övertar inte personuppgiftsansvaret utan syftar till att 
underlätta administreringen och skapa likvärdighet i personuppgiftshanteringen mellan de 
personuppgiftsansvariga nämnderna i kommungemensamma processer.  

Samordningsuppdraget innebär bland annat att registrera behandlingen i den samordnande nämndens 
registerförteckning, underhålla information och beskrivningar om behandlingen samt bistå med samordning 
vid hantering av personuppgiftsincidenter och registrerades åberopande av sina rättigheter, när det är 
lämpligt. Samordningsuppdraget innefattar även att bistå personuppgiftsansvariga nämnder med samordning 
och stöd vid konsekvensbedömning. 

 

3. Dataskyddsombud och dataskyddskontakter 

Varje nämnd, bolag och stiftelse ska utnämna ett dataskyddsombud (se artikel 37-39 GDPR). Nämndernas 
förvaltningar samt bolag och stiftelse rekommenderas därutöver att utse dataskyddskontakter som löpande 
arbetar med att verksamheten ska leva upp till de krav som ställs i GDPR.  

3.1 Dataskyddsombudets roll 

Dataskyddsombudets uppgift är att informera och ge råd till de personuppgiftsansvariga verksamheterna 
kring vilka skyldigheter som gäller enligt GDPR och kompletterande nationella bestämmelser. 
Dataskyddsombudet ska också bevaka att reglerna följs och rapportera till den personuppgiftsansvarige.  

Kommunens dataskyddsombud är placerat centralt på kommunstyrelsens förvaltning men arbetar på uppdrag 
av respektive nämnd, bolag och stiftelse som utsett kommunens dataskyddsombud som dataskyddsombud för 
sin verksamhet. 

3.2 Dataskyddskontakternas roll 

Dataskyddskontakternas löpande arbete ska åtminstone omfatta följande. 

1. Upprätta och underhålla förteckning över personuppgiftsbehandlingen i enlighet med vad som stadgas i 
artikel 30.1-3 GDPR.  

2. Samordna och besvara begäranden från registrerade för den egna verksamheten, såsom exempelvis 
begäran om registerutdrag, radering och invändning. (Se artikel 12-22 GDPR.)  

3. Säkerställa att nödvändiga rutiner och instruktioner finns tillgängliga inom den egna verksamheten så att 
behandlingen sker i enlighet med de grundläggande principerna i artikel 5.1.  
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4. Vara behjälplig med att bedöma om personuppgiftsincidenter ska vidarerapporteras till 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och om de registrerade ska informeras. (Se artikel 33.1 och artikel 34 
GDPR.) 

5. Vara förvaltningens, bolagets eller stiftelsens representant i det kommunövergripande nätverket för 
dataskyddskontakter.  

6. Vara ett stöd till personuppgiftsansvarig, förvaltnings- eller bolagsledningen och verksamheten i arbetet 
med personuppgiftsfrågor. 

7. Uppmärksamma personuppgiftsansvarig och förvaltnings- eller bolagsledning på åtgärder som måste 
vidtas för att upprätthålla en god hantering av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.  

8. Vara dataskyddsombudet behjälplig samt fungera som länk mellan dataskyddsombudet och 
personuppgiftsansvarig  

9. Omvärldsbevaka kring personuppgiftsfrågor utifrån det egna verksamhetsområdet. 

10. Vid behov inhämta råd och stöd från dataskyddsombudet, till exempel vid konsekvensbedömning 
avseende dataskydd i enlighet med artikel 35.2 samt 39.1 c GDPR.  

 

4. Krav på digitala tjänster och system som medför 

behandling av personuppgifter 

För varje digital tjänst och system som används, eller som det finns planer på att använda, ska det särskilt 
beaktas om användandet kan komma att medföra behandling av personuppgifter. För det fall personuppgifter 
kommer att behandlas ska det säkerställas att det finns förutsättningar för såväl den som är 
personuppgiftsansvarig som för dess personuppgiftsbiträde att kunna fullgöra sina skyldigheter avseende 
dataskydd.  

Vid inköp och upphandling av digitala tjänster och verksamhetssystem som kan komma att användas för 
behandling av personuppgifter ska krav ställas på att lösningen lever upp till kraven i GDPR och nationella 
bestämmelser på dataskyddsområdet. Kraven ska utformas i samråd mellan kommunens 
upphandlingsfunktion och den eller de nämnder som är personuppgiftsansvariga, alternativt den nämnd som 
har samordningsuppdrag för den aktuella behandlingen. 

 

5. Konsekvensbedömning avseende dataskydd 

Om en typ av behandling kan komma att leda till hög risk för registrerades rättigheter och friheter ska en 
bedömning av den planerade behandlingens risker och konsekvenser göras i syfte att sänka riskerna eller 
undvika behandlingen (se artikel 35–36). Konsekvensbedömningen ska utföras av den nämnd, bolag eller 
stiftelse som är personuppgiftsansvarig. Om en annan nämnd har samordningsuppdrag ska denna bistå med 
den samordning som behövs för bedömningen. Beslut om personuppgiftsbehandlingen ska dock alltid fattas 
av den personuppgiftsansvarige.  

Dataskyddsombudet ska involveras och rådfrågas på ett så tidigt stadium som möjligt när behandling som 
innebär hög risk för registrerade kan komma ifråga.   

 

6. Incidentrapportering 

Varje nämnd, bolag och stiftelse ska ha rutiner för att kunna upptäcka, hantera och rapportera 
personuppgiftsincidenter som sker inom den egna verksamheten inom 72 timmar från upptäckt på det sätt 
som anges i artikel 33 och 34 i GDPR. Rapportering till tillsynsmyndigheten behöver emellertid inte göras 
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om det är osannolikt att incidenten kan komma att medföra en risk för de registrerades rättigheter och 
friheter. 

En nämnd som agerar personuppgiftsbiträde ska – istället för att rapportera till tillsynsmyndigheten inom 72 
timmar – underrätta den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål efter att ha fått vetskap om en 
personuppgiftsincident. Om möjligt ska underrättelse ske samma dag. Personuppgiftsbiträdet ska också i 
övrigt bistå personuppgiftsansvarig på det sätt som följer av Regler för interna 
personuppgiftsbiträdesförhållanden inom Kungsbacka kommun. 

Den nämnd som har samordningsuppdrag ska vid behov därtill bistå med samordning i hanteringen av 
incidenter som berör flera verksamheter i samråd med de nämnder som är berörda såsom 
personuppgiftsansvariga. 

Dataskyddsombudet ska alltid underrättas om en inträffad personuppgiftsincident och beredas möjlighet att 
följa ärendets handläggning. 

Kommunstyrelsens förvaltning ska samordna en uppföljning av personuppgiftsincidenter inom kommunen i 
syfte att sprida lärdom och förebygga att incidenter upprepas.   

 

7. Förteckning över personuppgiftsbehandlingar 

Varje nämnd, bolag och stiftelse ska löpande föra en förteckning över vilka personuppgifter som behandlas i 
den egna verksamheteten (se artikel 30). Kommunstyrelsens förvaltning ska samordna arbetet i syfte att 
främja likvärdighet och överblickbarhet i kommunens personuppgiftsbehandling.  

Behandlingar som berör flera nämnder ska förtecknas av den nämnd som har samordningsuppdraget för 
behandlingen och noteras i respektive personuppgiftsansvarigs förteckning. Behandling som utförs för en 
annan nämnds räkning ska, utöver den personuppgiftsansvarigas förteckning, även förtecknas i 
personuppgiftsbiträdesnämndens behandlingsförteckning. 

 

8. Personuppgiftsbiträdesförhållanden  

8.1 Extern part 

Varje nämnd ska teckna personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) när denne uppdrar åt ett externt 
personuppgiftsbiträde att behandla uppgifter för de digitala verktyg och system som nämnden är ensam 
användare av. 

För att en nämnd som agerar personuppgiftsbiträde ska kunna teckna underbiträdesavtal med en extern part 
krävs att den personuppgiftsansvarige nämndens instruktion inte hindrar det. Om behandlingen avser 
personuppgifter för flera olika personuppgiftsansvariga nämnder krävs att ingen av dessa nämnders 
instruktioner hindrar att biträdet anlitar underbiträde. Se vidare 8.2. 

Varje bolag och stiftelse ska teckna PUB-avtal med de parter som de uppdrar att behandla personuppgifter 
för dess räkning. 

Innan personuppgiftsbehandlingar läggs över på en extern part ska det kontrolleras att speciallagstiftning 
gällande personuppgiftsbehandlingen inte hindrar det.  

8.2 Mellan kommunens nämnder 

Eftersom det inte är möjligt för kommunala nämnder att teckna civilrättsligt bindande avtal med andra 
nämnder inom samma kommun måste förhållandet i stället regleras i en så kallad rättsakt (se artikel 28.3 
GDPR). Regler för interna personuppgiftsbiträdesförhållanden inom Kungsbacka kommun kompletterar 
denna riktlinje och ska kompletteras med en instruktion från den personuppgiftsansvariga nämnden till 
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biträdesnämnden. Reglerna tillsammans med instruktionen för behandlingen utgör en sådan rättsakt som 
avses i GDPR. 

När personuppgiftsbehandlingar läggs över från en nämnd till en annan nämnd ska det även kontrolleras om 
personuppgiftsbehandlingarna styrs av speciallagstiftning eller myndighetsutövning som medger att de kan 
hanteras av en annan nämnd såsom biträde.  

Kommunstyrelsens förvaltning ska administrera en dokumentmall för den instruktion som reglerna för 
biträdesförhållandet ska kompletteras med från den personuppgiftsansvariga nämnden till biträdesnämnden. 

Nämnderna ska ha en sammanställning över de instruktioner som reglerar deras biträdesrelationer med 
interna parter. 

9. Överenskommelse vid gemensamt personuppgiftsansvar  

När två personuppgiftsansvariga använder och kan besluta om ändamål och medel för behandlingen av 
personuppgifter i ett och samma system föreligger ett gemensamt personuppgiftsansvar. Gemensamt 
personuppgiftsansvar kan finnas med en extern personuppgiftsansvarig part (exempelvis en extern utförare 
av kärnverksamhet) eller en intern part (exempelvis folkbibliotek respektive skolbibliotek där två nämnder 
använder uppgifter ur samma system för varsitt ändamål). I dessa fall ska det tecknas en överenskommelse 
där de personuppgiftsansvarigas respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt GDPR och andra 
nationella dataskyddsbestämmelser fastställs (se artikel 26 GDPR). 

Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att tillhandahålla en dokumentmall för de villkor som ska gälla 
vid gemensamt personuppgiftsansvar mellan två eller flera nämnder. 

Nämnderna, bolagen och stiftelsen ska ha en sammanställning över aktuella avtal som reglerar deras 
gemensamma personuppgiftsansvar med externa och interna parter.  

 

10. Information till de registrerade 

Kommunstyrelsens förvaltning ska ta fram och tillhandahålla övergripande information om kommunens 
personuppgiftsbehandling och de registrerades rättigheter i syfte att underlätta för de personuppgifts-
ansvariga inom kommunen att uppfylla kraven i artikel 12 i GDPR. 

Varje nämnd, bolag och stiftelse ska därutöver ha rutiner för hur information till registrerade ska 
tillhandahållas utifrån den behandling som utförs inom dess verksamhetsområde i enlighet med kraven i 
artikel 12-14 i GDPR.  

 

11. Tillgång, rättelse, radering, begränsning, flytt av 

personuppgifter, invändning och klagomål 

Kommunstyrelsens förvaltning ska samordna kommunens rutiner för hanteringen av begäranden från 
registrerade om att utöva sina rättigheter i artikel 15-22 i GDPR, vilket bland annat innebär att  

 Få tillgång till information om sina personuppgifter  
 Rätta eller komplettera sina uppgifter 
 Radera sina uppgifter 
 Begränsa sina uppgifter 
 Utnyttja möjligheten till dataportabilitet om sådan möjlighet finns 
 Invända mot behandlingen. 
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Regler för interna 

personuppgifts-

biträdesförhållanden inom 

Kungsbacka kommun 

 
Följande regler ska tillämpas i de fall då nämnder inom Kungsbacka kommun 

behandlar personuppgifter för en annan nämnds räkning och därmed utgör 

personuppgiftsbiträde enligt artikel 28.1 allmänna 

dataskyddsförordningen, GDPR1. I reglerna anges rättigheter och 

skyldigheter för den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet. 

Om reglerna 

Reglerna har utformats för att säkerställa att kommunen och dess nämnder uppfyller kraven i artikel 28.3 a-h 
samt de grundläggande principerna för behandling av personuppgifter i art. 5 och 6 i GDPR.  

I reglerna anges vad som alltid gäller i interna personuppgiftsbiträdessituationer inom kommunen, inklusive 
de fall då en personuppgiftsbiträdesnämnd fullgör ett samordningsuppdrag. I varje biträdessituation ska även 
en dokumenterad instruktion lämnas av den personuppgiftsansvariga nämnden till personuppgiftsbiträdes-
nämnden. I instruktionen anges det som gäller för det specifika förhållandet och behandlingen.  

För hanteringen av personuppgifter gäller även Kungsbacka kommuns riktlinjer för hantering av 
personuppgifter och integritetspolicy. De här reglerna kompletterar dessa styrdokument och styrdokument på 
angränsande områden, såsom arkiv och informationshantering.  

 

1. Den personuppgiftsansvariges rättigheter och 

skyldigheter 

Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för att säkerställa att behandlingen av personuppgifter utförs i 
enlighet med GDPR (se artikel 24 i GDPR), annan tillämplig dataskyddslagstiftning i Sverige och EU samt 
dessa regler.  

                                                   
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) 

u 
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Den personuppgiftsansvarige har rätt och skyldighet att besluta om syften och medel för behandlingen av 
personuppgifter.  

Den personuppgiftsansvarige är bland annat ansvarig för att den behandling av personuppgifter som 
personuppgiftsbiträden ombeds utföra har laglig grund. 

 

2. Personuppgiftsbiträden ska följa anvisningarna 

Personuppgiftsbiträden får enbart behandla personuppgifter enligt den dokumenterade instruktionen från den 
personuppgiftsansvarige, om de inte är skyldiga att göra detta enligt unionens eller tillämplig 
dataskyddslagstiftning i Sverige. Sådana anvisningar ska anges i en särskild instruktion. Efterföljande 
anvisningar kan också ges av den personuppgiftsansvarige under behandlingen av personuppgifterna. Sådana 
tillkommande anvisningar ska dock alltid dokumenteras i samband med instruktionen. 

Personuppgiftsbiträdet ska omedelbart informera den personuppgiftsansvarige om anvisningarna enligt 
personuppgiftsbiträdets uppfattning inte följer GDPR eller annan tillämplig dataskyddslagstiftning i Sverige 
och EU. 

 

3. Sekretess  

Personuppgiftsbiträdet ska endast bevilja tillgång till de personuppgifter som behandlas för den 
personuppgiftsansvariges räkning till personer som är underställda personuppgiftsbiträdet och som behöver 
uppgifterna för att utföra behandlingen. Personuppgiftsbiträdet ansvarar för att dessa personer iakttar den 
lagstadgade sekretess som gäller för uppgifterna och på begäran av den personuppgiftsansvariga påvisa att så 
sker.  

Personsuppgiftsbiträdet ska föra en förteckning av de personer som beviljats tillgång till personuppgifterna. 
Förteckningen ska granskas regelbundet. Med granskningen som grund ska tillgången till personuppgifter 
återkallas om tillgången inte längre är nödvändig.  

 

4. Säkerhet vid behandling 

I artikel 32 i GDPR anges att med beaktande av tidigare känd teknik, genomförandekostnader och 
behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt risken, av varierande sannolikhets- och 
allvarlighetsgrad, för fysiska personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige och 
personuppgiftsbiträdet vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en 
säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken.  

Den personuppgiftsansvarige ska utvärdera riskerna avseende fysiska personers rättigheter och friheter vid 
behandlingen och vidta åtgärder för att minska dessa risker. Beroende på relevans kan dessa åtgärder 
inkludera följande:  

a. Pseudonymisering och kryptering av personuppgifter.  

b. Möjligheten att säkerställa fortlöpande sekretess, integritet, tillgänglighet och motståndskraft i systemen 
och tjänsterna för behandlingen.  

c. Möjligheten att återställa tillgängligheten och tillgången till personuppgifter inom rimlig tid vid en fysisk 
eller teknisk incident.  

d. Ett förfarande för att regelbundet testa, undersöka och utvärdera effektiviteten i de tekniska och 
organisatoriska åtgärder som ska säkerställa behandlingens säkerhet.  

Enligt artikel 32 i GDPR ska även personuppgiftsbiträdet – fristående från den personuppgiftsansvarige – 
utvärdera riskerna för fysiska personers rättigheter och friheter vid behandlingen och vidta åtgärder för att 
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minska dessa risker. Det innebär att den personuppgiftsansvarige ska förse personuppgiftsbiträdet med all 
information som krävs för identifiering och utvärdering av sådana risker. 

Dessutom ska personuppgiftsbiträdet bistå den personuppgiftsansvarige i att säkerställa efterlevnad av den 
personuppgiftsansvariges skyldigheter enligt artikel 32 i GDPR, genom att bland annat förse den 
personuppgiftsansvarige med information avseende tekniska och organisatoriska åtgärder som redan har 
genomförts av personuppgiftsbiträdet enligt artikel 32 i GDPR, samt all övrig information som krävs för att 
den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt artikel 32.  

Om därefter – enligt den personuppgiftsansvariges bedömning – en minskning av identifierade risker kräver 
att ytterligare åtgärder vidtas av personuppgiftsbiträdet än de som redan har vidtagits enligt artikel 32 i 
GDPR, ska den personuppgiftsansvarige ange att dessa ytterligare åtgärder ska vidtas i instruktionen till 
personuppgiftsbiträdet. 

 

5. Användning av underleverantörer 

Personuppgiftsbiträdet ska uppfylla de krav som anges i artikel 28.2 och 28.4 i GDPR om ett annat 
personuppgiftsbiträde anlitas (en underleverantör).  

Personuppgiftsbiträdet får, om inte annat framgår av den personuppgiftsansvariges instruktion för 
behandlingen, anlita en underleverantör.  

Om personuppgiftsbiträdet använder en underleverantör för att utföra specifik behandling på uppdrag av den 
personuppgiftsansvarige, gäller samma dataskyddsskyldigheter som anges i reglerna och instruktionen för 
underleverantören via avtal eller annan rättsakt enligt EU:s eller svensk lagstiftning. Det gäller i synnerhet 
tillräckliga garantier att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att 
behandlingen uppfyller kraven i dessa regler och GDPR.  

Personuppgiftsbiträdet ska därför kräva att underleverantören som ett minimum fullgör de skyldigheter som 
gäller för personuppgiftsbiträdet enligt dessa regler, den personuppgiftsansvariges instruktion och GDPR.   

En kopia av ett sådant underleverantörsavtal och efterföljande ändringar ska – på begäran av den 
personuppgiftsansvarige – skickas till den personuppgiftsansvarige och därmed ge den 
personuppgiftsansvarige möjlighet att säkerställa att samma dataskyddsskyldigheter som anges i reglerna och 
instruktionen följer med och gäller för underleverantören. Avtal om verksamhetsrelaterade frågor som inte 
påverkar det rättsliga dataskyddsinnehållet i underleverantörsavtalet, behöver inte lämnas till den 
personuppgiftsansvarige. 

Om underleverantören inte fullgör sina dataskyddsskyldigheter är personuppgiftsbiträdet helt ansvarigt inför 
den personuppgiftsansvarige när det gäller fullgörandet av underleverantörens skyldigheter. Detta påverkar 
inte de registrerades rättigheter enligt GDPR – särskilt de som föreskrivs i artiklarna 79 och 82 i GDPR – 
gentemot den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet, inklusive underleverantören. 

Personuppgiftsbiträdet ska skriftligen informera den personuppgiftsansvarige om alla avsiktliga förändringar 
avseende tillägg eller utbyte av underleverantörer minst 30 dagar i förväg och därmed ge den 
personuppgiftsansvarige möjlighet att invända mot sådana förändringar innan berörd underleverantör anlitas. 
Den personuppgiftsansvariga har rätt att med anledning av en sådan invändning avbryta biträdesförhållandet. 

 

6. Överföring av uppgifter till tredjeland eller 

internationella organisationer 

Överföring av personuppgifter till tredjeland eller internationella organisationer av personuppgiftsbiträdet får 
endast utföras om den personuppgiftsansvarige har medgett det i sin instruktion, om inte behandlingen krävs 
enligt unionsrätten eller enligt svensk rätt som personuppgiftsbiträdet omfattas av. Behandlingen ska alltid 
utföras i enlighet med kapitel V i GDPR.  
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7. Stöd till den personuppgiftsansvarige  

 

7.1 Registrerades rättigheter 

Med beaktande av behandlingens art ska personuppgiftsbiträdet bistå den personuppgiftsansvarige med 
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder när det är möjligt, i syfte att fullgöra den 
personuppgiftsansvariges skyldigheter att besvara förfrågningar om utövande av den registrerades rättigheter 
enligt kapitel III i GDPR. 

Detta innebär att datauppgiftsbiträdet så långt det är möjligt ska bistå den personuppgiftsansvarige vid den 
personuppgiftsansvariges efterlevnad av  

a. rätten till information när personuppgifter samlas in från den registrerade,  

b. rätten till information när personuppgifter inte har erhållits från den registrerade,  

c. den registrerades rätt till tillgång,  

d. rätten till rättelse,  

e. rätten till radering (”rätten att bli bortglömd”).  

f. rätten till begränsning av behandling,  

g. anmälningsskyldighet avseende rättelse eller radering av personuppgifter och begränsning av behandling,  

h. rätten till dataportabilitet,  

i. rätten att göra invändningar,  

j. rätten att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet 
profilering.  

 

7.2 Personuppgiftsincidenter, skyddsåtgärder och 

konsekvensbedömning 

Förutom personuppgiftsbiträdets skyldighet att bistå den personuppgiftsansvarige enligt ovan ska 
personuppgiftsbiträdet dessutom bistå den personuppgiftsansvarige för att säkerställa efterlevnad av  

a. den personuppgiftsansvariges skyldighet att utan dröjsmål och vid behov, inte senare än 72 timmar efter 
upptäckten, meddela personuppgiftsincidenten till behörig tillsynsmyndighet, Integritetsskyddsmyndigheten 
(IMY), såvida inte personuppgiftsincidenten troligen inte innebär någon risk för fysiska personers rättigheter 
och friheter,  

b. den personuppgiftsansvariges skyldighet att utan dröjsmål underrätta den registrerade om 
personuppgiftsincidenten, när personuppgiftsincidenten troligen resulterar i en hög risk för fysiska personers 
rättigheter och friheter,  

c. den personuppgiftsansvariges skyldighet att utföra en bedömning av den påverkan som de planerade 
behandlingsåtgärderna får på skyddet av personuppgifter (en konsekvensanalys av dataskyddet),  

d. den personuppgiftsansvariges skyldighet att samråda med den behöriga tillsynsmyndigheten, 
Integritetsskyddsmyndigheten, före behandlingen där en konsekvensbedömning av dataskyddet visar att 
behandlingen skulle innebära en hög risk om inga åtgärder vidtas av den personuppgiftsansvarige för att 
minska risken.  

7.2.1 Underrättelse om personuppgiftsincident 
Vid en personuppgiftsincident ska personuppgiftsbiträdet, utan onödigt dröjsmål efter upptäckten, anmäla 
incidenten till den personuppgiftsansvarige.  
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Personuppgiftsbiträdets underrättelse till den personuppgiftsansvarige ska om möjligt äga rum samma dag 
som personuppgiftsbiträdet har fått vetskap om personuppgiftsincidenten, för att göra det möjligt för den 
personuppgiftsansvarige att fullgöra skyldigheten att underrätta tillsynsmyndigheten om 
personuppgiftsincidenten, jfr artikel 33 i GDPR. 

Personuppgiftsbiträdet ska bistå den personuppgiftsansvarige med att underrätta behörig tillsynsmyndighet 
om personuppgiftsincidenten och bistå vid insamlingen av den information som anges nedan, vilket enligt 
artikel 33.3 i GDPR ska anges i den personuppgiftsansvariges underrättelse till behörig tillsynsmyndighet:  

a. Personuppgiftens art, inbegripet om så är möjligt de kategorier och ungefärliga antal registrerade som 
berörs, samt de kategorier och ungefärliga antal personuppgiftsposter som berörs.  

b. De troliga konsekvenserna av personuppgiftsincidenten.  

c. Åtgärderna som vidtagits eller föreslås för att hantera personuppgiftsincidenten, inbegripet när så är 
lämpligt åtgärder för att mildra dess potentiella skadliga effekter.  
 

8. Radera och återlämna uppgifter  

När personuppgiftsbehandlingen avslutas ska personuppgiftsbiträdet radera eller återlämna alla 
personuppgifter till den personuppgiftsansvarige och radera befintliga kopior i enlighet med den 
personuppgiftsansvariges instruktion, om det inte enligt unionens eller svensk lagstiftning krävs att 
personuppgifterna lagras.  

Vid gallring och arkivering av personuppgifter ska gällande lagstiftning och kommunens styrdokument 
gällande arkivering och informationsförvaltning tillämpas.  
 

9. Granskning och inspektion 

Personuppgiftsbiträdet ska för den personuppgiftsansvarige tillgängliggöra all information som krävs för att 
visa att de skyldigheter som anges i artikel 28 och i de här reglerna efterlevs, samt underlätta uppföljning och 
revision som utförs av den personuppgiftsansvarige eller annan granskare på uppdrag av den 
personuppgiftsansvarige.  

Personuppgiftsbiträdet ska även ge behöriga tillsynsmyndigheter, eller ombud som agerar på uppdrag av 
sådana tillsynsmyndigheter, tillgång till personuppgiftsbiträdets fysiska lokaler. 
 

10. Överenskommelser om andra villkor 

När personuppgiftsbehandling läggs över från en nämnd till en annan ska personuppgiftsansvarig kontrollera 
om personuppgiftsbehandlingarna styrs av speciallagstiftning eller myndighetsutövning som medger att de 
alls kan hanteras av en annan nämnd. 

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde kan i övrigt komma överens om andra regler avseende 
behandlingen av personuppgifter genom att exempelvis ange ansvarsskyldighet, så länge de inte strider 
direkt eller indirekt mot de här reglerna eller den registrerades grundläggande rättigheter eller friheter och det 
skydd som anges i GDPR. 
 

11. Ersättning för skada 

Vid ersättning för skada i samband med behandling som genom fastställd dom eller förlikning ska utgå till 
den registrerade på grund av överträdelse av bestämmelse i de här reglerna och/eller tillämplig bestämmelse i 
dataskyddslagstiftningen ska art. 82 i GDPR tillämpas. 
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Sanktionsavgifter enligt dataskyddsförordningen, art. 83, eller lag (2018:218) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 6 kap. 2 § ska bäras av den av parterna som påförts en sådan 
avgift. 

Om endera parten får kännedom om omständigheter som kan leda till skada för motparten ska parten 
omedelbart informera motparten om förhållandet och aktivt arbeta tillsammans med motparten för att 
förhindra och minimera sådan skada. 

 

 

 

 

 

  

Beslutad av: 

[Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf] 

Gäller från: 2021-09-20 

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning 

Kontakt:  Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, 

info@kungsbacka.se 

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 
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Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. Nämnden ska 

följa det kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt 

att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås samt i övrigt följa gällande styrprinciper, 

givna uppdrag, övriga styrdokument och bestämmelser. 

Nämnden ska ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att antagna mål, 

program och planer kan genomföras. 

 

1. Nämnden ska arbeta för långsiktigt hållbar utveckling ur ekonomiskt, socialt och ekologiskt 

perspektiv. 

2. Nämnden ska, inom ramen för sitt uppdrag, uppdatera och förenkla sitt regelbestånd. 

3. Nämnden ska kontinuerligt följa upp lagstiftningen inom nämndens verksamhetsområde och vidta de 

åtgärder som krävs. 

 

u 
Kungsbacka 

Gemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnder i 
Kungsbacka kommun 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen eller i annan författning, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Kungsbacka kommun. 

Det finns dessutom ett reglemente för kommunstyrelsen och reglementen för varje 
enskild nämnd som innehåller specifika bestämmelser för kommunstyrelsen och 
respektive nämnd vad avser verksamhetsområde och i förekommande fall delegering 
från kommunfullmäktige. 

Det som sägs i detta dokument om nämnder avser även kommunstyrelsen om inget 
annat anges. 

Nämndernas uppgifter 

§ 1 Uppdrag och verksamhet 

§ 2 Allmänna uppgifter 
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4. Nämnden ska utveckla brukarinflytandet och dialogen med kommuninvånarna. 

5. Nämnden ska samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med enskilda 

organisationer som berörs av nämndens verksamhetsområde. 

6. Nämnden ska i möjligaste mån från annan nämnd erhålla den information och det underlag den 

behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken 

sekretess råder. 

7. Nämnden ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ska hos kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen eller annan nämnd lägga fram de förslag som behövs. 

8. Nämnden ska lämna yttranden som berör dess verksamhet. 

9. Nämnden har till uppgift att underhålla och förvalta den lösa egendomen som faller under nämndens 

förvaltning. 

 

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 

kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 

 

Nämnden är, med undantag för nämnden för Miljö & Hälsoskydd, anställningsmyndighet för all personal vid 

dess förvaltning utom förvaltningschef, som anställs av kommunstyrelsen. Nämnden har, med undantag för 

nämnden för Miljö & Hälsoskydd, hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive 

verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges särskilt i kommunstyrelsens reglemente. 

 

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i nämndens 

verksamhet. 

Nämnden ska utse dataskyddsombud. 

 

Nämnder ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som kommunfullmäktige har 

lämnat till dem  

- i reglemente, 

- genom finansbemyndigande. 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av kommunfullmäktige. Redovisningen lämnas till 

kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt speciallag. 

 

Nämnden ansvarar för det egna arkivet enligt vad som anges i reglemente för arkivmyndigheten och 

Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning. 

 

§ 3 organisation inom verksamhetsområdet 

§ 4 Personal 

§ 5 Personuppgifter 

§ 6 Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige 

§ 7 Arkivansvar 
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Nämnden ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig och i enlighet med vad som anges i 

Kungsbacka kommuns styrdokument för intern kontroll. 

 

 

Nämnden äger själv eller genom ombud rätt att föra kommunens talan i alla mål och ärenden som enligt lag 

eller annan författning ankommer på nämnden eller på annat sätt faller inom nämndens ansvarsområde. 

 

Vid extraordinär händelse som avses i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap kan kommunens krisledningsnämnd ta över hela eller 

delar av övriga nämnders verksamhetsområden i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den 

extraordinära händelsens art och omfattning. När förhållandena tillåter det ska krisledningsnämnden besluta 

att uppgifterna går tillbaka till nämnderna. 

 

Om Sverige befinner sig i krigsfara eller krig, och regeringen beslutat att lag (1998:97) om förfarandet hos 

kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolar under krig eller krigsfara m.m. helt eller delvis ska 

tillämpas, får kommunstyrelsen, i ett ärende som inte kan anstå, besluta i stället för kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige får även ge uppdrag till kommunstyrelsen eller åt en eller flera andra nämnder att helt 

eller delvis handha förvaltning eller verkställighet som annars enligt lag eller annan författning ankommer på 

annan nämnd än kommunstyrelsen. 

 

 

Mandatperioden för ledamöterna och ersättarna i nämnden är fyra år räknat från och med den 1 januari året 

efter det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum. 

 

Antalet ledamöter och ersättare i nämnder och kommunstyrelse bestäms av kommunfullmäktige i samband 

med att val av ledamöter och ersättare sker. 

 

Kommunfullmäktige väljer bland ledamöterna i nämnderna en ordförande och en vice ordförande och i 

förekommande fall andre vice ordförande. Ordföranden och vice ordförandena tjänstgör under den tid för 

vilken de blivit valda som ledamöter i nämnden. 

 

Det är ordförandens uppgift att svara för ledning, samordning och övervakning av nämndens samlade 

verksamhet. Detta innebär bland annat att: 

1. kalla till sammanträde enligt lag och reglemente 

2. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas är vid behov beredda 

3. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden 

§ 8 Internkontroll 

§ 9 Delegering från kommunfullmäktige 

§ 10 Extraordinär händelse 

§ 11 Höjd beredskap, krigsfara eller krig 

Nämndens arbetsformer 

§ 12 Mandatperioder 

§ 13 Sammansättning 

§ 14 Val av ordförande 

§ 15 Ordförandens uppgifter 
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4. leda nämndens arbete och sammanträde 

5. följa förvaltningens arbete och bevaka att nämndens beslut verkställs 

6. överlägga med förvaltningschefen, 

7. representera nämnden genom kontakter med massmedia och med allmänheten i 

ärenden som berör nämndens arbetsområde, 

8. i övrigt vara tillgänglig för uppdrag inom ramen för nämndens arbetsområde i den 

omfattning nämnden beslutar. 

Nämndens ordförande representerar nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte nämnden bestämt annat. 

 

Om varken ordföranden eller viceordförandena kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde fullgör den som varit ledamot i nämnden längst tid ordförandens uppgifter (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

Om ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att som 

ersättare för ordföranden utföra dennes uppgifter. 

Nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och i förekommande fall andre vice 

ordförande.  

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån 

ordföranden anser att det behövs. 

 

En ledamot som inte kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska snarast anmäla 

detta till nämndens ordförande och sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens kansli. Ledamoten 

ansvarar själv för att ersättare underrättas att tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige för varje 

mandatperiod beslutade ordningen. Om ersättaren har utsetts genom proportionellt val ska ledamoten anmäla 

sitt förhinder till nämndens kansli som då kallar in den ersättare som ska tjänstgöra enligt den ordning som 

regleras i 25 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har 

trätt in i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. Om ingen 

ordning är bestämd eller om uppräkningen är uttömd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i 

kommunfullmäktiges protokoll då nämnden valdes. Har ersättarna utsetts genom proportionellt val ska de 

dock tjänstgöra enligt den ordning som regleras i 25 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har rätt att fortsätta tjänstgöra, även om annan ersättare kommer som 

står högre upp i turordningen. Om detta medför att styrkebalansen mellan partierna påverkas får den ersättare 

som kommer under pågående sammanträde, och som står före i turordningen, träda in i stället för den 

ersättare som börjat tjänstgöra. 

 

§ 16 Ersättare för ordföranden 

§ 17 Presidium 

§ 18 Inkallande av ersättare 

§ 19 Ersättarnas tjänstgöring 
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Ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan 

ärendet har handlagts. 

Ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får 

sedan inte åter tjänstgöra. Fortsatt tjänstgöring får dock ske om ersättarens inträde har medfört en 

majoritetsväxling i nämnden. 

 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig men får inte lägga yrkanden eller förslag och inte heller delta 

i beslut. Denne har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

 

Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande 

bestämmelser.  

Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den 

kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden 

bestämmer. 

 

Skrivelser, avtal och andra framställningar till extern part, som beslutas av nämnden, ska undertecknas av 

ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordförande, och förvaltningschefen, om inte nämnden 

bestämmer annat. 

Yttranden till extern part, som beslutas av nämnden, ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för 

denne av vice ordförande, och kontrasigneras av sekreteraren. 

 

 

Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.  

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst en tredjedel av 

ledamöterna begär det. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och 

innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde. 

Vid brist på ärenden eller om det finns andra särskilda skäl kan ordföranden, efter samråd med vice 

ordföranden, ställa in ett sammanträde. Om ordföranden, efter samråd med vice ordföranden, beslutar att ett 

sammanträde ska ställas in ska ordföranden snarast underrätta nämndens, ledamöter och ersättare, 

förvaltningschefen och sekreterare om beslutet. 

 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

§ 20 Jäv, avbruten tjänstgöring och växeltjänstgöring 

§ 21 Yttranderätt för ersättare och protokollsanteckning 

§ 22 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

§ 23 Delgivning 

§ 24 Undertecknande av handlingar 

SAMMANTRÄDEN 

§ 25 Tidpunkt 

§ 26 Kallelse 
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Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 

närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av ärendelista. Ordföranden bestämmer och ansvarar för vilka ärenden som ska tas upp 

på ärendelistan och i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på ärendelistan ska bifogas 

kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i 

nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den 

till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

 

Nämnden får besluta att ett sammanträde ska vara offentligt. En nämnds sammanträde ska dock alltid hållas 

inom stängda dörrar i ärenden: 

1. som avser myndighetsutövning, eller 

2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400). 

 

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 

sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 

deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del 

av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar i förväg anmäla detta till nämndens kansli. 

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnderna. 

 

Vid nämndens sammanträden får, utöver de som ska kallas till sammanträdet, i den mån nämnden inte för 

särskilt fall beslutar annat, 

1. nämndens sekreterare närvara, 

2. nämndens förvaltningschef närvara och delta i överläggningarna, 

3. föredragande tjänsteperson närvara och delta i överläggningarna som berör dennes ärende. 

Kommunalråden får närvara vid facknämndernas sammanträden med rätt att delta i överläggningarna men 

inte i besluten. De har inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Närvarorätten gäller inte i ärenden 

som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

 

Personalföreträdare har rätt att närvara vid nämndens behandling av ärenden som rör förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess anställda, dock inte förhandlingar med en arbetstagarorganisation, 

uppsägningar av kollektivavtal, arbetskonflikter, rättstvister mellan kommunen och en 

arbetstagarorganisation eller ärenden som avser beställning eller upphandling av varor eller tjänster. 

§ 27 Offentliga sammanträden 

§ 28 Sammanträde på distans 

§ 29 Närvarorätt 

Vid nämndens sammanträden 

Kommunalråd 

Personalföreträdare 
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Personalföreträdare har inte heller rätt att närvara vid sammanträden i kommunstyrelsen, valnämnden, 

överförmyndarnämnden samt vid revisorernas sammanträden. Personalföreträdare har rätt att delta i 

nämndens överläggningar men inte i besluten. 

 

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har 

framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster 

genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden 

enhälligt beslutar att medge det.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande formulera det skriftligt. 

 

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden innan beslut fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar det med 

acklamation. 

En ledamot som inte deltagit i avgörandet av ett ärende får inte reservera sig mot beslutet. 

 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska 

justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en 

ledamot. 

 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten 

göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för 

justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

 

Nämnden ska i sina protokoll låta anteckna förvaltningschefens mening i frågor av väsentlig ekonomisk 

betydelse. 

Förvaltningschefen är skyldig att ge sin mening till känna i fråga om förslag som inte är uttryckligen 

finansierade, vilket ska antecknas i nämndens protokoll. 

 

Varje ledamot får vid nämndens sammanträde väcka ärenden (initiativ). För att väcka ärenden måste 

ledamoten tjänstgöra vid sammanträdet. 

En ersättare får väcka ärenden endast när ersättaren tjänstgör vid nämndens sammanträde. 

Ett initiativ, som skickas in innan ett sammanträde, ska vara skriftligt och av initiativet ska det framgå vilken 

ledamot eller vilka ledamöter som står bakom initiativet. 

Ämnen av olika slag får inte tas upp i ett och samma initiativ. Ett initiativ får endast behandla ämnen som 

ligger inom nämndens verksamhetsområde. 

§ 30 Yrkanden 

§ 31 Deltagande i beslut 

§ 32 Justering av protokoll 

§ 33 Reservation 

§ 34 Förvaltningschefens mening till protokollet 

§ 35 Initiativärenden 
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Ett initiativ bör skickas till nämndens sekreterare, via e-post om avsändarens e-postadress framgår och är 

känd, senast klockan 12.00 dagen före sammanträdesdagen. När ett initiativ inkommit bör det snarast skickas 

till nämndens ledamöter och ersättare. 

Originalet av initiativet, som skickas in innan ett sammanträde, ska överlämnas till nämndens sekreterare 

senast i samband med att sammanträdet, vid vilket initiativet väcks, har inletts. 

Initiativ får även väckas muntligen direkt vid nämndens sammanträde. Den ledamot som har för avsikt att 

väcka ett ärende direkt vid sammanträdet, bör göra detta vid sammanträdets inledning. 

Nämnden ska vid behandlingen av ett initiativ, vid sammanträdet där det väcks, antingen:  

- avgöra ärendet direkt genom att bifalla, avslå eller anse initiativet besvarat 

- remittera initiativet till förvaltningen, utskott eller presidium för beredning, eller 

- bordlägga initiativet till nästkommande sammanträde. 

Om nämnden bifaller ett initiativ, kan nämnden även besluta att ärendet ska utredas ytterligare. Om det som 

initiativet föreslår redan har genomförts, är på gång att genomföras eller på annat sätt är under arbete, ska 

initiativet anses besvarat med hänvisning till detta. 

Initiativ får väckas i utskott. Utskottet tar inte ställning till initiativet utan överlämnar det till nämnden för 

behandling. 

 

 

Den nämnd som har att utse ledamöter och ersättare till ett utskott väljer bland nämndens ledamöter och 

ersättare för samma tid som de invalts i nämnden. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast 

genomföras.  

 

Nämnden väljer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid som nämnden 

bestämmer. 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde utser utskottet en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.  

Om ordföranden i utskottet inte kan fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan 

ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden utföra dennes uppgifter.  

Vice ordföranden stödjer ordföranden vid verkställandet av dennes uppgifter och går in vid förfall för 

ordföranden i dennes ställe. 

 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträde endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. 

Ersättare ska kallas in till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. 

 

Ett utskott sammanträder på dagar och tid som det självt bestämmer. Sammanträden ska också hållas när 

ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 

UTSKOTT 

§ 36 Val och sammansättning i utskott 

§ 37 Ordföranden i utskott 

§ 38 Ersättarna i utskott 

§ 39 Sammanträden i utskott 
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Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. För beslut krävs enkel 

majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

I fråga om kallelse, yrkanden, deltagande i beslut och reservation gäller vad som är reglerat för nämnden. 

Vid utskottssammanträden ska protokoll föras på ordförandens ansvar. I fråga om hur protokollet ska föras, 

protokollets innehåll, justering av protokollet och hur justeringen ska tillkännages, gäller vad som är reglerat 

för nämnden. 

Ett utskott får besluta i de ärenden som framgår av nämndens delegeringsförteckning eller särskilt beslut. De 

ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet, bör beredas av utskott om beredning behövs. När 

ärenden har beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ommunstyrelsens förvaltning, Kansli

 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 2020-12-08 § 180, KS 2020-00094 

Ansvarig förvaltning: K 

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

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
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Policy för hantering av 

personuppgifter 

1 Inledning och syfte 

Syftet med Kungsbacka kommuns policy för hantering av personuppgifter är att 

säkerställa att: 

- de som vänder sig till Kungsbacka kommun ska kunna känna sig trygga 

med att deras personuppgifter hanteras på ett respektfullt sätt, 

- kommunen inte hanterar personuppgifter i onödan och 

- att de personuppgifter som kommunen hanterar inte riskerar att hamna i 

orätta händer 

Policyn omfattar samtliga nämnder i Kungsbacka kommun och utgör ett 

komplement till gällande lagstiftning som reglerar behandling av 

personuppgifter. 

2 Kommunstyrelsens uppgift 

Av det nämndgemensamma reglementet framgår att varje nämnd är 

personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen för de personuppgifter 

som behandlas i nämndens verksamhet. 

Kommunstyrelsen ska leda, samordna och ha uppsikt över kommunens arbete 

med att uppfylla kraven i Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 och 

de nationella dataskyddsbestämmelserna. 

Kommunstyrelsen ska utfärda riktlinjer för att säkerställa att kommunen 

hanterar personuppgifter på ett lagenligt sätt. 

Kommunstyrelsen har till uppgift att tydligt definiera ansvaret 

kommunstyrelsen och de övriga nämnderna emellan avseende de 

personuppgifter som behandlas för en annan nämnds vägnar, 
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alternativt då ett gemensamt personuppgiftsansvar föreligger.  

Kommunstyrelsen ska säkerhetsställa att det ges såväl organisatoriska som 

tekniska förutsättningar att uppfylla de krav som gäller enligt gällande 

lagstiftning. 

3 Kontroll över personuppgiftsbehandlingar 

Kungsbacka kommun ska ha kontroll över verksamhetens behandling av 

personuppgifter. 

4 Registrerades rättigheter 

Kungsbacka kommun ska vara tillmötesgående och förberedd på att hjälpa de 

registrerade att tillvarata sina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 2018-06-14 § 111, Dnr KS/2018:274 

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning 

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

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

www.kungsbacka.se 
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Riktlinjer för hantering av 

personuppgifter 

1 Inledning och syfte 

Kungsbacka kommuns riktlinjer för hantering av personuppgifter är ett 

komplement till kommunens policy för hantering av personuppgifter. 

Riktlinjerna gäller för kommunens samtliga nämnder, bolag och stiftelser. 

Policyn och riktlinjernas syfte är dels att säkerställa att kommunen hanterar 

personuppgifter på ett lagenligt sätt men också att visa för allmänhet och 

anställda att de kan känna sig trygga med att deras personuppgifter hanteras på 

respektfullt sätt och att inga personuppgifter hanteras i onödan eller riskerar att 

hamna i orätta händer. 

 

2 Nämndernas ansvar 

Av det nämndgemenensamma reglementet framgår att varje nämnd är 

personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen för de personuppgifter 

som behandlas i nämndens verksamhet. 

Varje nämnd ansvarar för att kraven som ställs på personuppgiftsansvariga i 

dataskyddsförordningen uppfylls. 

Varje nämnd ska utnämna ett dataskyddsombud. 

Nämndens förvaltning rekommenderas att utse dataskyddskontakter som arbetar 

löpande med dataskyddsförordningen. 

 

3 Central organisation 

Kommunstyrelsens förvaltning leder, samordnar och har uppsikt över 

kommunens arbete med att uppfylla kraven i Allmänna dataskyddsförordningen 
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EU 2016/679 och de nationella dataskyddsbestämmelserna. Kommunens 

dataskyddsombud är placerat centralt på kommunstyrelsens förvaltning.  

 

4 Dataskyddsombudets roll 

Dataskyddsombudet ska involveras och rådfrågas på ett så tidigt stadium som 

möjligt när behandling av personuppgifter kan komma ifråga. 

Dataskyddsombudets uppgift är att informera och ge råd till den 

personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller 

enligt dataskyddsförordningen. Ombudet bevakar också att reglerna följs och 

fungerar som kontaktperson för tillsynsmyndigheter.  

 

5 Digitala tjänster, produkter och applikationer som medför behandling av 

personuppgifter 

För varje tjänst, produkt och applikation som används eller som det finns planer 

på att använda ska särskilt beaktas om avtalsförhållandet eller användandet av 

produkten eller applikationen kan komma att medföra behandling av 

personuppgifter. För det fall personuppgifter kommer att behandlas ska, med 

hänsyn till den tekniska utvecklingen, säkerställas att det finns tekniska 

förutsättningar för såväl förvaltningen som för dess personuppgiftsbiträde att 

kunna fullgöra sina skyldigheter avseende dataskydd. 

 

6 Inköp och upphandling 

Vid inköp och upphandlingar av produkter och tjänster som kan komma att leda 

till behandling av personuppgifter ska krav ställas på att alla lösningar lever upp 

till kraven i dataskyddsförordningen och annan lagstiftning inom 

dataskyddsområdet. 
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7 Konsekvensbedömning avseende dataskydd 

Om en ny typ av behandling kan komma att leda till att registrerades rättigheter 

och friheter riskeras ska en bedömning av den planerade behandlingens 

konsekvenser utföras. 

 

8 Incidentrapportering 

Varje förvaltning ska kunna upptäcka, hantera och rapportera 

personuppgiftsincidenter som sker inom den egna verksamheten. Kommunen 

har en rutin där det framgår hur en personuppgiftsincident ska hanteras internt 

för att rapporteringen till tillsynsmyndigheten ska kunna göras inom 72 timmar 

från upptäckt. 

Personuppgiftsincidenter ska omedelbart rapporteras både till 

kommunstyrelsens förvaltning och till tillsynsmyndigheten. Om rapporteringen 

till tillsynsmyndigheten görs efter det att 72 timmar förflutit från det att 

personuppgiftsincidenten upptäcktes ska förseningen motiveras. Rapportering 

till tillsynsmyndigheten behöver emellertid inte göras om det är osannolikt att 

incidenten kan komma att medföra en risk för de registrerades rättigheter och 

rättigheter. 

 

9 Register över personuppgiftsbehandlingar 

Varje nämnd, bolag och stiftelse ska löpande föra ett register över vilka 

personuppgifter som behandlas i den egna verksamheteten. Registret ska föras 

utifrån instruktioner från kommunstyrelsens förvaltning. 

 

10 Personuppgiftsbiträdesavtal 

Varje nämnd ska teckna personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) när denne 

uppdrar åt ett externt personuppgiftsbiträde att behandla uppgifter för de IT-

lösningar som de är ensamma användare av. 
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Kommunstyrelsen tecknar personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) för alla 

kommungemensamma IT-lösningar och för de IT-lösningar som används för 

mer än en nämnds förvaltningar.  

 

11 Avtal vid gemensamt personuppgiftsansvar 

För de fall där det föreligger ett gemensamt personuppgiftsansvar med en extern 

personuppgiftsansvarig part  (exempelvis extern utförare av vår 

kärnverksamhet), ska nämnden tillse att det tecknas ett avtal där de 

personuppgiftsansvarigas respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt 

dataskyddsförordningen och andra nationella dataskyddsbestämmelser 

fastställs. 

Förvaltningarna ska föra en förteckning över aktuella avtal som styr upp 

gemensamma personuppgiftsansvar. 

 

12 Personuppgiftsbiträdesavtal och gemensamt personuppgiftsansvar mellan 

kommunens nämnder 

Kommunstyrelsens förvaltning ska administrera en förteckning över 

ansvarsfördelningen och de särskilda säkerhetsinstruktioner mellan Kungsbacka 

kommuns nämnder (inkl. kommunstyrelsen) avseende de personuppgifter som 

behandlas för en annan nämnds vägnar, alternativt då ett gemensamt 

personuppgiftsansvar föreligger två eller flera nämnder emellan. 

Förteckningen ska uppdateras löpande men ska som minst godkännas årligen av 

kommunstyrelsen. 

 

13 Information till de registrerade 

Varje förvaltning ska ha rutiner för hur information ska tillhandahållas till de 

registrerade. 
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14 Tillgång, rättelse, radering och begränsning 

Kommunen har rutiner för hantering av begäranden från registrerade om att 

utöva sina rättigheter att 

- Få tillgång till information om dennes personuppgifter. 

- Rätta eller komplettera sina uppgifter. 

- Radera sina uppgifter 

- Begränsa sina uppgifter 

- Utnyttja möjligheten till dataportabilitet om sådan möjlighet finns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutad av: Kommunstyrelsen 2018-05-29 § 147 

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning 

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

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

www.kungsbacka.se 
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§ 279 Dnr 2021-00541 
Antagande av VA-taxa 2022 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar VA-taxa 2022, daterad 2021-04-07, att gälla från den  
1 januari 2022. Tidigare beslutad VA-taxa upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Avgift för kommunens VA-verksamhet får enligt 24 § i lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster tas ut av kommunen. Avgift ska betalas enligt den taxa som 
kommunfullmäktige antar. Kostnader och intäkter från avgifter ska vara i balans över 
en treårsperiod.  

Intäkterna till VA-verksamheten tas ut genom två avgifter: anläggningsavgifter 
respektive brukningsavgifter.  

Taxan för anläggningsavgift ska enligt VA-taxan följa entreprenadindex. För 
perioden oktober 2019 till oktober 2020 visar entreprenadindex en kostnadsökning 
om 0,05 procent för markarbeten, rörmaterial och projekteringsarbeten. Det innebär 
oförändrad anläggningsavgift för år 2022. 

Taxan för brukningsavgifter baseras på en simulering av VA-verksamhetens resultat 
för perioden 2021–2031. Simuleringen görs med ett antal förutsättningar och 
antaganden om bland annat befolkningsprognos, kommande och pågående VA-
utbyggnad, driftskostnadsökningar och kapitalkostnader. Kommande planerade 
större investeringar medför också en viss osäkerhet i beräkningarna. Mot bakgrund 
av detta föreslås att brukningsavgifter höjs med fem procent för år 2022. 

I taxedokumentet har för år 2022 tillkommit taxa för fastigheter med enbart 
spillvattenändamål samt att det gjorts några ändringar och förtydliganden av 
redaktionell karaktär. 

Den budgetprognos för VA verksamheten som ligger för år 2021 visar ett positivt 
verksamhetsresultat vilket medför ett ökat överskott på ingående balans i 
resultatfond. Trots detta bör verksamheten inför 2022 planera för att bibehålla ett 
positivt verksamhetsresultat som i sin tur ökar på överskottet i resultatfonden. Detta 
behövs för att kunna säkra upp och bygga upp marginaler för identifierade mycket 
större utgifter i främst Framtidens avloppsreningsverk vid Hammargård och utökad 
kapacitet för dricksvattenförsörjning. Del av resultatfonden avsätts till en 
investeringsfond för Hammargård. som planeras öka fram till 2024. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05, § 344 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-20 
Nämnden för Teknik 2021-04-21, § 43 
Nämnden för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-07 
VA-taxa 2022, 2021-04-07 
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Kommunfullmäktige 2020-09-08, § 96, antagen VA-taxa 2021 

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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§ 344 Dnr 2021-00541 
VA-taxa 2022 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar VA-taxa 2022, daterad 2021-04-07, att gälla från den 1 
januari 2022. Tidigare beslutad VA-taxa upphör samtidigt att gälla.  

Sammanfattning av ärendet 
Avgift för kommunens VA-verksamhet får enligt 24 § i lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster tas ut av kommunen. Avgift ska betalas enligt den taxa som 
kommunfullmäktige antar. Kostnader och intäkter från avgifter ska vara i balans över 
en treårsperiod.  

Intäkterna till VA-verksamheten tas ut genom två avgifter; anläggningsavgifter 
respektive brukningsavgifter.  

Taxan för anläggningsavgift ska enligt VA-taxan följa entreprenadindex. För 
perioden oktober 2019 till oktober 2020 visar entreprenadindex en kostnadsökning 
om 0,05 procent för markarbeten, rörmaterial och projekteringsarbeten. Det innebär 
oförändrad anläggningsavgift för år 2022. 

Taxan för brukningsavgifter baseras på en simulering av VA-verksamhetens resultat 
för perioden 2021–2031. Simuleringen görs med ett antal förutsättningar och 
antaganden om bland annat befolkningsprognos, kommande och pågående VA-
utbyggnad, driftskostnadsökningar och kapitalkostnader. Kommande planerade 
större investeringar medför också en viss osäkerhet i beräkningarna. Mot bakgrund 
av detta föreslås att brukningsavgifter höjs med fem procent för år 2022. 

I taxedokumentet har för år 2022 tillkommit taxa för fastigheter med enbart 
spillvattenändamål samt att det gjorts några ändringar och förtydliganden av 
redaktionell karaktär. 

Den budgetprognos för VA verksamheten som ligger för år 2021 visar ett positivt 
verksamhetsresultat vilket medför ett ökat överskott på ingående balans i 
resultatfond. Trots detta bör verksamheten inför 2022 planera för att bibehålla ett 
positivt verksamhetsresultat som i sin tur ökar på överskottet i resultatfonden. Detta 
behövs för att kunna säkra upp och bygga upp marginaler för identifierade mycket 
större utgifter i främst Framtidens avloppsreningsverk vid Hammargård och utökad 
kapacitet för dricksvattenförsörjning. Del av resultatfonden avsätts till en 
investeringsfond för Hammargård. som planeras öka fram till 2024.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-20 
Nämnden för Teknik 2021-04-21, § 43 
Nämnden för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-07 
VA-taxa 2022, 2021-04-07 
Kommunfullmäktige 2020-09-08, § 96, antagen VA-taxa 2021 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



 
 

Datum 

2021-08-20 
Diarienummer 

KS 2021-00541 

 
 

 
Kungsbacka kommun 

Lotta Gradén 
0300-834230 
Specialist kvalitet & internkontroll 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 
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Antagande av VA-taxa 2022 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar VA-taxa 2022, daterad 2021-04-07, att gälla från den 1 januari 2022. 
Tidigare beslutad VA-taxa upphör samtidigt att gälla.  

Sammanfattning av ärendet 
Avgift för kommunens VA-verksamhet får enligt 24 § i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 
tas ut av kommunen. Avgift ska betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar. Kostnader och 
intäkter från avgifter ska vara i balans över en treårsperiod.  

Intäkterna till VA-verksamheten tas ut genom två avgifter; anläggningsavgifter respektive 
brukningsavgifter.  

Taxan för anläggningsavgift ska enligt VA-taxan följa entreprenadindex. För perioden oktober 2019 
till oktober 2020 visar entreprenadindex en kostnadsökning om 0,05 procent för markarbeten, 
rörmaterial och projekteringsarbeten. Det innebär oförändrad anläggningsavgift för år 2022. 

Taxan för brukningsavgifter baseras på en simulering av VA-verksamhetens resultat för perioden 
2021–2031.  Simuleringen görs med ett antal förutsättningar och antaganden om bland annat 
befolkningsprognos, kommande och pågående VA-utbyggnad, driftskostnadsökningar och 
kapitalkostnader. Kommande planerade större investeringar medför också en viss osäkerhet i 
beräkningarna. Mot bakgrund av detta föreslås att brukningsavgifter höjs med fem procent för år 2022. 

I taxedokumentet har för år 2022 tillkommit taxa för fastigheter med enbart spillvattenändamål samt 
att det gjorts några ändringar och förtydliganden av redaktionell karaktär. 

Den budgetprognos för VA verksamheten som ligger för år 2021 visar ett positivt verksamhetsresultat 
vilket medför ett ökat överskott på ingående balans i resultatfond. Trots detta bör verksamheten inför 
2022 planera för att bibehålla ett positivt verksamhetsresultat som i sin tur ökar på överskottet i 
resultatfonden. Detta behövs för att kunna säkra upp och bygga upp marginaler för identifierade 
mycket större utgifter i främst Framtidens avloppsreningsverk vid Hammargård och utökad kapacitet 
för dricksvattenförsörjning. Del av resultatfonden avsätts till en investeringsfond för Hammargård. 
som planeras öka fram till 2024.  
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-20 
Nämnden för Teknik 2021-04-21, § 43 
Nämnden för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-07 
VA-taxa 2022, 2021-04-07 
Kommunfullmäktige 2020-09-08, § 96, antagen VA-taxa 2021 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik, Kommunledningskontoret kansliet 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 43 Dnr 2020-01249 

VA-taxa 2022 

Beslut 

Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att anta VA-taxa 2022 daterad 

2021-04-07 att gälla från den 1 januari 2022. Kommunfullmäktige föreslås även att 

tidigare beslutad VA-taxa samtidigt upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Avgift för kommunens VA-verksamhet får enligt 24 § i Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster tas ut av kommunen. Avgift ska betalas enligt den taxa som 

kommunfullmäktige antar.  

I takt med att Kungsbacka växer behöver VA-verksamheten växa med fler 

abonnenter. Områden som får kommunalt VA enligt kommunens VA-

utbyggnadsplan kräver investeringar. Vårt stora avloppsreningsverk Hammargård 

behöver byggas ut till dubbel kapacitet. Dessutom finns behov av reinvesteringar för 

att bibehålla VA-anläggningens status, behov som är ökande. 

I Taxa för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning § 9 (2015-

12-08) framgår att anläggningstaxan skall följa entreprenadindex. Entreprenadindex, 

för perioden oktober 2019 till oktober 2020 visar på en kostnadsökning om 0,05 

procent för markarbeten, rörmaterial och projekteringsarbeten. Tidigare beslut om att 

följa index medför att anläggningsavgiften föreslås vara oförändrad.  

Driftkostnaderna för VA-verksamheten ökar men även intäkterna, när nya 

abonnenter tillkommer. De stora investeringsbehoven medför ökade kostnader. Mot 

bakgrund av detta föreslås inför 2022 en höjning av brukningsavgiften med fem 

procent. 

I taxedokumentet har det gjorts några ändringar och förtydliganden av redaktionell 

karaktär. 

Beslutsunderlag 

TEAU 2021-04-12 § 39 

NTE 2021-03-17 § 31  

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-07 

VA-taxa 2022, 2021-04-07 

NTE 2021-03-17 § 17 

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut 

kan antas och finner att så sker. 
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Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen, för fastställande i kommunfullmäktige 

Service, för kännedom 

 



 

 

Datum 

2021-04-07 
Diarienummer 

TE 2020-01249 

 

 

 

Förvaltningen för Teknik 

Annika Malm 
0300 83 43 33 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 
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VA-taxa 2022 

 

Förslag till beslut i Nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att anta VA-taxa 2022 daterad 2021-04-07 att gälla 

från den 1 januari 2022. Kommunfullmäktige föreslås även att tidigare beslutad VA-taxa samtidigt 

upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Avgift för kommunens VA-verksamhet får enligt 24 § i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster tas 

ut av kommunen. Avgift ska betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar.  

I takt med att Kungsbacka växer behöver VA-verksamheten växa med fler abonnenter. Områden som 

får kommunalt VA enligt kommunens VA-utbyggnadsplan kräver investeringar. Vårt stora 

avloppsreningsverk Hammargård behöver byggas ut till dubbel kapacitet. Dessutom finns behov av 

reinvesteringar för att bibehålla VA-anläggningens status, behovs som är ökande. 

I Taxa för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning § 9 (2015-12-08) framgår 

att anläggningstaxan skall följa entreprenadindex. Entreprenadindex, för perioden oktober 2019 till 

oktober 2020 visar på en kostnadsökning om 0,05 procent för markarbeten, rörmaterial och 

projekteringsarbeten. Tidigare beslut om att följa index medför att anläggningsavgiften föreslås vara 

oförändrad.  

Driftkostnaderna för VA-verksamheten ökar men även intäkterna, när nya abonnenter tillkommer. De 

stora investeringsbehoven medför ökade kostnader. Mot bakgrund av detta föreslås inför 2021 en 

höjning av brukningsavgiften med fem procent. 

I taxedokumentet har tillkommit avgifter för fastigheter med enbart spillvattenändamål samt gjorts 

några ändringar och förtydliganden av redaktionell karaktär. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-07 

VA-taxa 2022, 2021-04-07 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen, för beslut i kommunfullmäktige 

Service, för kännedom 

 

Beskrivning av ärendet 

Avgift för kommunens VA-verksamhet får enligt 24 § i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster tas 

ut av kommunen. Avgift ska betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar. Avgifter får inte 

överskrida det som behövs för att täcka kostnaderna för den vattentjänsten. Kostnader och intäkter från 

avgifterna ska vara i balans över en treårsperiod. 

I takt med att Kungsbacka växer behöver VA-verksamheten växa med fler abonnenter. Områden som 

får kommunalt VA enligt kommunens VA-utbyggnadsplan kräver investeringar.  

De större investeringarna som sker är bland annat den utbyggnad som genomförs utifrån beslutad VA-

utbyggnadsplan men även den utbyggnad som sker i samband med nybyggnation och exploatering av 

Kungsbacka. Utöver utbyggnad av ledningar för att nå nya kunder måste VA-verksamheten även 

säkerställa löpande reinvesteringar och kapacitetförnyelse på befintligt system, dimensionera upp 

ledningar, pumpar och tryckstationer i syfte att säkra god vattenproduktion och avloppshantering. Vårt 

stora avloppsreningsverk Hammargård behöver byggas ut till dubbel kapacitet. Förnyelsetakten av 

vatten- och avloppsledningarna behöver öka för att bibehålla anläggningens status. 

Intäkterna till VA-verksamheten tas ut genom två avgifter. 

 Anläggningsavgifter:  

Omfattar utbyggnadskostnader som uppstår för VA enligt § 6 i LAV (Lagen om Allmänna 

Vattentjänster). Intäkten från anläggningsavgifterna faktureras som en engångssumma som 

belastar nya kunder som ansluter. Intäkterna periodiseras sedan på samma sätt som kostnaderna 

som uppstår för investeringarna 

 Brukningsavgifter:  

Omfattar nödvändiga kostnaderna som uppstår för VA enligt 10, 12, 13 och 19 §§ i LAV. 

Intäkterna består av fasta och rörliga avgifter som faktureras befintliga kunder för nyttjade av 

vattentjänster.  

 

Anläggningsavgift 
 

Kungsbacka kommun har sedan en tid tillbaka en relativt hög anläggningsavgift i syfte att täcka 

självkostnaden för VA-utbyggnad.  
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År 2005 beslutade kommunfullmäktige att anläggningsavgiften skall följa entreprenadindex vilket den 

har gjort sedan dess, med undantag för 2009 då en större justering genomfördes. Det framgår i Taxa 

för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning § 9 (2015-12-08), att 

anläggningstaxan skall följa index.  

Entreprenadindex, för perioden oktober 2019 till oktober 2020 visar på en kostnadsökning om 0,05 

procent för markarbeten, rörmaterial och projekteringsarbeten. Tidigare beslut om att följa index 

medför således oförändrad anläggningsavgift.  

 

Brukningsavgift 
 

VA-verksamhetens resultat har simulerats under perioden 2021–2031 för att kunna bedöma behovet av 

höjning av brukningsavgifterna över tid. Följande förutsättningar och antagande har gjorts inför 

simuleringen: 

 En jämn taxeutveckling och en resultatfond i balans har eftersträvats. 

 Hänsyn har tagits till befolkningsprognos för kommunen som ger underlag för antal 

tillkommande abonnenter. Samt ett antagande om en utökning av nyanslutningar, genom 

föreningsanslutningar, under de närmast tre åren.   

 Hänsyn har tagits till kommande och pågående VA-utbyggnad, enligt beslutad tidplan för VA-

sanering 2016–2020 och Produktionsplan för bostadsbyggande. 

 Den specifika förbrukningen, dvs förbrukningen per person av vatten väntas vara oförändrad 

under perioden. 

 Driftkostnaderna är uppräknade med 4 % per år, vilket inrymmer såväl utbyggnadstakten, 

kostnadsökningar samt ökad belastning på grund av fler abonnenter. 

 Kommunens internränta antas vara 2,0 % för hela simuleringsperioden.  

 Kapitalkostnaderna har beräknats utifrån den av nämnden beslutade investeringsbudget för 

2022, och plan 2023–2026. 

 Brukningsavgift för dagvattentaxa avvaktas till 2023 för att vänta in resultatet av Svenskt 

Vattens basförslag som väntas komma hösten 2021. 

Verksamhetens behov av omfattande investeringar i framtidens avloppsreningsverk, utbyggnad enligt 

VA-utbyggnadsplanen samt ett ökande förnyelsebehov av ledningsnäten medför ett behov av ökade 

intäkter för att möta de ökade kostnaderna.  

I budget för 2021 gör VA-verksamheten ett positivt verksamhetsresultat, vilket medför ett ökat 

överskott på ingående balans i resultatfond. Av resultatfonden är en andel avsatt till investeringsfonden 

för Hammargård, se figur nedan. I figuren framgår intäkter, kostnader samt påverkan på resultatfonden 

och investeringsfonden för perioden 2021–2031 med den taxehöjning som anges under figuren. För 
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utgången av 2022 innebär det en resultatfond om 16 miljoner kronor och en investeringsfond för 

Hammargård om 30 miljoner kronor. Investeringsfonden planeras öka till 35 miljoner kronor vid 

utgången av 2024 och därefter minska till att bli noll år 2030.  

 

För ett normalhushåll som förbrukar 150 m3 vatten årligen ökar kostnaden med föreslagen 

taxejustering från 7004 kr till 7354 kr inklusive moms år 2022. Kostnaden är något under medel för 

vad det kostar generellt i Sverige. 

Avgifter för fastigheter med enbart spillvattentjänst har lagts till i taxan. Avgiften är baserad på antal 

personer bosatta på fastigheten. 

Avgifter för Övriga tjänster, som byte av sönderfrusna mätare har en prislista, som utgår från faktiskt 

kostnad för VA-verksamheten. Prislistan ses över var tredje år, vilket innebär att justering görs för 

2022. Priserna har justerats utifrån dagens verkliga kostnader, och avgift för sönderfrusen mätare har 

delats in i typ av mätare (digital eller analog) för att spegla skillnad i kostnad. 

Det finns osäkerhetsfaktorer kopplat till simuleringar och prognoser som denna taxejustering grundas 

på. Men för att erhålla en långsiktigt hållbar VA-ekonomi med utrymme för planerade större 

investeringar samt möta upp mot viss osäkerhet föreslås en taxehöjning om fem procent inför 2022. 

 

Karl Lundgren      Annika Malm 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Vatten & Avfall 
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Taxa (A) 

- Resultatfond - lnv.fond Hammargård --Intäkter - Kostnader 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 -2030 2031 

3% 5% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 
7 004 kr 7 354 kr 7 722 kr 8 108 kr 8 432 kr 8 770 kr 9 033 kr 9 304 kr 9 583 kr 9 870 kr 10 166 kr 
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INLEDNING 

1. 

För att täcka nödvändiga kostnader för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda. 

2. 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Vid avgiftsberäkningar tillämpas 
avrundningsreglerna i Svensk Standard SS 01 41 41. På samtliga avgifter ingår lagstadgad mervärdesskatt 
enligt vid avgiftstillfället gällande regler. 

3. 

Fastigheterna indelas i bebyggd bostadsfastighet, bebyggd annan fastighet och obebyggd fastighet. 

Bebyggd bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
byggnadslov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bebyggd bostadsfastighet jämställs fastighet som 
uteslutande eller huvudsakligen är be-byggd eller enligt beviljat byggnadslov avses att bebyggas för kontor-, 
förvaltnings-, affärs-, hotell-, hantverks- eller industriändamål. 

Bebyggd annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
byggnadslov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt tredje stycket 
jämställs med bebyggd bostadsfastighet. 
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4. 

4.1 

        Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Nej* 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Nej 

 

4.2 

Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat 
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när 
åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna 
förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 

Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 

Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning 
och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.  

4.5 

Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 

*Tills vidare tas inte ut brukningsavgift för Df och Dg.  
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I  ANLÄGGNINGSAVGIFTER 

5. 

Mom 1 För bebyggd bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd fastighet ska vid avgiftsskyldighet 
för samtliga i § 4 mom 1 angivna ändamål erläggas anläggningsavgift med: 

a) en  servisavgift per fastighet avseende: 

  servisledning för vattenförsörjning om 29 673 kr 

  servisledning för avlopp om 29 673 kr 

  särskild servisledning för dag- och dränvattenavlopp från 
 fastighet 

om 29 673 kr 

 

b) en avgift per fastighet om 127 978 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta om 49,34 kr 

d) en avgift per lägenhet om 41 640 kr 

Servisavgift enligt a) avseende särskild servisledning för dag- och dränvattenavlopp från fastighet tas inte ut 
om dag- och dränvattnet från fastigheten huvudsakligen avbördas till fastighetens egen, av Kungsbacka 
kommun godkänd, LOD-anläggning eller dylikt. 

Mom 2  Servisavgift enligt mom 1a förutsätter att servisledning av Kungsbacka kommun utförts fram till 
förbindelsepunkt för fastighet i samband med utförande av ledning i gata, väg eller dylikt. I andra fall påförs 
fastighetsägaren för täckning av den merkostnad för servisens utförande, som uppkom-mer till följd av att 
den utförts senare på grund av fastighetsägarens önskemål eller åtgärd eller nybildning av fastighet, utöver 
servisavgiften ett belopp motsvarande 50 % denna avgift. Beloppet avrundas till närmaste tiotal kronor.  

Är förbindelsepunkten för ett visst ändamål gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas servisavgiften 
enligt mom 1a avseende det ifrågavarande ändamålet lika mellan fastigheterna. Beloppen avrundas till 
närmaste tiotal kronor. 

Mom 3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta 
som Kungsbacka kommun godkänner. 

För bostadsfastighet tas inte ut tomtyteavgift enligt mom 1c för den delen av fastighetens tomtyta som 
överstiger 4000 m2 per avgiftspliktig lägenhet eller ekvivalent lägenhet på fastigheten. 

Beträffande definition av lägenhet hänvisas till mom 4. 

I fråga om en genom fastighetsbildningsåtgärd tillkommande fastighet tas inte ut tomtyteavgift enligt mom 
1c avseende sådant va-ändamål för vilket ursprungsfastigheten hade förvärvat brukningsrätt. 
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Mom 4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka byggnadslov beviljats, eller eljest efter 
ritning eller uppmätning som Kungsbacka kommun godkänner. 

Med bostadslägenhet avses sådan samling rum och andra utrymmen inom en eller flera byggnader som 
tillsammans bildar en bostadsenhet. Bostadslägenheten ska bestå av minst 1 rum och kök eller 1 ½ rum och 
kokvrå i enlighet med definitioner i Svensk Byggnorm. 

I fråga om fastighet som enligt § 3 är jämställd med bebyggd bostadsfastighet och sådana utrymmen i 
bebyggd bostadsfastighet som används såsom affär, kontor, verkstad, samlingslokal eller dylikt räknas - 
utöver bostadslägenheterna - även varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard SS 02 
10 50 som en lägenhet (ekvivalent lägenhet). Vid beräkning av antalet ekvivalenta lägenheter för fastighet 
som enligt § 3 är jämställd med bebyggd bostads-fastighet reduceras dock bruttoarean för lager- och 
förrådslokaler med 50 %. 

Mom 5 Sker om- eller tillbyggnad eller uppförs ytterligare byggnad på  fastighet eller ökas fastighetens 
tomtyta, ska erläggas tilläggsavgift enligt mom 1c för tillkommande tomtyta och enligt mom 1d för 
tillkommande lägenhet. 

Vid en ny bebyggelse på redan befintlig (ej nybildad) förut bebyggd fastighet, för vilken den allmänna va-
anläggningen nyttjats för nybebyggelsen, ska inte erläggas avgift för nybyggnad som till omfattningen 
motsvarar den genom nybyggnaden ersatta förutvarande bebyggelsen, utan endast tilläggsavgift för 
tillkommande lägenhet samt i förekommande fall för tillkommande tomtyta. 

Vid beräkning av tilläggsavgift för tillkommande tomtyta ska iakttas begränsningsregeln i mom 3. 

6. 

Mom 1 För bebyggd annan fastighet ska vid avgiftsskyldighet för samtliga i § 4 mom 1 angivna ändamål 
erläggas anläggningsavgift med: 

a) en  servisavgift per fastighet avseende: 

  servisledning för vattenförsörjning om 29 673 kr 

  servisledning för avlopp om 29 673 kr 

  särskild servisledning för dag- och dränvattenavlopp från
 fastighet 

om 29 673 kr 

      

b) en avgift per fastighet om 194 509 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta om 49,34 kr 

Servisavgift enligt a) avseende särskild servisledning för dag- och dränvattenavlopp från fastighet tas inte ut 
om dag- och dränvattnet från fastigheten huvudsakligen avbördas till fastighetens egen, Kungsbacka 
kommun godkänd, LOD-anläggning eller dyligt. 

Mom 2  Servisavgift enligt mom 1a förutsätter att servisledning av Kungsbacka kommun utförts fram till 
förbindelsepunkt för fastighet i samband med utförande av ledning i gata, väg eller dylikt. I andra fall påförs 
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fastighetsägaren för täckning av den merkostnad för servisens utförande, som upp-kommer till följd av att 
den utförts senare på grund av fastighetsägarens önskemål eller åtgärd eller nybildning av fastighet, utöver 
servisavgiften ett belopp motsvarande 50 % denna avgift. Beloppet avrundas till närmaste tiotal kronor.  

servisavgiften enligt mom 1a avseende det ifrågavarande ändamålet lika mellan fastigheterna. Beloppen 
avrundas till närmaste tiotal kronor. 

Mom 3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta 
som Kungsbacka kommun godkänner. 

I fråga om en genom fastighetsbildningsåtgärd tillkommande fastighet tas inte ut tomtyteavgift enligt mom 
1c avseende sådant va-ändamål för vilket ursprungsfastigheten hade förvärvat brukningsrätt. 

Mom 4 Kungsbacka kommun äger medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för sådan del av 
fastighets areal som tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Mom 5 Ökas fastighets tomtyta, ska erläggas tilläggsavgift enligt mom 1c för tillkommande tomtyta. 

 

7. 

Mom 1 För obebyggd fastighet, som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, ska erläggas avgifter 
enligt § 5 mom 1a, 1b och 1c resp § 6 mom 1a, 1b och 1c. Avgift enligt § 6 mom 1c tas härvid ut för 60 % av 
fastighetens avgiftspliktiga tomtyta. 

Mom 2 Bebyggs obebyggd fastighet, ska avgift enligt § 5 mom 1d resp § 6 mom 1c erläggas. Avgift enligt 
§ 6 mom 1c tas härvid ut endast för avgiftspliktig tomtyta utöver den för vilken avgift enligt mom 1 tidigare 
erlagts. Vidare ska i förekommande fall erläggas ersättning enligt § 5 mom 2 första stycket resp § 6 mom 2 
första stycket. 
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8. 

Mom 1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för ett eller två av ändamålen V, S och Dg, reduceras den enligt § 
5 mom 1 resp § 6 mom 1 beräknade avgiften med procentsats som anges i nedanstående tabell. 

 

 

a) Servisavgift Avgift tas ut endast för faktiskt framdragen servisledning 

b) Avgift per fastighet  
 
  

  

c) Avgift per m2 tomtyta     —15 % 40 % 

d) Avgift per lägenhet    

    

 

Mom 2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket sådan skyldighet inte tidigare förelegat, ska 
erläggas tilläggsavgift motsvarande procentuell reduktion enligt mom 1 samt avgift för tillkommande 
servisledning. Tilläggsavgiften ska beräknas enligt den anläggningstaxa som gäller vid tidpunkten för 
avgiftsskyldighetens inträde för det ifrågavarande ända-målet. I förekommande fall ska även erläggas 
ersättning enligt § 5 mom 2 första stycket resp § 6 mom 2 första stycket. 

9. 

Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på Entreprenadindex 2011, 50% 311 Jordarbeten (indextalen för 2015-01: 
104,0,0) och 50% 322 Läggning av PVC-rör (indextalen för 2015-01: 105,6). När Entreprenadindex ändras, 
får kommunstyrelsen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

10. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna anläggningsavgift enligt §§ 5--8 eller tilläggsavgift enligt § 5 
mom 5 och § 6 mom 5 enligt ovan angivna grunder eller är, på grund av be-byggelsens lokalisering, terräng- 

                                 Reduktion 

Avgift vid avgiftsuttag 

för två av 

ändamålen 

V, S, Df 

vid avgiftsuttag 

för ett av 

ändamålen 

V, S, Df 
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eller markförhållandena eller andra omständigheter, kostnaden för att bereda fastigheten möjlighet att bruka 
anläggningen avsevärt högre eller lägre än för fastigheter inom verksamhetsområdet i allmänhet, äger 
kommunstyrelsen enligt 28 § Lag om allmänna vattentjänster (2016:412) träffa avtal om 
anläggningsavgiftens storlek. Erfordras för den allmänna anläggningen särskilda anordningar vid anslutning 
av fastighet (till exempel pumpanläggningar) eller djupare för-läggning av va-ledningar, äger 
kommunstyrelsen således enligt ovan angivet lagrum träffa avtal om ersättning utöver ovan angivna 
anläggningsavgifter. 

Vid ingående av avtal som föregående stycke sägs ska iakttas de principer om kostnadstäckning och 
kostnadsfördelning som ligger till grund för denna anläggningstaxa. 

11. 

Sedan avgiftsskyldighet inträtt enligt § 4 mom 2, ska anläggningsavgift enligt §§ 5--10 och tilläggsavgift 
enligt § 5 mom 5 resp § 6 mom 5 betalas inom tid som anges i räkning. 

Uppgår anläggningsavgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft 
och övriga omständigheter, ska om fastighetens ägare begär det samt godtagbar säkerhet ställs, avgiften 
fördelas på årliga inbetalningar under viss tid, högst tio år. Ränta ska erläggas enligt § 5 räntelagen (SFS 
1975:635) på varje del av avgiften som för-faller till betalning i framtiden från den dag då den första 
inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska erläggas enligt tredje 
stycket. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas dröjsmålsränta enligt § 6 
räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. 

Avgiftsskyldighet enligt § 5 mom 5, § 6 mom 5 eller § 7 mom 2 föreligger, då byggnadslov för däri avsett 
ändrat förhållande meddelats eller sådant ändrat förhållande – till exempel ökning av tomtyta - inträtt utan att 
byggnadslov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till Kungsbacka 
kommun när det ändrade förhållanden inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas ut 
dröjsmålsränta som i tredje stycket sägs för tiden från och med två månader efter det att avgiftsskyldighet 
inträtt och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

12. 

Mom 1 Om efter ansökan och särskilt medgivande av Kungsbacka kommun ledning utförts på annat sätt 
eller försetts med andra anordningar än vad verket funnit erforderligt eller extra servisledning anlagts, ska 
fastighetsägare, som begärt arbetets utförande, förutom anläggningsavgift och tilläggsavgift enligt §§ 5-10 
erlägga ersättning härför inom tid som anges i räkning. 

Mom 2 Begär fastighetsägare att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig och finner 
Kungsbacka kommun skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya 
servisledningens allmänna del med det avdrag som befinnes skäligt med hänsyn till den tidigare 
servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 

Mom 3 Finner Kungsbacka kommun påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än 
redan befintlig, är verket skyldigt att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya 
servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinnes skäligt med hänsyn till den tidigare 
servisledningens ålder och skick. 

Kungsbacka kommun 



  Sida 9 av 13 

  

VA-taxa 

II  BRUKNINGSAVGIFTER 

13. 

Mom 1 I fråga om bebyggd fastighet, för vilken avgiftsskyldighet för vattenförsörjning och spillvattenavlopp 
föreligger, ska erläggas brukningsavgift med: 

a) en  grundavgift per år och fastighet om 1 423 kr 

b) en avgift per år och lägenhet om 1 423 kr 

c) en avgift per m3 levererat renvatten för   

 V, vattenförsörjning, om 10,03 kr 

 S, spillvattenavlopp, om 20,05 kr 

 eller tillsammans  30,08 kr 

I fråga om bebyggd fastighet, för vilken avgiftsskyldighet för enbart spillvattenavlopp föreligger, ska 
erläggas brukningsavgift enligt nedanstående tabell utifrån antal personer. 

Årsavgift Kostnad 2022 inklusive moms 

Avlopp obebodd fastighet 2 275 kr/år 

Avlopp 1 person 3 278 kr/år 

Avlopp 2 personer 4 280 kr/år 

Avlopp 3 personer 5 283 kr/år 

Avlopp 4 personer 6 285 kr/år 

Avlopp 5 personer 7 288 kr/år 

Avlopp 6 personer 8 290 kr/år 

Avlopp 7 personer 9 291 kr/år 

Avlopp 8 personer 10 193 kr/år 

Sommaravlopp 3 481 kr/år 
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Avgifter för övriga kostnader 
Fast prislista, som avser faktiskt kostnad för VA-verksamheten och som ses över vart tredje år. 

Avgifter för vattenmätare Kostnad 2022 inklusive moms 

Vinterförvaring 800 kr/säsong 

Byte av sönderfrusen vinghjulsmätare dagtid 1050 kr/st 

Byte av sönderfrusen vinghjulsmätare jourtid 1800 kr/st 

Byte av sönderfrusen digital mätare 1650 kr/st 

Byte av sönderfrusen digital mätare jourtid 2450 kr/st 

Uthyrning av ståndrörsmätare för brandpost (exklusive 
kostnad för förbrukat vatten) 

150 kr/vecka 

Trasig ståndrörsmätare, extra avgift 1000 kr/st 

Kontroll av vattenmätare mätriktighet 1500 kr/st 

Stängning/återkoppling pga. abonnentens försumlighet  800 kr/gång 

Besöksavgift vid upprepade besök 500 kr/gång 

Klorering 345 kr/tim 

 

Beträffande definition av lägenhet hänvisas till § 5 mom 4. 

I fråga om bebyggd annan fastighet räknas även varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt Svensk 
Standard SS 02 10 50 som en lägenhet (ekvivalent lägenhet). Vid beräkning av antalet ekvivalenta lägenheter 
för bebyggd annan fastighet reduceras bruttoarean för lager- och förrådslokaler med 50 %. 

Mom 2 Har Kungsbacka kommun bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tills vidare inte ska 
fastställas genom mätning, bestäms fastighetens vattenförbrukning till 50 m3 per person och år. I fråga om 
bebyggd fastighet som endast används för sommarboende bestäms dock fastighetens vattenförbrukning till 
60 m3 per hushåll och år. 

Beträffande definition av lägenhet hänvisas till mom 1 och § 5 mom 4. 

Mom 3 För s k byggvatten ska erläggas brukningsavgift enligt mom 1c V. Om mätning inte sker antas därvid 
den förbrukade vattenmängden uppgå till 50 m3 per lägenhet. 

Beträffande definition av lägenhet hänvisas till mom 1 och § 5 mom 4. 

Mom 4 För extra mätställe (utöver ett per fastighet) erläggs en årlig avgift med belopp motsvarande 
grundavgift enligt mom 1a.  

Parallellkopplade mätare räknas som ett mätställe. 
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Mom 5 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska 
fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna erlägga avgift vars storlek framgår av bilaga 1 till 
denna taxa. 

Mom 6 För spillvattenmängd, som enligt Kungsbacka kommuns medgivande avleds till dagvattennätet (ej 
förorenat kylvatten o d), reduceras avgiften enligt mom 1c S med 50 %. Beloppet avrundas till närmaste hela 
öretal. 

Mom 7 Vid onormal vattenförbrukning, föranledd av läckage inom fastighets enskilda anläggning, ska för 
den del av vattenmängden som överstiger normalförbrukningen för fastigheten i fråga, endast erläggas en 
avgift som motsvarar avgiften enligt mom 1c vatten. Med normalförbrukning förstås då fastighetens, eller 
jämförbara fastigheters, medelårsförbrukning under föregående treårsperiod. 

14. 

Avleds inte hela renvattenmängden till avloppsnätet eller tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än 
som svarar mot den levererade renvattenmängden, och är därvid skillnaden mellan renvatten- och 
spillvattenmängden avsevärd, ska avgift för spillvatten-avlopp erläggas efter den mängd spillvatten som 
avleds till avloppsnätet. Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande renvatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt, varom överenskommelse träffats mellan 
Kungsbacka kommun och fastighetsägaren, eller eljest efter Kungsbacka kommuns uppskattning. 

15. 

Mom 1 Föreligger för bebyggd fastighet inte avgiftsskyldighet för V, tas inte ut avgift enligt § 13 mom 1c V 
och reduceras avgifterna enligt § 13 mom 1a och mom 1b med 20 %. Spillvattenmängden enligt § 13 1c S 
ska bestämmas enligt i § 13 mom 2 angivna grunder såvida icke Kungsbacka kommun bestämt att mängden 
ska fastställas genom mätning. 

Mom 2 Föreligger för bebyggd fastighet inte avgiftsskyldighet för S, tas inte ut avgift enligt § 13 mom 1c S 
och reduceras avgifterna enligt § 13 mom 1a och mom 1b med 20 %. 

16. 

Brukningsavgifter enligt §§ 13--15 är baserade på indextalet 312,93(februari 2015) i konsumentprisindex. 
När detta index ändras, äger kommunstyrelsen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång 
årligen, med iakttagande av följande bestämmelser. 

a) Tillägg eller avdrag på avgiftsbeloppen görs med viss procent. 

b) Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta indexförändring som utgör skillnaden 
mellan det närmast före beslut om avgiftsreglering publicerade indextalet och  talet 312,93 omräknas till 
procent av sistnämnda tal. Erhållet procenttal avrundas till närmaste hela tal. Tillägg eller avdrag avrundas i 
sin tur beträffande avgift enligt § 13 mom 1a och mom 1b till närmaste hela krontal samt beträffande avgift 
enligt § 13 mom 1c till närmaste hela öretal. 

c) Sålunda beslutad avgiftsändring tillämpas från och med debiteringsperioden efter den dag som 
kommunstyrelsen angett i beslutet. För de avgifter enligt § 13 mom 1c, mom 3 och mom 6 samt § 14, som är 
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baserade på uppmätning hos abonnent, tillämpas dock avgiftsändringen endast i fråga om den 
renvattenmängd som förbrukas och den spillvattenmängd som släpps ut efter den i kommunstyrelsens bena 
dagen. 

17. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna brukningsavgift enligt de i §§ 13--15 angivna grunderna eller 
är Kungsbacka kommuns kostnad för att låta den allmänna anläggningen brukas för fastigheten avsevärt 
högre eller lägre än för fastigheter inom verksamhetsområdet i allmänhet - exempelvis på grund av att 
avloppsvattnet från fastigheten innehåller föroreningshalter överstigande det normala hushållsspillvattnets - 
äger kommunstyrelsen enligt 28 § Lag om allmänna vattentjänster (2016:412) träffa avtal om 
brukningsavgiftens storlek. 

Vid ingående av avtal som i föregående stycke sägs ska iakttas de principer om kostnadstäckning och 
kostnadsfördelning som ligger till grund för denna brukningstaxa. 

18. 

Brukningsavgift enligt § 13 mom 1a och mom 1b debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår 
enligt beslut av kommunstyrelsen. Brukningsavgift enligt § 13 mom 1c debiteras i efterskott på grundval av 
enligt mätning förbrukad renvattenmängd eller annan grund som anges i §§ 13 och 14. 

Sker enligt Kungsbacka kommuns beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig 
förbrukning ska ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering ska därjämte ske på 
fastighetsägares begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp 
enligt § 11 tredje stycket. 

19. 

Mom 1 Har fastighetsägare begärt att Kungsbacka kommun ska företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har särskild åtgärd eljest påkallats 
på grund av fastighetens va-förhållanden, äger Kungsbacka kommun enligt 38 § Lag om allmänna 
vattentjänster (2016:412) träffa avtal om brukningsavgiftens storlek. 

Mom 2 Har fastighet med stöd av 43 § Lag om allmänna vattentjänster (2016:412) avstängts från 
vattentillförsel, påförs fastighetens ägare Kungsbacka kommuns kostnader för avstängning och 
återinkoppling med belopp enligt bilaga 1 pkt 2. 
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III  Taxans införande 

20. 

Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. De brukningsavgifter enligt § 13 mom 1c, mom 3 och mom 6 samt § 
14, som är baserade på uppmätning hos abonnent, ska därvid tillämpas i fråga om den renvattenmängd som 
förbrukas och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för brukningstaxans 
ikraftträdande. 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * *  

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och Kungsbacka kommun beträffande tillämpning och tolkning av 
denna VA-taxa prövas jämlikt 53 § Lag om allmänna vattentjänster (2016:412) av Mark- och 
miljödomstolen.                  
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§ 96 Dnr 2020-00351  
Fastställande av avgifter i VA-taxa 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner en höjning av vatten- och avloppstaxans 
brukningsavgifter med 3 procent. 

Kommunfullmäktige godkänner en höjning av vatten- och avloppstaxans 
anläggningsavgifter med 2 procent. 

Höjningen gäller från och med 2021-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Entreprenadindex för perioden oktober 2018 till oktober 2019 visar på en 
kostnadsökning om 2,2 procent för markarbeten, rörmaterial och 
projekteringsarbeten. Tidigare beslut om att följa index medför således en höjning av 
anläggningsavgiften. Mot bakgrund av detta föreslås inför 2021 en höjning av 
anläggningsavgiften med 2 procent. 

VA-verksamhetens driftkostnader väntas öka med omkring 4 procent. Denna ökning 
inrymmer utökning på grund av utbyggnad, fler VA-abonnenter som i sin tur ger 
ökad en belastning och på drift och underhåll. Den budgetprognos som ligger för 
2020 är att VA-verksamheten går mot ett positivt verksamhetsresultat, vilket medför 
ett överskott på ingående balans i resultatfond. Trots detta bör verksamheten inför 
2021 planera för att bibehålla ett positiv verksamhetsresultat som i sin tur ökar på 
överskottet i resultatfonden. Detta behövs för att kunna säkra upp och bygga upp 
marginaler för identifierade mycket större utgifter, så som den omfattande 
investeringen mot Framtidens avloppsreningsverk vid Hammargård samt utökad 
kapacitet för dricksvattenförsörjning. Mot bakgrund av detta föreslås inför 2021 en 
höjning av brukningsavgiften med 3 procent. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-08-25, § 189 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-11, § 199 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-04-28 
Nämnden för Teknik 2020-04-15, § 32 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-03-27 
Underlag till anläggningsavgifter, 2020-03-27 
Underlag till brukningsavgifter, 2020-03-27 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 
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§ 280 Dnr 2021-00540 
Antagande av Avfallstaxa 2022 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Avfallstaxa 2022, daterad 2021-04-07, att gälla från 
den 1 januari 2022. Tidigare beslutad Renhållningstaxa 2021 upphör samtidigt att 
gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Avgift för kommunens avfallshantering får enligt 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken 
(1998:808) tas ut av kommunen. Avgift ska enligt 4 § betalas enligt den taxa som 
kommunfullmäktige antar. Avgiften ska bestämmas till högst det belopp som behövs 
för att täcka den infrastruktur som behövs för avfallshantering samt nödvändiga 
planerings-, kapital- och driftskostnader för renhållningen. Kostnader och intäkter 
från renhållningsavgifterna ska vara i balans över tid.  

Taxan för avfallsavgifter baseras på en simulering av avfallsverksamhetens resultat 
under perioden 2021–2031. Simuleringen görs med ett antal förutsättningar och 
antaganden om bland annat befolkningsprognos, volymökningar och investeringar, 
utveckling av drifts- och entreprenadkostnader, kapitalkostnader samt intäkter. 
Kommande planerade investeringar och eventuella förändringar i uppdraget som till 
exempel producentansvar för insamling av förpackningar samt kostnader för 
insamling av tidningar medför också en viss osäkerhet i beräkningarna. Mot 
bakgrund av detta föreslås en avgiftshöjning om tre procent för år 2022. 

Den budgetprognos som ligger för avfallsverksamheten för år 2021 visar ett positivt 
verksamhetsresultat, vilket medför ett något ökat överskott på ingående balans i 
resultatfond (eget kapital). 

Ytterligare några mindre ändringar och förtydliganden har gjorts i taxan: 

 Förtydligande av att extra avgift kan tas ut då ett arbetsmoment kräver dubbel 
bemanning. 

 Förtydligande om att vid överträdelse av allmänna bestämmelser vid besök på 
återvinningscentral kan ÅVC-kort komma att spärras. 

 Ändring att gångavstånd tillåts även för tilläggstjänster (som trädgårdsavfall). 

 Sänkning av avgifter för 660 liters kärl med tömning varannan vecka för att 
avgiften ska vara i linje med motsvarande avgifter. 

För att modernisera språket och namnge taxan utifrån dess innehåll har taxan bytt 
namn från Renhållningstaxa till Avfallstaxa. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05, § 345 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-07 
Nämnden för Teknik 2021-04-21, § 42 
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Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-07 
Avfallstaxa 2022, 2021-04-07 
Renhållningstaxa 2021, antagen av kommunfullmäktige 2020-09-08, § 95 

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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§ 345 Dnr 2021-00540 
Avfallstaxa 2022 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Avfallstaxa 2022, daterad 2021-04-07, att gälla från 
den 1 januari 2022. 

Tidigare beslutad Renhållningstaxa 2021 upphör samtidigt att gälla.  

Sammanfattning av ärendet 
Avgift för kommunens avfallshantering får enligt 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken 
(1998:808) tas ut av kommunen. Avgift ska enligt 4 § betalas enligt den taxa som 
kommunfullmäktige antar. Avgiften ska bestämmas till högst det belopp som behövs 
för att täcka den infrastruktur som behövs för avfallshantering samt nödvändiga 
planerings-, kapital- och driftskostnader för renhållningen. Kostnader och intäkter 
från renhållningsavgifterna ska vara i balans över tid.  

Taxan för avfallsavgifter baseras på en simulering av avfallsverksamhetens resultat 
under perioden 2021–2031. Simuleringen görs med ett antal förutsättningar och 
antaganden om bland annat befolkningsprognos, volymökningar och investeringar, 
utveckling av drifts- och entreprenadkostnader, kapitalkostnader samt intäkter. 
Kommande planerade investeringar och eventuella förändringar i uppdraget som till 
exempel producentansvar för insamling av förpackningar samt kostnader för 
insamling av tidningar medför också en viss osäkerhet i beräkningarna. Mot 
bakgrund av detta föreslås en avgiftshöjning om tre procent för år 2022. 

Den budgetprognos som ligger för avfallsverksamheten för år 2021 visar ett positivt 
verksamhetsresultat, vilket medför ett något ökat överskott på ingående balans i 
resultatfond (eget kapital). 

Ytterligare några mindre ändringar och förtydliganden har gjorts i taxan: 

- Förtydligande av att extra avgift kan tas ut då ett arbetsmoment kräver dubbel 
bemanning.  

- Förtydligande om att vid överträdelse av allmänna bestämmelser vid besök på 
återvinningscentral kan ÅVC-kort komma att spärras. 

- Ändring att gångavstånd tillåts även för tilläggstjänster (som trädgårdsavfall).  

- Sänkning av avgifter för 660 liters kärl med tömning varannan vecka för att 
avgiften ska vara i linje med motsvarande avgifter. 

För att modernisera språket och namnge taxan utifrån dess innehåll har taxan bytt 
namn från Renhållningstaxa till Avfallstaxa.  

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-09-07 
Nämnden för Teknik 2021-04-21, § 42 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-07 
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Avfallstaxa 2022, 2021-04-07 
Kommunfullmäktige 2020-09-08, § 95 antagen Renhållningstaxa 2021 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Antagande av Avfallstaxa 2022 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Avfallstaxa 2022, daterad 2021-04-07, att gälla från den 1 januari 
2022. Tidigare beslutad Renhållningstaxa 2021 upphör samtidigt att gälla.  

Sammanfattning av ärendet 
Avgift för kommunens avfallshantering får enligt 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken (1998:808) tas ut av 
kommunen. Avgift ska enligt 4 § betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar. Avgiften ska 
bestämmas till högst det belopp som behövs för att täcka den infrastruktur som behövs för 
avfallshantering samt nödvändiga planerings-, kapital- och driftskostnader för renhållningen. 
Kostnader och intäkter från renhållningsavgifterna ska vara i balans över tid.  

Taxan för avfallsavgifter baseras på en simulering av avfallsverksamhetens resultat under perioden 
2021–2031. Simuleringen görs med ett antal förutsättningar och antaganden om bland annat 
befolkningsprognos, volymökningar och investeringar, utveckling av drifts- och entreprenadkostnader, 
kapitalkostnader samt intäkter. Kommande planerade investeringar och eventuella förändringar i 
uppdraget som till exempel producentansvar för insamling av förpackningar samt kostnader för 
insamling av tidningar medför också en viss osäkerhet i beräkningarna. Mot bakgrund av detta föreslås 
en avgiftshöjning om tre procent för år 2022. 

Den budgetprognos som ligger för avfallsverksamheten för år 2021 visar ett positivt 
verksamhetsresultat, vilket medför ett något ökat överskott på ingående balans i resultatfond (eget 
kapital). 

Ytterligare några mindre ändringar och förtydliganden har gjorts i taxan: 

 Förtydligande av att extra avgift kan tas ut då ett arbetsmoment kräver dubbel bemanning.  

 Förtydligande om att vid överträdelse av allmänna bestämmelser vid besök på återvinningscentral 
kan ÅVC-kort komma att spärras. 

 Ändring att gångavstånd tillåts även för tilläggstjänster (som trädgårdsavfall).  

 Sänkning av avgifter för 660 liters kärl med tömning varannan vecka för att avgiften ska vara i 
linje med motsvarande avgifter. 
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För att modernisera språket och namnge taxan utifrån dess innehåll har taxan bytt namn från 
Renhållningstaxa till Avfallstaxa.  

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-09-07 
Nämnden för Teknik 2021-04-21, § 42 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-07 
Avfallstaxa 2022, 2021-04-07 
Kommunfullmäktige 2020-09-08, § 95 antagen Renhållningstaxa 2021 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik, Kommunledningskontoret kansliet 

 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 42 Dnr 2021-00179 

Avfallstaxa 2022 

Beslut 

Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att anta Avfallstaxa 2022 daterad 

2021-04-07 att gälla från den 1 januari 2022. Kommunfullmäktige föreslås även att 

besluta att Renhållningstaxa 2021 samtidigt upphör att gälla. 

Förvaltningen får i uppdrag att innan taxans ikraftträdande 2022 ta fram rutiner för 

när förvaltningen kan spärra ÅVC-kort, enligt tillägget i taxan under punkten 1.26. 

Sammanfattning av ärendet 

Avgift för kommunens avfallshantering får enligt 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken 

(1998:808) tas ut av kommunen. Avgift ska enligt 4 § betalas enligt den taxa som 

kommunfullmäktige antar.  

I takt med att Kungsbacka växer behöver avfallsverksamheten växa med fler 

abonnenter. Kostnaderna för avfallsverksamheten har ökat mer än intäkterna. Från 

2022 gäller en ny entreprenad för insamling av hushållsavfall, skatt har införts på 

förbränning, en ny entreprenad för drift av återvinningscentraler, hyra och drift av ny 

omlastningsstation samt övertagandet för ansvar av pappersinsamling medför ökade 

kostnader. Framöver kommer även investeringar i en ny återvinningscentral behövas. 

Sammantaget bedöms att taxan behöver höjas med tre procent för att intäkterna ska 

matcha kostnaderna.  

För att modernisera språket och namnge taxan utifrån dess innehåll har taxan bytt 

namn från Renhållningstaxa till Avfallstaxa. 

Beslutsunderlag 

TEAU 2021-04-12 § 38  

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-07 

Avfallstaxa 2022 

Avfallstaxa 2022, med spårade ändringar 

NTE 2021-03-17 § 33 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Monica Neptun (L) yrkar bifall till förslaget med det tillägg att förvaltningen innan 

taxans ikraftträdande 2022 ska ta fram rutiner för när förvaltningen kan spärra ÅVC-

kort, enligt tillägget i taxan under punkten 1.26. 
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Beslutsgång 

Ordföranden Monica Neptun (L) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 

säga arbetsutskottets förslag och eget yrkande om tillägg. 

Ordföranden prövar förslagen och finner att nämnden för Teknik bifaller 

arbetsutskottets förslag med ordförandens (L) tilläggsyrkande. 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen, för fastställande i kommunfullmäktige 

Service, för kännedom 



 

 

Datum 

2021-04-07 
Diarienummer 

TE 2021-00179 

 

 

 

Förvaltningen för Teknik 

Annika Malm 
0300 83 43 33 
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Avfallstaxa 2022  

 

Förslag till beslut i nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att anta Avfallstaxa 2022 daterad 2021-04-07 att 

gälla från den 1 januari 2022. Kommunfullmäktige föreslås även att besluta att Renhållningstaxa 2021 

samtidigt upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Avgift för kommunens avfallshantering får enligt 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken (1998:808) tas ut av 

kommunen. Avgift ska enligt 4 § betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar.  

I takt med att Kungsbacka växer behöver avfallsverksamheten växa med fler abonnenter. Kostnaderna 

för avfallsverksamheten har ökat mer än intäkterna. Från 2022 gäller en ny entreprenad för insamling 

av hushållsavfall, skatt har införts på förbränning, en ny entreprenad för drift av återvinningscentraler, 

hyra och drift av ny omlastningsstation samt övertagandet för ansvar av pappersinsamling medför 

ökade kostnader. Framöver kommer även investeringar i en ny återvinningscentral behövas. 

Sammantaget bedöms att taxan behöver höjas med tre procent för att intäkterna ska matcha 

kostnaderna.  

För att modernisera språket och namnge taxan utifrån dess innehåll har taxan bytt namn från 

Renhållningstaxa till Avfallstaxa. Namnbytet är redaktionellt. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-07 

Avfallstaxa 2022  

Avfallstaxa 2022, med spårade ändringar 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen, för fastställande i kommunfullmäktige 

Service, för kännedom 

0 
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Beskrivning av ärendet 

Avgift för kommunens avfallshantering får enligt 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken (1998:808) tas ut av 

kommunen. Avgift ska enligt 4 § betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar.  

I takt med att Kungsbacka växer behöver avfallsverksamheten växa med fler abonnenter. Kostnaderna 

för avfallsverksamheten har ökat mer än intäkterna. Från 2022 gäller en ny entreprenad för insamling 

av hushållsavfall, skatt har införts på förbränning, en ny entreprenad för drift av återvinningscentraler, 

hyra och drift av ny omlastningsstation samt övertagandet för ansvar av pappersinsamling medför 

ökade kostnader. Framöver kommer även investeringar i en ny återvinningscentral behövas.  

Avfallsverksamhetens resultat har simulerats under perioden 2021–2031 för att kunna bedöma behovet 

av höjning av brukningsavgifterna över tid. Följande förutsättningar och antagande har gjorts inför 

simuleringen: 

 Vi har eftersträvat en jämn taxeutveckling och ett eget kapital i balans har eftersträvats. 

 Hänsyn har tagits till befolkningsprognos för kommunen som ger underlag för antal 

tillkommande abonnenter.  

 Kommunens internränta antas vara 2,0 % för hela simuleringsperioden.  

 Entreprenadkostnaderna är uppräknade med ca 3,5 % per år, vilket inrymmer såväl 

kostnadsökningar och ökad kostnad på grund av fler abonnenter.  

 Intäkter från insamlat material på återvinningscentralerna är osäker.  

 Kapitalkostnaderna har beräknats utifrån den av nämnden beslutade investeringsbudget för 

2022, och plan 2023–2026. Volymen i investeringsplan 2023–2026 är osäker. Ny 

återvinningscentral enligt plan 32 Mkr ingår. 

 Hyra och drift för ny omlastningscentral beräknas bli 4 Mkr dyrare per år jämfört med idag. 

  Från 2022 har vi ansvar (och kostnad) för att omhänderta tidningar där vi föreslår insamling 

som idag, på återvinningsstationerna.  

 Producentansvar för insamling av förpackningar ska utredas igen och kan påverka framöver. 

Dessutom har några mindre ändringar och förtydliganden gjorts i taxan. Det är: 

 Förtydligande av att extra avgift kan tas ut då ett arbetsmoment kräver dubbel bemanning. 

 Förtydligande om att vid överträdelse av allmänna bestämmelser vid besök på 

återvinningscentral kan ÅVC-kort komma att spärras. 

 Ändring att gångavstånd tillåts även för tilläggstjänster (som trädgårdsavfall) 
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 Sänkning av avgifter för 660 liters kärl med tömning varannan vecka för att avgiften ska vara i 

linje med motsvarande avgifter. 

I budget för 2021 gör avfallsverksamheten ett positivt verksamhetsresultat, vilket medför ett något ökat 

överskott på ingående balans i resultatfond (eget kapital). I figuren nedan framgår intäkter, kostnader 

samt påverkan på eget kapital för perioden 2021–2031 med den taxehöjning som anges under figuren. 

 

 

 

För ett normalhushåll som har den vanligaste tjänsten med ett kärl för restavfall och ett kärl för 

matavfall ökar kostnaden med föreslagen taxejustering från 1958 kr till 2017 kr inklusive moms år 

2022. Kostnaden är något under medel för vad det kostar generellt i Sverige. 

Det finns osäkerhetsfaktorer kopplat till simuleringar och prognoser som denna taxejustering grundas 

på. För att erhålla en långsiktigt hållbar avfallsekonomi med utrymme för att möta upp mot viss 

osäkerhet föreslås en taxehöjning om tre procent inför 2022. 

 

 

Karl Lundgren      Annika Malm 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Vatten & Avfall 

- Eget kapital - Intäkter - Kostnader 
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Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se 

  

 

 

 

 

 

 

Avfallstaxa 2022 

För avfall under kommunens ansvar 

2021-04-07 

  

u 
Kungsbacka 



  Sida 2 av 20 

  

Avfallstaxa 2022 

 

Innehåll 

1 Allmänna bestämmelser .............................................. 4 

1.1 Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler ....... 4 

1.2 Ikraftträdande .................................................. 4 

1.3 Principer ....................................................... 4 

1.4 Definitioner .................................................... 4 

1.5 Avgiftsskyldighet och avgiftsprinciper .......................... 4 

1.6 Fastighetsägarens ansvar ........................................ 5 

1.7 Ägarbyte och ändrade förhållanden ............................... 5 

1.8 Ändrade eller särskilda hämtningsförhållanden ................... 5 

1.8.1 ............................................................................................................... Varmkompostering

 5 

1.8.2 Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam ............... 5 

1.8.3 Gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning .... 5 

1.9 Placering av avfallsbehållare vid enbostadshus .................. 5 

1.10 Anvisningar för miljörum ........................................ 6 

1.11 Grovavfall ...................................................... 6 

1.12 Farligt avfall från hushåll ..................................... 6 

1.13 Komposterbart trädgårdsavfall ................................... 6 

1.14 Extra sommarhämtning ............................................ 6 

1.15 Extrahämtning samt avfall bredvid behållare ..................... 6 

1.16 Evenemangskärl och evenemangscontainrar ......................... 7 

1.17 Slam ............................................................ 7 

1.18 Fosforfällor .................................................... 7 

1.19 Fett från fettavskiljare ........................................ 7 

1.20 Fett från hushållsavfall ........................................ 7 

1.21 Latrin .......................................................... 7 

1.22 Återvinningscentraler (ÅVC) ..................................... 7 

1.22.1 ÅVC-kort .................................................... 8 

1.22.2 Sortering ................................................... 8 

1.23 Felsortering .................................................... 8 

1.24 Överfull avfallsbehållare ....................................... 8 

1.25 Särskilda avgifter .............................................. 9 

1.26 Överträdelse av allmänna bestämmelser ........................... 9 

2 Avgiftsdokument ................................................... 10 

2.1 Allmän information ............................................. 10 

Kungsbacka kommun 



  Sida 3 av 20 

  

Avfallstaxa 2022 

2.2 Abonnemangsformer .............................................. 10 

2.2.1 Matavfall blir biogas ....................................... 10 

2.2.2 Egen varmkompost ............................................ 11 

2.2.3 Matavfall och brännbart restavfall blandat .................. 11 

2.2.4 Underjordsbehållare ......................................... 11 

2.2.5 Slamtömning ................................................ 11 

2.2.6 Tömning av fettavskiljare ................................... 11 

2.2.7 Ändring av abonnemangsform .................................. 11 

2.3 Avgifter för hämtning av hushållsavfall ........................ 12 

2.3.1 Abonnemangsavgift ........................................... 12 

2.3.2 Avgifter för villaabonnemang ................................ 12 

2.3.3 Avgifter för flerbostadshus, samfällighetsföreningar och 

verksamheter ...................................................... 13 

2.4 Avgifter för slamsugning ....................................... 14 

2.5 Avgifter för containrar och underjordsbehållare ................ 15 

2.5.1 Containrar ................................................. 15 

2.5.2 Komprimatorcontainrar ....................................... 16 

2.5.3 Evenemangskärl och –containrar .............................. 16 

2.5.4 Underjordsbehållare ......................................... 17 

2.6 Avgifter för tilläggstjänster .................................. 17 

2.6.1 Avgifter för gångavstånd till kärl .......................... 17 

2.6.2 Avgifter för extra matavfallskärl ........................... 18 

2.6.3 Avgifter för extra sommarhämtning ........................... 18 

2.6.4 Komposterbart trädgårdsavfall ............................... 18 

2.6.5 Latrin ..................................................... 19 

2.6.6 Avgifter för grovavfall ..................................... 19 

2.6.7 Avgifter för extra tömningar mm. ............................ 19 

2.7 Avgifter för återvinningscentraler ............................. 19 

2.7.1 Avgifter för besök på återvinningscentral ................... 19 

 

  

Kungsbacka kommun 



  Sida 4 av 20 

  

Avfallstaxa 2022 

 

1 Allmänna bestämmelser 

Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i miljöbalken (SFS 1998:808). Avgifter i taxan är angivna inklusive 
moms. 

 

1.1 Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler 
Nämnden för Teknik har ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Kungsbacka kommun. Enheten 
Avfall & Återvinning arbetar med avfallsfrågor på uppdrag av nämnden för Teknik. Enheten ansvarar även 
för information och råd om avfallshantering. Verksamheten finansieras med avgifter beslutade av 
kommunfullmäktige. Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen. Bestämmelser för 
avfallshanteringen återfinns i Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun. 

 

1.2 Ikraftträdande 
Taxan träder i kraft 2022-01-01. 

 

1.3 Principer 
Avfallstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra mot Kungsbacka kommuns mål i avfallsplanen. 27 
kap. 4–5 § miljöbalken ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad 
avfallshantering främjas. Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall 
som utförs genom kommunens försorg. 

Taxan ska: 

 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. 

 

1.4 Definitioner 
Begreppen hushållsavfall, verksamheter, grovavfall, små avloppsanläggningar, avfallsbehållare och 
tomtgräns som används i denna avfallstaxa har samma betydelse som i Lokala Renhållningsföreskrifter för 
Kungsbacka kommun. Övriga termer och begrepp som används i denna avfallstaxa har samma betydelse som 
i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927). 

 

1.5 Avgiftsskyldighet och avgiftsprinciper 
Avgift får tas ut enligt 27 kap. 4–6 §§ miljöbalken för den avfallshantering som utförs genom kommunens 
försorg. Avgift ska erläggas till Kungsbacka kommun. Avgiften är årlig eller på annat sätt periodisk. Om 
insamling, transport eller bortskaffande sker vid enstaka tillfälle tas avgiften ut vid respektive tillfälle. 
Tilläggstjänster faktureras i samband med ordinarie fakturering. 

Varje fastighetsägare i kommunen är betalningsskyldig enligt denna avfallstaxa och ska teckna abonnemang 
för aktuell avfallshantering. Med fastighetsägare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 
fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Avgiftsskyldigheten kan inte överlåtas på 
nyttjanderättshavare även om sådan överenskommelse finns mellan fastighetsinnehavare och 

Kungsbacka kommun 



  Sida 5 av 20 

  

Avfallstaxa 2022 

nyttjanderättshavare. Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Fastighetsägare som 
underlåtit att anmäla förändring som skulle medfört högre avgift får av nämnden för Teknik påföras den högre 
avgiften retroaktivt. Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfallsbehållaren inte varit tillgänglig 
vid hämtningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än angiven plats. Avgiftsskyldighet 
föreligger även från fastigheter där avfall inte finns att hämta dock inte om dispens för uppehåll föreligger.  

Vid utebliven betalning har Kungsbacka kommun rätt att ändra abonnemanget till färre hämtningar per år 
eller mindre behållare. När betalning inkommit kan fastighetsägare välja att ändra tillbaka till det tidigare 
abonnemanget. Vid utebliven betalning kan fastighetsägare nekas att byta till ett abonnemang med fler 
hämtningar per år eller större behållare. Återvinningskort som hör till abonnemanget spärras också vid 
obetalda fakturor. Kort låses upp inom fem arbetsdagar från att betalning inkommit. 

 

1.6 Fastighetsägarens ansvar 
Fastighetsägaren är ytterst ansvarig gentemot kommunen för avfallet som uppkommer eller av andra skäl är 
förekommande på fastigheten. Fastighetsägarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen, 

hämtningsvägar m.m. återfinns i Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun.  

 

1.7 Ägarbyte och ändrade förhållanden 
Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas skriftligt till kommunen på anvisad 
blankett. Om anmälan eller ansökan om ändrade hämtningsförhållanden inte görs, fortsätter abonnemanget 
att gälla. För uppehåll och dispenser se Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun. 

 

1.8 Ändrade eller särskilda hämtningsförhållanden 
1.8.1 Varmkompostering 
Kompostering av matavfall i egen varmkompost kan, efter skriftlig anmälan till avdelningen för Avfall & 
Återvinning, beviljas enligt bestämmelser i Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun. 
Kompostering av matavfall får endast göras i för ändamålet godkänd behållare. Hit räknas även så kallad 
bokashi-behållare.  

 
1.8.2 Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam 
Uppehåll i hämtning prövas efter skriftlig ansökan till avdelningen för Avfall & Återvinning enligt 
bestämmelser i Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun. 

 
1.8.3 Gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning 
Vid gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning delar två, tre eller högst fyra närbelägna 
fastigheter på de rörliga avgifterna. Fast avgift utgår för samtliga fastigheter. Gemensamma avfallsbehållare 
eller gemensam avfallslösning prövas efter skriftlig ansökan till avdelningen för Avfall & Återvinning enligt 
bestämmelser i Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun. 

 

1.9 Placering av avfallsbehållare vid enbostadshus 
Avfallsbehållare, som renhållaren ska tömma, ska senast kl. 06.00 på hämtningsdagen vara placerad vid 
tomtgräns, högst 2 meter från hämtningsfordonets ordinarie uppställningsplats eller vid en av nämnden för 
Teknik fastställd plats inom rimligt gångavstånd. 

Vid hämtning av avfall i avfallsbehållare som inte är placerad vid tomtgräns räknas avståndet till 
avfallsbehållaren från hämtningsfordonets ordinarie uppställningsplats. För tilläggstjänsten gångavstånd får 
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avståndet mellan avfallsbehållare och hämtningsfordonets ordinarie uppställningsplats inte överstiga 100 
meter. För kärl större än 200 liter får dragvägen inte överstiga 10 meter. Kärlen ska vara placerade med 
draghandtagen utåt. I de fall en ny hämtplats är fastställd av nämnden för Teknik är det inte möjligt att 
teckna tjänsten för gångavstånd. Lutningen på dragvägen får inte överstiga 1:12 (4,76 grader). 

 

1.10Anvisningar för miljörum 

Miljörum bör placeras i markplan och inte mer än 10 meter från hämtningsfordonets ordinarie 
uppställningsplats. Avgift för gångavstånd tas ut då transportvägen mellan kärl och hämtningsfordonets 
uppställningsplats är längre än 2 meter. Lutningen på dragvägen får inte överstiga 1:12 (4,76 grader).  

Minsta bredd på dörröppning till miljörum är 1 meter men dörren bör vara 1,2 meter och ha en frihöjd på 
minst 2 meter. Trösklar bör undvikas och bör därför förses med ramp på båda sidor. Dörrar bör förses med 
släplist för att förhindra skadedjur. Ett miljörum bör ha en egen entré och får ej placeras så att avfall måste 
transporteras genom utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt eller där livsmedel förvaras. I övrigt 
gäller riktlinjer från Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen (2018). 

 

1.11Grovavfall 

Grovavfall som är sorterat enligt kommunens anvisningar kan av enskilda hushåll/fastighetsinnehavare 
lämnas vid bemannad återvinningscentral där man har ett bestämt antal kostnadsfria besök. Dessa är satta 
enligt bestämmelser i Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun. Kostnaden för detta täcks av 
taxans grundavgift. Grovavfall kan även hämtas genom budning mot en särskild budningsavgift. Hämtning 
sker enligt bestämmelser i Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun. 

 

1.12Farligt avfall från hushåll 

Farligt avfall från hushåll kan lämnas till bemannad återvinningscentral enligt kommunens 
sorteringsanvisningar. Farligt avfall kan även hämtas vid fastighetsgräns efter beställning. 

 

1.13Komposterbart trädgårdsavfall 

Privatpersoner kan lämna komposterbart trädgårdsavfall vid återvinningscentral. Behandlingskostnaden täcks 
av taxans grundavgift. Det finns även ett särskilt abonnemang för hämtning av komposterbart 
trädgårdsavfall. 

 

1.14Extra sommarhämtning 

För abonnemanget Matavfall blir biogas kan veckohämtning av matavfall och brännbart restavfall (extra 
sommarhämtning), beställas som en tilläggstjänst under veckorna 19 till 38. Tillägget kan beställas både för 
helårsabonnemang och delårsabonnemang. Tjänsten erbjuds i huvudsak för att undvika olägenheter under 
sommarmånaderna som kan uppstå då matavfall lagras. Tjänsten ska beställas senast vecka 15 och kan endast 
beställas för hela perioden under vecka 19 till 38. 

 

1.15Extrahämtning samt avfall bredvid behållare 

Då större mängder brännbart restavfall eller matavfall än vad som får plats i avfallsbehållare uppstår på 
fastigheten ska detta hämtas genom extrahämtning mot särskild avgift. Beställd extrahämtning av kärl sker 
inom tre arbetsdagar. Extrahämtning kan också ske i samband med ordinarie hämtning genom att 
fastighetsinnehavaren lägger avfallet i en säck vid sidan av avfallskärlet. Denna tilläggstjänst beställs senast 
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en dag före ordinarie hämtningsdag. Avfall som inte lagts i avfallskärl medtages inte vid ordinarie hämtning 
utan förbeställning. Hämtning sker vid tomtgräns eller av nämnden för Teknik fastställd plats. 

 

1.16Evenemangskärl och evenemangscontainrar 

För tillställningar eller evenemang finns det möjlighet att beställa tillfälliga behållare eller containrar för 
brännbart restavfall och/eller matavfall. I kostnaden för evenemangskärl ingår utkörning, hemtagning samt 
hyra i upp till två veckor. Behöver kärlen tömmas under evenemangstiden går det att beställa extratömning av 
kärl. Container kan hyras per dag eller per månad. Maximal hyrtid för dessa är två månader i sträck. Kan 
endast nyttjas av verksamheter. 

 

1.17Slam 

Abonnemang kan tecknas för regelbunden, schemalagd hämtning av slam från slamavskiljare, sluten tank 
och minireningsverk m.m. De avgifter som anges i avgiftsdokument kap 2.4, gäller vid maximalt 20 meter 
slang mellan fordonets uppställningsplats och anslutningspunkt till anläggningen som ska tömmas. Om 
längre slang krävs tas en extra avgift ut. Brunnslock får inte vara övertäckta och ska vara lättillgängliga för 
tömning. Inför tömning ska brunn eller tank vara tydligt uppmärkt med vimpel, skylt eller liknande. Vid vissa 
tillfällen krävs av arbetsmiljöskäl dubbel bemanning vid tömning. Det kan till exempel handla om tunga lock 
över 15 kilo eller problematisk placering av anläggningen. Efter utredning kan avgift tas ut för extra personal 
vid sådana svåra arbetsmoment. 

 

1.18Fosforfällor 

Inför tömning av fosforfällor ska fastighetsägaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom 
slamsugning eller med kranbil. 

 

1.19Fett från fettavskiljare 

Abonnemang kan tecknas för regelbunden, schemalagd hämtning av fett från fettavskiljare. 

 

1.20Fett från hushållsavfall 

Matfett som samlas in i hushållen kan lämnas på återvinningscentral eller läggas i kärl för brännbart 
restavfall. 

 

1.21Latrin 

Hämtning av latrin sker endast mot beställning i för ändamålet avsedda behållare. Hämtning sker i anslutning 
till väg vid fastighetsgräns.  

 

1.22Återvinningscentraler (ÅVC) 

Vid kommunens återvinningscentraler får hushåll i Kungsbacka kommun, mot uppvisande av ÅVC-kort, 
lämna sorterat grovavfall, farligt avfall och elavfall. Grundavgiften i taxan finansierar kostnader för 
kommunens återvinningscentraler. 
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1.22.1ÅVC-kort 

Boende i villa eller fritidshus har 15 fria besök per år på ÅVC. Besök utöver det kostar enligt tabell i 
avgiftsdokument. Boende i lägenhet har 7 besök per år. Möjlighet finns för både verksamheter och 
privatpersoner utan renhållningsabonnemang att beställa återvinningskort (ÅVC-kort) där varje besök 
debiteras. Enstaka besök vid avsaknad av ÅVC-kort kan också betalas med Swish. Besök debiteras enligt 
tabell i avgiftsdokument. Besök som görs med Swish är helt fristående från ÅVC-kort och abonnemang och 
påverkar alltså inte eventuella kvarvarande fria besök.  

ÅVC-kort är inte personliga utan tillhör fastigheten. Vid ägarbyte på fastighet med eget 
renhållningsabonnemang spärras befintligt ÅVC-kort och ett nytt skickas till den nya ägaren. Vid överlåtelse 
av lägenhet lämnas kortet kvar till nya lägenhetsinnehavaren. Skulle kortet gå förlorat kan ett nytt, mot en 
administrativ kostnad, erhållas via kommunens kundcenter. 

Maximal mängd avfall per besök är vad som lagligen får lastas i/på ett fordon eller en fordonskombination 
med totalvikt på max 3 500 kg. Fordonskombinationer tyngre än 3 500 kg, till exempel tunga lastbilar och 
traktorer, får inte komma in på återvinningscentral. Dessutom gäller volymbegränsning på maximalt tre 
kubikmeter per kortbesök och maximalt tio slipers eller motsvarande per kortbesök. 

Vid besök med större volym än tre kubikmeter gäller följande: 

0,0–3,0 kubikmeter - kortet dras 1 gång 

3,1–6,0 kubikmeter - kortet dras 2 gånger och så vidare. 

Volym- och viktuppskattning görs av återvinningscentralernas personal. Kontrollvägning kan göras på någon 
av kommunens vågar.  

 
1.22.2Sortering 

Information om vilken typ av avfall som kan lämnas på återvinningscentralerna finns på kommunens 
hemsida och i Kungsbackas avfallsapp. Allt avfall som lämnas på ÅVC ska vara sorterat. 

Några fraktioner kan lämnas utan kostnad på ÅVC: 

Förpackningar och returpapper som omfattas av producentansvar 

 Elektronik 
 Lysrör och ljuskällor 
 Batterier 
 Bilbatterier 
 Enstaka vitvaror, kyl och frys 
 Fett från hushåll  

 

1.23Felsortering 

Renhållningspersonal kontrollerar kvaliteten på avfallet i samband med varje tömning. Om behållaren 
innehåller otillåtet avfall töms den inte och fastighetsägaren blir informerad om detta med en galge på kärlet. 
För att få tömt behöver fastighetsinnehavaren beställa en extra tömning och plocka bort det otillåtna avfallet. 
Om felsortering av avfallsbehållaren upprepas vid nästa hämtningstillfälle görs ett andra påpekande med en 
galge på kärlet. Vid upprepade påpekanden kan befintlig abonnemangsform ändras eller tilläggstjänst 
avslutas. 

 

1.24Överfull avfallsbehållare 

Vid tömning kommer renhållningspersonal göra en bedömning om avfallsbehållare är överfull. Locket på 
behållare måste gå att stänga och avfallet ska gå att tömma utan svårigheter. Vid överfull behållare kommer 
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behållaren inte tömmas vid hämtningstillfället och fastighetsägaren blir notifierad med en galge på kärlet. För 
att få tömt behöver fastighetsinnehavaren beställa en extra tömning och plocka bort avfallet som gör att 
behållaren bedöms att vara överfull. Fastighetsägaren kan i samband med den extra tömningen lägga avfall i 
extra säckar bredvid behållare. Dessa debiteras enligt taxa. Vid upprepade påpekanden kan befintlig 
abonnemangsform ändras. 

 

1.25Särskilda avgifter 

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt 
avviker från vad som är normalt får nämnden för Teknik besluta om särskilda avgifter i enlighet med 
grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap. 5 § miljöbalken. 

 

1.26Överträdelse av allmänna bestämmelser 

Vid överträdelse av allmänna bestämmelser genom handlande som påverkar möjligheten att uppfylla taxans 
principer enligt punkt 1.3 vid besök på återvinningscentral kan ÅVC-kort komma att spärras (kan exempelvis 
ske vid agerande som påverkar arbetsmiljön negativt genom hot och våld). Kund med spärrat kort hänvisas 
till budad hämtning av grovavfall. 
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2 Avgiftsdokument 

 
2.1 Allmän information 
Avgifterna för de olika abonnemangen består av två olika delar: 

 Grundavgift 
 Rörlig avgift 

Dessa två delar täcker kostnader för följande: 

Grundavgift 

 Återvinningscentraler 
 Kundtjänst 
 Administration 

Rörlig avgift 

 Tömning av kärl 
 Behandling av insamlat matavfall (biogasproduktion) 
 Förbränningsavgift (brännbart och osorterat brännbart och matavfall) 

Tilläggsavgifter 

Tilläggsavgifter ska täcka kostnader för insamling och behandling av olika typer av valfria tjänster som 
abonnenten själv kan välja att nyttja, exempelvis tillägg för gångavstånd till kärl eller särskilt abonnemang 
för insamling och behandling av trädgårdsavfall. 

 

2.2 Abonnemangsformer 
I Kungsbacka kommun är avfallstaxan miljöstyrande. Detta innebär att det renhållningsabonnemang som ger 
störst miljöbelastning kommer att ge den högsta avgiften. 

 
2.2.1 Matavfall blir biogas 
I detta abonnemang sorteras matavfallet ut i en av kommunen tillhandahållen papperspåse och läggs sedan i 
ett brunt ventilerat kärl som sedan körs till en biogasanläggning där det rötas till biogas. Brännbart restavfall 
läggs i det gröna kärlet och farligt avfall och grovavfall lämnas på återvinningscentral. Tidningar och 
förpackningar som omfattas av producentansvar hämtas av företag med godkänt insamlingssystem, enligt 
förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar och förordning (2018:1463) om 
producentansvar för returpapper, eller lämnas på en återvinningsstation.  

Detta abonnemang är ett av de två billigaste och här ingår förutom kärl även påshållare och papperspåsar. 
Papperspåsarna får endast användas till att förpacka matavfall som läggs i det bruna kärlet, ej till annat 
avfall.  

I villa- och fritidshusabonnemang ingår ett brunt kärl per grönt kärl. I abonnemang för verksamheter och 
flerbostadshus och samfällighetsföreningar ingår ett brunt kärl till kärlstorlekarna 130 till 190 liter, för större 
kärl ingår två bruna kärl. Eftersom det finns risk att olägenhet uppstår hämtas matavfall inte mer sällan än 
var 14:e dag. Abonnemanget kan tecknas för helår eller delår. 
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2.2.2 Egen varmkompost 
I detta abonnemang sorteras matavfallet ut och läggs i en egen godkänd varmkompost. Anmälan av 
varmkompost ska göras till avdelningen för Avfall & Återvinning. Tidningar och förpackningar som omfattas 
av producentansvar hämtas av företag med godkänt insamlingssystem, enligt förordning (2018:1462) om 
producentansvar för förpackningar och förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper, eller 
lämnas på en återvinningsstation.  

Brännbart restavfall läggs i det gröna kärlet och farligt avfall och grovavfall lämnas på en 
återvinningscentral. Detta abonnemang är också ett av de två billigaste. Eftersom matavfallet tas omhand vid 
fastigheten kan hämtningsintervallet för det brännbara restavfallet vara upp till var fjärde vecka. 
Abonnemanget kan tecknas för helår eller delår. 

 
2.2.3 Matavfall och brännbart restavfall blandat 
I detta abonnemang läggs det brännbara restavfallet och matavfallet tillsammans i ett grönt kärl. Tidningar 
och förpackningar som omfattas av producentansvar hämtas av företag med godkänt insamlingssystem, enligt 
förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar och förordning (2018:1463) om 
producentansvar för returpapper, eller lämnas på en återvinningsstation.  

Farligt avfall och grovavfall lämnas på en återvinningscentral. Detta abonnemang ger högst miljöbelastning 
och är därför det dyraste abonnemanget. Abonnemanget kan tecknas för helår eller delår. 

 
2.2.4 Underjordsbehållare 
Underjordsbehållare köps och anläggs av fastighetsägaren. Underjordsbehållare i Kungsbacka kommun töms 
med ett så kallat två-krokssystem. Innan abonnemang kan tecknas måste förvaltningen för Teknik godkänna 
behållare och dess placering så att hämtningsfordon kan komma fram och tömma. Abonnemang kan tecknas 
för hämtning varje eller varannan vecka. Det är inte möjligt att teckna abonnemang för endast brännbart 
restavfall, utan minst en behållare för matavfall måste finnas inom fastigheten. 

 
2.2.5 Slamtömning 
Enskilda avloppsanläggningar, exempelvis slambrunnar, slutna tankar och minireningsverk, ska tömmas 
minst var 12e månad. Schemalagd tömning kan beställas med intervallen var 6e, var 3e eller varannan månad. 
Maximalt kan således 6 aviserade tömningar per år schemaläggas. Som kund kan du i dialog med av 
kommunen upphandlad entreprenör byta intervall eller flytta dina schemalagda tömningar två gånger per år. 
Schemalagda tömningar kan inte flyttas så att det blir mer än 12 månader mellan tömningar. Fastighetsägare 
ansvarar själva för eventuell återfyllning av vatten i minireningsverk. 

 
2.2.6 Tömning av fettavskiljare 
Fettavskiljare ska tömmas minst var 3e månad. Fastighetsägare ansvarar själva för återfyllning av vatten i 
anläggningen. 

 
2.2.7 Ändring av abonnemangsform 
Ändring av abonnemangsform tillåts två gånger per år. Detta gäller vid ändring från helårsabonnemang till 
delårsabonnemang och vice versa, byte av abonnemangsform, ändring av hämtningsintervall, flytt av 
schemalagda slamtömningar m.m. 

 

Kungsbacka kommun 



  Sida 12 av 20 

  

Avfallstaxa 2022 

2.3 Avgifter för hämtning av hushållsavfall 
2.3.1 Abonnemangsavgift 
I abonnemangsavgiften ingår följande: 

 Hämtning av avfall vid fastighetsgräns eller annan av nämnden för Teknik fastställd plats. 
 Transport av avfallet från hämtningsställe till behandlingsanläggning. 
 Behandling av insamlat avfall. 
 Kort till återvinningscentral. 
 Kärl eller behållare för respektive avfallsslag (ej underjordsbehållare, komprimatorcontainer eller 

slamtömning). 
 Påsar och påshållare för matavfall. 
 Upp till två meters dragväg till hämtfordon för avfallskärl. 
 I avgiften för slamtömning ingår slangdragning upp till 20 meter. 

Följande ingår inte i avgiften utan utgör fastighetsägarens skyldighet: 

 Anordna farbar väg till hämtställe. 
 Anordna hårdgjord och plan yta på behållarens dragväg mellan uppställningsplats och hämtställe. 
 Skotta snö, sanda och röja vegetation längs dragvägar och uppställningsplatser. 
 Rengöra avfallsbehållare. 
 Se till att renhållaren har tillträde till behållarna vid hämtningstillfället. 
 Att avfall i behållare går att tömma utan svårighet. Avser i huvudsak fastfruset eller intorkat avfall. 

 
2.3.2 Avgifter för villaabonnemang 
Helårsabonnemang gäller för villor med permanentboende. 

I priserna ingår en grundavgift på 1 226 kr för abonnemangen Matavfall blir biogas och Egen varmkompost 
samt en grundavgift på 1 952 kr för abonnemanget Matavfall och brännbart restavfall blandat. 

Nya abonnemang med 660 liters kärl kan inte beställas för permanent- och säsongsboende. 

Årsavgifter Helårsabonnemang 

Kärlstorlek Hämtningsintervall Matavfall blir biogas Egen varmkompost Matavfall och 
brännbart restavfall 
blandat 

130 Liter Varannan vecka 2017 2017 4351 

Var fjärde vecka  - 1783  - 

190 Liter Varannan vecka 2472 2472 4983 

Var fjärde vecka  - 2230  - 

370 Liter Varannan vecka 3546 3546 6388 

Var fjärde vecka  -  -  - 

660 Liter Varannan vecka 9809 9809 15 525 

Var fjärde vecka  -  -  - 

 

Delårsabonnemang gäller för fritidshus med säsongsboende med hämtning vecka 19–38. 

I priserna ingår en grundavgift på 557 kr för abonnemangen Matavfall blir biogas och Egen varmkompost 
samt en grundavgift på 887 kr för abonnemanget Matavfall och brännbart restavfall blandat. 
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Nya abonnemang med 660 liters kärl kan inte beställas för permanent- och säsongsboende. 

 

Årsavgifter Delårsabonnemang 

Kärlstorlek Hämtningsintervall Matavfall blir biogas Egen varmkompost Matavfalloch
brännbart restavfall 
blandat 

130 Liter Varannan vecka 1007 1007 2175 

Var fjärde vecka - 892 - 

190 Liter Varannan vecka 1236 1236 2493 

Var fjärde vecka - 1226 - 

370 Liter Varannan vecka 1774 - 3193 

Var fjärde vecka - - -  

660 Liter Varannan vecka 4904 - 7763 

Var fjärde vecka - - - 

 
2.3.3 Avgifter för flerbostadshus, samfällighetsföreningar och 

verksamheter 

Helårsabonnemang gäller för flerbostadshus, samfällighetsföreningar och verksamheter. 

I priserna ingår en grundavgift på 1 226 kr för abonnemangen Matavfall blir biogas och Egen varmkompost 
samt en grundavgift på 1 952 kr för abonnemanget Matavfall och brännbart restavfall blandat. 

 

Årsavgifter Helårsabonnemang 

Kärlstorlek Hämtningsintervall Matavfall blir biogas Egen varmkompost Matavfall och 
brännbart restavfall 
blandat 

130 Liter Två gånger per vecka - - - 

Varje vecka 4106 - 8700 

Varannan vecka 2017 - 4351 

190 Liter Två gånger per vecka - - - 

Varje vecka 4867 - 9967 

Varannan vecka 2472 - 4983 

370 Liter Två gånger per vecka 13 587 - 25 545 

Varje vecka 6793 6793 12 772 

Varannan vecka 3546 3546 6388 

660 Liter Två gånger per vecka 26 157 - 37 022 

Varje vecka 13 078 13 078 18 511 

Varannan vecka 6530 6530 15 525 
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Källsorterat matavfall från restauranger, skolkök mm. 

Gäller endast vid separat abonnemang dvs. inte i kombination med brännbart avfall 

Veckohämtning helår 4802 

Veckohämtning delår 2081 

 

Delårsabonnemang gäller för verksamheter som bara har öppet under sommaren, med hämtning vecka 19–38. 

I priserna ingår en grundavgift på 557 kr för abonnemangen Matavfall blir biogas och Egen varmkompost 
samt en grundavgift på 887 kr för abonnemanget Matavfall och brännbart restavfall blandat. 

 

Årsavgifter Delårsabonnemang 

Kärlstorlek Hämtningsintervall Matavfall blir biogas Egen varmkompost Matavfalloch
brännbart restavfall 
blandat 

130 Liter Varje vecka 2015 - 4351 

Varannan vecka 1007 - 2175 

190 Liter Varje vecka 2472 - 4983 

Varannan vecka 1236 - 2493 

370 Liter Varje vecka 3547 - 6388 

Varannan vecka 1774 - 3193 

660 Liter Varje vecka 6539 - 15525 

Varannan vecka 3280   - 7763 

 

2.4 Avgifter för slamsugning 
Enskilda avloppsanläggningar, exempelvis slambrunnar, slutna tankar och minireningsverk, ska tömmas 
minst vart 12:e månad, men kan fås tömt med intervallen var 6:e, var 3:e eller varannan månad. Fettavskiljare 
ska tömmas minst var 3:e månad. 

På aviserad tid av entreprenör: Schemalagd tömning. Avisering skickas ut cirka tre veckor innan med 
information om från och med vilken vecka tömning kan ske. 

Inom fem valda dagar: Från att beställning görs sker tömning inom fem arbetsdagar (dagen då beställning 
görs räknas inte), eller inom fem valda arbetsdagar.  

Inom valt dygn: Tömning sker inom 24 timmar från beställning, även på kvällar och helger, eller inom valt 
dygn.  

På specifik timme: Tidsanpassad tömning. Kan tidigast ske 25 timmar efter beställning. Tömning sker på 
dagtid (klockan 06–15 vardagar). 
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Avgifter per tömning av slutna avloppstankar, brunnar eller fettavskiljare 

Anläggningens 
volym 

På aviserad tid av 
entreprenör 

Inom fem valda dagar Inom valt dygn På specifik timme 

<2 kbm 1058 1254 3884 6026 

2–4 kbm 1476 1810 4318 6459 

 

Tilläggsavgift för varje kubikmeter slam utöver 4 kbm 

På aviserad tid av 
entreprenör 

Inom fem valda dagar Inom valt dygn På specifik timme 

251 522 522 522 

 

Avgifter för tilläggstjänster för slamsugning och fosforfilter 

Slangdragning över 20 m (kr per 5 m, max 50 m) 29 

Framkörning vid uteblivet uppdrag (bomkörning) 1254 

Kranbil vid hämtning (kr per påbörjad timme, minsta debitering 1 timme) 1592 

Slambil (kr per påbörjad timme, minsta debitering 1 timme) 2004 

Timpris för extra personal vid svåra arbetsmoment (kr per påbörjad timme, minsta debitering 
1 timme) 773 

 

2.5 Avgifter för containrar och underjordsbehållare 
2.5.1 Containrar 
Helårsabonnemang gäller för verksamheter, flerbostadshus och samfällighetsföreningar. 

I priserna ingår en grundavgift på 1226 kr för abonnemanget Matavfall blir biogas och en grundavgift på 
1952 kr för abonnemanget Matavfall och brännbart restavfall blandat. 

 

Hämtning Container helår 

Storlek och årsintervall Hämtningsintervall Matavfall blir biogas Matavfall och brännbart restavfall 
blandat 

5 kbm helår Varje Vecka 63 905 141 373 

Varannan Vecka 46 395 89 848 

7,5 kbm helår Varje Vecka 91 862 206 878 

Varannan Vecka 66 738 130 986 

 

Delårsabonnemang gäller för verksamheter, flerbostadshus och samfällighetsföreningar. 

I priserna ingår en grundavgift på 557 kr för abonnemanget Matavfall blir biogas och en grundavgift på 887 
kr för abonnemanget Matavfall och brännbart restavfall blandat. 

Kungsbacka kommun 



  Sida 16 av 20 

  

Avfallstaxa 2022 

Hämtning Container delår 

Storlek och årsintervall Hämtningsintervall Matavfall blir biogas Matavfall och brännbart restavfall 
blandat 

5 kbm delår Varje Vecka 39 998 81 360 

Varannan Vecka 33 148 58 123 

7,5 kbm delår Varje Vecka 58 380 119 895 

Varannan Vecka 48 510 85 580 

 
2.5.2 Komprimatorcontainrar 
Helårsabonnemang gäller för verksamheter, flerbostadshus och samfällighetsföreningar. 

I priserna ingår en grundavgift på 1226 kr för abonnemanget Matavfall blir biogas samt en grundavgift på 
1952 kr för abonnemanget Matavfall och brännbart restavfall blandat. 

Hämtning komprimatorcontainer 

Storlek och årsintervall Hämtningsintervall Matavfall blir biogas Matavfall och brännbart restavfall 
blandat 

1–5 kbm helår Varannan Vecka 69 386 138 772 

Var fjärde vecka 34 692  

5–7,5 kbm helår Varannan Vecka 92 090 184 183 

Var fjärde vecka 46 045  

Matavfallet läggs i av kommunen tillhandahållna papperspåsar i brunt kärl. Dessa töms alltid varannan vecka, 
även om containern töms var fjärde. 

 
2.5.3 Evenemangskärl och –containrar 
Används för tillfälliga evenemang eller liknande. 

I kostnaden för evenemangskärl ingår utkörning, hemtagning samt hyra i upp till två veckor. Behöver kärlen 
tömmas under evenemangstiden går det att beställa extratömning av kärl. Se avsnitt 2.6.7 för aktuellt pris. 

 

Evenemangskärl 

Fraktion och kärlstorlek Upp till två veckor 

Brännbart restavfall 190 liter 556 

Brännbart restavfall 370 liter 639 

Brännbart restavfall och matavfall blandat 190 liter 876 

Brännbart restavfall och matavfall blandat 370 liter 1051 

Matavfall 140 liter 448 

 

Container kan hyras per dag eller per månad. Maximal hyrtid för dessa är två månader i sträck. Kan nyttjas 
av verksamheter. 
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Hämtning Evenemangscontainer 

Storlek Intervall Matavfall och brännbart restavfall blandat 

4–6 kbm Per dag 591 

4–6 kbm Per månad 7394 

7–10 kbm Per dag 888 

7–10 kbm Per månad 10 352 

Utkörning/återtagning eller tömning/återställning 
vid hyra 

5434 

 
2.5.4 Underjordsbehållare 
Helårsabonnemang gäller för verksamheter, flerbostadshus och samfällighetsföreningar. 

I priserna ingår en grundavgift på 1 723 kr. 

 

Hämtning underjordsbehållare 

Tömning <2 kbm Matavfall Varje vecka 22 757 

Varannan vecka 11 378 

Tömning 2–4 kbm Brännbart avfall Varje vecka 64 724 

Varannan vecka 33 471 

Tömning 4,5–6 kbm Brännbart avfall Varje vecka 82 639 

Varannan vecka 42 429 

 

2.6 Avgifter för tilläggstjänster 
 
2.6.1 Avgifter för gångavstånd till kärl 
Tillägg för gångavstånd till kärl är endast möjligt för avfallskärl. För att teckna denna tilläggstjänst måste en 
ansökan lämnas in till Avfall & Återvinning som kommer att utreda om förutsättningarna tillåter 
gångavstånd. Först efter en godkänd ansökan kan denna tilläggstjänst tecknas. 

 

Avgifter för gångavstånd helår 

Avstånd Varje vecka Varannan vecka Var 4:e vecka 

2–10 m 386 97 48 

11–20 m 1544 386 193 

21–50 m 2704 676 339 

51–75 m 4393 2199 1097 

76–100 m 7313 3657 1828 
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Avgifter för gångavstånd delår 

Avstånd Varje vecka Varannan vecka Var 4:e vecka 

2–10 m 193 48 25 

11–20 m 771 193 97 

21–50 m 1351 339 169 

51–75 m 2196 1100 549 

76–100 m 3657 1828 915 

 
2.6.2 Avgifter för extra matavfallskärl 
För varje grönt kärl hos privatpersoner ingår ett brunt kärl. Ytterligare bruna kärl kan beställas mot avgift.  

 

Avgifter för varje extra 140 liters kärl för matavfall 

Varannan vecka helår Varannan vecka delår 

567 283 

 
2.6.3 Avgifter för extra sommarhämtning 
För abonnemanget Matavfall blir biogas kan veckohämtning av matavfall och brännbart beställas som en 
tilläggstjänst under sommaren (v19-v38). Tillägget kan beställas både för helårsabonnemang och 
delårsabonnemang. Tjänsten erbjuds i huvudsak för att undvika olägenheter under sommarmånaderna som 
kan uppstå då matavfall lagras. Tjänsten tecknas för alla veckor 19 – 38 och sista datum för att anmäla sig till 
tilläggstjänsten är 15:e april. 

 

Avgifter för extra sommarhämtning under vecka 19–38 

130 liter grönt kärl 1550 

190 liter grönt kärl 1899 

370 liter grönt kärl 2727 

660 liter grönt kärl 7545 

Pris per extra 140 liter brunt kärl 1066 

 
2.6.4 Komposterbart trädgårdsavfall 
 

Hämtning av komposterbart trädgårdsavfall varannan vecka under v.14–45, 16 hämtningar ingår 

Kärl 240 L 1620 

Kärl 370 L 1890 
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2.6.5 Latrin 
 

Hämtning av latrinkärl 

Budad hämtning inklusive ett nytt latrinkärl 2080 

 
2.6.6 Avgifter för grovavfall 
 

Hämtning Grovavfall 

Mindre än 1 kubikmeter 1113 

Utöver 1 kubikmeter, per extra kubikmeter 297 

 
2.6.7 Avgifter för extra tömningar mm. 
Extra tömningar av kärl och container för brännbart restavfall och matavfall. Det är inte möjligt att beställa 
extra tömningar av behållare för trädgårdsavfall, glas eller tidningar. 

Vid byte av kärl används i första hand begagnade kärl. 

 

Extra tömningar mm. 

Per extra säck vid ordinarie tömning 113 

Extra tömning av kärl, oavsett storlek 335 

Extra tömning av container vid årsabonnemang (4-8 kbm) 2575 

Extra tömning av underjordsbehållare vid årsabonnemang (<2 – 6 kbm) 2575 

Byte till större kärl eller kärl av samma storlek, kr per gång 541 

Byte till mindre kärl, kr per gång 258 

 

2.7 Avgifter för återvinningscentraler 
 
2.7.1 Avgifter för besök på återvinningscentral 
Avgifter för privatpersoner 

Mottagningsavgift för besök utöver de besök som ingår i avfallstaxan 300 

Mottagningsavgift för besök ej kopplade till renhållningsabonnemang 300 

För ett extra eller förlorat ÅVC-kort 130 

 

Avgifter för verksamheter 

Mottagningsavgift per besök 300 

För ett extra eller förlorat ÅVC-kort 125 

  

I 
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1 Allmänna bestämmelser 

Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i miljöbalken (SFS 1998:808). Avgifter 

i taxan är angivna inklusive moms. 

 

 
1.1 Ansvar för den kommunala avfallshanteringen renhållningen och gällande 

regler 

Nämnden för Teknik har ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i 

Kungsbacka kommun. Enheten Avfall & Återvinning arbetar med avfallsfrågor 

på uppdrag av nämnden för Teknik. Enheten ansvarar även för information och 

råd om avfallshantering. Verksamheten finansieras med avgifter beslutade av 

kommunfullmäktige. Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och 

avfallsförordningen. Bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i Lokala 

Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun. 

 

 
1.2 Ikraftträdande 

Taxan träder i kraft 2022-01-01. 

 

 
1.3 Principer 

AvfallRenhållningstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra mot 

Kungsbacka kommuns mål i avfallsplanen. 27 kap. 4–5 § miljöbalken ger 

kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad 

avfallshantering främjas. Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning 

och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg. 

 
Taxan ska: 

 styra mot målen i kommunens renhållningsordning, 

 stimulera miljömässigt riktig avfallshantering, 

 stimulera en god arbetsmiljö, 
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 styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad 

klimatpåverkan, 

 ge kunden viss valfrihet avseende tjänster och servicegrad, 

 finansiera kommunens avfallsverksamhet. 

 

 
1.4 Definitioner 

Begreppen hushållsavfall, verksamheter, grovavfall, små avloppsanläggningar, 

avfallsbehållare och tomtgräns som används i denna avfallRenhållningstaxa har 

samma betydelse som i Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka 

kommun. Övriga termer och begrepp som används i denna 

avfallRenhållningstaxa har samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken och 

avfallsförordningen (2011:927). 

 

 
1.5 Avgiftsskyldighet och avgiftsprinciper 

Avgift får tas ut enligt 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken för den avfallshantering som 

utförs genom kommunens försorg. Avgift ska erläggas till Kungsbacka kommun. 

Avgiften är årlig eller på annat sätt periodisk. Om insamling, transport eller 

bortskaffande sker vid enstaka tillfälle tas avgiften ut vid respektive tillfälle. 

Tilläggstjänster faktureras i samband med ordinarie fakturering. 

Varje fastighetsägare i kommunen är betalningsskyldig enligt denna 

avfallRenhållningstaxa och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering. 

Med fastighetsägare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 

fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Avgiftsskyldigheten kan 

inte överlåtas på nyttjanderättshavare även om sådan överenskommelse finns 

mellan fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare. Avgiftsskyldighet 

föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Fastighetsägare som underlåtit 

att anmäla förändring som skulle medfört högre avgift får av nämnden för Teknik 

påföras den högre avgiften retroaktivt. Avgiftsskyldighet gäller även vid de 

tillfällen då avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, inte 

använts eller varit placerad på annat sätt än angiven plats. Avgiftsskyldighet 

föreligger även från fastigheter där avfall inte finns att hämta dock inte om 

dispens för uppehåll föreligger.  

Vid utebliven betalning har Kungsbacka kommun rätt att ändra abonnemanget 

till färre hämtningar per år eller mindre behållare. När betalning inkommit kan 
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fastighetsägare välja att ändra tillbaka till det tidigare abonnemanget. Vid 

utebliven betalning kan fastighetsägare nekas att byta till ett abonnemang med 

fler hämtningar per år eller större behållare. Återvinningskort som hör till 

abonnemanget spärras också vid obetalda fakturor. Kort låses upp inom fem 

arbetsdagar från att betalning inkommit.   

 

 

1.6 Fastighetsägarens ansvar 

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig gentemot kommunen för avfallet som 

uppkommer eller av andra skäl är förekommande på fastigheten. 

Fastighetsägarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen, 

hämtningsvägar m.m. återfinns i Lokala Renhållningsföreskrifter för 

Kungsbacka kommun.  

 

 
1.7 Ägarbyte och ändrade förhållanden 

Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas 

skriftligt till kommunen på anvisad blankett. Om anmälan eller ansökan om 

ändrade hämtningsförhållanden inte görs, fortsätter abonnemanget att gälla. För 

uppehåll och dispenser se Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka 

kommun. 

 

 
1.8 Ändrade eller särskilda hämtningsförhållanden 

 
1.8.1 Varmkompostering 

Kompostering av matavfall i egen varmkompost kan, efter skriftlig anmälan till 

avdelningen för Avfall & Återvinning, beviljas enligt bestämmelser i Lokala 

Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun. Kompostering av matavfall 

får endast göras i för ändamålet godkänd behållare. Hit räknas även så kallad 

bokashi-behållare.  

 
1.8.2 Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam 

Uppehåll i hämtning prövas efter skriftlig ansökan till avdelningen för Avfall & 

Återvinning enligt bestämmelser i Lokala Renhållningsföreskrifter för 

Kungsbacka kommun. 
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1.8.3 Gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning 

Vid gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning delar två, tre 

eller högst fyra närbelägna fastigheter på de rörliga avgifterna. Fast avgift utgår 

för samtliga fastigheter. Gemensamma avfallsbehållare eller gemensam 

avfallslösning prövas efter skriftlig ansökan till avdelningen för Avfall & 

Återvinning enligt bestämmelser i Lokala Renhållningsföreskrifter för 

Kungsbacka kommun. 

 

 
1.9 Placering av avfallsbehållare vid enbostadshus 

Avfallsbehållare, som renhållaren ska tömma, ska senast kl. 06.00 på 

hämtningsdagen vara placerad vid tomtgräns, högst 2 meter från 

hämtningsfordonets ordinarie uppställningsplats eller vid en av nämnden för 

Teknik fastställd plats inom rimligt gångavstånd. 

Vid hämtning av avfall i avfallsbehållare som inte är placerad vid tomtgräns 

räknas avståndet till avfallsbehållaren från hämtningsfordonets ordinarie 

uppställningsplats. För tilläggstjänsten gångavstånd får avståndet mellan 

avfallsbehållare och hämtningsfordonets ordinarie uppställningsplats inte 

överstiga 100 meter. För kärl större än 200 liter får dragvägen inte överstiga 10 

meter. Kärlen ska vara placerade med draghandtagen utåt. I de fall en ny 

hämtplats är fastställd av nämnden för Teknik är det inte möjligt att teckna 

tjänsten för gångavstånd. Lutningen på dragvägen får inte överstiga 1:12 (4,76 

grader). 

 

 

1.10 Anvisningar för miljörum 

Miljörum bör placeras i markplan och inte mer än 10 meter från 

hämtningsfordonets ordinarie uppställningsplats. Avgift för gångavstånd tas ut 

då transportvägen mellan kärl och hämtningsfordonets uppställningsplats är 

längre än 2 meter. Lutningen på dragvägen får inte överstiga 1:12 (4,76 grader).  

Minsta bredd på dörröppning till miljörum är 1 meter men dörren bör vara 1,2 

meter och ha en frihöjd på minst 2 meter. Trösklar bör undvikas och bör därför 

förses med ramp på båda sidor. Dörrar bör förses med släplist för att förhindra 

skadedjur. Ett miljörum bör ha en egen entré och får ej placeras så att avfall måste 

transporteras genom utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt eller där
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livsmedel förvaras. I övrigt gäller riktlinjer från Avfall Sveriges Handbok för 

avfallsutrymmen (2018). 

 

 
1.11 Grovavfall 

Grovavfall som är sorterat enligt kommunens anvisningar kan av enskilda 

hushåll/fastighetsinnehavare lämnas vid bemannad återvinningscentral där man 

har ett bestämt antal kostnadsfria besök. Dessa är satta enligt bestämmelser i 

Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun. Kostnaden för detta 

täcks av taxans grundavgift. Grovavfall kan även hämtas genom budning mot en 

särskild budningsavgift. Hämtning sker enligt bestämmelser i Lokala 

Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun. 

 

 
1.12 Farligt avfall från hushåll 

Farligt avfall från hushåll kan lämnas till bemannad återvinningscentral enligt 

kommunens sorteringsanvisningar. Farligt avfall kan även hämtas vid 

fastighetsgräns efter beställning. 

 

 
1.13 Komposterbart trädgårdsavfall 

Privatpersoner kan lämna komposterbart trädgårdsavfall vid återvinningscentral. 

Behandlingskostnaden täcks av taxans grundavgift. Det finns även ett särskilt 

abonnemang för hämtning av komposterbart trädgårdsavfall. 

 

 

1.14 Glas och returpapper 

Glas och returpapper kan lämnas på återvinningsstation. Det går också att 

teckna ett tilläggsabonnemang för hämtning av glas och returpapper från villor, 

fritidshus, flerbostadshus och samfällighetsföreningar. 

 

1.15 Extra sommarhämtning 

För abonnemanget Matavfall blir biogas kan veckohämtning av matavfall och 

brännbart restavfall (extra sommarhämtning), beställas som en tilläggstjänst 

under veckorna 19 till 38. Tillägget kan beställas både för helårsabonnemang 

och delårsabonnemang. Tjänsten erbjuds i huvudsak för att undvika olägenheter 
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under sommarmånaderna som kan uppstå då matavfall lagras. Tjänsten ska 

beställas senast vecka 15 och kan endast beställas för hela perioden under vecka 

19 till 38. 

 
1.16 Extrahämtning samt avfall bredvid behållare 

Då större mängder brännbart restavfall eller matavfall än vad som får plats i 

avfallsbehållare uppstår på fastigheten ska detta hämtas genom extrahämtning 

mot särskild avgift. Beställd extrahämtning av kärl sker inom tre arbetsdagar. 

Extrahämtning kan också ske i samband med ordinarie hämtning genom att 

fastighetsinnehavaren lägger avfallet i en säck vid sidan av avfallskärlet. Denna 

tilläggstjänst beställs senast en dag före ordinarie hämtningsdag. Avfall som inte 

lagts i avfallskärl medtages inte vid ordinarie hämtning utan förbeställning. 

Hämtning sker vid tomtgräns eller av nämnden för Teknik fastställd plats. 

 

 
1.17 Evenemangskärl och evenemangscontainrar 

För tillställningar eller evenemang finns det möjlighet att beställa tillfälliga 

behållare eller containrar för brännbart restavfall och/eller matavfall. I 

kostnaden för evenemangskärl ingår utkörning, hemtagning samt hyra i upp till 

två veckor. Behöver kärlen tömmas under evenemangstiden går det att beställa 

extratömning av kärl. Container kan hyras per dag eller per månad. Maximal 

hyrtid för dessa är två månader i sträck. Kan endast nyttjas av verksamheter. 

 

 
1.18 Slam 

Abonnemang kan tecknas för regelbunden, schemalagd hämtning av slam från 

slamavskiljare, sluten tank och minireningsverk m.m. De avgifter som anges i 

avgiftsdokument kap 2.4, gäller vid maximalt 20 meter slang mellan fordonets 

uppställningsplats och anslutningspunkt till anläggningen som ska tömmas. Om 

längre slang krävs tas en extra avgift ut. Vid lock över 15 kg tas en avgift ut för 

extra personal vid svåra arbetsmoment. Brunnslock får inte vara övertäckta och 

ska vara lättillgängliga för tömning. Inför tömning ska brunn eller tank vara 

tydligt uppmärkt med vimpel, skylt eller liknande. Vid vissa tillfällen krävs av 

arbetsmiljöskäl dubbel bemanning vid tömning. Det kan till exempel handla om 

tunga lock över 15 kilo eller problematisk placering av anläggningen. Efter 

utredning kan avgift tas ut för extra personal vid sådana svåra arbetsmoment. 
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1.19 Fosforfällor 

Inför tömning av fosforfällor ska fastighetsägaren förbereda anläggningen så att 

tömning kan ske genom slamsugning eller med kranbil. 

 

 

 
1.20 Fett från fettavskiljare 

Abonnemang kan tecknas för regelbunden, schemalagd hämtning av fett från 

fettavskiljare. 

 

 
1.21 Fett från hushållsavfall 

Matfett som samlas in i hushållen kan lämnas på återvinningscentral eller läggas 

i kärl för brännbart restavfall. 

 

 
1.22 Latrin 

Hämtning av latrin sker endast mot beställning i för ändamålet avsedda behållare. Hämtning 

sker i anslutning till väg vid fastighetsgräns.  

 

 
1.23 Återvinningscentraler (ÅVC) 

Vid kommunens återvinningscentraler får hushåll i Kungsbacka kommun, mot 

uppvisande av ÅVC-kort, lämna sorterat grovavfall, farligt avfall och elavfall. 

Grundavgiften i taxan finansierar kostnader för kommunens 

återvinningscentraler. 

 

1.23.1 ÅVC-kort 

Boende i villa eller fritidshus har 15 fria besök per år på ÅVC. Besök utöver det 

kostar enligt tabell i avgiftsdokument. Boende i lägenhet har 7 besök per år. 

Möjlighet finns för både verksamheter och privatpersoner utan 

avfallsrenhållningsabonnemang att beställa återvinningskort (ÅVC-kort) där 

varje besök debiteras. Enstaka besök vid avsaknad av ÅVC-kort kan också 

betalas med Swish. Besök debiteras enligt tabell i avgiftsdokument. Besök som 

görs med Swish är helt fristående från ÅVC-kort och abonnemang och påverkar 

alltså inte eventuella kvarvarande fria besök.  
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ÅVC-kort är inte personliga utan tillhör fastigheten. Vid ägarbyte på fastighet 

med eget avfallsrenhållningsabonnemang spärras befintligt ÅVC-kort och ett 

nytt skickas till den nya ägaren. Vid överlåtelse av lägenhet lämnas kortet kvar till 

nya lägenhetsinnehavaren. Skulle kortet gå förlorat kan ett nytt, mot en 

administrativ kostnad, erhållas via kommunens kundcenter. 

Maximal mängd avfall per besök är vad som lagligen får lastas i/på ett fordon 

eller en fordonskombination med totalvikt på max 3 500 kg. 

Fordonskombinationer tyngre än 3 500 kg, till exempel tunga lastbilar och traktorer, 

får inte komma in på återvinningscentral. Dessutom gäller volymbegränsning på 

maximalt tre kubikmeter per kortbesök och maximalt tio slipers eller 

motsvarande per kortbesök. 

Vid besök med större volym än tre kubikmeter gäller följande: 

 0,0-3,0 kubikmeter - kortet dras 1 gång 

 3,1-6,0 kubikmeter - kortet dras 2 gånger och så vidare. 

 

Volym- och viktuppskattning görs av återvinningscentralernas personal. 

Kontrollvägning kan göras på någon av kommunens vågar.  

 

1.23.2 Sortering 

Information om vilken typ av avfall som kan lämnas på återvinningscentralerna 

finns på kommunens hemsida och i Kungsbackas avfallsapp. Allt avfall som 

lämnas på ÅVC ska vara sorterat. 

Några fraktioner kan lämnas utan kostnad på ÅVC: 

 Förpackningar och returpapper som omfattas av producentansvar 

 Elektronik 

 Lysrör och ljuskällor 

 Batterier 

 Bilbatterier 

 Enstaka vitvaror, kyl och frys 

 Fett från hushåll  

 

 
1.24 Felsortering 
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AvfallsRenhållningspersonal kontrollerar kvaliteten på avfallet i samband med 

varje tömning. Om behållaren innehåller otillåtet avfall töms den inte och 

fastighetsägaren blir informerad om detta med en galge på kärlet. För att få tömt 

behöver fastighetsinnehavaren beställa en extra tömning och plocka bort det 

otillåtna avfallet. Om felsortering av avfallsbehållaren upprepas vid nästa 

hämtningstillfälle görs ett andra påpekande med en galge på kärlet. Vid 

upprepade påpekanden kan befintlig abonnemangsform ändras eller 

tilläggstjänst avslutas. 

 
1.25 Överfull avfallsbehållare 

Vid tömning kommer avfallrenhållningspersonal göra en bedömning om 

avfallsbehållare är överfull. Locket på behållare måste gå att stänga och avfallet 

ska gå att tömma utan svårigheter. Vid överfull behållare kommer behållaren 

inte tömmas vid hämtningstillfället och fastighetsägaren blir notifierad med en 

galge på kärlet. För att få tömt behöver fastighetsinnehavaren beställa en extra 

tömning och plocka bort avfallet som gör att behållaren bedöms att vara 

överfull. Fastighetsägaren kan i samband med den extra tömningen lägga avfall i 

extra säckar bredvid behållare. Dessa debiteras enligt taxa. Vid upprepade 

påpekanden kan befintlig abonnemangsform ändras. 

 

 
1.26 Särskilda avgifter 

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna 

avfallRenhållningstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som 

är normalt får nämnden för Teknik besluta om särskilda avgifter i enlighet med 

grunderna för denna avfallRenhållningstaxa och de grunder som anges i 27 kap. 

5 § miljöbalken. 

 

 

1.27 Överträdelse av allmänna bestämmelser 
  

”Vid överträdelse av allmänna bestämmelser genom handlande som påverkar möjligheten att 

uppfylla taxans principer enligt punkt 1.3 vid besök på återvinningscentral kan ÅVC-kort 

komma att spärras (kan exempelvis ske vid agerande som påverkar arbetsmiljön negativt genom 

hot och våld). Kund med spärrat kort hänvisas till budad hämtning av grovavfall.”    
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2 Avgiftsdokument 
 

 
2.1 Allmän information 

Avgifterna för de olika abonnemangen består av två olika delar: 

 Grundavgift 

 Rörlig avgift 

 
Dessa två delar täcker kostnader för följande: 

 

Grundavgift 

 Återvinningscentraler 

 Kundtjänst 

 Administration 

 
Rörlig avgift 

 Tömning av kärl 

 Behandling av insamlat matavfall (biogasproduktion) 

 Förbränningsavgift (brännbart och osorterat brännbart och matavfall) 

 
 

2.1.1 Tilläggsavgifter 

Tilläggsavgifter ska täcka kostnader för insamling och behandling av olika typer 

av valfria tjänster som abonnenten själv kan välja att nyttja, exempelvis tillägg 

för gångavstånd till kärl eller särskilt abonnemang för insamling och behandling 

av trädgårdsavfall. 

 

 
2.2 Abonnemangsformer 

I Kungsbacka kommun är avfallRenhållningstaxan miljöstyrande. Detta innebär 

att det avfallrenhållningsabonnemang som ger störst miljöbelastning kommer att 

ge den högsta avgiften. 

 
2.2.1 Matavfall blir biogas 

I detta abonnemang sorteras matavfallet ut i en av kommunen tillhandahållen 
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papperspåse och läggs sedan i ett brunt ventilerat kärl som sedan körs till en 

biogasanläggning där det rötas till biogas. Brännbart restavfall läggs i det gröna 

kärlet och farligt avfall och grovavfall lämnas på återvinningscentral. Tidningar 

och förpackningar som omfattas av producentansvar hämtas av företag med 

godkänt insamlingssystem, enligt förordning (2018:1462) om producentansvar 

för förpackningar och förordning (2018:1463) om producentansvar för 

returpapper, eller lämnas på en återvinningsstation.  

Detta abonnemang är ett av de två billigaste och här ingår förutom kärl även 

påshållare och papperspåsar. Papperspåsarna får endast användas till att 

förpacka matavfall som läggs i det bruna kärlet, ej till annat avfall.  

I villa- och fritidshusabonnemang ingår ett brunt kärl per grönt kärl. I 

abonnemang för verksamheter och flerbostadshus och samfällighetsföreningar 

ingår ett brunt kärl till kärlstorlekarna 130 till 190 liter, för större kärl ingår två 

bruna kärl. Eftersom det finns risk att olägenhet uppstår hämtas matavfall inte 

mer sällan än var 14:e dag. Abonnemanget kan tecknas för helår eller delår. 

 

 
2.2.2 Egen varmkompost 

I detta abonnemang sorteras matavfallet ut och läggs i en egen godkänd 

varmkompost. Anmälan av varmkompost ska göras till avdelningen för Avfall & 

Återvinning. Tidningar och förpackningar som omfattas av producentansvar 

hämtas av företag med godkänt insamlingssystem, enligt förordning 

(2018:1462) om producentansvar för förpackningar och förordning (2018:1463) 

om producentansvar för returpapper, eller lämnas på en återvinningsstation.  

Brännbart restavfall läggs i det gröna kärlet och farligt avfall och grovavfall 

lämnas på en återvinningscentral. Detta abonnemang är också ett av de två 

billigaste. Eftersom matavfallet tas omhand vid fastigheten kan 

hämtningsintervallet för det brännbara restavfallet vara upp till var fjärde vecka. 

Abonnemanget kan tecknas för helår eller delår. 

 

 
2.2.3 Matavfall och brännbart restavfall blandat 

I detta abonnemang läggs det brännbara restavfallet och matavfallet tillsammans 

i ett grönt kärl. Tidningar och förpackningar som omfattas av producentansvar 

hämtas av företag med godkänt insamlingssystem, enligt förordning 

(2018:1462) om producentansvar för förpackningar och förordning (2018:1463) 

om producentansvar för returpapper, eller lämnas på en återvinningsstation.  
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Farligt avfall och grovavfall lämnas på en återvinningscentral. Detta 

abonnemang ger högst miljöbelastning och är därför det dyraste abonnemanget. 

Abonnemanget kan tecknas för helår eller delår. 

 

 
2.2.4 Underjordsbehållare 

Underjordsbehållare köps och anläggs av fastighetsägaren. Underjordsbehållare 

i Kungsbacka kommun töms med ett så kallat två-krokssystem. Innan 

abonnemang kan tecknas måste förvaltningen för Teknik godkänna behållare 

och dess placering så att hämtningsfordon kan komma fram och tömma. 

Abonnemang kan tecknas för hämtning varje eller varannan vecka. Det är inte 

möjligt att teckna abonnemang för endast brännbart restavfall, utan minst en 

behållare för matavfall måste finnas inom fastigheten. 

 

 
2.2.5 Slamtömning 

Enskilda avloppsanläggningar, exempelvis slambrunnar, slutna tankar och 

minireningsverk, ska tömmas minst var 12e månad. Schemalagd tömning kan 

beställas med intervallen var 6e, var 3e eller varannan månad. Maximalt kan 

således 6 aviserade tömningar per år schemaläggas. Som kund kan du i dialog 

med av kommunen upphandlad entreprenör byta intervall eller flytta dina 

schemalagda tömningar två gånger per år. Schemalagda tömningar kan inte 

flyttas så att det blir mer än 12 månader mellan tömningar. Fastighetsägare 

ansvarar själva för eventuell återfyllning av vatten i minireningsverk. 

 

 

2.2.6 Tömning av fettavskiljare 

Fettavskiljare ska tömmas minst var 3e månad. Fastighetsägare ansvarar själva 

för återfyllning av vatten i anläggningen. 

 

 
2.2.7 Ändring av abonnemangsform 

Ändring av abonnemangsform tillåts två gånger per år. Detta gäller vid ändring 

från helårsabonnemang till delårsabonnemang och vice versa, byte av 

abonnemangsform, ändring av hämtningsintervall, flytt av schemalagda 

slamtömningar m.m. 
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2.3 Avgifter för hämtning av hushållsavfall 
 

 

2.3.1 Abonnemangsavgift 

I abonnemangsavgiften ingår följande: 

 Hämtning av avfall vid fastighetsgräns eller annan av nämnden för 

Teknik fastställd plats. 

 Transport av avfallet från hämtningsställe till behandlingsanläggning. 

 Behandling av insamlat avfall. 

 Kort till återvinningscentral. 

 Kärl eller behållare för respektive avfallsslag (ej underjordsbehållare, 

komprimatorcontainer eller slamtömning). 

 Påsar och påshållare för matavfall. 

 Upp till två meters dragväg till hämtfordon för avfallskärl. 

 I avgiften för slamtömning ingår slangdragning upp till 20 meter. 

 
 

Följande ingår inte i avgiften utan utgör fastighetsägarens skyldighet: 

 Anordna farbar väg till hämtställe. 

 Anordna hårdgjord och plan yta på behållarens dragväg mellan 

uppställningsplats och hämtställe. 

 Skotta snö, sanda och röja vegetation längs dragvägar och 

uppställningsplatser. 

 Rengöra avfallsbehållare. 

 Se till att renhållaren har tillträde till behållarna vid hämtningstillfället. 

 Att avfall i behållare går att tömma utan svårighet. Avser i huvudsak 

fastfruset eller intorkat avfall. 

 

 
2.3.2 Avgifter för villaabonnemang 

Helårsabonnemang gäller för villor med permanentboende. 

I priserna ingår en grundavgift på 1 190 kr för abonnemangen Matavfall blir 

biogas och Egen varmkompost samt en grundavgift på 1 895 kr för 
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abonnemanget Matavfall och brännbart restavfall blandat. 

Nya abonnemang med 660 liters kärl kan inte beställas för permanent- och 

säsongsboende. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Delårsabonnemang gäller för fritidshus med säsongsboende med hämtning vecka 

19–38. 

I priserna ingår en grundavgift på 541 kr för abonnemangen Matavfall blir biogas 

och Egen varmkompost samt en grundavgift på 861 kr för abonnemanget 

Matavfall och brännbart restavfall blandat. 

Nya abonnemang med 660 liters kärl kan inte beställas för permanent- och 

säsongsboende. 

 
 

Årsavgifter Delårsabonnemang 

Kärlstorlek Hämtningsintervall Matavfall blir biogas Egen varmkompost 
Matavfall och brännbart 
restavfall blandat 

 
130 Liter 

Varannan vecka 978 978 2 112 

Var fjärde vecka - 866 - 

 
190 Liter 

Varannan vecka 1 200 1 200 2 420 

Var fjärde vecka - 1 190 - 

 
370 Liter 

Varannan vecka 1 722 - 3 100 

Var fjärde vecka - - - 

 
660 Liter 

Varannan vecka 4 761 - 7 537 

Var fjärde vecka - - - 

Årsavgifter Helårsabonnemang 

Kärlstorlek Hämtningsintervall Matavfall blir biogas Egen varmkompost 
Matavfall och brännbart restavfall 
blandat 

 
130 Liter 

Varannan vecka 1 958 1 958 4 224 

Var fjärde vecka - 1 731 - 

 
190 Liter 

Varannan vecka 2 400 2 400 4 838 

Var fjärde vecka - 2 165 - 

 
370 Liter 

Varannan vecka 3 443 3 443 6 202 

Var fjärde vecka - - - 

 
660 Liter 

Varannan vecka 9 523 9 523 15 073 

Var fjärde vecka - - - 
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2.3.3 Avgifter för flerbostadshus, samfällighetsföreningar och 

verksamheter 

Helårsabonnemang gäller för flerbostadshus, samfällighetsföreningar och 

verksamheter. 

I priserna ingår en grundavgift på 1 190 kr för abonnemangen Matavfall blir 

biogas och Egen varmkompost samt en grundavgift på 1 895 kr för 

abonnemanget Matavfall och brännbart restavfall blandat. 

 

Årsavgifter Helårsabonnemang 

Kärlstorlek Hämtningsintervall Matavfall blir biogas Egen varmkompost 
Matavfall och brännbart 
restavfall blandat 

 

130 Liter 

Två gånger per vecka - - - 

Varje vecka 3 986 - 8 447 

Varannan vecka 1 958  4 224 

 
190 Liter 

Två gånger per vecka - - - 

Varje vecka 4 725 - 9 677 

Varannan vecka 2 400 - 4 838 

 

370 Liter 

Två gånger per vecka 13 191 - 24 801 

Varje vecka 6 595 6 595 12 400 

Varannan vecka 3 443 3 443 6 202 

 

660 Liter 

Två gånger per vecka 25 395 - 35 944 

Varje vecka 12 697 12 697 17 972 

Varannan vecka 9 523 9 523 15 073 

 
 

Källsorterat matavfall från restauranger, skolkök mm. 

Gäller endast vid separat abonnemang dvs. inte i kombination med brännbart avfall 

Veckohämtning helår 4 662 

Veckohämtning delår 2 020 

 

 

Delårsabonnemang gäller för verksamheter som bara har öppet under sommaren, 

med hämtning vecka 19–38. 

I priserna ingår en grundavgift på 541 kr för abonnemangen Matavfall blir biogas 

och Egen varmkompost samt en grundavgift på 861 kr för abonnemanget 

Matavfall och brännbart restavfall blandat. 
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Årsavgifter Delårsabonnemang 

Kärlstorlek Hämtningsintervall Matavfall blir biogas Egen varmkompost 
Matavfall och brännbart 
restavfall blandat 

 
130 Liter 

Varje vecka 1 956  4 224 

Varannan vecka 978  2 112 

 
190 Liter 

Varje vecka 2 400  4 838 

Varannan vecka 1 200  2 420 

 
370 Liter 

Varje vecka 3 444  6 202 

Varannan vecka 1 722  3 100 

 
660 Liter 

Varje vecka 9 522  15 073 

Varannan vecka 4 761  7 537 

 

 

2.4 Avgifter för slamsugning 

Enskilda avloppsanläggningar, exempelvis slambrunnar, slutna tankar och 

minireningsverk, ska tömmas minst vart 12:e månad, men kan fås tömt med 

intervallen var 6:e, var 3:e eller varannan månad. Fettavskiljare ska tömmas 

minst var 3:e månad. 

På aviserad tid av entreprenör: Schemalagd tömning. Avisering skickas ut cirka 

tre veckor innan med information om från och med vilken vecka tömning kan 

ske. 

Inom fem valda dagar: Från att beställning görs sker tömning inom fem 

arbetsdagar (dagen då beställning görs räknas inte), eller inom fem valda 

arbetsdagar.  

Inom valt dygn: Tömning sker inom 24 timmar från beställning, även på kvällar 

och helger, eller inom valt dygn.  

På specifik timme: Tidsanpassad tömning. Kan tidigast ske 25 timmar efter 

beställning. Tömning sker på dagtid (klockan 06-15 vardagar). 

 
 

Avgifter per tömning av slutna avloppstankar, brunnar eller fettavskiljare 

Anläggningens 

volym 

På aviserad tid av 

entreprenör 

Inom fem valda dagar Inom valt dygn På specifik timme 

<2 kbm 1 027 1 217 3 771 5 850 

2-4 kbm 1 433 1 757 4 192 6 271 
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Tilläggsavgift för varje kubikmeter slam utöver 4 kbm 

På aviserad tid av 
entreprenör 

Inom fem valda dagar Inom valt dygn På specifik timme 

244 507 507 507 

 

 

Avgifter för tilläggstjänster för slamsugning och fosforfilter 

Slangdragning över 20 m (kr per 5 m, max 50 m) 28 

Framkörning vid uteblivet uppdrag (bomkörning) 1 217 

Kranbil vid hämtning (kr per påbörjad timme, minsta debitering 1 timme) 1 546 

Slambil (kr per påbörjad timme, minsta debitering 1 timme) 1 946 

Timpris för extra personal vid svåra arbetsmoment (kr per påbörjad timme, minsta debitering 1 
timme) 

750 

 
 

2.5 Avgifter för containrar och underjordsbehållare 
 

2.5.1 Containrar 

Helårsabonnemang gäller för verksamheter, flerbostadshus och 

samfällighetsföreningar. 

I priserna ingår en grundavgift på 1 190 kr för abonnemanget Matavfall blir 

biogas och en grundavgift på 1 895 kr för abonnemanget Matavfall och 

brännbart restavfall blandat. 

 

Hämtning Container helår 

Storlek och årsintervall Hämtningsintervall Matavfall blir biogas 
Matavfall och brännbart restavfall 
blandat 

 
5 kbm helår 

Varje Vecka 62 044 137 255 

Varannan Vecka 45 044 87 231 

 
7,5 kbm helår 

Varje Vecka 89 186 200 852 

Varannan Vecka 64 794 127 171 

 

Delårsabonnemang gäller för verksamheter, flerbostadshus och 

samfällighetsföreningar. 

I priserna ingår en grundavgift på 541 kr för abonnemanget Matavfall blir biogas 

och en grundavgift på 861 kr för abonnemanget Matavfall och brännbart 

restavfall blandat. 
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Hämtning Container delår 

Storlek och årsintervall Hämtningsintervall Matavfall blir biogas 
Matavfall och brännbart restavfall 
blandat 

 

5 kbm delår 
Varje Vecka 38 833 78 990 

Varannan Vecka 32 183 56 430 

 
7,5 kbm delår 

Varje Vecka 56 680 116 403 

Varannan Vecka 47 097 83 087 

 

 

2.5.2 Komprimatorcontainrar 

Helårsabonnemang gäller för verksamheter, flerbostadshus och 

samfällighetsföreningar. 

I priserna ingår en grundavgift på 1 190 kr för abonnemanget Matavfall blir 

biogas samt en grundavgift på 1 895 kr för abonnemanget Matavfall och 

brännbart restavfall blandat. 

 

Hämtning komprimatorcontainer  

Storlek och årsintervall Hämtningsintervall Matavfall blir biogas 
Matavfall och brännbart restavfall 
blandat 

 

1-5 kbm helår 
Varannan Vecka 67 365 134 730 

Var fjärde vecka 33 682  

 
5-7,5 kbm helår 

Varannan Vecka 89 408 178 818 

Var fjärde vecka 44 704  

 

Matavfallet läggs i av kommunen tillhandahållna papperspåsar i brunt kärl. Dessa 

töms alltid varannan vecka, även om containern töms var fjärde. 

 

 

2.5.3 Evenemangskärl och –containrar 

Används för tillfälliga evenemang eller liknande. 

I kostnaden för evenemangskärl ingår utkörning, hemtagning samt hyra i upp till 

två veckor. Behöver kärlen tömmas under evenemangstiden går det att beställa 

extratömning av kärl. Se avsnitt 2.6.7 för aktuellt pris. 

 

Evenemangskärl 

Fraktion och kärlstorlek Upp till två veckor 

Brännbart restavfall 190 liter 540 

Brännbart restavfall 370 liter 620 
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Brännbart restavfall och matavfall blandat 190 liter 850 

Brännbart restavfall och matavfall blandat 370 liter 1020 

Matavfall 140 liter 435 

 

 

Container kan hyras per dag eller per månad. Maximal hyrtid för dessa är två 

månader i sträck. Kan nyttjas av verksamheter. 

 

 

Hämtning Evenemangscontainer 

Storlek Intervall Matavfall och brännbart restavfall blandat 

4-6 kbm Per dag 574 

4-6 kbm Per månad 7 179 

7-10 kbm Per dag 862 

7-10 kbm Per månad 10 050 

Utkörning/återtagning eller tömning/återställning 
vid hyra 

5 276 

 
 

2.5.4 Underjordsbehållare 

Helårsabonnemang gäller för verksamheter, flerbostadshus och 

samfällighetsföreningar. 

I priserna ingår en grundavgift på 1 723 kr. 
 

Hämtning underjordsbehållare 

 
Tömning <2 kbm Matavfall 

Varje vecka 22 094 

Varannan vecka 11 047 

 
Tömning 2-4 kbm Brännbart avfall 

Varje vecka 62 839 

Varannan vecka 32 496 

 
Tömning 4,5-6 kbm Brännbart avfall 

Varje vecka 80 232 

Varannan vecka 41 193 

 
 

2.6 Avgifter för tilläggstjänster 
 
 

2.6.1 Avgifter för gångavstånd till kärl 

Tillägg för gångavstånd är endast möjligt för avfallskärl och kan inte tecknas för 

tilläggstjänster. För att teckna denna tilläggstjänst måste en ansökan lämnas in till 
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Avfall & Återvinning som kommer att utreda om förutsättningarna tillåter 

gångavstånd. Först efter en godkänd ansökan kan denna tilläggstjänst tecknas. 

 

 

Avgifter för gångavstånd helår 

Avstånd Varje vecka Varannan vecka Var 4:e vecka 

2-10 m 375 94 47 

11-20 m 1 499 375 187 

21-50 m 2 625 656 329 

51-75 m 4 265 2 135 1 065 

76-100 m 7 100 3 550 1 775 

 

 

Avgifter för gångavstånd delår 

Avstånd Varje vecka Varannan vecka Var 4:e vecka 

2-10 m 187 47 24 

11-20 m 749 187 94 

21-50 m 1 312 329 164 

51-75 m 2 132 1 068 533 

76-100 m 3 550 1 775 888 

 
 

2.6.2 Avgifter för extra matavfallskärl 

För varje grönt kärl hos privatpersoner ingår ett brunt kärl. Ytterligare bruna kärl 

kan beställas mot avgift. 

 

 

Avgifter för varje extra 140 liters kärl för matavfall 

Varannan vecka helår Varannan vecka delår 

550 275 
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2.6.3 Avgifter för extra sommarhämtning 

För abonnemanget Matavfall blir biogas kan veckohämtning av matavfall och 

brännbart beställas som en tilläggstjänst under sommaren (v19-v38). Tillägget 

kan beställas både för helårsabonnemang och delårsabonnemang. Tjänsten 

erbjuds i huvudsak för att undvika olägenheter under sommarmånaderna som 

kan uppstå då matavfall lagras. Tjänsten tecknas för alla veckor 19 – 38 och 

sista datum för att anmäla sig till tilläggstjänsten är 15:e april. 

 

 

Avgifter för extra sommarhämtning under vecka 19-38 

130 liter grönt kärl 1 505 

190 liter grönt kärl 1 844 

370 liter grönt kärl 2 648 

660 liter grönt kärl 7 325 

Pris per extra 140 liter brunt kärl 1 035 

 

 

2.6.4 Glas och returpapper 

Hämtas antingen i säckar eller kärl efter val av kund. Tre kärl ingår i kostnaden:  

ett till tidningar och ett vardera till färgat respektive ofärgat glas. 

 

Hämtning av glas och returpapper helår 

Glas och Returpapper Villa hämtning månadsvis 629 

Glas och Returpapper Flerbostadshus hämtning veckovis 5 793 

Hämtning av glas och returpapper delår vecka 19 - 38 

Glas och Returpapper Villa hämtning månadsvis 354 

Glas och Returpapper Flerbostadshus hämtning veckovis 2 621 

 

 

2.6.5 Komposterbart trädgårdsavfall 

Hämtning av komposterbart trädgårdsavfall varannan vecka under v.14-45, 16 stycken hämtningar ingår 

Kärl 240 L 1 573 

Kärl 370 L 1 835 
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2.6.6 Latrin 

Hämtning av latrinkärl 

Budad hämtning inklusive ett nytt latrinkärl 2 019 

 
 

2.6.7 Avgifter för grovavfall 

Hämtning Grovavfall 

Mindre än 1 kubikmeter 1 081 

Utöver 1 kubikmeter, per extra kubikmeter 288 

 
 

2.6.8 Avgifter för extra tömningar mm. 

Extra tömningar av kärl och container för brännbart restavfall och matavfall. Det 

är inte möjligt att beställa extra tömningar av behållare för trädgårdsavfall, glas 

eller tidningar. 

Vid byte av kärl används i första hand begagnade kärl. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra tömningar mm. 

Per extra säck vid ordinarie tömning 110 

Extra tömning av kärl, oavsett storlek 325 

Extra tömning av container vid årsabonnemang (4-8 kbm) 2 500 

Extra tömning av underjordsbehållare vid årsabonnemang (<2 – 6 kbm) 2 500 

Byte till större kärl eller kärl av samma storlek, kr per gång 525 

Byte till mindre kärl, kr per gång 250 
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2.7 Avgifter för återvinningscentraler 
 

 

2.7.1 Avgifter för besök på återvinningscentral 

Avgifter för privatpersoner 

Mottagningsavgift för besök utöver de besök som ingår i 

avfallsrenhållningtaxan 

300 

Mottagningsavgift för besök ej kopplade till renhållningavfallsabonnemang 300 

För ett extra eller förlorat ÅVC-kort 125 

 
 

Avgifter för verksamheter 

Mottagningsavgift per besök 300 

För ett extra eller förlorat ÅVC-kort 125 

 
 

2.7.2 Vågavgifter för Barnamossen – utgår i sin helhet 
 

Vågavgifter Barnamossen 

Kontaminerat trä, per ton 2 000 

Metall, per ton (i hanterbar storlek) 0 

 
 

 
 

Beslutad av: Kommunfullmäktige den… 

 

Gäller från: 1 januari 2022 

 

Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Teknik 

 

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

  Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

www.kungsbacka.se 
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§ 281 Dnr 2021-00542 
Antagande av Bredbandstaxa 2022 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Bredbandstaxa 2022, daterad 2021-04-07, att gälla från 
den 1 januari 2022. Tidigare beslutad Bredbandstaxa upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka bredbandsnät svarar genom nämnden för Teknik för utbyggnad av 
kanalisation och svartfiber i Kungsbacka. En stor del av anslutningarna till nätet är 
relaterade till kommunens egna verksamheter, byggnader och anläggningar. 
Kungsbacka bredbandsnät tillhandahåller även anslutningar för medborgare och 
företag som ett så kallat öppet nät, så att bredbandsnätets kapacitet till fullo tas till 
vara för relevanta och samhällsnyttiga tjänster. Verksamheten är inte lagreglerad utan 
är en allmän nyttighet av infrastrukturell karaktär med stort allmänt intresse. Avgifter 
för kommunens bredband tas ut i en kommunallagsreglerad taxa som beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Avgifterna i taxan för bredbandstjänster baseras på en förväntad utveckling av 
verksamheten fram till 2026. Det föreslås inte några ändringar i avgiftsnivån 2022 
för befintliga tjänster, men utvecklingstakten inom bredbandsområdet är hög och nya 
anslutningstjänster efterfrågas. Utöver befintliga bredbandstjänster behöver två nya 
bredbandstjänster föras in i taxan: Monofiber och Övriga tjänster. Förslaget till taxa 
innehåller även en textdel, som är ny i förhållande till gällande taxa. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05, § 346 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-07 
Nämnden för Teknik 2021-04-21, §44 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse 2021-04-07 
Bredbandstaxa 2022, 2021-04-07 
Taxa för Kungsbacka bredbandsnät 2017-06-15, § 89 

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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§ 346 Dnr 2021-00542 
Bredbandstaxa 2022 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Bredbandstaxa 2022 daterad 2021-04-07 att gälla från den 
1 januari 2022. Tidigare beslutad Bredbandstaxa upphör samtidigt att gälla.  

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka bredbandsnät svarar genom nämnden för Teknik för utbyggnad av 
kanalisation och svartfiber i Kungsbacka. En stor del av anslutningarna till nätet är 
relaterade till kommunens egna verksamheter, byggnader och anläggningar. 
Kungsbacka bredbandsnät tillhandahåller även anslutningar för medborgare och 
företag som ett så kallat öppet nät, så att bredbandsnätets kapacitet till fullo tas till 
vara för relevanta och samhällsnyttiga tjänster. Verksamheten är inte lagreglerad utan 
är en allmän nyttighet av infrastrukturell karaktär med stort allmänt intresse. Avgifter 
för kommunens bredband tas ut i en kommunallagsreglerad taxa som beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Avgifterna i taxan för bredbandstjänster baseras på en förväntad utveckling av 
verksamheten fram till 2026. Det föreslås inte några ändringar i avgiftsnivån 2022 
för befintliga tjänster, men utvecklingstakten inom bredbandsområdet är hög och nya 
anslutningstjänster efterfrågas. Utöver befintliga bredbandstjänster behöver två nya 
bredbandstjänster föras in i taxan - Monofiber och Övriga tjänster. Förslaget till taxa 
innehåller även en textdel, som är ny i förhållande till gällande taxa.   

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-07 
Nämnden för Teknik 2021-04-21, §44 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse 2021-04-07 
Bredbandstaxa 2022, 2021-04-07 
Taxa för Kungsbacka bredbandsnät 2017-06-15 § 89, 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Specialist kvalitet & internkontroll 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
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Antagande av Bredbandstaxa 2022 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Bredbandstaxa 2022 daterad 2021-04-07 att gälla från den 1 januari 2022. 
Tidigare beslutad Bredbandstaxa upphör samtidigt att gälla.  

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka bredbandsnät svarar genom nämnden för Teknik för utbyggnad av kanalisation och 
svartfiber i Kungsbacka. En stor del av anslutningarna till nätet är relaterade till kommunens egna 
verksamheter, byggnader och anläggningar. Kungsbacka bredbandsnät tillhandahåller även 
anslutningar för medborgare och företag som ett så kallat öppet nät, så att bredbandsnätets kapacitet till 
fullo tas till vara för relevanta och samhällsnyttiga tjänster. Verksamheten är inte lagreglerad utan är en 
allmän nyttighet av infrastrukturell karaktär med stort allmänt intresse. Avgifter för kommunens 
bredband tas ut i en kommunallagsreglerad taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 

Avgifterna i taxan för bredbandstjänster baseras på en förväntad utveckling av verksamheten fram till 
2026. Det föreslås inte några ändringar i avgiftsnivån 2022 för befintliga tjänster, men 
utvecklingstakten inom bredbandsområdet är hög och nya anslutningstjänster efterfrågas. Utöver 
befintliga bredbandstjänster behöver två nya bredbandstjänster föras in i taxan - Monofiber och Övriga 
tjänster. Förslaget till taxa innehåller även en textdel, som är ny i förhållande till gällande taxa.   

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-07 
Nämnden för Teknik 2021-04-21, §44 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse 2021-04-07 
Bredbandstaxa 2022, 2021-04-07 
Taxa för Kungsbacka bredbandsnät 2017-06-15 § 89, 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik 

Kommunledningskontoret kansliet 
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Beskrivning av ärendet 
Kungsbacka bredbandsnät svarar genom Nämnden för Teknik för utbyggnad av kanalisation och 
svartfiber i Kungsbacka. En stor del av anslutningarna till nätet är relaterade till kommunens egna 
verksamheter, byggnader och anläggningar. Kungsbacka bredbandsnät tillhandahåller även 
anslutningar för medborgare och företag som ett så kallat öppet nät, så att bredbandsnätets kapacitet till 
fullo tas till vara för relevanta och samhällsnyttiga tjänster. Verksamheten är inte lagreglerad utan är en 
allmän nyttighet av infrastrukturell karaktär med stort allmänt intresse. Avgifter för kommunens 
bredband tas ut i en kommunallagsreglerad taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 

Avgifterna i taxan för bredbandstjänster baseras på en förväntad utveckling av verksamheten fram till 
2026. Det föreslås inte några ändringar i avgiftsnivån 2022 för befintliga tjänster, men 
utvecklingstakten inom bredbandsområdet är hög och nya anslutningstjänster efterfrågas. Utöver 
befintliga bredbandstjänster behöver två nya bredbandstjänster föras in i taxan - Monofiber och Övriga 
tjänster. Förslaget till taxa innehåller även en textdel, som är ny i förhållande till gällande taxa.   

 Monofiber är en ny tjänst som marknaden efterfrågar och som samtidigt gynnar Kungsbacka 
bredbandsnät då befintlig fiber och infrastruktur kan nyttjas på ett effektivare sätt. Avgift för 
anslutning (engångsavgift) respektive månadsavgift införs.  

Anslutningsavgiftens storlek beräknas vid varje tillfälle och bestäms utifrån faktisk kostnad 
beroende på fastighet och läge.  

Månadsavgift införs enligt följande tabell: 

Monofiber 12 mån 24 mån 36 mån 48 mån 60 mån >60 mån 

Månadsavgift upp till 500m 1800 kr 1650 kr 1500 kr 1425 kr 1350 kr Offert 

Månadsavgift, påbörjade ytterligare 500 m 480 kr 440 kr 400 kr 380 kr 360 kr  

Priser angivna exklusive moms 

 

 Övriga arbeten avser avgift som debiteras per timma för åtaganden som kräver nyttjande av 
fibertekniker där kostnader ska vidarefaktureras till slutkund. Avgiften kan även ligga till grund för 
riktpris gällande andra åtaganden som kräver teknikerinsats. Även restid och inställelsetid debiteras 
med samma timpris. Avgiften debiteras exempelvis vid åtgärd av skada på fiberinstallation orsakad 
av tredje part, arbete i noder, aktivering eller omkoppling. 

Avgift införs enligt följande tabell:  

 

Arbete Pris Förklaring 

Fibertekniker 750 kr Pris per påbörjad timme. Helgfri vardag kl. 08-16 I I 
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Priser angivna inklusive moms 

 

Den nu liggande budgetprognosen för Bredbandsverksamheten för år 2021 visare ett positivt 
verksamhetsresultat vilket medför ett överskott på ingående balans i resultatfond. Bredbandsnätet 
behöver hålla en hög och jämn utbyggnadstakt för att möjliggöra regeringens bredbandsstrategi.  

 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 44 Dnr 2021-00180 

Bredbandstaxa 2022 

Beslut 

Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att anta Bredbandstaxa 2022 

daterad 2021-04-07 att gälla från den 1 januari 2022. Kommunfullmäktige föreslås 

även besluta att tidigare beslutad Taxa för Kungsbacka bredbandsnät samtidigt 

upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen tillhandahåller genom Kungsbacka Bredbandsnät idag 

kommunikationstjänster till flertalet myndigheter, operatörer, större företag och 

medborgare i kommunen. Kungsbacka bredbandsnät verkar på en öppen marknad 

med hög utvecklingstakt vilket också påverkar behovet att löpande erbjuda och 

prissätta nya och förändrade tjänster. I denna justering av Kungsbacka bredbandsnäts 

taxor finns två nya tjänster med förslag på avgifter; monofiber och övriga arbeten. 

Övriga tjänster har erbjudits av Kungsbacka Bredbandsnät sedan tidigare och 

avgifterna är oförändrade. Taxedokumentet är uppdaterat med beskrivningar och 

förtydliganden. 

Monofiber är en ny tjänst som marknaden efterfrågar och som samtidigt gynnar 

Kungsbacka bredbandsnät då befintlig fiber och infrastruktur kan nyttjas på ett 

effektivare sätt.  

Resultatfonden för Kungsbacka Bredbandsnät kommer att fortsätta bli positiv, med 

en ökning av resultatet på längre sikt. 

Beslutsunderlag 

TEAU 2021-04-12 § 40 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-07 

Bredbandstaxa 2022 

NTE 2021-03-17 § 17 

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut 

kan antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen, för fastställande i kommunfullmäktige 
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Bredbandstaxa 2022 
 

Förslag till beslut i nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att anta Bredbandstaxa 2022 daterad 

2021-04-07 att gälla från den 1 januari 2022. Kommunfullmäktige föreslås även besluta 

att tidigare beslutad Taxa för Kungsbacka bredbandsnät samtidigt upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen tillhandahåller genom Kungsbacka Bredbandsnät idag kommunikations-

tjänster till flertalet myndigheter, operatörer, större företag och medborgare i 

kommunen. Kungsbacka bredbandsnät verkar på en öppen marknad med hög 

utvecklingstakt vilket också påverkar behovet att löpande erbjuda och prissätta nya och 

förändrade tjänster. I denna justering av Kungsbacka bredbandsnäts taxor finns två nya 

tjänster med förslag på avgifter; Monofiber och Övriga arbeten. Övriga tjänster har 

erbjudits av Kungsbacka Bredbandsnät sedan tidigare och avgifterna är oförändrade. 

Taxedokumentet är uppdaterat med beskrivningar och förtydliganden. 

Monofiber är en ny tjänst som marknaden efterfrågar och som samtidigt gynnar 

Kungsbacka bredbandsnät då befintlig fiber och infrastruktur kan nyttjas på ett 

effektivare sätt. Föreslagna avgifter för Monofiber: 

 
Monofiber  

  12 mån  24 mån  36 mån  48 mån  60 mån  >60mån  

Månadsavgift upp till 500m  1800 kr  1650 kr  1500 kr  1425 kr  1350 kr  Offert  

Månadsavgift, påbörjade ytterligare 500m  480 kr  440 kr  400 kr  380 kr  360 kr    
 Priser angivna exkl. moms. 
 

Engångsavgift monofiber 

Anslutningsavgift enligt offert. Pris från 0 kr till faktisk kostnad, beroende på fastighet och läge.  

 

Övriga arbeten avser åtaganden som kräver nyttjande av fibertekniker där kostnader ska 

vidarefaktureras till slutkund. Avgiften debiteras exempelvis vid åtgärd av skada på 
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fiberinstallation orsakad av tredje part, arbete i noder, aktivering eller 

omkoppling. Avgiften kan även ligga till grund för riktpris gällande andra åtaganden 

som kräver teknikerinsats. Även restid och inställelsetid debiteras med samma timpris. 

Föreslagen avgift för Övriga arbeten: 

 
  

Arbete  Pris  Förklaring  

Fibertekniker  750 kr   Pris per påbörjad timme. Helgfri vardag kl.08-16  

Priser angivna inklusive moms.  

 

Resultatfonden kommer att fortsätta bli positiv, med en ökning av resultatet på längre 
sikt. Nedan är utvecklingen av resultatet och resultatfonden för Kungsbacka 
Bredbandsnät. 
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1 Om Kungsbacka Bredbandsnät 

 

Kungsbacka bredbandsnät har genom Nämnden för Teknik sedan oktober 2010 i uppdrag av 

Kommunfullmäktige1 att svara för utbyggnad av kanalisation och svartfiber för hela Kungsbacka kommun.  

 

-Kommunens fibernät ska skapa förutsättning för ett väl fungerande bredband  

  till alla kommunala verksamheter, hushåll och företag i Kungsbacka kommun.  

 

Enligt Kommunfullmäktiges beslut från 2010 (KS06-00230/94) är inriktningen att stadsnätet ska kvarstå i 

kommunens ägo långsiktigt och att en kommunikationsoperatör ska tillhandahålla ett öppet nät för 

medborgare och företag. Vidare ska intäkterna från den kommersiella verksamheten täcka kostnaderna för 

drift och utbyggnad av densamma inom Kungsbacka kommuns geografiska område. 

 

Kungsbacka Bredbandsnät ska agera för att skapa goda förutsättningar för konkurrens på såväl 

infrastrukturnivå som tjänstenivå. För att främja god konkurrens på infrastrukturnivå ska Kungsbacka 

bredbandsnät följa fastslagen strategi för byggnation och anslutningar samt i första hand erbjuda 

grossisttjänster, såsom svartfiber, kapacitet och inplacering. För att skapa tjänstebaserad konkurrens har 

Kungsbacka bredbandsnät ett avtal med en kommunikationsoperatör som aktivt marknadsför 

bredbandsnätet, säljer nya anslutningar samt säkerställer att nätet fylls med relevanta och samhällsnyttiga 

tjänster. Detta ska sammantaget göra bredbandsnätet attraktivt för såväl mobiloperatörer, 

tjänsteleverantörer, fastighetsägare som slutkunder. Vidare för Kommunen en aktiv dialog och informerar 

näringsliv och medborgare om bredbandsutbyggnadens inverkan på samhället samt om hur man får tillgång 

till bredband via fiber. 

 

  

                                                      
1 Tjänsteskrivelse och beslut i Kungsbacka kommun kommunfullmäktige 2010 (Diariet: KS06-00230/94) 

Kungsbacka kommun 
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2 Tjänster 

 

I Kungsbacka Bredbandsnät är idag en stor del av anslutningarna till nätet relaterade till kommunens 

verksamhet. Det är ofta mycket kritiska anslutningar såsom styrning och övervakning av vatten och avlopp, 

larmsystem, fastighetsövervakning och kommunala verksamheter såsom skola, vård och omsorg. Det är 

därför mycket viktigt att ständigt arbeta med att säkerställa säkra och robusta kommunikationslösningar för 

den offentliga verksamheten.2  

 

För att attrahera medborgare och företag att ansluta sig till nätet krävs det att det finns attraktiva 

leverantörer och tjänster i nätet. Kungsbacka Bredbandsnät levererar inte egna tjänster utan låter 

marknadens olika leverantörer på lika villkor marknadsföra och sälja tjänster såsom tv, bredband och 

telefoni i ett öppet nät som tillhandahålls av en upphandlad kommunikationsoperatör. 

Kommunikationsoperatören står för samtliga åtaganden som ett öppet nät kräver. Detta omfattar även att 

Kommunikationsoperatören äger och tillhandahåller all aktiv utrustning som krävs för det öppna nätet. 

Kommunikationsoperatören står samtidigt för drift, förvaltning, underhåll och övervakning av densamma, 

dygnet runt, alla dagar om året. Tack vare det öppna nätet uppnås full konkurrens mellan de olika 

leverantörerna vilket gynnar medborgare och företag genom ett brett tjänsteutbud och lägre priser.  

 

Utöver redan nämnda delar består en väsentlig del av verksamheten av att hyra ut svartfiber, kapacitet och 

inplaceringar till företag, tjänsteleverantörer och operatörer. Kommunens fiber är en helt avgörande 

infrastruktur för att bl.a. ge förutsättningar för operatörer att bygga ut och ansluta mobilnäten i Kungsbacka. 

Alla stora operatörer hyr idag svartfiber av Kungsbacka Bredbandsnät för att transportera mobiltrafik och 

data för såväl 3G som 4G och de nya 5G-näten. 

 

2.1 Svartfiber 

 

En Förbindelse utgörs av ett fiberpar (två fibrer) eller en fiber (monofiber). En Förbindelse har en A-ände 

och en B-ände i två olika Noder vilka är tillgängliga för Köpare för inkoppling till kundägd utrustning eller 

fiber. Utefter Förbindelsen kan det förekomma noder där patchning sker. I dessa noder har Köpare inte 

tillträde. Överlämningspunkt av Förbindelse (ÖP) sker i ODF eller i fibersvans (patch). 

 

2.2 Kapacitet (Ethernet) 

 

Kapacitet är en förädlad tjänst som med hjälp av Kungsbacka Bredbandsnäts aktiva utrustning levereras 

mellan två eller flera punkter, med önskad bandbredd (10 Mbit/s – 1 Gbit/s) och servicenivå. 

 

2.3 Inplacering 

 

Inplacering innebär att operatörer kan placera in sin aktiva utrustning i de tekniklokaler som Kungsbacka 

Bredbandsnäts har på olika platser i Kungsbacka kommun. Det ger enkelt tillgång till den etablerade 

fiberinfrastruktur som Kungsbacka Bredbandsnät erbjuder utan att operatörerna behöver äga och underhålla 

egna lokaler. 

 

 

                                                      
2 En statlig telekominfrastruktur, Övergripande genomgång av möjligheter och utmaningar SKL 2014 

Kungsbacka kommun 
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2.4 Fiberaccess till kommunens verksamheter  

 

Kungsbacka Bredbandsnät tillhandahåller nödvändig infrastruktur för leverans av svartfiber och kapacitet 

till kommunens verksamheter. Kungsbacka bredbandsnät samarbetar med kommunens IT-avdelning för en 

effektiv leverans och optimering av kommunens resurser. Baserat på verksamheternas behov bedömer IT-

avdelningen tillsammans med Kungsbacka bredbandsnät vilken typ av tjänst och servicenivå som bör 

levereras till respektive verksamhetsställe och byggnad. 

 

2.5 Kungsbacka bredbandsnät – Ett öppet nät 

 

Kungsbacka Bredbandsnät leverera inte egna tjänster i nätet utan låter marknadens olika leverantörer på 

lika villkor marknadsföra och sälja tjänster såsom tv, bredband och telefoni i det öppna nätet genom en 

upphandlad Kommunikationsoperatör. Tack vare det öppna nätet uppnås full konkurrens mellan de olika 

leverantörerna vilket gynnar medborgare och företag genom ett brett tjänsteutbud och lägre priser.   

 

 

 

 
Figur 1 Affärsmodell för det öppna nätet 
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2.6 Servicevillkor 

 

Nedanstående servicenivåer gäller för tjänster och produkter specificerad i Tjänstespecifikation i Cesar2. 

Servicenivå gäller enligt Cesars standard för SN 0 om inget annat avtalats. 

 

Service- 

nivå 
Tillgänglighet 

Fel-

anmälan 
Servicetid 

Felavhjälpning 

påbörjad 
Åtgärdstid 

SN 0 
Fiber: 99,50% 

Kapacitet: 98,00% 

Dygnet 

runt alla 

dagar 

Helgfri 

vardag 

07.00-

17.00 

Inom 4 timmar 

Helgfri vardag 

07.00-17.00 

 

Inom 12 

timmar Helgfri 

vardag  

07.00-17.00 

SN 1 
Fiber: 99,70% 

Kapacitet: 99,00% 

Dygnet 

runt alla 

dagar 

Dygnet 

runt alla 

dagar 

Inom 4 timmar 

Dygnet runt 

alla dagar 

Inom 24 

timmar Dygnet 

runt alla dagar 

SN 2 
Fiber: 99,90% 

Kapacitet: 99,90% 

Dygnet 

runt alla 

dagar 

Dygnet 

runt alla 

dagar 

Inom 4 timmar 

Dygnet runt 

alla dagar 

Inom 8 timmar 

Dygnet runt 

alla dagar 

 

 Tillgänglighet: Tillgänglighet beräknas om inget annat avtalats på årsbasis inom servicetid.  

o Tillgänglighet = 100*(mätperiod-oplanerade avbrott) / mätperiod. 

o Mätperiod: omfattar Servicetid på årsbasis enligt vald Servicenivå.  

 Servicetid: inom den tid vilken felavhjälpning och service sker. 

 Felavhjälpning påbörjad: inom angiven tidsperiod, efter tidpunkt för felanmälan som aktiv 

felsökning ska ha påbörjats. 

 Åtgärdstid: den maximala hindertid inom vilken ett fel ska vara avhjälpt och tjänsten åter ska 

fungera enligt tjänstespecifikation. 

 

 

 

2.7 Tekniska specifikationer 

 

Erbjudna tjänster uppfyller SSNF:s tekniska produktspecifikationer enligt Avtalspaketet för Cesar2 där så 

är tillämpligt och avtalat. 

 

 

 

  

Kungsbacka kommun 
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3 Avgifter och taxor 
 

Samtliga priser är angivna exklusive moms om inget annat anges. 

 

3.1 Svartfiber 

 

Svartfiber debiteras med 

 en engångsavgift som debiteras i samband med att anslutningen upprättas 

 en löpande månadsavgift 

 

Månadsavgiften baseras på förbindelsens sträckning mellan avlämningspunkt A och avlämningspunkt B, 

räknat i antal meter och fågelvägen. Det antal meter som förbindelsesträckan utgör debiteras utifrån längder 

och avtalstider i tabellerna nedan. Förbindelserna levereras med servicenivå enligt Cesar SN 0.  

 

Svartfiber inom Kungsbacka stad, dvs där avlämningspunkt A och avlämningspunkt B ligger inom 

Kungsbacka Stad har fast pris motsvarande priset för en förbindelse på upp till 500 meter. 

 

Omfattande förfrågningar och Svartfiber med längder över 2000 meter erbjuds via offert till en prisbild som 

för varje given tidpunkt är kalkylmässigt och marknadsmässigt rätt i Kungsbacka kommun. 

 

Fiberpar 

 12 mån 24 mån 36 mån 48 mån 60 mån >60 mån 

Månadsavgift upp till 

500m 

2880 kr 2640 kr 2400 kr 2280 kr 2160 kr Offert 

Månadsavgift, påbörjade 

ytterligare 500m 

600 kr 550 kr 500 kr 450 kr 450 kr  

 

Monofiber 

 12 mån 24 mån 36 mån 48 mån 60 mån >60mån 

Månadsavgift upp till 

500m 

1800 kr 1650 kr 1500 kr 1425 kr 1350 kr Offert 

Månadsavgift, påbörjade 

ytterligare 500m 

480 kr 440 kr 400 kr 380 kr 360 kr  

 

Engångsavgift svartfiber 

Anslutningsavgift enligt offert. Pris från 0 kr till faktisk kostnad, beroende på fastighet och läge. 

 

 

 

 

 

 

Kungsbacka kommun 
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3.2 Kapacitet (Ethernet) 

 

Kapacitet debiteras med 

 en engångsavgift som debiteras i samband med att anslutningen upprättas 

 en löpande månadsavgift 

 

Kapacitet, Ethernet, TCP/IP över fiber. Avtalstider längre än 36 månader samt anpassningar och 

tilläggstjänster som inte följer kommunens standarderbjudande för kapacitetstjänster offereras enligt offert. 

Pris för kapacitetstjänster gäller per port i aktiv utrustning. Förbindelserna levereras med servicenivå enligt 

Cesar SN 0. 

 

Kungsbacka Bredbandsnät Kapacitetstjänst 

 12 mån 24 mån 36 mån >36mån 

Månadsavgift - 10 Mbps full-duplex 2750 kr 2250 kr 1800 kr Offert 

Månadsavgift - 100 Mbps full-duplex 4250 kr 3750 kr 3250 kr Offert 

Månadsavgift - 1000 Mbps full-duplex 5750 kr 5250 kr 4750 kr Offert 

Månadsavgift – 512Kbps (DUC-förbindelse)   344 kr Offert 

Övriga kapacitetstjänster/Ethernettjänster Offert Offert Offert Offert 

 

Engångsavgift kapacitet 

Anslutningsavgift enligt offert. Pris från 0 kr till faktisk kostnad, beroende på fastighet, läge och behov av 

aktiv utrustning. 

 

 

3.3 Inplacering 

 

Inplacering debiteras med 

 en engångsavgift som debiteras i samband med att inplaceringen upprättas 

 en löpande månadsavgift 

 

Villkor för inplacering enligt Cesar2 version 3.1. 

 

MeetMe A Antal Engångsavgift Månadsavgift 

Dimensionering utrustning/stativplats 42U 10 000 kr  8 000 kr  

UPS 230VAC, 10A A-B kraft, med driftid 24 

tim 
2000W 2 500 kr  

El/kyla faktisk 

förbrukning per månad  

    

MeetMe B Antal Engångsavgift Månadsavgift 

Dimensionering utrustning/stativplats 42U 10 000 kr  6 900 kr  

UPS 230VAC, 10A A-B kraft, med driftid 24 

tim 
2000W 2 500 kr  

El/kyla faktisk 

förbrukning per månad  

Kungsbacka kommun 
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MeetMe C Antal Engångsavgift Månadsavgift 

Dimensionering utrustning/stativplats 42U 10 000 kr  5 800 kr  

UPS 230VAC, 10A A-B kraft, med driftid 4 

tim 
2000W 2 500 kr  

El/kyla faktisk 

förbrukning per månad  

    

Områdesnod - Rack - Mellan Antal Engångsavgift Månadsavgift 

Dimensionering utrustning/stativplats 40U 5 000 kr  2 475 kr  

230VAC, 10A A-B kraft 2000W -   kr  1 460 kr  

UPS 230VAC, 10A, Drifttid minst 2tim 2000W 10 000 kr  2 565 kr  

Option extra UPS 230VAC, 10A, 2 tim 

(Drifttid minst 4tim) 
2000W 10 000 kr  2 565 kr  

    

Områdesnod - Mellan Antal Engångsavgift Månadsavgift 

Dimensionering utrustning/stativplats 12U 5 000 kr  1 750 kr  

230VAC, 10A A-B kraft 350W -   kr  250 kr  

UPS 230VAC, 10A, Drifttid minst 2tim 350W 10 000 kr  450 kr  

Option Extra effektuttag 230VAC, utan 

UPS 
350W -   kr  250 kr  

Option Extra effektuttag UPS 230VAC, 

10A, Drifttid minst 2tim 
350W 10 000 kr  450 kr  

Option extra UPS 230VAC, 10A, 2 tim 

(Drifttid minst 4tim) 
350W 10 000 kr  450 kr  

    

Områdesnod - Liten Antal Engångsavgift Månadsavgift 

Dimensionering utrustning/stativplats 4U 5 000 kr  1 250 kr  

230VAC, 10A A-B kraft 350W -   kr  250 kr  

UPS 230VAC, 10A, Drifttid minst 2tim 350W 10 000 kr  450 kr  

Option Extra effektuttag 230VAC, utan 

UPS 
350W -   kr  250 kr  

Option Extra effektuttag UPS 230VAC, 

10A, Drifttid minst 2tim 
350W 10 000 kr  450 kr  

Option Extra UPS 230VAC, 10A, 2 tim 

(Drifttid minst 4tim) 
350W 10 000 kr  450 kr  

 

 

  

Kungsbacka kommun 
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3.4 Fiberaccesser till kommunens verksamheter 2022 

 

Förbindelser till kommunens verksamheter debiteras med 

 en engångsavgift som debiteras i samband med att fastigheten ansluts 

 en löpande månadsavgift per verksamhet i byggnad ansluten till fibernätet 

 

 

Tjänst Månadsavgift  

Grundavgift kapacitet / svartfiber per verksamhet och byggnad 1 487 kr 

Trafikavgift (inkl. DUC) per byggnad 344 kr 

Tillägg Servicenivå SN 2 per verksamhet och byggnad  

  (+60% på Grundavgiften) 

892 kr 

 

Engångsavgift förbindelser till kommunens verksamheter 

Anslutningsavgift enligt offert. Pris från 0 kr till faktisk kostnad, beroende på fastighet, läge och behov av 

aktiv utrustning. 

 

 

3.5 Kungsbacka Bredbandsnäts öppna nät 

 

Förbindelser till Kungsbacka Bredbandsnäts öppna nät debiteras med 

 en engångsavgift som debiteras i samband med att anslutningen upprättas 

 

Vid utbyggnad av fibernätet i områden som är med i Kungsbacka Bredbandsnäts utbyggnadsplan får alla 

boende i området erbjudande om fiberanslutning. Väljer villaägare att inte ansluta vid byggnationstillfället 

finns det möjlighet till efteranslutning. En efteranslutning är en anslutning till en fastighet i ett redan 

fibersatt område där Kungsbacka bredbandsnät tidigare lagt ner tom kanalisation (rör) vid tomtgräns. 

Byggnation av efteranslutningar sker under fastställda perioder som planeras årsvis. 

 

Beskrivning Engångsavgift 

Fiberanslutning till villa vid byggnation av ett område i tätort 20 000 kr 

Fiberanslutning till villa vid byggnation av ett område på landsbygd 25 000 kr 

Efteranslutning av villa i redan utbyggt område 29 900 kr 

Enskild villa och övriga fiberanslutningar Offert 

Priser angivna inklusive moms. 

 

 

  

Kungsbacka kommun 
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3.6 Servicenivåer 

Nedanstående servicenivåer gäller för tjänster och produkter specificerad i Tjänstespecifikation i Cesar2. 

 

Servicenivå Pris 

SN 0 Ingår i tjänsterna 

SN 1 +30% på månadsavgiften 

SN 2 +60% på månadsavgiften 

 

3.7 Volymrabatter vid offert på ny förbindelse 

Kungsbacka Bredbandsnät kan lämna rabatt på nya offerter om befintlig slutkund vid tillfället har avtal som 

totalt omsätter respektive belopp i tabellen nedan.  

 

Befintlig omsättning per månad Rabatt på ny offert 

> 20 000 kr  5% 

> 40 000 kr  10% 

> 80 000 kr  20% 

 

 

3.8 Övriga arbeten 

Avgift för fibertekniker som debiteras slutkund vid exempelvis åtgärd av skada på fiberinstallation orsakad 

av tredje part, arbete i noder, aktivering eller omkoppling. Avgiften kan även ligga till grund för riktpris 

gällande andra åtaganden som kräver teknikerinsats. Även restid och inställelsetid debiteras med samma 

timpris. 

 

Arbete Pris Förklaring 

Fibertekniker 750 kr  Per påbörjad timme. Helgfri vardag kl.08-16 

Priser angivna inklusive moms. 

 

  

Kungsbacka kommun 
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§ 282 Dnr 2021-00846 
Revidering av taxa för lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att taxan för tillståndsprövning enligt LBE punkt 12 
ska ha följande reviderade formulering i en punkt a respektive en punkt b, se kursivt: 

”12a. Godkännande av föreståndare i en verksamhet med explosiva varor.” 

”12b. Godkännande av deltagare i en verksamhet med explosiva varor.  

      1-5 deltagare, 1 164 kr 

      6-10 deltagare, 2 328 kr 

      11 deltagare eller fler, 3 492 kr” 

Kommunfullmäktige beslutar att taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd, den 
inledande bestämmelsen 1 § ska kompletteras med följande formulering under LBE, 
punkt 3, se kursivt:  

”Godkännande av föreståndare och deltagare” 

Formuleringarna ovan träder i kraft då alla medlemskommuner beslutat härom. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut avseende taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndiganden till en 
kommun i lag eller förordning kan inte delegeras från kommun till 
kommunalförbund. Beslut om de taxor som ska gälla i Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg (RSG) måste därför fattas av förbundets medlemskommuner. För att på 
ett likställt sätt kunna ta ut avgifter för hela RSG är det av yttersta vikt att samtliga 
medlemskommuner var för sig fattar likalydande beslut. 

I november 2020 antog kommunfullmäktige nya taxor inom RSG:s 
verksamhetsområde som trädde i kraft den 1 januari 2021. Därefter beslutade 
riksdagen den 9 juni 2021 kring ett antal ändringar i LBE samt i förordningen om 
brandfarliga och explosiva varor (FBE) med syftet att försvåra och begränsa illegal 
hantering av explosiva varor. Dessa ändringar i LBE och FBE trädde ikraft den 1 
augusti 2021.  

Enligt den nya bestämmelsen 19 a § LBE ska tillståndsmyndigheten inte bara 
godkänna föreståndare, utan även godkänna de personer som anmälts enligt 9 a § 
LBE att delta i en verksamhet med explosiva varor (kallat deltagare). Enligt 9 a § 
LBE ska den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor anmäla 
till tillståndsmyndigheten vilka som i verksamheten avses få delta i hantering, 
överföring, import och export av sådana varor.  

Den tidigare beslutade taxan för tillståndsprövning enligt LBE ger RSG möjlighet att 
ta ut avgift för godkännande av föreståndare i verksamhet med explosiva varor, 
däremot rymmer den inte möjligheten att ta ut avgift för godkännande av deltagare 
då det tidigare inte varit reglerat i LBE. 
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Taxan gäller först då alla medlemskommuner antagit taxan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05, § 347 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-13 
Förbundsstyrelsens protokoll, 2021-09-02 
Revidering av del av Taxa för tillståndsprövning enligt LBE och del av tillhörande 
Taxebestämmelser, 2021-08-24 
Bilaga 1. Reviderad taxa för tillståndsprövning enligt lag om brandfarliga och 
explosiva varor, LBE, 2021-08-24 
Bilaga 2. Reviderade taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd, 2021-08-24 

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 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
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§ 347 Dnr 2021-00846 
Revidering av taxa för lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att taxan för tillståndsprövning enligt LBE punkt 12 
ska ha följande reviderade formulering i en punkt a respektive en punkt b, se kursivt: 

”12a. Godkännande av föreståndare i en verksamhet med explosiva varor.” 

”12b. Godkännande av deltagare i en verksamhet med explosiva varor.  

      1–5 deltagare, 1 164 kr  

      6–10 deltagare, 2 328 kr  

      11 deltagare eller fler, 3 492 kr” 

Kommunfullmäktige beslutar att taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd, den 
inledande bestämmelsen 1 § ska kompletteras med följande formulering under LBE, 
punkt 3, se kursivt:  

”Godkännande av föreståndare och deltagare” 

Formuleringarna ovan träder i kraft då alla medlemskommuner beslutat härom. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut avseende taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndiganden till en 
kommun i lag eller förordning kan inte delegeras från kommun till 
kommunalförbund. Beslut om de taxor som ska gälla i Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg (RSG) måste därför fattas av förbundets medlemskommuner. För att på 
ett likställt sätt kunna ta ut avgifter för hela RSG är det av yttersta vikt att samtliga 
medlemskommuner var för sig fattar likalydande beslut. 

I november 2020 antog kommunfullmäktige nya taxor inom RSG:s 
verksamhetsområde som trädde i kraft den 1 januari 2021. Därefter beslutade 
riksdagen den 9 juni 2021 kring ett antal ändringar i LBE samt i förordningen om 
brandfarliga och explosiva varor (FBE) med syftet att försvåra och begränsa illegal 
hantering av explosiva varor. Dessa ändringar i LBE och FBE trädde ikraft den 1 
augusti 2021.  

Enligt den nya bestämmelsen 19 a § LBE ska tillståndsmyndigheten inte bara 
godkänna föreståndare, utan även godkänna de personer som anmälts enligt 9 a § 
LBE att delta i en verksamhet med explosiva varor (kallat deltagare). Enligt 9 a § 
LBE ska den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor anmäla 
till tillståndsmyndigheten vilka som i verksamheten avses få delta i hantering, 
överföring, import och export av sådana varor.  

Den tidigare beslutade taxan för tillståndsprövning enligt LBE ger RSG möjlighet att 
ta ut avgift för godkännande av föreståndare i verksamhet med explosiva varor, 
däremot rymmer den inte möjligheten att ta ut avgift för godkännande av deltagare 
då det tidigare inte varit reglerat i LBE. 
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Taxan gäller först då alla medlemskommuner antagit taxan. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-13 
Förbundsstyrelsens sammanträdesprotokoll, 2021-09-02 
Revidering av del av Taxa för tillståndsprövning enligt LBE och del av tillhörande 
Taxebestämmelser, 2021-08-24 
Bilaga 1. Reviderad taxa för tillståndsprövning enligt lag om brandfarliga och 
explosiva varor, LBE, 2021-08-24 
Bilaga 2. Reviderade taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd, 2021-08-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att följande beslutssats läggs till: 
Formuleringarna ovan träder i kraft då alla medlemskommuner beslutat härom. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets samt med ordförandens (M) tillägg. Ordföranden (M) 
prövar först kommunledningskontorets förslag och finner att arbetsutskottet bifaller 
det. 
Ordförande (M) prövar sedan sitt eget tillägg och finner att arbetsutskottet bifaller 
det. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Revidering av taxa för lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att taxan för tillståndsprövning enligt LBE punkt 12 ska ha följande 
reviderade formulering i en punkt a respektive en punkt b, se kursivt: 

”12a. Godkännande av föreståndare i en verksamhet med explosiva varor.” 

”12b. Godkännande av deltagare i en verksamhet med explosiva varor.  

1–5 deltagare, 1 164 kr  

6–10 deltagare, 2 328 kr  

11 deltagare eller fler, 3 492 kr” 

Kommunfullmäktige beslutar att taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd, den inledande 
bestämmelsen 1 § ska kompletteras med följande formulering under LBE, punkt 3, se kursivt:  

”Godkännande av föreståndare och deltagare” 

 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut avseende taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndiganden till en kommun i lag eller 
förordning kan inte delegeras från kommun till kommunalförbund. Beslut om de taxor som ska gälla i 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) måste därför fattas av förbundets medlemskommuner. 
För att på ett likställt sätt kunna ta ut avgifter för hela RSG är det av yttersta vikt att samtliga 
medlemskommuner var för sig fattar likalydande beslut. 
I november 2020 antog kommunfullmäktige nya taxor inom RSG:s verksamhetsområde som trädde i 
kraft den 1 januari 2021. Därefter beslutade riksdagen den 9 juni 2021 kring ett antal ändringar i LBE 
samt i förordningen om brandfarliga och explosiva varor (FBE) med syftet att försvåra och begränsa 
illegal hantering av explosiva varor. Dessa ändringar i LBE och FBE trädde ikraft den 1 augusti 2021.  

Enligt den nya bestämmelsen 19 a § LBE ska tillståndsmyndigheten inte bara godkänna föreståndare, 
utan även godkänna de personer som anmälts enligt 9 a § LBE att delta i en verksamhet med explosiva 
varor (kallat deltagare). Enligt 9 a § LBE ska den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med 
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explosiva varor anmäla till tillståndsmyndigheten vilka som i verksamheten avses få delta i hantering, 
överföring, import och export av sådana varor.  
Den tidigare beslutade taxan för tillståndsprövning enligt LBE ger RSG möjlighet att ta ut avgift för 
godkännande av föreståndare i verksamhet med explosiva varor, däremot rymmer den inte möjligheten 
att ta ut avgift för godkännande av deltagare då det tidigare inte varit reglerat i LBE. 

Taxan gäller först då alla medlemskommuner antagit taxan. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-13 
Förbundsstyrelsens sammanträdesprotokoll, 2021-09-02 
Revidering av del av Taxa för tillståndsprövning enligt LBE och del av tillhörande Taxebestämmelser, 
2021-08-24 
Bilaga 1. Reviderad taxa för tillståndsprövning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, LBE, 
2021-08-24 
Bilaga 2. Reviderade taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd, 2021-08-24 

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten Storgöteborg 

 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
STORGÖTEBORG SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-02 
Förbundsstyrelsen 

Expedieras: 

Göteborgs Stad 
Mölndals stad 
Kungsbacka kommun 
Härryda kommun 
Partille kommun 
Lerums kommun 

Fs § 73 Dnr 0211/20 

Revidering av del av Taxa för tillståndsprövning enligt LBE och del av till
hörande Taxebestämmelser 

HANDLING 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 24 augusti 2021. 

ÄRENDET 

Beslut avseende taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndiganden 
till en kommun i lag eller förordning kan inte delegeras från kommun till kom
munalförbund. Beslut om de taxor som ska gälla i Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg (RSG) måste därför fattas av förbundets medlemskommuner. 
För att på ett likställt sätt kunna ta ut avgifter för hela RSG är det av yttersta 
vikt att samtliga medlemskommuner var för sig fattar likalydande beslut. 

RSG meddelar tillstånd och utövar tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brand
farliga och explosiva varor (LBE) . Kommunen får enligt 27 § LBE föreskriva att 
avgift tas ut för denna tillstånds- och tillsynsverksamhet. 

I ärendet Taxor för räddningstjänstförbundet Storgöteborg som behandlar 
fem taxor för RSG, ingår bland annat Taxa för tillståndsprövning enligt LBE 
(Dnr 0211/20). Detta ärende har behandlats av RSG:s förbundsstyrelse i maj 
2020 och har därefter skickats till förbundets sex medlemskommuner för be
slut av kommunfullmäktige under hösten 2020. Taxorna, däribland Taxa för 
tillståndsprövning enligt LBE trädde i kraft den 1 januari 2021. 

I propositionen 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor föreslås ett 
antal ändringar i LBE. Syftet med ändringarna är att försvåra och begränsa 
illegal hantering av explosiva varor. Ändringarna innebär bland annat krav på 
anmälan, lämplighetsprövning och godkännande av personer som i till
ståndspliktig verksamhet avses få delta i hantering, överföring, import och 
export av explosiva varor. 

Ändringarna i LBE träder ikraft den 1 augusti 2021. Från den 1 augusti gäller 
en sex månaders övergångsperiod under vilken samtliga deltagare och före
ståndare i verksamheter som har gällande tillstånd ska anmälas, prövas och 
godkännas av tillståndsmyndigheten, här RSG . Senast den 1 februari 2022 
måste alla deltagare och föreståndare vara godkända för att få fortsätta ar
beta med explosiva varor. RSG kommer således under hösten 2021 få pröva 
och fatta beslut om att godkänna ett stort antal personer. 

Den beslutade Taxan för tillståndsprövning enligt LBE ger RSG en möjlighet 
att bland annat ta ut avgift för godkännande av föreståndare i verksamhet 
med explosiva varor. Beslutad taxa rymmer dock inte en möjlighet att ta ut 
avgift för godkännande av deltagare, då det inte tidigare varit reglerat i LBE. 
Mot bakgrund av detta finns därför behov av att revidera del av Taxan för 
tillståndsprövning LBE, punkt 12, samt del av tillhörande Taxebestämmel
ser, 1 §. 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
STORGÖTEBORG 

Förbundsstyrelsen 
Forts.§ 73 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-09-02 

Modellen för Taxa för tillståndsprövning LBE bygger på självkostnadsprinci
pen. Beloppen i gällande taxa har beräknats genom att en framräknad 
handläggningskostnad per timme (1164 kr) har multiplicerats med en ge
nomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser. I nuva
rande punkt 12 i taxan anges att avgiften för godkännande av föreståndare 
är 2 910 kr, vilket är en tidsåtgång om 2,5 timme. En prövning av en före
ståndare är av mer omfattande karaktär än en prövning av en deltagare. 
RSG gör i nuläget bedömningen att det nya uppdraget för tillståndsmyndig
heten, i form av att pröva och godkänna deltagare, föranleder att punkt 12 i 
tillståndstaxan behöver delas upp i en punkt a avseende föreståndare re
spektive en punkt b avseende deltagare. Gällande punkt b då även med en 
differentiering på antal deltagare som ska prövas och godkännas (1-5 delta
gare 1 timme, 6-10 deltagare 2 timmar samt fler än 10 deltagare 3 timmar). 
Utöver denna uppdelning och åtskillnad i tidsåtgång är det ingen ändring i 
taxans konstruktion som sådan som behövs. 

RSG har vidare uppmärksammat att i nuvarande formulering av punkt 12 i 
Taxan för LBE anges att godkännande av föreståndare för brandfarlig vara 
även ska ske. Föreståndare i verksamhet med brandfarliga varor ska dock 
endast anmälas till tillsynsmyndigheten, inte godkännas, vilket gör att for
muleringen i taxan inte är korrekt. I det avseendet har ingen förändring 
skett genom prop. 2020/21:158, se 9 § LBE. Genom nu föreslagna lydelse i 
punkt 12a rättas därför detta, varvid begreppet brandfarlig utgår. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

Förbundsstyrelsen överlämnar till medlemskommunernas kommunstyrelser 
och kommunfullmäktige att besluta att 

1. Taxan för tillståndsprövning enligt LBE punkt 12 ska ha följande revide

rade formulering i en punkt a respektive en punkt b, se kursivt: 

"12a. Godkännande av föreståndare i en verksamhet med explosiva varor." 

"12b. Godkännande av deltagare i en verksamhet med explosiva varor. 

1-5 deltagare, 1164 kr 

6-10 deltagare, 2 328 kr 

11 deltagare eller fler, 3 492 kr" 

2. Taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd, den inledande bestämmel

sen 1 § ska kompletteras med följande formulering under LBE, punkt 3, 

se kursivt: 

"Godkännande av föreståndare och deltagare" 

Formuleringarna ovan träder i kraft då alla medlemskommuner beslutat 
härom. 

3. Beslutet justeras omedelbart. 



 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

 

   
Juridiska enheten/Enheten för brandfarligt och explosivt Utfärdat 2021-08-24 
Therese Kogler Bennsten/Patrik Midenborn Presidiet 2021-08-20 
Jurist/Enhetschef Enheten för brandfarligt och explosivt Förbundsstyrelse 2021-09-02 
031-3844802/031-3352756 Diarienummer 0211/20  
   
 

Revidering av del av Taxa för tillståndsprövning enligt LBE 
och del av tillhörande Taxebestämmelser 

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen överlämnar till medlemskommunernas kommunstyrelser och 
kommunfullmäktige att besluta att 

1. Taxan för tillståndsprövning enligt LBE punkt 12 ska ha följande reviderade 
formulering i en punkt a respektive en punkt b, se kursivt: 

”12a. Godkännande av föreståndare i en verksamhet med explosiva varor.” 

”12b. Godkännande av deltagare i en verksamhet med explosiva varor. 

1–5 deltagare, 1 164 kr  

6–10 deltagare, 2 328 kr 

11 deltagare eller fler, 3 492 kr” 

 

2. Taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd, den inledande bestämmelsen 1 § ska 
kompletteras med följande formulering under LBE, punkt 3, se kursivt:  

”Godkännande av föreståndare och deltagare” 

 

Formuleringarna ovan träder i kraft då alla medlemskommuner beslutat härom. 

 

3. Beslutet justeras omedelbart. 

Ärendet 
Beslut avseende taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndiganden till en 
kommun i lag eller förordning kan inte delegeras från kommun till kommunalförbund. 
Beslut om de taxor som ska gälla i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) måste 
därför fattas av förbundets medlemskommuner. För att på ett likställt sätt kunna ta ut 
avgifter för hela RSG är det av yttersta vikt att samtliga medlemskommuner var för sig 
fattar likalydande beslut.  

RSG meddelar tillstånd och utövar tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE). Kommunen får enligt 27 § LBE föreskriva att avgift tas ut för 
denna tillstånds- och tillsynsverksamhet.  
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I ärendet Taxor för räddningstjänstförbundet Storgöteborg (dnr 0209/20, 0210/20 och 
0211/20), som behandlar fem taxor för RSG, ingår bland annat ärendet Taxa för 
tillståndsprövning enligt LBE, dnr 0211/20. Detta ärende har behandlats av RSG:s 
förbundsstyrelse i maj 2020 och har därefter skickats till förbundets sex 
medlemskommuner för beslut av kommunfullmäktige under hösten 2020. 
Taxebestämmelserna ingår tillsammans med Taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) och Taxa för tillsyn samt Taxa för tillståndsprövning enligt 
LBE i RSG:s medlemskommuners beslut att anta taxorna. Taxorna, däribland Taxa för 
tillståndsprövning enligt LBE, med taxebestämmelser, trädde i kraft den 1 januari 2021. 

I propositionen 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor, vilken bifölls av 
riksdagen den 9 juni 2021, föreslås ett antal ändringar i LBE och även i förordningen 
om brandfarliga och explosiva varor (FBE). Syftet med ändringarna är att försvåra och 
begränsa illegal hantering av explosiva varor. Tyngdpunkten i ändringarna utgörs av 
ökade krav att kontrollera och lämplighetspröva personer som har tillgång till 
explosiva varor i tillståndspliktiga verksamheter eller har betydande inflytande i 
sådana verksamheter. Ändringarna innebär bland annat krav på anmälan, 
lämplighetsprövning och godkännande av personer som i tillståndspliktig verksamhet 
avses få delta i hantering, överföring, import och export av explosiva varor.  

Ändringarna i LBE och FBE träder ikraft den 1 augusti 2021. Från den 1 augusti gäller 
en sex månaders övergångsperiod under vilken samtliga deltagare och föreståndare i 
verksamheter som har gällande tillstånd ska anmälas, prövas och godkännas av 
tillståndsmyndigheten, här RSG. Senast den 1 februari 2022 måste alla deltagare och 
föreståndare vara godkända för att få fortsätta arbeta med explosiva varor. RSG 
kommer således under hösten 2021 få pröva och fatta beslut om att godkänna ett stort 
antal personer.  

Enligt den nya bestämmelsen 19 a § LBE ska tillståndsmyndigheten nu inte bara 
godkänna föreståndare, utan även godkänna de personer som anmälts enligt 9 a § LBE 
att delta i en verksamhet med explosiva varor (kallat deltagare). Enligt 9 a § LBE ska 
den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor anmäla till 
tillståndsmyndigheten vilka som i verksamheten avses få delta i hantering, överföring, 
import och export av sådana varor.  

Den beslutade Taxan för tillståndsprövning enligt LBE ger RSG en möjlighet att bland 
annat ta ut avgift för godkännande av föreståndare i verksamhet med explosiva varor. 
Beslutad taxa rymmer dock inte en möjlighet att ta ut avgift för godkännande av 
deltagare, då det inte tidigare varit reglerat i LBE. Mot bakgrund av i detta avseende 
aktuell ändring i LBE finns därför behov av att revidera del av Taxan för 
tillståndsprövning LBE, punkt 12, samt del av tillhörande Taxebestämmelser, 1 §.  

Modellen för gällande Taxa för tillståndsprövning LBE bygger på 
självkostnadsprincipen, vilket redogjorts för närmre i ovan nämnda ärende Taxor för 
räddningstjänstförbundet Storgöteborg. Beloppen i gällande taxa har beräknats genom 
att en framräknad handläggningskostnad per timme (1 164 kr) för verksamheten har 
multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden 
avser. I nuvarande punkt 12 i taxan anges att avgiften för godkännande av föreståndare 
är 2 910 kr, vilket är en tidsåtgång om 2,5 timme. En prövning av en föreståndare är av 
mer omfattande karaktär än en prövning av en deltagare. RSG gör i nuläget 
bedömningen att det nya uppdraget för tillståndsmyndigheten, i form av att pröva och 
godkänna deltagare, föranleder att punkt 12 i tillståndstaxan behöver delas upp i en 
punkt a avseende föreståndare respektive en punkt b avseende deltagare. Gällande 
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punkt b då även med en differentiering på antal deltagare som ska prövas och 
godkännas (1–5 deltagare 1 timme, 6–10 deltagare 2 timmar samt fler än 10 deltagare 
3 timmar). Utöver denna uppdelning och åtskillnad i tidsåtgång är det ingen ändring i 
taxans konstruktion som sådan som behövs. Se nedan tabell, i kursivt, för förslag på 
lydelse av punkt 12a respektive 12b i Taxan för tillståndsprövning.    

RSG har vidare uppmärksammat att i nuvarande formulering av punkt 12 i Taxan för 
tillståndsprövning LBE anges att godkännande av föreståndare för brandfarlig vara 
även ska ske. Föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med brandfarliga varor ska 
dock endast anmälas till tillsynsmyndigheten, inte också godkännas, vilket gör att 
formuleringen i taxan inte är korrekt. I det avseendet har ingen förändring skett genom 
prop. 2020/21:158, se 9 § LBE. Genom nu föreslagna lydelsen i punkt 12a rättas därför 
detta, varvid begreppet brandfarlig utgår, se nedan.   

 

Nuvarande lydelse i Taxan för 
tillståndsprövning, punkt 12 

Föreslagen lydelse i Taxan för 
tillståndsprövning, punkt 12a och 12b 

Godkännande av föreståndare brandfarlig och 
explosiv vara. 

12a. Godkännande av föreståndare i en 
verksamhet med explosiva varor.” 

12b. Godkännande av deltagare i en verksamhet 
med explosiva varor. 

1–5 deltagare, 1 164 kr  

6–10 deltagare, 2 328 kr 

11 deltagare eller fler, 3 492 kr 

Nuvarande lydelse i Taxebestämmelser 
för tillsyn och tillstånd 

Föreslagen lydelse i Taxebestämmelser 
för tillsyn och tillstånd 

1 § 

Enligt denna taxa utgår avgift för 

LSO 
1. Tillsynsbesök 

LBE 
1. Tillsynsärende 
2. Tillståndsprövning 
3. Godkännande av föreståndare 
4. Provtagning och undersökning av prov 

LSO och LBE (samtidig tillsyn) 
1. Tillsynsbesök (LSO) 
2. Tillsynsärende (LBE) 

1 §  

Enligt denna taxa utgår avgift för 

LSO 
1. Tillsynsbesök 

LBE 
1. Tillsynsärende 
2. Tillståndsprövning 
3. Godkännande av föreståndare och deltagare  
4. Provtagning och undersökning av prov 

LSO och LBE (samtidig tillsyn) 
1. Tillsynsbesök (LSO) 
2. Tillsynsärende (LBE) 
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Reviderad taxa för tillståndsprövning enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, 
LBE 
För tillståndsprövning enligt 16§ LBE utgår ersättning enligt denna taxa. 
 
Taxan tillämpas inom medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (Göteborg, 
Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum).  

Taxor för tillståndsprövning enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
Ärendetyp tillstånd Verksamhetstyp Avgift (kr) 

1 Redaktionell ändring tillstånd - 1164 
2 Mindre ändring i befintligt 

tillstånd under pågående 
tillståndsperiod 

- 2328  

3 Tillfällig hantering brf vara Evenemang, byggarbetsplats 3492  
4 Enkel hantering brf vara Skola, restaurang 5820  
5 Mindre hantering brf vara Obemannad bensinstation, handel 8148  
6 Måttlig hantering brf vara Bemannad bensinstation, verkstad, 

lager 
10 476  

7 Omfattande hantering brf vara Övrig industri 13 968  
8 Mycket omfattande hantering 

brf vara 
Industri, raffinaderi 34 920  

9 Enkel hantering explosiv vara Stenspräckare, dagsprängare utan 
egen förvaring 

5820 

10 Mindre hantering explosiv vara Fyrverkeriförsäljning, ammunition, 
förvaring explosiv vara < 60 kg 

8148  

11 Omfattande hantering explosiv 
vara 

Förvaring explosiv vara ≥ 60 kg 13 968 

12a Godkännande av föreståndare i 
en verksamhet med explosiva 
varor. 

- 2910 

12b Godkännande av deltagare i en 
verksamhet med explosiva 
varor. 
1–5 deltagare  
6–10 deltagare 
11 deltagare eller fler,  

-  
 
 
1164 
2328 
3492 

13 Avvisning tillstånd - 2328 
14 Avslag tillstånd - 3492  
Årlig justering av taxan 
Taxan revideras årligen med hänsyn till prisutvecklingen enligt SKR:s Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). Vid justeringen tillämpas det PKV som SKR årligen publicerar i februari, i 
samband med cirkuläret som omfattar budgetförutsättningar och skatteprognos. Taxan 
beräknas enligt PKV för två år före det år som taxebeloppet ska gälla, justeringen görs med PKV 
enligt det cirkulär som publiceras året före det år taxebeloppet ska gälla. 
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Reviderade taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd 
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med Taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) och Taxa för tillsyn samt Taxa för tillståndsprövning enligt Lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) i Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborgs (RSG) medlemskommuners beslut att anta taxan. 

Inledande bestämmelser 
1 § 
Enligt denna taxa utgår avgift för 

LSO 
1. Tillsynsbesök 

LBE 
1. Tillsynsärende 
2. Tillståndsprövning 
3. Godkännande av föreståndare och deltagare 
4. Provtagning och undersökning av prov 

LSO och LBE (samtidig tillsyn) 
1. Tillsynsbesök (LSO) 
2. Tillsynsärende (LBE) 

Allmänna bestämmelser 
2 § 

Beräkning av avgift 

Avgift enligt tabell 
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna 1–3. Beloppen i tabellerna 1–3 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.  

Gällande taxa 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer eller när tillsynen genomförts.  

Handläggningskostnaden 
Handläggningskostnaden per timme är 1164 kronor för LSO och för LBE. 

Tidsersättning 
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar RSG om skälig avgift 
grundad på tidsersättning.  

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
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Höjning/sänkning av avgift 
Finner RSG att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, äger 
kommunalförbundet för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta. 

3 § 

Ändring av taxan 
RSG beslutar om justering av beloppen i tabellerna 1–3 samt det belopp som ska utgå per timme 
handläggningstid i taxan med hänsyn till prisutvecklingen, under förutsättning att kommunfullmäktige 
har beslutat att delegera uppgiften till kommunalförbundet och på vilka villkor det sker.  

Övriga ändringar i taxan beslutas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. 

4 § 

Betalning av avgift  
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden av tillstånd eller hos den där tillsynen genomförts mot 
faktura när denne tillställts RSG:s beslut eller efter genomförd tillsyn.  
Avgift kan alternativt tas ut i förskott. 

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) 
från förfallodagen tills betalning sker. 

Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs inom ett år. Avräkning ska ske mot eventuell 
avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden. 

Dessa taxebestämmelser träder i kraft den 1 januari 2021.  
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§ 250 Dnr 2020-00329 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) m.fl. om bostadsförmedling 
till ungdomar 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till befintliga 
arbetssätt. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) och Roger Larsson (KB) har i en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 14 april 2020 föreslagit att det ska skapas en särskild kö för 
ungdomar i åldern 18–25 år, avseende de lägenheter som förmedlas av kommunens 
bostadsförmedling. 

Vidare vill motionärerna bevaka att lämpliga lägenheter av nyproduktionen blir 
ungdomsbostäder samt att lämpliga lägenheter i befintliga fastigheter omdefinieras 
till ungdomsbostäder. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-31, § 295 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-27 
Eksta Bostads AB:s yttrande, 2020-09-21 
Nämnden för Service 2020-08-27, 72 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2020-06-25 
Kommunfullmäktige 2020-04-14, § 34 
Motion från Agnetha Ernegård (-) och Roger Larsson (Kb), 2020-04-13 

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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§ 295 Dnr 2020-00329 
Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) m.fl. om bostadsförmedling 
till ungdomar 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till befintliga 
arbetssätt. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) och Roger Larsson (KB) har i en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 14 april 2020 föreslagit att det ska skapas en särskild kö för 
ungdomar i åldern 18–25 år, avseende de lägenheter som förmedlas av kommunens 
bostadsförmedling. Vidare vill motionärerna bevaka att lämpliga lägenheter av 
nyproduktionen blir ungdomsbostäder samt att lämpliga lägenheter i befintliga 
fastigheter omdefinieras till ungdomsbostäder. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-27 
Eksta Bostads AB:s yttrande, 2020-09-21, samt komplettering 2021-05-03 
Nämnden för Service 2020-08-27, 72 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2020-06-25 
Kommunfullmäktige 2020-04-14, § 34 
Motion från Agnetha Ernegård (-) och Roger Larsson (Kb), 2020-04-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C) yrkar att slutet av meningen i samhällsbyggnadskontorets 
förslag till beslut stryks så att beslutet lyder: Kommunfullmäktige anser motionen 
besvarad med hänvisning till befintliga arbetssätt. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets respektive Fredrik Hanssons (C). Ordföranden (M) 
prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller Fredrik Hanssons (C) förslag. 
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Svar på motion från Agnetha Ernegård (-) m.fl. om bostadsförmedling till ungdomar 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till befintliga arbetssätt exempelvis 
genom kommunens bostadsförmedling, genom Eksta AB:s ungdomslägenheter samt med hjälp av det 
statliga stödet från 2021 för hyresrätter.  

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) och Roger Larsson (KB) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige 
den 14 april 2020 föreslagit att det ska skapas en särskild kö för ungdomar i åldern 18–25 år, avseende 
de lägenheter som förmedlas av kommunens bostadsförmedling. Vidare vill motionärerna bevaka att 
lämpliga lägenheter av nyproduktionen blir ungdomsbostäder samt att lämpliga lägenheter i befintliga 
fastigheter omdefinieras till ungdomsbostäder. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-27 
Eksta Bostads AB:s yttrande, 2020-09-21, samt komplettering 2021-05-03 
Nämnden för Service 2020-08-27, 72 
Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2020-06-25 
Kommunfullmäktige 2020-04-14, § 34 
Motion från Agnetha Ernegård (-) och Roger Larsson (Kb), 2020-04-13 

Beskrivning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) och Roger Larsson (KB) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige 
den 14 april 2020 föreslagit att det ska skapas en särskild kö för ungdomar i åldern 18–25 år, avseende 
de lägenheter som förmedlas av kommunens bostadsförmedling. Vidare vill motionärerna bevaka att 
lämpliga lägenheter av nyproduktionen blir ungdomsbostäder samt att lämpliga lägenheter i befintliga 
fastigheter omdefinieras till ungdomsbostäder. 

Kommunens bostadsförmedling erbjuder fastighetsägare möjlighet att annonsera lediga lägenheter och 
använder ett digitalt IT-stöd där sökande kan registrera sig och erhålla kö-poäng, samt anmäla intresse 
för lediga bostäder som publicerats av hyresvärdar. Redan i dag kan fastighetsägaren välja att sätta 
kriterier för sina lägenheter som annonseras, till exempel viss ålder på sökande. Det kan exempelvis 
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vara trygghetsbostad, seniorboende eller ungdomslägenheter som då endast kan sökas av personer som 
uppfyller kriteriet.  

Vid nybyggnation ställs i dag ofta krav på att en viss andel av bostäderna ska vara små hyresrätter. I 
detta sammanhang behöver dock påpekas att hyran ändå blir förhållandevis hög vid nyproduktion, 
vilket gör att nya lägenheter sällan kan bli aktuella för målgruppen. 

Gällande omvandling av lägenheter i det befintliga beståndet är detta upp till respektive 
fastighetsägare. Eksta Bostads AB har i dag 14 ungdomslägenheter och ett fungerande arbetssätt för att 
hantera flyttkedjan. Det är möjligt att öka antal ungdomslägenheter genom att omdefiniera lägenheter, 
dock endast i liten utsträckning då fastighetsägaren behöver kunna säkerställa flyttkedjan när 
hyresgästen fyllt 25 år.  

I samband med att det statliga stödet för hyresrätter förändrades 2021 infördes ett villkor för stöd att 
minst 10 procent av lägenhetsfördelningen måste vara ettor. Om byggnadsprojektet dessutom 
innehåller ett energieffektivt byggande utökades stödet. Eksta i stora delar av sin nyproduktion de 
senaste 3 åren erhållet fullt stöd. En förutsättning för stöd är att hyran inte överstiger 1,450 
kronor/kvadratmeter vilket är cirka 20 procent lägre jämfört med övrig nyproduktion. I Frillesås har 
Eksta produktion av 25 lägenheter vilka kommer står klara hösten 2021. Eksta har i Frillesås erhållit 
stöd och hyran maximeras därmed till 1,450 kronor/kvadratmeter och projektet innehåller minst 10 
procent ettor.  

Avslutningsvis är det viktigt att notera att hyresrätter med låg hyra efterfrågas inte enbart av ungdomar 
utan även av äldre, ensamstående samt målgrupper med lägre betalningsförmåga. Att reservera ett stort 
antal lägenheter för en enskild målgrupp skulle bli på övriga målgruppers bekostnad. För att kunna 
erbjuda bra och billiga lägenheter är det viktigt att bevara det befintliga äldre beståndet. 

 

 

Malin Aronsson      Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



EKSTA 
Kungsbacka 

Yttrande motion - Ungdomslägenheter 

Eksta har idag 14 ungdomslägenheter på Slåttervägen och Pastillgränden. Dessa kan sökas via 
Bostadsförmedlingen av ungdomar mellan 18-23 och man får bo där tills man fyller 25 år. 

Eksta erbjuder därefter en ny lägenhet i det ordinarie beståndet där hyresgäst får möjlighet att 
önska storlek, hyra och område. Man får lov att tacka nej till två erbjudanden och processen 
fungerar men beror till stor del på att omfattningen av ungdomslägenheter är så liten 

För ungdomar är det främst smålägenheter som efterfrågas men där det i praktiken är hyran som 
måste vara rimligt. Efterfrågan är störst inom centralorten. Eksta har förhållandevis få små 
lägenheter i Kungsbacka och eftersom vi i stort sett är ensamma om att förmedla via 
Bostadsförmedlingen är det svårt att skala upp i allt för stor omfattning. 

Motionen har ett bra syfte och skulle fungera under förutsättning att det inte blir allt för många 
ytterligare lägenheter, max 5 lägenheter, då det är svårt att hantera fler flyttkedjor inom vårt 
bestånd efter det att hyresgästen fyllt 25 år. 

Hyresrätter med låg hyra efterfrågas av samtliga grupper äldre, ensamstående eller andra med 
lägre betalningsförmåga och det blir det på annans bekostnad. Svårigheter kan uppstå genom att 
plocka bort lägenheter från den ordinarie kön hos Bostadsförmedlingen där person eventuellt 
stått i många år för en billig lägenhet som sedan inte längre blir tillgänglig. 

I samling nyproduktion kan man i praktiken räkna bort möjligheten till billiga lägenheter då hyran 
generellt blir hög och inte eftertraktas av ungdomar som förstagångslägenhet. 

Christer Kilersjö, VD 

2020-09-21 

miljöklokt boende 

EKSTA Bostads AB Besöksadress: Tel 0300-356 00 www.eksta .se Bankgiro 5347-1843 F-skattebevis : 556497-8293 
Box 10400 Hammargårdsvägen 14 info@eksta.se Styrelsens säte: Kungsbacka 
434 24 Kungsbacka 
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§ 72 Dnr 2020-00161  

Begäran om yttrande - (Motion) - Bostadsförmedling till ungdomar  

Beslut 

Nämnden för Service beslutar att anta yttrandet gällande Motion - Bostadsförmedling 

till ungdomar samt översänder yttrandet till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Partiet Kungsbackaborna har i en motion lyft frågan om en särskild kö för ungdomar 

avseende de lägenheter som förmedlas av Bostadsförmedlingen.  

Bostadsförmedlingen erbjuder idag fastighetsägare möjlighet att annonsera lediga 

lägenheter och använder ett digitalt IT-stöd där sökande kan registrera sig och erhålla 

”kö-poäng” (en poäng per dag) samt intresseanmäla sig till lediga bostäder som 

publicerats av hyresvärdar.  

Redan idag kan fastighetsägaren välja att sätta kriterier för sina lägenheter som 

annonseras, tex viss ålder på sökande. Det kan till exempel vara trygghetsbostad, 

seniorboende eller ungdomslägenheter som då endast kan sökas av personer som 

uppfyller kriteriet. 

Då en lägenhet förmedlats nollställs ”kö-poängen”. Detta gäller alla lägenheter som 

förmedlas via bostadsförmedlingen med undantag av korttidskontrakt där kötid 

fortsatt löper under den tid man väljer att stå kvar som sökande, eller om man under 

den tiden förmedlats en lägenhet 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2020-06-25 

Motion bostadsförmedling till ungdomar 
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Begäran om yttrande - (Motion) - Bostadsförmedling till ungdomar  

Förslag till beslut i nämnden för Service 

Nämnden för Service beslutar att anta yttrandet gällande Motion - Bostadsförmedling till ungdomar 

samt översänder yttrandet till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Partiet Kungsbackaborna har i en motion lyft frågan om en särskild kö för ungdomar avseende de 

lägenheter som förmedlas av Bostadsförmedlingen.  

Bostadsförmedlingen erbjuder idag fastighetsägare möjlighet att annonsera lediga lägenheter och 

använder ett digitalt IT-stöd där sökande kan registrera sig och erhålla ”kö-poäng” (en poäng per dag) 

samt intresseanmäla sig till lediga bostäder som publicerats av hyresvärdar.  

 

Redan idag kan fastighetsägaren välja att sätta kriterier för sina lägenheter som annonseras, tex viss 

ålder på sökande. Det kan till exempel vara trygghetsbostad, seniorboende eller ungdomslägenheter 

som då endast kan sökas av personer som uppfyller kriteriet. 

 

Då en lägenhet förmedlats nollställs ”kö-poängen”. Detta gäller alla lägenheter som förmedlas via 

bostadsförmedlingen med undantag av korttidskontrakt där kötid fortsatt löper under den tid man 

väljer att stå kvar som sökande, eller om man under den tiden förmedlats en lägenhet 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2020-06-25 

Motion bostadsförmedling till ungdomar 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Lovisa Eld      Lena Salomonsson 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Personalförsörjning & Kundstöd 

0 
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§ 132 Dnr 2020-00329  
Remittering av motion från Agnetha Ernegård (KB) m.fl. om 
bostadsförmedling till ungdomar 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till Nämnden för Service och 
Eksta Bostads AB för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (KB) och Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om 
att skapa en speciell bostadskö för ungdomar i åldern 18–25 år, så kallade 
"Ungdomsbostäder", samt att bevaka så att lämpliga lägenheter av nyproduktionen 
blir ungdomsbostäder och se till så att lämpliga lägenheter i befintliga fastigheter 
omdefinieras till ungdomsbostäder. 

Kommunfullmäktige remitterade den 24 april 2020, motionen till kommunstyrelsen 
för vidare beredning. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2020-04-14, § 34 

Motion från Agnetha Ernegård (KB) m.fl. om bostadsförmedling till ungdomar, 
2020-04-13 

Beslutsgång 
Ordförande Hans Forsberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
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§ 34 Dnr 2020-00329  
Anmälan av motion från Agnetha Ernegård (KB) m.fl. om 
bostadsförmedling till ungdomar 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (KB) och Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om 
att skapa en speciell bostadskö för ungdomar i åldern 18–25 år, så kallade 
"Ungdomsbostäder", samt att bevaka så att lämpliga lägenheter av nyproduktionen 
blir ungdomsbostäder och se till så att lämpliga lägenheter i befintliga fastigheter 
omdefinieras till ungdomsbostäder. 

Beslutsunderlag 
Motion från Agnetha Ernegård (KB) m.fl. om bostadsförmedling till ungdomar, 
2020-04-13 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Wesley (KD) ställer proposition på om motionen kan remitteras till 
kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige bifaller 
det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Motion till 

Kommunfullmäktige i Kungsbacka 2020-04-13 

Betr.: Bostadsförmedling till ungdomar 

Det talas/skrivs mycket om våra ungdomar och bostadskön i Kungsbacka. Den 

kommunala Bostadsförmedlingen har att hantera en ständigt växande kö av 
bostadssökande i kommunen. Idag finns det endast en kö med ca 8000 
bostadssökande. Av dessa är det, enligt uppgift från kommunen, idag 914 ungdomar 
i åldern 18 till 25 år som söker bostad. Anmälningsavgiften är 500 kronor och 

därefter en årlig avgift på 300 kronor. Varje dag i kön ger en poäng. Flest poäng som 
sökt får bostaden om det inte finns särskilda skäl till annat. Enligt uppgift finns det 
personer som har stått 25 år i kön och således har drygt 9000 poäng. Hur skall våra 
ungdomar med dessa regler ha en chans att få en lägenhet inom rimlig tid? Hur kan 
vi på bästa sätt försöka lösa detta? 

Vårt förslag är; För att underlätta för våra ungdomar att få en lägenhet, reserveras 
vissa mindre lägenheter till 18-25 åringar "Ungdomsbostäder". Vi bildar en särskild 
kö för ungdomar i åldern 18-25 år där dessa lägenheter fördelas på samma sätt som 
i den ordinarie kön. 

Kungsbacka borna yrkar att: 

Bostadsförmedlingen får i uppdrag att 
1. skapa en speciell kö "Ungdomsbostäder" för ungdomar, i åldern 18-25 år. 

I denna kö behåller man sin plats tiUs den dag man fyller 26 år. Därefter går 
man över till den ordinarie kön med sina intjänade poäng. 

2. bevaka att lämpliga lägenheter av nyproduktionen blir ungdomsbostäder. 
3. bevaka så att lä pliga lägenheter i befintliga fastigheter omd , ieras till 
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§ 251 Dnr 2019-00779 
Svar på motion från Maria Losman (MP) om samhällsplanering 
bergtäkter och schaktmassor 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag 1 och avslår motionens förslag 1a-1d 
samt förslag 2. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 5 november 2019 om att kommunen ska arbeta fram en 
strategi för hantering av berg- och schaktmassor.  

Motionären föreslår att den översiktliga täktplanen för Kungsbacka kommun från 
1999 ska omarbetas till en strategi i samråd med våra kommungrannar och 
länsstyrelsen, detta som en del i översiktsplaneringen. Motionären vill att 
täktstrategin ska ta upp olika möjligheter kring begagnat krossmaterial i analysen av 
behoven, att den utgår från att naturgrus inte ska användas (inte bara "bör minska") 
samt att grundvattnet inte ska förorenas (inte bara "bör inte förorenas"). 

Vidare vill motionären att täktstrategin också ska omfatta logistiskt lämpliga platser 
för mellanlagring av massor (inte bara "bör upplagestationer lokaliseras"). 
Avslutningsvis vill motionären att kommunen ska utarbeta planer för hur strategin 
ska omsättas i verkligheten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-31, § 296 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-12-03, § 400 
Kommunfullmäktige 2019-11-05, § 167 
Motion från Maria Losman (MP) om samhällsplanering bergtäkter och schaktmassor, 
2019-10-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Losman (MP) yrkar bifall till motionen. 

Eva Borg (S) 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 med bifall av Eva Borg (S) och Maria 
Losmans (MP) yrkande. 
Ordförande (M) prövar förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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§ 296 Dnr 2019-00779 
Svar på motion från Maria Losman (MP) om samhällsplanering 
bergtäkter och schaktmassor 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag 1 och avslår motionens förslag 1a-1d 
samt förslag 2. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 5 november 2019 om att kommunen ska arbeta fram en 
strategi för hantering av berg- och schaktmassor.  
Motionären föreslår att den översiktliga täktplanen för Kungsbacka kommun från 
1999 ska omarbetas till en strategi i samråd med våra kommungrannar och 
länsstyrelsen, detta som en del i översiktsplaneringen. Motionären vill att 
täktstrategin ska ta upp olika möjligheter kring begagnat krossmaterial i analysen av 
behoven, att den utgår från att naturgrus inte ska användas (inte bara "bör minska") 
samt att grundvattnet inte ska förorenas (inte bara "bör inte förorenas"). 

Vidare vill motionären att täktstrategin också ska omfatta logistiskt lämpliga platser 
för mellanlagring av massor (inte bara "bör upplagestationer lokaliseras"). 
Avslutningsvis vill motionären att kommunen ska utarbeta planer för hur strategin 
ska omsättas i verkligheten. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-12-03, § 400 
Kommunfullmäktige 2019-11-05, § 167 
Motion från Maria Losman (MP) om samhällsplanering bergtäkter och schaktmassor, 
2019-10-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) yrkar bifall till motionärens yrkande 1 och avslag till förslag 1a-1d 
samt förslag 2. 

Ordförande Lisa Andersson (M), Monica Neptun (L) och Fredrik Hansson (C) yrkar 
bifall till Eva Borgs (S) yrkande. 

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 Eva Borgs (S) förslag. 
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Svar på motion från Maria Losman (MP) om samhällsplanering bergtäkter och 
schaktmassor 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att en materialförsörjningsplan bör utarbetas 
på regional nivå.   

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 5 
november 2019 om att kommunen ska arbeta fram en strategi för hantering av berg- och schaktmassor.  
Motionären föreslår att den översiktliga täktplanen för Kungsbacka kommun från 1999 ska omarbetas 
till en strategi i samråd med våra kommungrannar och länsstyrelsen, detta som en del i 
översiktsplaneringen. Motionären vill att täktstrategin ska ta upp olika möjligheter kring begagnat 
krossmaterial i analysen av behoven, att den utgår från att naturgrus inte ska användas (inte bara "bör 
minska") samt att grundvattnet inte ska förorenas (inte bara "bör inte förorenas"). Vidare vill 
motionären att täktstrategin också ska omfatta logistiskt lämpliga platser för mellanlagring av massor 
(inte bara "bör upplagestationer lokaliseras"). Avslutningsvis vill motionären att kommunen ska 
utarbeta planer för hur strategin ska omsättas i verkligheten. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-12-03, § 400 
Kommunfullmäktige 2019-11-05, § 167 
Motion från Maria Losman (MP) om samhällsplanering bergtäkter och schaktmassor, 2019-10-28 

Beskrivning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 19 
november 2019, § 167, om att kommunen ska arbeta fram en strategi för hantering av berg- och 
schaktmassor. Miljöpartiet föreslår att: 

1. Att den översiktliga täktplanen för Kungsbacka kommun från 1999 omarbetas till en strategi i 
samråd med våra kommungrannar och länsstyrelsen, som en del i översiktsplaneringen.  

0 
Kungsbacka 
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a) Att en täktstrategi tar upp möjligheter kring begagnat krossmaterial i analysen av behoven.  

b) Att en täktstrategi utgår från att naturgrus inte ska användas inte bara "bör minska")  

c) Att en täktstrategi utgår från att grundvattnet inte ska förorenas (inte bara "bör inte förorenas")  

d) Att en täktstrategi omfattar att det ska finnas logistiskt lämpliga platser för mellanlagring av 
massor (inte bara "bör upplagestationer lokaliseras")  

2. Att kommunen tar fram planer för att strategin ska omsättas i verklighet. 

I en expansiv kommun som Kungsbacka är åtgången av byggmaterial till byggnader och infrastruktur 
stort och som motionären påpekar innebär uttaget och behovet av kvittblivning stora miljömässiga 
utmaningar. 

En hållbar materialförsörjning innebär att många aktörer måste samverka för att samhällets långsiktiga 
behov av ballast, (naturgrus och krossberg för bygg- och anläggningsverksamhet) tillgodoses på ett 
resurseffektivt sätt med minimal påverkan på miljön och människors hälsa. 

Prognosen för de närmaste decennierna pekar på att samhällets behov av ballast kommer öka. För att 
möta efterfrågan kommer det krävas en samhällsplanering som förstår värdet av produktion av ballast i 
närområdet till där materialet behövs. Numera bryts större mängder bergmaterial direkt på plats i 
samband med att väg- och tunnelbyggen utförs, till exempel kommer arbetet med västlänken generera 
stora kvantiteter berg- och lermassor som behöver avsättning, helst nära platsen för uppkomst. 
Västlänken kan medföra ett massöverskott i regionen men samtidigt finns det behov av många olika 
typer av kvaliteter på materialet. Bergmaterial som uppkommer i samband med till exempel 
infrastrukturprojekt brukar benämnas entreprenadberg.  

1. Frågan om en regional materialförsörjningsplan i Göteborgsregion har varit uppe för diskussion 
på olika nivåer under flera decennier. Det finns ett beslutat styrdokument från 2008, Strategi 
för långsiktig hushållning med berg, grus och sand – en förutsättning för samhällsbyggande i 
Göteborgsregionen. Det finns dock flera skäl att revidera och inarbeta ställningstaganden som 
bättre pekar ut riktningen i strävan mot en mer cirkulär masshantering och en hållbar 
samhällsplanering. Kommunen har ett förslag på ny översiktsplan där materialförsörjning 
omnämns. En riktlinje i förslaget är ”vi ska verka för en regional materialförsörjningsstrategi” 

vilket uttrycker kommunens vilja att hantera det här i ett regionalt sammanhang. Kommunen 
har alltså i ett parallellt uppdrag hanterat frågan genom att verka för att frågan hanteras genom 
regional samverkan i ordinarie nätverk och beslutsorgan i Göteborgsregionen.  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Länsstyrelsen i Hallands län har nyligen utarbetat 
sina respektive förslag på regionala vattenförsörjningsplaner. I de både planerna återfinns 
åtgärdsförslag om att länsstyrelsen ska ta fram regionala materialförsörjningsplaner.  

a. En viktig del i en mer cirkulär masshantering är att hitta användningsområden för 
entreprenadberg och andra befintliga massor som av olika anledningar behöver omlokaliseras. 
Det finns svårigheter i att flytta massor vilket ställer höga krav på distributören och mottagaren. 
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Ett transparant system där samtliga aktörer i flyttkedjan, från säljare till distributör, samt 
mottagare och kontrollmyndighet är involverade kan skapa utrymme för en bättre marknad där 
vinster finns i minskade kostnader och i miljön.  

b. Tidigare användes framför allt naturgrus som ballast. Under de senaste 30 åren har dock 
utvecklingen gått från en ballastmarknad som dominerades av naturgrus (cirka 85 procent av 
produktionen) fördelat på många små täkter till en marknad som domineras av krossat berg 
(cirka 85 procent av produktionen) och med större och färre täkter. En omställning till 
alternativa material, vanligen krossat berg, har därför pågått en längre tid. För de allra flesta 
användningsområden där naturgrus traditionellt har använts finns numera alternativa material 
och det pågår forskning för att utveckla substitut som kan ersätta naturgrus inom alla 
användningsområden. Det finns dock fortfarande en efterfrågan på naturgrusets unika 
egenskaper bland annat i betongtillverkningsindustrin. Det finns i dag en skärpt lagstiftningen i 
samband med prövning av tillstånd för täktverksamhet. Ersättningsprincipen ställer höga krav 
på sökanden att så långt som möjligt hitta gångbara substitut till sand och naturgrus.  
 

c. Grusåsarna har stått för tillgången till naturgrus men där finns även de största 
grundvattentillgångarna, Kungsbacka är inget undantag med omfattade sand- och grustäkter i 
exempelvis Fjärås bräckaområdet. Nuförtiden är samhällsintresset för 
vattenförsörjningsperspektivet större och många gånger prioriteras skydd av grundvatten 
framför utvinning av grus. Vattenförsörjningsplanering har fått allt större uppmärksamhet 
under senare tid och alla regioner och kommuner uppmanas att upprätta länsvisa respektive 
lokala vattenförsörjningsplaner i syfte att skapa en hållbar resursplanering med en trygg och 
robust vattenförsörjning ur ett flergenerationsperspektiv. Grundvatten av god kvalitet är ett av 
riksdagen beslutade miljökvalitetsmål och en av preciseringarna handlar om vikten av att 
naturgrusavlagringar med stor betydelse för dricksvattenförsörjning, energilagring, natur- och 
kulturlandskapet är fortsatt bevarade. I kommunens förslag på ny översiktsplan finns riktlinjer 
kring vattenförsörjning, varav en är ”Lygnern och Fjärås bräckas värde som dricksvattenresurs 

prioriteras framför andra konkurrerande intressen” vilket uttrycker kommunens vilja att 

prioritera långsiktig vattenförsörjning.  

2. Kommunen är en av många aktörer inom materialförsörjning. I rollen som byggherre har 
kommunen behov av kostnadseffektiva lösningar för att inte materialförsörjning ska bli en 
oproportionerlig stor kostnadsdel vid etablering av kommunal service. Kommunens 
planmonopol skapar förutsättningar att i stor utsträckning bestämma vilka samhällsintressen 
som prioriteras i markanvändningen, till exempel materialförsörjning. För att omsätta strategier 
till resultat behövs samarbete med flera aktörer och samsyn i nyttan med planering. Det finns 
exempel på kommuner som arbetat aktivt med materialförsörjning och massoptimering, bland 
annat Linköping och Nacka har haft interna och externa processer för att hitta förbättringar i 
systemet. Samhällsbyggnadskontoret anser dock att initialt finns de stora vinsterna i att 
samverka regionalt i frågorna. Regional planering är nyckeln till en hållbar materialförsörjning. 
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En välplanerad materialförsörjning kan möjliggöra en minskad användning av naturgrus, att 
naturresursen berg används på ett hållbart sätt, samt ett minskat behov av masstransporter. 

 

 

Malin Aronsson    Emma Kjernald 

Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 
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§ 400 Dnr 2019-00779  
Remittering av motion från Maria Losman (MP) om att omarbeta den 
översiktliga täktplanen 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunstyrelsens 
förvaltning för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) inkom den 28 oktober 2019 med en motion om att den 
översiktliga täktplanen för Kungsbacka kommun från 1999 omarbetas till en strategi 
som införlivas i översiktsplaneringen. Kommunfullmäktige remitterade den 5 
november 2019, motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § 167 Anmälan av motion från Maria Losman (MP) 
Motion från Maria Losman (MP) 

Beslutsgång 
Ordförande Hans Forsberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 



KUNGSBACKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 

Kommunfullmäktige Datum 
2019-11-05 

   

 

  Expedierat/bestyrkt 

   

 

 
§ 167 

Anmälan av motion från Maria Losman (MP) om att omarbeta den 
översiktliga täktplanen till en strategi som en del i 
översiktsplaneringen 
Dnr KS/2019:779 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 
beredning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion om att omarbeta den 
översiktliga täktplanen till en strategi som en del i översiktsplaneringen. 

 
Beslutsunderlag 
Motion från Maria Losman (MP), 2019-10-28 
 
Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på om motionen kan 
remitteras till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 
 
 

0 
Kungsbacka 



miljöpartiet 
(Je gröna 

Motion 2019-10-28 

Samhällsplanering bergtäkter och schaktmassor 
Berg är en resurs som tar slut om vi bryter det på samma sätt i framtiden som nu. Därför måste vi 

vara noga med att använda berg varsamt och för det behövs samhällsplanering. 

Kungsbacka växer och för det behövs byggmaterial, bland annat krossat berg. Bergtäkter är nästan 

alltid störande för miljö och hälsa. Bergmaterial är tungt och därför är korta transportavstånd mellan 

täkt och användning viktigt för att få ner både miljöpåverkan och kostnad. Det är inte heller rimligt 

att våra grannkommuner ska störas av bergtäkter som servar Kungsbacka utan att vi tar vår del. 

När vi själva och andra bygger uppstår schaktmassor. Dessa kan användas igen i andra projekt, men 

måste ofta förvaras någonstans i mellantiden om det inte går att matcha överblivna massor med 

pågående byggprojekt. 

En översiktlig täktplan för Kungsbacka antogs i kommunfullmäktige 1999-09-09. I beslutet står bland 

annat att "Planen skall vara ett aktuellt dokument och en kontinuerlig revidering bör göras" . Sedan 

1999 har en del lagstiftning förändrats som den nu gällande planen hänvisar till. På 20 år kan vi anta 

att både behov och utbud också förändrats. 

För att kommunen ska kunna yttra sig om olika företags ansökningar behövs underlag inför beslut 

med information som gör att vi kan bedöma om projekt är bland de minst dåliga alternativen, och i 

vilken mån ansökningar matchar behoven av bergmaterial. 

Miljöpartiet föreslår därför: 

1. Att den översiktliga täktplanen för Kungsbacka kommun från 1999 omarbetas till en strategi i 

samråd med våra kommungrannar och länsstyrelsen, som en del i översiktsplaneringen . 

a) Att en täktstrategi tar upp möjligheter kring begagnat krossmaterial i analysen av 

behoven . 

b) Att en täktstrategi utgår från att naturgrus inte ska användas (inte bara "bör minska") 

c) Att en täktstrategi utgår från att grundvattnet inte ska förorenas (inte bara "bör inte 

förorenas") 

d) Att en täktstrategi omfattar att det ska finnas logistiskt lämpliga platser för mellanlagring 

av massor (inte bara "bör upplagsstationer lokaliseras") 

Att kommunen ta r fram la ner för att strate in ska omsättas i verklighet . 
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§ 252 Dnr 2021-00322 
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om handlingsplan för 
suicidprevention 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till pågående 
arbete med att implementera Regional handlingsplan för suicidprevention 2021–2025 
Region Halland och anpassa arbetet efter Kungsbacka kommuns förhållanden. 

Reservation 
Carita Boulwén (SD) och Stefan Vilumsons (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 9 
mars 2021 att Kungsbacka ska ta fram en handlingsplan för suicidprevention.  

Sedan 2009 finns en nationell handlingsplan för suicidprevention och den har enligt 
motionären inte gett önskat resultat. 233 kommuner i landet inklusive Kungsbacka 
saknar kommunövergripande handlingsplaner för förebyggande av självmord, enligt 
kartläggning av organisationen Suicide Zero. 

Kungsbacka kommun har varit delaktiga i Region Hallands arbete med att ta fram 
den regionala handlingsplanen som antogs av regionstyrelsen den 17 mars 2021. 
Arbete pågår nu i kommunen med att implementera och anpassa den regionala 
planen till lokala förhållanden. Arbetet samordnas av förvaltningen för Kultur & 
Fritid. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-07, § 305 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-11 
Nämnden för Förskola & Grundskola yttrande över motion, beslut 2021-08-25, § 103 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse 2021-07-09 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad yttrande över motion, 2021-06-23, § 77 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-24 
Nämnden för Kultur & Fritid yttrande över motion, 2021-06-17, § 32 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-06-08 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg yttrande över motion, 2021-06-17, § 109 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-05-31 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-30, § 134 
Kommunfullmäktige, 2021-03-09, § 37 
Motion från Carita Boulwén (SD) 2021-03-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carita Boulwén (SD) och Stefan Vilumsons (SD) yrkar bifall till motionen. 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Carita Boulwéns (SD) m.fl. bifall 
till motionen. 
Ordförande (M) prövar förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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§ 305 Dnr 2021-00322 
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om handlingsplan för 
suicidprevention 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till pågående 
arbete med att implementera Regional handlingsplan för suicidprevention 2021–2025 
Region Halland och anpassa arbetet efter Kungsbacka kommuns förhållanden.   

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 9 
mars 2021 att Kungsbacka ska ta fram en handlingsplan för suicidprevention.  

Sedan 2009 finns en nationell handlingsplan för suicidprevention och den har enligt 
motionären inte gett önskat resultat. 233 kommuner i landet inklusive Kungsbacka 
saknar kommunövergripande handlingsplaner för förebyggande av självmord, enligt 
kartläggning av organisationen Suicide Zero. 

Kungsbacka kommun har varit delaktiga i Region Hallands arbete med att ta fram 
den regionala handlingsplanen som antogs av regionstyrelsen den 17 mars 2021. 
Arbete pågår nu i kommunen med att implementera och anpassa den regionala 
planen till lokala förhållanden. Arbetet samordnas av förvaltningen för Kultur & 
Fritid. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-11 
Nämnden för Förskola & Grundskola yttrande över motion, beslut 2021-08-25, § 103 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse 2021-07-09 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad yttrande över motion, 2021-06-23, § 77 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-24 
Nämnden för Kultur & Fritid yttrande över motion, 2021-06-17, § 32 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-06-08 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg yttrande över motion, 2021-06-17, § 109 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-05-31 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-30, § 134 
Kommunfullmäktige, 2021-03-09, § 37 
Motion från Carita Boulwén (SD) 2021-03-09 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



 
 

Datum 

2021-08-11 
Diarienummer 

KS 2021-00322 

 
 

 
Kungsbacka kommun 

Lotta Gradén 
0300-834230 
Specialist internkontroll 
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434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om handlingsplan för suicidprevention 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete med att 
implementera Regional handlingsplan för suicidprevention 2021–2025 Region Halland och anpassa 
arbetet efter Kungsbacka kommuns förhållanden.   

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 9 mars 2021 att 
Kungsbacka ska ta fram en handlingsplan för suicidprevention.  

Sedan 2009 finns en nationell handlingsplan för suicidprevention och den har enligt motionären inte 
gett önskat resultat. 233 kommuner i landet inklusive Kungsbacka saknar kommunövergripande 
handlingsplaner för förebyggande av självmord, enligt kartläggning av organisationen Suicide Zero. 

Kungsbacka kommun har varit delaktiga i Region Hallands arbete med att ta fram den regionala 
handlingsplanen som antogs av regionstyrelsen den 17 mars 2021. Arbete pågår nu i kommunen med 
att implementera och anpassa den regionala planen till lokala förhållanden. Arbetet samordnas av 
förvaltningen för Kultur & Fritid. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-11 
Nämnden för Förskola & Grundskola yttrande över motion, beslut 2021-08-25, § 103 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse 2021-07-09 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad yttrande över motion, 2021-06-23, § 77 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-24 
Nämnden för Kultur & Fritid yttrande över motion, 2021-06-17, § 32 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-06-08 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg yttrande över motion, 2021-06-17, § 109 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-05-31 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-30, § 134 
Kommunfullmäktige, 2021-03-09, § 37 
Motion från Carita Boulwén (SD) 2021-03-09 

0 
Kungsbacka 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för 
Kultur & Fritid, nämnden för Förskola & Grundskola 

Beskrivning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 9 mars 2021 att 
Kungsbacka ska ta fram en handlingsplan för suicidprevention.  

För att minska antalet självmord beslutade riksdagen 2008 om ett handlingsprogram för 
suicidprevention med nio strategiska åtgärdsområden. Programmets vision är att ingen människa ska 
behöva hamna i en sådan utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord.. De nio 
åtgärdsområdena utgår från dels ett individperspektiv, dels ett befolkningsperspektiv. Perspektiven 
kompletterar varandra, och båda är nödvändiga för att det förebyggande arbetet ska ha effekt. Det 
individinriktade arbetet syftar till att på bästa sätt stödja personer med risk för suicid. Det 
befolkningsinriktade arbetet syftar till att skapa stödjande och mindre riskutsatta miljöer.  

Regionstyrelsens arbetsutskott i Halland gav den 23 oktober 2019 i uppdrag åt Regionkontoret att 
tillsammans med berörda förvaltningar i regionen, kommuner och myndigheter under 2019–2020 ta 
fram en regional handlingsplan för suicidprevention. Detta föregicks av att Taktisk grupp Mitt i Livet 
gjort en kartläggning av hur region Halland och hallandskommunerna arbetar med suicidprevention 
som presenterats för strategisk grupp. Under framtagandet av planen har Taktisk grupp Mitt i Livet, 
Taktisk grupp Barn, Unga, Familj samt Fokusgrupp Psykisk hälsa fått information om det pågående 
arbetet. I samtliga dessa grupper har funnits och finns representanter från kommunerna i Halland. Den 
regionala handlingsplanen beslutades av regionstyrelsen den 17 mars 2021.  

Kungsbacka kommun åtar sig enligt yttrandet till Region Halland att arbeta i enlighet med den 
regionala handlingsplanen och anpassa den till lokala förhållanden. Detta arbete har påbörjats under 
andra kvartalet 2021 med samordning från förvaltningen för Kultur och fritid och omfattar samtliga 
berörda nämnder.   

I berörda nämnders yttrande över den aktuella motionen framförs att det suicidpreventiva arbetet är 
angeläget samt att det redan pågår i kommunen under samordning av förvaltningen för Kultur & Fritid.  

 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 
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§ 103 Dnr 2021-00515 
Motion om handlingsplan för suicidprevention (KS 2021-00322) 

Beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår att kommunfullmäktige anser att 
motionen är besvarad med hänvisning att det pågår ett arbete med att ta fram en 
kommunövergripande plan för suicidprevention vilken ska vara klar hösten 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att Kungsbacka kommun bör ta fram en 
kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention. I motionen framgår att en 
undersökning visar att många kommuner inte har kommunövergripande 
handlingsplaner och att Kungsbacka kommun är en av dessa.  

Region Halland har tagit fram en regional handlingsplan för suicidprevention baserat 
på den nationella handlingsplanen. Nämnden för Förskola & Grundskola har den 21 
april 2021 tagit beslut om att ställa sig bakom den regionala handlingsplanen. 
Kommunledningsgruppen har beslutat att ge förvaltningen för Kultur och Fritid i 
uppdrag att arbeta fram en kommunal handlingsplan. Arbetet pågår och planen 
omfattar förvaltningen för Förskola & Grundskola, Kultur & Fritid, Individ och 
Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad. Det finns därmed redan ett 
pågående arbete med att ta fram den plan som yrkas på i motionen. 

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-07-10 
Sverigedemokraternas motion Handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-07 
Begäran om yttrande, 2021-04-08 
Protokollsutdrag NFG § 54, 2021-04-21 

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 

2021-07-09 
Diarienummer 

FG 2021-00515 

 
 

 
FG Myndighet & Stöd 

Frida Byrsten 
070-265 59 66 
Verksamhetschef 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
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Yttrande över motion från Carita Boulwén (SD) om handlingsplan för suicidprevention 
(KS 2021-00322) 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Förskola & Grundskola föreslår att kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad 
med hänvisning att det pågår ett arbete med att ta fram en kommunövergripande plan för 
suicidprevention vilken ska vara klar hösten 2021. 
 

Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att Kungsbacka kommun bör ta fram en 
kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention. I motionen framgår att en undersökning 
visar att många kommuner inte har kommunövergripande handlingsplaner och att Kungsbacka 
kommun är en av dessa.  

Region Halland har tagit fram en regional handlingsplan för suicidprevention baserat på den nationella 
handlingsplanen. Nämnden för Förskola & Grundskola har den 21 april 2021 tagit beslut om att ställa 
sig bakom den regionala handlingsplanen. Kommunledningsgruppen har beslutat att ge förvaltningen 
för Kultur och Fritid i uppdrag att arbeta fram en kommunal handlingsplan. Arbetet pågår och planen 
omfattar förvaltningen för Förskola & Grundskola, Kultur & Fritid, Individ och Familjeomsorg samt 
Gymnasium & Arbetsmarknad. Det finns därmed redan ett pågående arbete med att ta fram den plan 
som yrkas på i motionen. 

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-07-10 

Sverigedemokraternas motion Handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-07 

Begäran om yttrande, 2021-04-08 

Protokollsutdrag NFG § 54, 2021-04-21 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Maria Andersson     Frida Byrsten 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Myndighet och stöd 
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§ 77 Dnr 2021-00101 
Yttrande över Motion om handlingsplan för suicidprevention (SD) 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad föreslår att Kommunfullmäktige anser 
att motionen är besvarad med hänvisning till att det inom region Halland finns en 
antagen plan för suicidprevention för perioden 2021-2025 samt att ett arbete pågår 
med att ta fram en kommunövergripande plan för suicidprevention som berör 
följande förvaltningar: Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & 
Grundskola samt Gymnasium & Arbetsmarknad vilken skall vara klar hösten 2021. 
Samordnande förvaltning för detta arbete är förvaltningen för Kultur & Fritid. 

Reservationer 
Carita Boulwén (SD) och Roger Krantz (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att Kungsbacka bör ta fram 
en kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention som berör verksamheter 
inom: Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola samt 
Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Enligt siffror från Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) så 
tog 1588 människor i Sverige sitt liv under 2019. Utöver det begår ca 15. 000 varje 
år försök till självmord, ca 150 000 har allvarliga självmordstankar. 

I Halland försöker varje år ca 550 hallänningar ta sina egna liv, varav ca 50 lyckas.  

Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år. Kvinnor 
begår fler självmordsförsök än män. Bland 45 - 65 åringar är självmord den 
vanligaste dödsorsaken (gäller både kvinnor och män)  

Varje fall av självmord, försök till självmord är en tragedi för den enskilde, för deras 
anhöriga och för samhället, och vi i Kungsbacka måste göra vad vi kan för att 
förhindra att människor hamnar där. Med anledning av ovanstående föreslår 
Sverigedemokraterna i Kungsbacka fullmäktige besluta -Att Kungsbacka kommun 
tar fram en handlingsplan för suicidprevention. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-24 

Sverigedemokraternas motion Handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-07 

Begäran om yttrande - Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & 
Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-04-08 

Rutin för Förskola & Grundskola samt Gymnasieskolan gällande suicidprevention, 
bilaga 1 
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Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Datum  

2021-06-23 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025, bilaga 2 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carita Boulwén (SD) och Roger Krantz (SD) yrkar bifall till motionen. 

Elin Hysén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga Carita Boulwéns 
(SD) m.fl. yrkande om bifall och förvaltningens förslag. Ordförande ställer 
förvaltningens förslag och Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande mot varandra, och 
finner att nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad bifaller förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



 
 

Datum 

2021-05-24 
Diarienummer 

GA 2021-00101 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
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Yttrande över motion från Carita Boulwén (SD) om handlingsplan för suicidprevention 
Kungsbacka    

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att det inom region Halland 
finns en antagen plan för suicidprevention för perioden 2021-2025 samt att ett arbete pågår med att ta 
fram en kommunövergripande plan för suicidprevention som berör följande förvaltningar: Kultur & 
Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola samt Gymnasium & Arbetsmarknad vilken 
skall vara klar hösten 2021.Samordnande förvaltning för detta arbete är förvaltningen för Kultur & 
Fritid.  

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att Kungsbacka bör ta fram en 
kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention som berör verksamheter inom: Kultur & 
Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola samt Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Enligt siffror från Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) så tog 1588 
människor i Sverige sitt liv under 2019. Utöver det begår ca 15. 000 varje år försök till självmord, ca 
150 000 har allvarliga självmordstankar. 

I Halland försöker varje år ca 550 hallänningar ta sina egna liv, varav ca 50 lyckas.  

Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år. Kvinnor begår fler 
självmordsförsök än män. Bland 45 - 65 åringar är självmord den vanligaste dödsorsaken (gäller både 
kvinnor och män)  

Varje fall av självmord, försök till självmord är en tragedi för den enskilde, för deras anhöriga och för 
samhället, och vi i Kungsbacka måste göra vad vi kan för att förhindra att människor hamnar där. Med 
anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna i Kungsbacka fullmäktige besluta -Att 
Kungsbacka kommun tar fram en handlingsplan för suicidprevention. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-24 

Sverigedemokraternas motion Handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-07 

0 
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Begäran om yttrande - Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola, 
Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-04-08 

Rutin för Förskola & Grundskola samt Gymnasieskolan gällande suicidprevention, bilaga 1 

Regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025, bilaga 2 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Cynthia Runefjärd  Tony Jivéus  

Förvaltningschef  Utvecklingsledare 
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Nämnden för Kultur & Fritid Datum  

2021-06-17 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 32 Dnr 2021-00079 

Begäran om yttrande - Motion om handlingsplan för suicidprevention 
(KS 2021-00322) 

Beslut 

Nämnden för Kultur & Fritid föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen 

Handlingsplan för suicidprevention 21-03-07, från Sverigedemokraterna, med 

hänvisning till pågående arbete med att ta fram en kommunövergripande plan för 

suicidprevention, som grundar sig på Region Hallands handlingsplan för 

suicidprevention. 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att Kungsbacka bör ta fram 

en kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention som berör verksamheter 

inom: Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola samt 

Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Enligt siffror från Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) så 

tog 1588 människor i Sverige sitt liv under 2019. Utöver det begår ca 15 000 varje år 

försök till självmord, ca 150 000 har allvarliga självmordstankar. 

 I Halland försöker varje år ca 550 hallänningar ta sina egna liv, varav ca 50 lyckas.  

Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år. Kvinnor 

begår fler självmordsförsök än män. Bland 45 - 65 åringar är självmord den 

vanligaste dödsorsaken (gäller både kvinnor och män)  

Varje fall av självmord, försök till självmord är en tragedi för den enskilde, för deras 

anhöriga och för samhället, och vi i Kungsbacka måste göra vad vi kan för att 

förhindra att människor hamnar där. Med anledning av ovanstående föreslår 

Sverigedemokraterna i Kungsbacka fullmäktige besluta 

 

 -Att Kungsbacka kommun tar fram en handlingsplan för suicidprevention. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-06-08 

Sverigedemokraternas motion Handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-07 

Beslut-202100322-KS-§ 37 Begäran om yttrande - Motion om handlingsplan för 

suicidprevention (KS 2021-00322), 2021-03-09 

Beslut-202100322-KS-§ 134 Begäran om yttrande - Motion om handlingsplan för 

suicidprevention (KS 2021-00322), 2021-03-30 

Begäran om yttrande - Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & 

Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-04-08 
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Nämnden för Kultur & Fritid Datum  

2021-06-17 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande lägger ändringsyrkande:  

Nämnden för Kultur & Fritid föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen 

Handlingsplan för suicidprevention 21-03-07, från Sverigedemokraterna, med 

hänvisning till pågående arbete med att ta fram en kommunövergripande plan för 

suicidprevention, som grundar sig på Region Hallands handlingsplan för 

suicidprevention. 

Stefan Jägnert (SD) lägger bifallsyrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande Kristina Karlsson (C) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill 

säga förvaltningens förslag, ordförandes ändringsyrkande och Stefan Jägnerts (SD) 

bifallsyrkande. Ordföranden prövar först förvaltningens förslag mot ordförandes och 

finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. Ordförande ställer sedan sitt 

förslag mot Stefan Jägnerts (SD) bifallsyrkande och finner att nämnden bifaller 

ordförandes förslag.  

Protokollsanteckning 

Stefan Jägnert (SD) och Hampus Jägnert (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens förvaltning 



 

 

Datum 

2021-06-08 
Diarienummer 

KFT 2021-00079 

 

 

 

Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Mevludina Abazovic 
 

Samordnare 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
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Begäran om yttrande - Motion om handlingsplan för suicidprevention (KS 2021-00322) 

Förslag till beslut  

Nämnden för Kultur & Fritid föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen Handlingsplan för 

suicidprevention 21-03-07, från Sverigedemokraterna, med hänvisning till pågående arbete med att ta 

fram en kommunövergripande plan för suicidprevention, som grundar sig på Region Hallands 

handlingsplan för suicidprevention.  

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att Kungsbacka bör ta fram en 

kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention som berör verksamheter inom: Kultur & 

Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola samt Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Enligt siffror från Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) så tog 1588 

människor i Sverige sitt liv under 2019. Utöver det begår ca 15. 000 varje år försök till självmord, ca 

150 000 har allvarliga självmordstankar. 

 I Halland försöker varje år ca 550 hallänningar ta sina egna liv, varav ca 50 lyckas.  

Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år. Kvinnor begår fler 

självmordsförsök än män. Bland 45 - 65 åringar är självmord den vanligaste dödsorsaken (gäller både 

kvinnor och män)  

Varje fall av självmord, försök till självmord är en tragedi för den enskilde, för deras anhöriga och för 

samhället, och vi i Kungsbacka måste göra vad vi kan för att förhindra att människor hamnar där. Med 

anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna i Kungsbacka fullmäktige besluta 

 

 -Att Kungsbacka kommun tar fram en handlingsplan för suicidprevention. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-06-08 

Sverigedemokraternas motion Handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-07 

Beslut-202100322-KS-§ 37 Begäran om yttrande - Motion om handlingsplan för suicidprevention (KS 

2021-00322), 2021-03-09 
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Beslut-202100322-KS-§ 134 Begäran om yttrande - Motion om handlingsplan för suicidprevention 

(KS 2021-00322), 2021-03-30 

Begäran om yttrande - Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola, 

Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-04-08 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om behovet att ta fram en handlingsplan för 

suicidprevention i Kungsbacka kommun. Motionären har i sin motion lämnat förslag på innehållet i en 

sådan handlingsplan vilken bygger på innehållet i den nationella strategi för suicidprevention som 

föreslogs av riksdagen 2008 

Enligt motionären är de nationella strategierna kring suicidprevention som föreslogs av riksdagen 2008 

följande:  

1 Insatser som främjar goda livschanser  

2 Minskad alkoholkonsumtion i befolkningen och i högriskgrupper för självmord  

3 Minskad tillgänglighet till medel och metoder för självmord  

4 Självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag  

5 Medicinska, psykologiska och psykosociala insatser  

6 Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder för att minska självmord  

7 Kompetenshöjning av personal och andra nyckelpersoner i vård och omhändertagande av personer 

med självmordsproblematik  

8 Händelseanalys av Lex Maria- anmälningar  

9 Stöd till frivilligorganisationer  

 

Ulrika Granfors      Astrid Bayard 

Förvaltningschef Kultur & fritid    Utvecklingschef Kultur & fritid 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-06-10 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 109 Dnr 2021-00129 

Yttrande över motion (SD) om handlingsplan för suicidprevention  

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg anser att motionen är besvarad. 

Reservation  

Carita Boulwén (SD) och Elisabeth Svensson (SD) reserverar sig till förmån för eget 

förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

För att minska antalet självmord, beslutade riksdagen 2008 om ett handlingsprogram 

med nio strategiska åtgärdsområden. Programmets vision är att ingen människa ska 

behöva hamna i en sådan utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara 

självmord. Handlingsprogrammet består av nio åtgärdsområden för att förebygga 

suicid. De utgår från dels ett individperspektiv, dels ett befolkningsperspektiv. 

Perspektiven kompletterar varandra, och båda är nödvändiga för att det förebyggande 

arbetet ska ha effekt. Det individinriktade arbetet syftar till att på bästa sätt stödja 

personer med risk för suicid. Det befolkningsinriktade arbetet syftar till att skapa 

stödjande och mindre riskutsatta miljöer.  

Regionstyrelsens arbetsutskott i Halland gav den 23 oktober 2019 i uppdrag åt 

Regionkontoret att tillsammans med berörda förvaltningar i regionen, kommuner och 

myndigheter under 2019–2020 ta fram en regional handlingsplan för 

suicidprevention. Detta föregicks av att Taktisk grupp Mitt i Livet gjort en 

kartläggning av hur region och kommuner arbetar med suicidprevention som 

presenterats för strategisk grupp.  

Under framtagandet av planen har Taktisk grupp Mitt i Livet, Taktisk grupp Barn, 

Unga, Familj samt Fokusgrupp Psykisk hälsa fått information om det pågående 

arbetet. I samtliga dessa grupper har funnits och finns representanter från 

kommunerna i Halland. Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har aktivt 

deltagit i samverkansarbetet, tillsammans med den regionala samordnaren och 

brukarrepresentanter, i framtagandet av planen under hela processen.  

Nämnden angav ett yttrande till kommunstyrelsen 15 april 2021 om att ställa sig 

bakom den regionala handlingsplanen, tillsammans med övriga berörda nämnder i 

Kungsbacka. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-31, där det föreslås att 

nämnden anser motionen besvarad. 

 

Motion (SD) om handlingsplan för suicidprevention  
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2021-06-10 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

forts. § 109 

Kommunfullmäktige, § 37 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 134 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carita Boulwén (SD) och Elisabeth Svensson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Kalle Påsse Sundvall (M) frågar nämnden om Carita Boulwéns (SD) och Elisabeth 

Svenssons (SD) förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

 



 

 

Datum 

2021-05-31 
Diarienummer 

IF 2021-00129 

 

 

 

 

Diana Brovall 
0300-835134 

Verksamhetschef 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Begäran om yttrande - Motion om handlingsplan för suicidprevention (KS 2021-00322) 

 

Motionens innehåll  

Sverigedemokraterna anser att det är av största vikt att kommunen arbetar fram en handlingsplan för 

suicidprevention. 

Nämndens ställningstagande 

Region Halland har tagit fram en regional handlingsplan för suicidprevention baserat på den nationella 

handlingsplanen. Nämnden för Individ & Familjeomsorg har den 15 april 2021 tagit beslut om att 

ställa sig bakom den regionala handlingsplanen. Kommunledningsgruppen har beslutat att ge 

förvaltningen för Kultur och Fritid i uppdrag att arbeta fram en kommunal handlingsplan. Nämnden 

anser därför att det som yrkas på i motionen redan pågår. 

Sammanfattning av ärendet 

För att minska antalet självmord, beslutade riksdagen 2008 om ett handlingsprogram med nio 

strategiska åtgärdsområden. Programmets vision är att ingen människa ska behöva hamna i en sådan 

utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. Handlingsprogrammet består av nio 

åtgärdsområden för att förebygga suicid. De utgår från dels ett individperspektiv, dels ett 

befolkningsperspektiv. Perspektiven kompletterar varandra, och båda är nödvändiga för att det 

förebyggande arbetet ska ha effekt. Det individinriktade arbetet syftar till att på bästa sätt stödja 

personer med risk för suicid. Det befolkningsinriktade arbetet syftar till att skapa stödjande och mindre 

riskutsatta miljöer.  

Regionstyrelsens arbetsutskott i Halland gav den 23 oktober 2019 i uppdrag åt Regionkontoret att 

tillsammans med berörda förvaltningar i regionen, kommuner och myndigheter under 2019–2020 ta 

fram en regional handlingsplan för suicidprevention. Detta föregicks av att Taktisk grupp Mitt i Livet 

gjort en kartläggning av hur region och kommuner arbetar med suicidprevention som presenterats för 

strategisk grupp.  

Under framtagandet av planen har Taktisk grupp Mitt i Livet, Taktisk grupp Barn, Unga, Familj samt 

Fokusgrupp Psykisk hälsa fått information om det pågående arbetet. I samtliga dessa grupper har 

funnits och finns representanter från kommunerna i Halland. Förvaltningen för Individ & 
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Familjeomsorg har aktivt deltagit i samverkansarbetet, tillsammans med den regionala samordnaren 

och brukarrepresentanter, i framtagandet av planen under hela processen.  

Nämnden angav ett yttrande till kommunstyrelsen 15 april 2021 om att ställa sig bakom den regionala 

handlingsplanen, tillsammans med övriga berörda nämnder i Kungsbacka. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-05-31 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

Karin Martinsson    Diana Brovall 

Förvaltningschef    Verksamhetschef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 134 Dnr 2021-00322 
Remittering av motion från Carita Boulwén (SD) om handlingsplan för 
suicidprevention 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Kultur & 
Fritid, nämnden för Individ & Familjeomsorg, nämnden för Förskola & Grundskola 
samt nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att kommunen ska ta fram en 
handlingsplan för suicidprevention. Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 9 mars 2021. Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet att 
remittera motion till kommunstyrelsen för vidare beredning 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2021-03-09, § 37 
Motion från Carita Boulwén (SD), 2021-03-09 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 
det. 
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§ 37 Dnr 2021-00322 
Anmälan av motion från Carita Boulwén (SD) handlingsplan för 
suicidprevention 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motion till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att kommunen ska ta fram en 
handlingsplan för suicidprevention. 

Beslutsunderlag 
Motion från Carita Boulwén (SD), 2021-03-09 

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 
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6	Spridning	av	kunskap	om	evidensbaserade	metoder	för	att	minska	självmord		
7	Kompetenshöjning	av	personal	och	andra	nyckelpersoner	i	vård	och	omhändertagande	av	personer																	
med	självmordsproblematik	
8	Händelseanalys	av	Lex	Maria-	anmälningar	
9	Stöd	till	frivilligorganisationer	
	
Organisationen	Suicide	Zeros	nyligen	genomförda	kartläggning	visar	att	Kungsbacka	är	en	av	de	233	
kommuner	i	landet	som	saknar	kommunövergripande	handlingsplaner	för	förebyggande	av	
självmord.	
	
Den	visar	också	skrämmande	nog	att	ca	30	procent	av	de	kvinnor	och	ca	42	procent	av	de	män	som	
varje	år	väljer	att	själva	avsluta	sina	liv	har	haft	långvarig	kontakt	med	sina	respektive	kommuners	
socialtjänst…	
	
Vi	i	Sverigedemokraterna	anser	att	det	är	av	största	vikt	att	Kungsbacka	kommun	arbetar	fram	en	
handlingsplan	för	suicidprevention.		
	
Ett	förebyggande	arbete	berör	flertal	delar	av	den	kommunala	verksamheten	som	exempelvis	skola,	
socialtjänst,	omsorgen	mm.	
	



	
	
Med	anledning	av	ovanstående	föreslår	Sverigedemokraterna	i	Kungsbacka	fullmäktige	besluta	
	
	
-Att	Kungsbacka	kommun	tar	fram	en	handlingsplan	för	suicidprevention	
	
Sverigedemokraterna	Kungsbacka	genom	
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§ 283 Dnr 2021-00421 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om att tillsätta en arbetsgrupp 
som utreder om Alléskolan ska bevaras eller rivas 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att Alléskolans framtid 
kommer avgöras efter markanvisningstävlingen då exploatörer har haft möjlighet att 
utreda och kostnadsberäkna olika förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 13 
april 2021 att kommunen ska tillsätta en arbetsgrupp som utreder om Alléskolan ska 
bevaras eller rivas. Motionären vill att arbetsgruppen ska utreda om byggnaden är i 
ett sådant skick att det är ekonomiskt och långsiktigt försvarbart att bevara och 
använda den som en central samlingsplats för en mängd olika aktiviteter. Om 
Alléskolan bevaras vill motionären att det utreds vad byggnaden ska innehålla. 
Utredningen ska utgöra ett underlag till politikernas beslut om Alléskolans framtid. 

Motionären anser att det är bråttom eftersom det är många olika verksamheter som i 
dag lever i ovisshet om och i så fall hur deras verksamheter kommer att påverkas vid 
en förändring av tillgängliga lokaler. Förslag till projektnamn är ”Kulturhuset Allé”. 

Den 22 juni 2021 godkände av kommunstyrelsen planprogrammet för kvarteret 
Ejdern där Alléskolan ligger. I det finns två möjliga alternativ till utveckling av 
Alléskoltomten: bevara eller riva Alléskolan. Kommunstyrelsen kommer fatta beslut 
rörande Alléskolans framtid i samband med markanvisning av området innan 
detaljplanearbetet påbörjas. 

Inför ett sådant beslut kommer en fördjupad utredning om den tekniska statusen av 
Alléskolan tas fram och kostnadsbedömas. Utöver det kommer utredningen 
eventuellt ta fram underlag rörande innehåll och funktion för skolbyggnaden om den 
ska bevaras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14, § 316 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-25 
Kommunstyrelsen 2021-06-22, § 180 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11, § 186  
Kommunfullmäktige 2021-04-13, § 62 
Motion från Roger Larsson (KB) om att tillsätta en arbetsgrupp som utreder om 
Alléskolan ska bevaras eller rivas, 2021-03-31 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 316 Dnr 2021-00421 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om att tillsätta en arbetsgrupp 
som utreder om Alléskolan ska bevaras eller rivas 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att Alléskolans framtid 
kommer avgöras efter markanvisningstävlingen då exploatörer har haft möjlighet att 
utreda och kostnadsberäkna olika förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 13 
april 2021 att kommunen ska tillsätta en arbetsgrupp som utreder om Alléskolan ska 
bevaras eller rivas. Motionären vill att arbetsgruppen ska utreda om byggnaden är i 
ett sådant skick att det är ekonomiskt och långsiktigt försvarbart att bevara och 
använda den som en central samlingsplats för en mängd olika aktiviteter. Om 
Alléskolan bevaras vill motionären att det utreds vad byggnaden ska innehålla. 
Utredningen ska utgöra ett underlag till politikernas beslut om Alléskolans framtid. 

Motionären anser att det är bråttom eftersom det är många olika verksamheter som i 
dag lever i ovisshet om och i så fall hur deras verksamheter kommer att påverkas vid 
en förändring av tillgängliga lokaler. Förslag till projektnamn är ”Kulturhuset Allé”. 

Den 22 juni 2021 godkände av kommunstyrelsen planprogrammet för kvarteret 
Ejdern där Alléskolan ligger. I det finns två möjliga alternativ till utveckling av 
Alléskoltomten: bevara eller riva Alléskolan. Kommunstyrelsen kommer fatta beslut 
rörande Alléskolans framtid i samband med markanvisning av området innan 
detaljplanearbetet påbörjas. 

Inför ett sådant beslut kommer en fördjupad utredning om den tekniska statusen av 
Alléskolan tas fram och kostnadsbedömas. Utöver det kommer utredningen 
eventuellt ta fram underlag rörande innehåll och funktion för skolbyggnaden om den 
ska bevaras. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-25 
Kommunstyrelsen 2021-06-22, § 180 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11, § 186  
Kommunfullmäktige 2021-04-13, § 62 
Motion från Roger Larsson (KB) om att tillsätta en arbetsgrupp som utreder om 
Alléskolan ska bevaras eller rivas, 2021-03-31 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
samhällsbyggnadskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 
det. 
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Svar på motion från Roger Larsson (KB) om att tillsätta en arbetsgrupp som utreder 
om Alléskolan ska bevaras eller rivas 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att Alléskolans framtid kommer avgöras 
efter markanvisningstävlingen då exploatörer har haft möjlighet att utreda och kostnadsberäkna olika 
förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 13 april 2021 att 
kommunen ska tillsätta en arbetsgrupp som utreder om Alléskolan ska bevaras eller rivas. Motionären 
vill att arbetsgruppen ska utreda om byggnaden är i ett sådant skick att det är ekonomiskt och 
långsiktigt försvarbart att bevara och använda den som en central samlingsplats för en mängd olika 
aktiviteter. Om Alléskolan bevaras vill motionären att det utreds vad byggnaden ska innehålla. 
Utredningen ska utgöra ett underlag till politikernas beslut om Alléskolans framtid. 

Motionären anser att det är bråttom eftersom det är många olika verksamheter som i dag lever i 
ovisshet om och i så fall hur deras verksamheter kommer att påverkas vid en förändring av tillgängliga 
lokaler. Förslag till projektnamn är ”Kulturhuset Allé”. 

Den 22 juni 2021 godkände av kommunstyrelsen  planprogrammet för kvarteret Ejdern där Alléskolan 
ligger. I det finns två möjliga alternativ till utveckling av Alléskoltomten: bevara eller riva Alléskolan. 
Kommunstyrelsen kommer fatta beslut rörande Alléskolans framtid i samband med markanvisning av 
området innan detaljplanearbetet påbörjas. 

Inför ett sådant beslut kommer en fördjupad utredning om den tekniska statusen av Alléskolan tas fram 
och kostnadsbedömas. Utöver det kommer utredningen eventuellt ta fram underlag rörande innehåll 
och funktion för skolbyggnaden om den ska bevaras. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-25 
Kommunstyrelsen 2021-06-22, §180 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11, § 186  
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Kungsbacka 
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Kommunfullmäktige 2021-04-13, § 62 
Motion från Roger Larsson (KB) om att tillsätta en arbetsgrupp som utreder om Alléskolan ska 
bevaras eller rivas, 2021-03-31 

Beskrivning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 13 april 2021 att 
kommunen ska tillsätta en arbetsgrupp som utreder om Alléskolan ska bevaras eller rivas. Motionären 
vill att arbetsgruppen ska utreda om byggnaden är i ett sådant skick att det är ekonomiskt och 
långsiktigt försvarbart att bevara och använda den som en central samlingsplats för en mängd olika 
aktiviteter. Om Alléskolan bevaras vill motionären att det utreds vad byggnaden ska innehålla. 
Utredningen ska utgöra ett underlag till politikernas beslut om Alléskolans framtid. 

Motionären anser att det är bråttom eftersom det är många olika verksamheter som idag lever i 
ovisshet om och i så fall hur deras verksamheter kommer att påverkas vid en förändring av tillgängliga 
lokaler. Förslag till projektnamn är ”Kulturhuset Allé”. 

I arbetet med Planprogram för kvarteret Ejdern - Väster om ån, etapp 2, som godkändes i 
kommunstyrelsen 22 juni 2021, har en kulturmiljöutredning av Alléskoltomten tagits fram som 
beskriver kulturvärden samt en övergripande teknisk status av Alléskolan. Planprogrammet möjliggör 
för två inriktningar för skoltomten: ett bevarande av Alléskolan med möjlig om- och tillbyggnad samt 
en rivning av skola och att nya byggnader uppförs på tomten.  

Kommunen äger marken för hela programområdet och har för avsikt att markanvisa marken innan 
kommunen påbörjar detaljplaneprocessen. Inför ett planarbete där kommunen äger marken brukar 
vanligtvis kommunen bjuda in till en markanvisningstävling med planprogrammet som underlag. 
Kommunstyrelsen kommer att utse en vinnare som ska vara med och driva det fortsatta planarbetet.  

 
 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 
Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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§ 180 Dnr 2017-00334 
Godkännande av Planprogram för kvarteret Ejdern, Väster om ån,  
etapp 2 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Planprogram för kvarteret Ejdern – Väster om ån, 
etapp 2 upprättad i december 2020, reviderad i maj 2021. 

Reservation 
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna yrkanden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 15 december 2020 kommundirektören i uppdrag att 
samråda kring planprogrammet för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad. Förslag till 
planprogram har sänts till berörda myndigheter, nämnder, föreningar och sakägare 
för yttrande, under perioden 19 januari till 23 februari 2020. I bifogad 
samrådsredogörelse kommenterar samhällsbyggnadskontoret inkomna yttranden. 

Under samrådstiden inkom 130 skrivelser samt två namnlistor med uppmaningen att 
”Gamla Alléskolan får inte rivas” med sammanlagt 445 underskrifter. 30 yttranden är 

från myndigheter, nämnder, föreningar/organisationer och 100 är från privatpersoner. 
Inkomna synpunkter berör i huvudsak ett bevarande av Alléskolan och förslag på vad 
byggnaden kan innehålla samt vilken typ av bro som planeras vid Hamntorget. 
Övriga synpunkter finns på byggnadshöjden, storlek på förskola och trafikföring i 
området. 

Planprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för utbyggnad av kvarteret 
Ejdern och att länka samman området med Kungsmässan, Valand och Innerstaden. 
Programområdet består i dag främst av en utbredd markparkering med gles 
bebyggelse. Utvecklingen av området med bostäder, verksamheter, restauranger, 
kontor, utbildningslokaler och parkområden syftar till att skapa en levande 
centrumkärna med högre stadsmässighet.  

Efter samrådstiden har programförslaget reviderats. Revideringen innebär att 
programkartan har kompletterats med användningen hotell inom hela 
utvecklingsområdet mellan Kungsbackaån och den nya sträckningen av huvudgatan. 
Programbeskrivningen har även kompletterats med ett stycke om kommunens 
klimatstrategi under rubriken Tidigare ställningstaganden samt ett stycke om 
hållbarhetsaspekterna av förslaget. 

Programbeskrivningen har också kompletterats med en mer utvecklad bedömning av 
att Natura 2000 inte påverkas av ett genomförande av förslaget och handlingen 
innehåller nu även samlade medskick till det kommande planarbetet. I övrigt är 
innehållet detsamma som i samrådshandlingen. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-01, § 218 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-12 
Planprogram för kvarteret Ejdern, upprättad i december 2020, reviderad i maj 2021 
Samrådsredogörelse, 2021-05-12 
Kommunstyrelsen 2020-12-15, § 296 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) yrkar att planprogrammet ändras 
så att det framgår att det ska vara max 5 våningar och att man anpassar arkitekturen 
så att den följer stilen som kännetecknar Kungsbackas historiska byggnation så att 
man behåller känslan av småstadsidyll. 

Maria Losman (MP) och Eva Borg (S) yrkar att planprogrammet ändras så att det 
framgår att andelen lägenheter som planeras utgörs av 50 procent hyresrätter samt 
avslag på Carita Boulwéns (SD) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande och 
Maria Losmans (MP) m.fl. yrkande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Carita Boulwéns (SD) 
m.fl. yrkande och Maria Losmans (MP) m.fl. yrkande mot varandra, och finner att 
kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden, nämnden för Teknik 
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§ 186 Dnr 2021-00421 
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om Alléskolan 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunstyrelsens 
förvaltning för besvarande. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att utreda Alléskolans framtid. 

Motionären vill att kommunen omgående tillsätter en arbetsgrupp som skyndsamt 
under projektnamnet "Kulturhuset Alle'' arbetar fram svar på ett antal frågor 
kopplade till Alléskolans framtid. 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 april 2021 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2021-04-13, § 62 
Motion från Roger Larsson (KB), 2021-03-29 

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, kanslienheten 
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§ 62 Dnr 2021-00421 
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om Alléskolan 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att utreda Alléskolans framtid. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB), 2021-03-29 

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 



rJ Kungsbackaborna 

Motion till Kf-möte 2021-03-29 

Betr.: Alleskolan 

KUNGSBACKA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2021-03- 31 

Dnr ..................................... . 

För partiet Kungsbackaborna och säkert fler än vi, är det inte självklart att 

Alleskolan skall bevaras. För att kunna ta ställning till frågan, bevara eller riva, 

är det en mängd av frågor som bör besvaras. Svar som senare kan ligga till 
grund för partiernas beslut om Alleskolans framtid. Skall den bevaras är det för 

att den är i sådant skick att det är ekonomiskt försvarbart och att vi kan lösa 
lokalfrågan för en mängd önskvärda aktiviteter. Det är bråttom med svaret 

eftersom det är många olika verksamheter som i dag lever i ovisshet om och i 

så fall hur deras verksamhet kommer att påverkas vid förändring av tillgängliga 
lokaler. 

För att få svar på detta vill vi att kommunen omgående tillsätter en 
arbetsgrupp som skyndsamt under projektnamnet "Kulturhuset Alle" arbetar 

med frågorna. Vårt förslag till arbetsordning är 

1. I vilket skick är Alleskolan i? Är det ekonomiskt och 

långsiktigt försvarbart att använda den som en central 

samlingsplats för en mängd olika aktiviteter. 

Är svaret Ja! 

2. Vad skall skolan innehålla när den bevaras. Hembygdsmuseet, 

Elektronens hyresgäster (eftersom den skall rivas), Fria teatern, 

Träffpunkt för pensionärer, lokaler för olika föreningar m.m. 

Ja listan kan säkert göras lång och räcker lokalerna inte till så går det 

sannolikt att bygga till. Utrymmet mellan skolan och ån kan utvecklas 

till en spännande mötesplats med verksamheter som lockar till 

sig många verksamma och besökare. Restaurang, Cafe och 

boulebana är några exempel. 



"Kulturhuset Alle" kan utvecklas till att bli en central samlingspunkt med en 

mängd olika verksamheter/aktiviteter för alla oavsett ålder eller kön. 

Kungsbackaborna yrkar att: 

Kommunen omgående tillsätter en arbetsgrupp som skyndsamt under 
projektnamnet "Kulturhuset Alle" arbetar fram svar på frågorna enligt ovan 
och att frågan om Alleskolans framtid därefter kommer upp till 
kommunfullmäktige för beslut, bevara eller riva. 

Roger Larsson (Kb) 
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§ 284 Dnr 2021-00430 
Svar på motion från Eva Borg (S) m.fl. om demokratidagar 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionens intention och ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda hur motionens intentioner kan genomföras så att fokus blir på att 
förankra och försvara demokratin. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Lars Eriksson (S) 
föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 13 april 2021 att 
kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda hur Demokratidagar skulle kunna 
anordnas årligen i Kungsbacka. Motionärerna anser att det är viktigt att, på en 
speciell dag på året, engagera såväl offentlig som privat sektor, gamla som unga och 
alla samhällsmedborgare som kommunen bedriver välfärd för, i en dialog kring de 
demokratiska värden som vårt samhälle vilar på. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28, § 329 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-09-06 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-05-11, § 188 
Kommunfullmäktige 2021-05-11, § 61 
Motion från Eva Borg (S) m.fl. 2021-04-01 
Sammanfattning av Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 

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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§ 329 Dnr 2021-00430 
Svar på motion från Eva Borg (S) m.fl. om demokratidagar 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionens intention och ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda hur motionens intentioner kan genomföras så att fokus blir på att 
förankra och försvara demokratin. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Lars Eriksson (S) 
föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 13 april 2021 att 
kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda hur Demokratidagar skulle kunna 
anordnas årligen i Kungsbacka. Motionärerna anser att det är viktigt att, på en 
speciell dag på året, engagera såväl offentlig som privat sektor, gamla som unga och 
alla samhällsmedborgare som kommunen bedriver välfärd för, i en dialog kring de 
demokratiska värden som vårt samhälle vilar på. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-09-06 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-05-11, § 188 
Kommunfullmäktige 2021-05-11, § 61 
Motion från Eva Borg (S) m.fl. 2021-04-01 
Sammanfattning av Låt fler forma framtiden! SOU 2016:5: 

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 motion från Eva Borg (S) m.fl. om demokratidagar  
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionens intention och ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur 
motionens intentioner kan genomföras så att fokus blir på att förankra och försvara demokratin. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Lars Eriksson (S) föreslår i en 
motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 13 april 2021 att kommunstyrelsen ska få i uppdrag 
att utreda hur Demokratidagar skulle kunna anordnas årligen i Kungsbacka. Motionärerna anser att det 
är viktigt att, på en speciell dag på året, engagera såväl offentlig som privat sektor, gamla som unga 
och alla samhällsmedborgare som kommunen bedriver välfärd för, i en dialog kring de demokratiska 
värden som vårt samhälle vilar på. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-09-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-05-11, § 188 

Kommunfullmäktige 2021-05-11, § 61 

Motion från Eva Borg (S) m.fl. 2021-04-01 

Sammanfattning av Låt fler forma framtiden! SOU 2016:5: 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Lars Eriksson (S) föreslår i en 
motion, som anmäldes i kommunfullmäktige den 11 maj 2021.att kommunstyrelsen ska få i uppdrag 
att utreda hur Demokratidagar skulle kunna anordnas årligen i Kungsbacka. Motionärerna anser att det 
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är viktigt att, på en speciell dag på året, engagera såväl offentlig som privat sektor, gamla som unga 
och alla samhällsmedborgare som kommunen bedriver välfärd för, i en dialog kring de demokratiska 
värden som vårt samhälle vilar på. Demokratin måste lyftas och belysas och en dialog föras kring hur 
styrelseskicket – som är hjärtat i det gemensamma samhällskontraktet – kan stärkas.  

Hotet mot demokratin 
Demokratin är skör; den lätt kan tas för given i vår del av världen, men den är ständigt utsatt för hot, 
bland annat i form av attacker; ekonomiska, digitala, verbala eller rent fysiska, såväl globalt, regionalt, 
nationellt som lokalt. 

Av demokratiutredningen (SOU 2016:5) framgår att det medborgerliga engagemanget, som kommit 
till uttryck i de traditionella folkrörelserna, har spelat en central roll i den svenska demokratins 
framväxt. De nya formerna för engagemang har dock minskat organiseringens funktion som 
demokratiskola och inte ersatts av någon institution som har samma funktion. 

SCB:s medborgarundersökning 2020 i Kungsbacka visar att resultatet sjunker inom området 
Förtroende. Något som inte är unikt för Kungsbacka, men som bör tas på allvar. I kommunens 
hållbarhetsbokslut från 2020 konstateras också att ojämställdheten mellan kvinnor och män, flickor 
och pojkar är ett förbättringsområde för kommunen. Likaså behöver nyanländas kunskaper om hur 
samhället fungerar öka. Om ojämställdhet och kunskapsklyftor mellan grupper i samhället finns 
riskerar det på sikt att underminera förtroendet för de demokratiska institutionerna och i förlängningen 
för demokratin i stort. 

Även korruption utgör ett allvarligt hot mot välstånd, demokrati och välbefinnande, och de empiriska 
bevisen för dess skadliga effekter på samhället bara växer. 

Det kan med andra ord konstateras att nya arenor och former för att stärka och värna demokratin 
behövs.  

Strategier för att stärka demokratin 
Arbetet med att värna och stärka demokratin pågår på alla nivåer i vårt demokratiska system. 
Regeringens strategi för att stärka demokratin kan sammanfattas i tre ledord;  

- Främja – fler ska vara delaktiga i demokratin  

- Förankra – fler ska förstå och praktisera demokratin 

- Försvara – fler ska stå upp för demokratin 

Den statliga kommittén Demokratin 100 år (Dir. 2018:53) ska bidra till att utveckla och stärka 
demokratin på både kort och lång sikt genom att öka delaktigheten, förankringen och motståndskraften 
i demokratin. Deklarationen är ett av initiativen för att samla och engagera de krafter som stödjer 
demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka 
demokratin. 
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Tidigare arbete lokalt 
Demokratin och hot mot den, har genom åren varit fokus för en mängd statliga utredningar och 
rapporter. I Tillitsutredningen (2018:47) konstateras att ett ökat demokratiskt och delegerande 
ledarskap, eller ”medledarskap” är viktigt för att kunna uppnå det goda mötet med medborgaren. Detta 

är också det fokus som Kungsbacka kommuns demokratiarbete har haft under några år. 

Dialog är den vanligaste metoden för att bereda invånare möjlighet att delta i den lokala demokratin. 
Dialoger ska enligt lag ske i flera sammanhang, men det genomförs även dialoger inför beslut av större 
vikt. Förvaltningen svarar också på frågor i Kommentaren, ett verktyg som medborgarna kan använda 
för att kontakta kommunen. Demokratiarbete i den första dimensionen, främjandet, pågår således på 
olika håll i kommunen. Därtill kommer förvaltningslagens och speciallagstiftningens regelverk, som 
ska säkerställa att medborgarna blir bra bemötta, att de får service, att medarbetarna är tillgängliga och 
att medborgarna blir hörda i sina ärenden hos kommunen. 

Ett förslag från en medarbetare 2018 beträffande demokrati och medborgerligt engagemang – 
Kungsbackadagarna/Kungsbackaveckan – bedömdes inom kommunledningskontoret ha låg 
genomförbarhet på grund av redan pågående aktiviteter, med undantag för delförslaget att under år 
2021 uppmärksamma demokratins 100-årsjubileum. Något initiativ till aktivitet har dock inte tagits av 
kommunledningskontoret med anledning av förslaget. Däremot har avdelningen för Kommunikation 
för förändring inom Kommunledningskontoret, uttryckt att det finns planer på en 
kommunikationsinsats i september 2021 med anledning av jubiléet. 

Bedömning 
Sammantaget tyder denna översiktliga beskrivning på att det praktiska demokratiarbetet som bedrivs i 
kommunen, framför allt sker inom en av de tre statliga ledorden, främjande. Det finns även en obalans 
i demokratiarbetet i förhållande till samhällsnivån. De demokratifrågor som behöver adresseras ligger 
därför inom de två andra dimensionerna, förankra och försvara.  

Att Förankra demokratin innebär bland annat att fler ska förstå demokratin. Den svenska demokratin 
har vuxit fram under fredliga och lagliga former under en så lång tid som två sekler. Kunskap om hur 
detta har skett kan vara avgörande för förståelsen av den svenska demokratin. 

Med att Försvara menas att fler ska stå upp för demokratin. Det kan till exempel innebära att öka 
kunskapen om den representativa demokratin och de informella demokratinormerna som finns vid 
utövandet av de demokratiska fri- och rättigheterna. Det gäller till exempel samarbete, öppenhet, tillit 
och respekt för det politiska spelets regler.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunfullmäktige bifaller motionens intentioner 
och ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en demokratidag kan utformas så att fokus är på att 
förankra och försvara demokratin. 
 
Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef  
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§ 188 Dnr 2021-00430 
Remittering av motion från Eva Borg (S) m.fl. om demokratidagar 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunstyrelsens 
förvaltning för besvarande. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Lars Eriksson (S) 
har inkommit med en motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur 
Demokratidagar skulle kunna anordnas årligen i Kungsbacka. 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 april 2021 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2021-04-13, § 61 
Motion från Eva Borg (S) m.fl., 2021-04-01 

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, kanslienheten 
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§ 61 Dnr 2021-00430 
Anmälan av motion från Eva Borg (S) m.fl. om demokratidagar 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Lars Eriksson (S) 
har inkommit med en motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur 
Demokratidagar skulle kunna anordnas årligen i Kungsbacka. 

Beslutsunderlag 
Motion från Eva Borg (S) m.fl., 2021-04-01 

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 



Motion till Kommunfullmäktige Den 1 april 2021 

Demokratidag 
För ett hundra år sedan, den 26 januari 1921, togs det slutgiltiga beslutet i riksdagens 

andrakammarsal som innebar att kvinnor och män nu kunde rösta tillsammans för första gången. 

Vi kan idag glädja oss åt att vårt demokratiska styrelseskick fyller ett sekel men det är en kort tid i 

vår känsliga världshistoria. Demokratin är ung och demokratin är skör. 

Vi ser idag en fortsatt tillbakagång av demokratin i världen och det är en situation som är 

beklaglig och på sikt illavarslande. Ett exempel är den ledande demokratin i världen, USA, som 

stadigt har fallit i mätningar under flera år. 

Attacken på USAs kongress den 6 januari 2021 och den allvarliga situationen som uppstod har 

blivit en påminnelse om demokratins skörhet men också det faktiska behovet av att gemensamt 

värna om dess principer och ideal samt vårda dess strukturer. Vi behöver gemensamt agera och 

uppmärksamma demokratin för att reflektera men också inspirera varandra kring demokratins 

kraft, förmåga och potential. Vi måste lyfta demokratin, belysa den och föra en dialog kring hur 

vi stärker styrelseskicket som är hjärtat av vårt gemensamma samhällskontrakt. 

En viktig aspekt är att lyfta en speciell dag på året då vi tillsammans engagerar Kungsbackas 

kommun och gör vårt yttersta för att lyfta goda exempel kring hur vi jobbar och kan jobba med 

demokrati, berättar vad demokratin betyder för oss och vad den gör för oss som människor i ett 

fritt samhälle där vi tar ett gemensamt ansvar för vår samhällsutveckling. 

Vi behöver engagera både offentlig och privat sektor i denna process. Våra unga såväl som våra 

äldre behöver vara med och ha en dialog om demokratin och likaså alla andra samhälls

medborgare som kommunen bedriver välfard för och kommer i kontakt med. Förtroendevalda 

måste också kliva fram och förespråka de demokratiska värden som vårt samhälle vilar på. 

Tillsammans kan vi stärka ideerna och ge demokratin en egen dag då vi tillsammans reflekterar 

över det som vi måste värdesätta och värna om. 

Socialdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige 

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta utreda hur Demokratidagar skulle kunna 

anordnas årligen i Kungsbacka 

Idegivare till motionen Ermin Skoric 
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Inledning 

All kunskap är provisorisk. Nya kunskaper måste påverka de demokratiska formerna. Också 

samhällsbyggandet bör vara experimentellt och influeras av en löpande debatt. Detta synsätt har 

präglat utredningen. Denna utredning: 

1. Är en redogörelse för tillståndet i demokratin  

2. Är en samling förslag, bedömningar och rekommendationer för hur demokratin kan 

utvecklas och förstärkas 

3. Vill att den fortsatta debatten tar vid där utredningen slutar och att den ska handla om 

hur fler ska få vara med och forma framtiden 

Fokus 1. Mellanvalsdemokrati med utredningsdirektivets centrala begrepp; 

politiskt inflytande, delaktighet och representation 

 2. Stimulera till offentliga samtal om demokratins former och 

demokratins tillstånd 

Två former 1. Möjligheten att utöva inflytande som förtroendevald inom ramen för 

de representativa beslutsformerna 

2. Möjligheten att som enskild individ eller tillsammans med andra 

påverka politiska beslutsfattare mellan valen (t.ex. folkomröstning, 

medborgarförslag, medborgardialog, remissvar, demonstrationer, 

mediekampanjer, namninsamlingar, direkta politikerkontakter) 

Vad ska belysas 1. Om de förtroendevalda avspeglar befolkningssammansättningen 

utifrån kön, bakgrund, ålder och funktionsförmåga 

 2. Ungas politiska representation, delaktighet och inflytande 

Fyra delmål  1. Högt och jämlikt valdeltagande – valdeltagande måste främjas 

 2. Vital representativ demokrati – skapa goda villkor för de 

förtroendevalda, avspegla befolkningens sammansättning 

3. Alla individers lika och goda förutsättningar att delta, påverka och få 

insyn i det politiska beslutfattandet mellan valen – främja och 

underlätta individers engagemang, underhålla, stärka och informera om 

vilka påverkanskanaler som finns 

4. Medvetenheten om demokratiska grundläggande värderingar och ett 

samhälle motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism 
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Del 1 Redogörelse för tillståndet i demokratin  

Ett demokratiskt styre förutsätter att det finns en ömsesidig respekt mellan människor, oavsett om 
de är överens eller inte. En demokratisk individ tar ständigt ansvar för demokratin i sitt sätt att 
relatera till sina medmänniskor och myndigheter samt i sitt sätt att uppfostra sina barn.  Ett 
demokratiskt styre måste vila på en demokratisk kultur.  
 
Politiskt deltagande är en mänsklig rättighet. Politisk jämlikhet är en grundläggande princip i vår 

demokrati. Det demokratiska deltagandet ger möjlighet till inflytande samt stärker det sociala 

kapitalet och skapar en ömsesidig tillit i samhället. 

Demokratins grundläggande principer är respekten för alla människors lika värde och den enskilda 
människans frihet och värdighet. Kriterier för demokrati: 
 

1. Möjligheter till effektivt deltagande 
2. Politisk jämlikhet ska prägla beslutsprocesserna 
3. Medborgarna ska ha information och kunskap för att kunna fatta väl övervägda beslut 
4. Medborgarna eller företrädarna ska ha makt över dagordningen 
5. Ingen medborgare som permanent lyder under lagarna bör vara exkluderad från att delta 

 

Europa står inför den värsta demokratikrisen sedan det kalla kriget. Demokratin är globalt sett på 

tillbakagång. Den arabiska våren resulterade inte i demokratisering utan i instabilitet och våld. 

Bakslagen kan förklaras med urholkade statsmakter. Bara stabila institutioner kan bygga stat och 

rättssystem 

Demokratin måste vara hållbar. Det betyder starka offentliga institutioner som kan fatta beslut 

effektivt, rättssäkert och transparent. Det förutsätter att medborgarna har förtroende för 

institutioner och procedurer, att de är engagerade och upplever att de kan påverka. Det förutsätter 

också att mänskliga rättigheter respekteras. Det finns tillfällen när mänskliga rättigheter kolliderar, 

t.ex. åsiktsuttryck mot människovärdet eller avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen.  

Inom demokratins grundläggande principer är dess former föränderliga. Rösträtten har utvidgats, 

röstningsförfarandet förenklats och möjligheter till direkt deltagande i det politiska beslutsfattandet 

har införts. Detta är en följd av de samhällsförändringar som ägt rum. Sådana samhällsförändringar 

rör t.ex. kunskapsnivån i samhället, teknikens möjligheter, den demografiska utvecklingen, 

ekonomiutvecklingen och befolkningens värderingar. Mot denna bakgrund är det viktigt att konstant 

föra ett offentligt samtal om demokratins former. Sådana samtal kan t.ex. röra hur individens rätt till 

inflytande balanseras mot andra medborgerliga rättigheter eller hur värdet av inflytande ska ställas 

mot andra samhällsvärden såsom säkerhet, ekonomisk tillväxt eller ekologisk hållbarhet. 

Att det är fyra år mellan valen gör att andra former för politisk påverkan blir viktiga. Den digitala 

tillvaron för fakta, beslutsprocesser och debatt närmare människor. Krav reses på ökade kanaler för 

påverkan. De politiska partierna har förändrats och försvagats och har inte lika bred förankring som 

tidigare. Detta motiverar för att vägar för politiskt inflytande vid sidan av partierna och de allmänna 

valen öppnas. Det globaliserade informationssamhället har skapat nya samverkans- och organisa-

tionsformer som bör få genomslag i det offentliga beslutsfattandet. 



4 
 

Utredningens centrala begrepp är inflytande, delaktighet och representativitet. 

Om hållbar demokrati och påverkan på demokratin 

De västliga demokratiernas framgång beror på att de har lyckats förena välstånd, social samman-

hållning, rättssäkerhet och politisk frihet. Dessa värden kan komma i konflikt med varandra. Det 

gäller främst social sammanhållning kontra ekonomisk frihet men också att krav kan resas på ett mer 

auktoritärt styre för att klara av ett resolut beslutsfattande i en mer komplicerad och dramatisk 

omvärld.  

Den industrialiserade demokratins dilemma är den globaliserade ekonomin. För att förbli 

konkurrenskraftiga måste demokratierna vidta åtgärder som stärker sammanhållningen i samhället.  

Globala samhällsförändringar påverkar förutsättningarna för demokratin. Effekterna av 

digitalisering, starkare internationalisering, demografiska förändringar och klimathotet kommer att 

medföra mer djupgående samhällsförändringar än vad vi bevittnat sedan andra världskrigets slut. 

Lägre transportkostnader och ej platsbunden produktion i samma utsträckning som tidigare och en 

globaliserad finansmarknad påverkar Sverige. Vissa förändringar kommer att påverka demokratin 

direkt medan andra indirekt och på längre sikt.  

 Vi kommer att behöva fatta svåra beslut om fördelning av resurser. Att med demokratins 

mekanismer skapa konsensus bakom beslut som är nödvändiga för samhällets långsiktiga 

hållbarhet och utveckling är en utmaning för hela vårt samhälle, inte bara politiken. 

 

 Internationaliseringen av ekonomierna innebär att ländernas komparativa fördelar inte 

längre handlar om råvaror och geografisk belägenhet utan i högre grad om kunskapsnivå och 

kultur. Låg korruption, bra genomsnittlig kunskapsnivå, en tradition av internationalisering, 

låg konfliktnivå på arbetsmarknaden och i politiken är Sveriges fördelar. 

 

 Globaliseringen påverkar maktrelationerna i samhället, i synnerhet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare, vilket påverkar demokratin som sådan. 

 

 En utredning bör tillsättas för att sammanställa hur maktförhållandena i Sverige har 

förändrats sedan millenniumskiftet. Utredningen bör också göra en analys av hur digitali-

sering, internationalisering, demografin och klimathotet kan påverka maktrelationerna i 

samhället på längre sikt. Syftet är att bidra med bättre beslutsunderlag för att fatta lång-

siktiga och ändamålsenliga beslut och för att bidra till en hållbar demokrati. Utredningen ska 

vara fristående och oberoende och ska inte lämna något förslag utan utföras som ett 

forskningsuppdrag. 

När nationsgränserna suddas ut måste demokratins former analyseras. Med ett allt mer överstatligt 

beslutsfattande är viktigt att se hur icke-statliga organisationer (NGO:s) och andra transnationella 

organisationer skapar inflytande. T.ex. FN har fått en svagare roll globalt samtidigt som organisatio-

ner med oklara mandat och utan politisk förankring eller demokratiska ambitioner fått större 

betydelse. 
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Svag framtidstro hos unga tillsammans med oförmåga hos politiska ledare att skapa en ideologisk 

berättelse som samhället som helhet kan ansluta sig till ger utrymme för en politik som grundar sig 

på känslor snarare än lösningar på verkliga samhällsproblem. 

De demokratiska institutionerna i Sverige har fått mindre möjligheter än tidigare att kunna fatta 

beslut som får reellt genomslag.  

Det starka kommunala självstyret vilar på en lång tradition av att ta lokalt ansvar. Under senare tid 

har decentraliseringstrenden avtagit. Självstyret har förändrats och följande betonas. 

1. Likvärdighet för alla medborgare. Avvägning mellan nationella övergripande mål och 

öppenhet för lokala lösningar 

2. Rättighetslagstiftningen har lett till begränsningar av kommunens beslutanderätt 

3. Ca 60 % av de kommunala frågorna i fullmäktige har EU-anknytning 

 

 EU är i detta sammanhang en aktör som kan värna om de europeiska ländernas inflytande i 

den globala ekonomin och samtidigt verka för att demokratins grundläggande principer 

upprätthålls i Europa. Det är dock viktigt att insynen i och ansvarsutkrävandet av EU stärks. 

Utredningen berör inte frågor om EU och demokratin. En utredning (Ju 2014:20) har till uppgift att 

undersöka hur organisationer och individer i det svenska samhället kan få bättre kunskap om och 

möjligheter till insyn, delaktighet och inflytande när det gäller frågor som beslutas av EU. 

Den säkerhetspolitiska situationen är mer komplex nu än år 2000. Motsättningarna har ökat globalt 

och respekten för mänskliga rättigheter har försvagats. Attentat med extremistiska förtecken innebär 

påfrestningar på demokratin. Rysslands utveckling till en auktoritär stat med militära ambitioner 

oroar.  Inkomstskillnaderna i världen ökar kraftigt, trots den globala välfärdsökningen och minskande 

fattigdomen. Detta får effekter för Sverige och Europa. Välfärdsstaten utsätts för nya utmaningar 

som ger upphov till frågor om identitet, solidaritet och sammanhållning. 

 Den demokrati som inte förmår att bidra till människors trygghet inbjuder till extremism 

och auktoritära lösningar  

 Attentat utmanar det öppna samhället och skapar polarisering och intolerans. En sådan 

utveckling är en grogrund för främlingsfientliga eller extremrörelser. Detta är ett hot mot 

demokratin. 

 Det kan påverka demokratin om grundläggande rättigheter ifrågasätts och nya ideologiska 

skiljelinjer uppstår i politiken. 

 En utgångspunkt måste vara att de grundläggande principerna i demokratin och de 

mänskliga rättigheterna inte får kränkas till förmån för den nationella säkerheten. 

Demokratin i Sverige är stark men den politiska ojämlikheten ökar. Klyftan mellan de som deltar 

och de som inte deltar har vidgats (inom civilsamhällets organisationer eller politiska partier). De som 

inte deltar har lägre utbildning, lägre inkomst och en svagare förankring på arbetsmarknaden än de 

som deltar. Segregation inom bostad, skola, fritid.  

Inkomstskillnaderna i Sverige växer snabbast i Europa (inkomst av kapital + låg löneutveckling för 

lågkvalificerade jobb). Urbaniseringen i Sverige ligger på topp i Europa liksom invandringen per 

capita. Samtidigt är svenskarna mest positiva till invandring i Europa. Sverige är i ett internationellt 
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perspektiv ett tolerant och socialt sammanhållet samhälle. Invandringen kan bidra till att lösa 

generationsskiftet.  Invandringen (1,6 miljoner utrikesfödda) har bidragit till Sveriges ekonomiska 

tillväxt. Sverige är därför bättre rustad i den globala ekonomin än flera andra EU-länder. 

 Avgörande för om invandringen ska leda till fortsatt ekonomisk utveckling är etableringen 

av nyanlända invandrare på arbetsmarknaden. Betydelsen av detta samt att bryta 

bostadssegregationen kan inte övervärderas. Samtidigt kommer inom 20 år ca 50 % av 

dagens jobb att försvinna på grund av t.ex. robotisering. 

 Ökade sociala klyftor ger svagare demokratisk underbyggnad 

 Stor ekonomisk ojämlikhet har varit svår att förena med en stabil demokrati eftersom det 

är svårt att få en stark social sammanhållning i sådana samhällen 

Jämställda samhällen har en bättre  

 Ekonomisk tillväxt och är mer stabila  

 Våld och acceptans för våld avtar ju mer jämställt ett samhälle är 

Medierna har tidigare bidragit till att skapa gemensamma nationella referensramar. Demokrati 

förutsätter fria och självständiga medier. Nyhetsmedier är nu mer utsatta för PR av s.k. policyprofes-

sionella. Kommuner har anställt fler kommunikatörer, vilket gör att den information och de budskap 

som förmedlas blir mer påverkad av politisk styrning.  Politiken är medialiserad, dvs. anpassad till och 

påverkad av medierna. Allt fler tar in nyheter digitalt och det talas om en förestående tidningsdöd. 

Internet och sociala medier kan göra det enklare för människor att isolera sig från information som 

de inte håller med om och kan därför bidra till att forma parallella informationsstrukturer.  

 Medialiseringen, den snabba beslutsgången och de allt mer komplexa besluten har gjort 

politikerrollen mer krävande.  

 De nya generationerna kommer inte att exponeras av samma nyhetskällor och socialiseras 

in i en norm att följa nyheterna. Gruppen nyhetsundvikare kommer att växa. De får sämre 

kunskap om politik, svagare incitament till att intressera sig och delta i demokratins 

processer. Det kan skapa polarisering och skillnader i verklighetsuppfattningar.  

Demokratiseringen av sanningen, dvs. när alla röster blandas, ansiktslösa med identifierade, 

verifierade uppgifter med overifierade, då blir det svårt för medborgarna att särskilja fakta från 

rykten, oberoende rapportering från desinformation eller ren propaganda. (Ur Medieborgarna & 

medierna (SOU 2015:94) om att främja möjligheterna för allmänheten att ta del av journalistik som 

präglas av mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning, oavsett var i Sverige man 

bor.) 

Den svenska konsensuskulturen, med starka gemensamma värderingar håller på att förändras. Det 

senaste valet visar på en politisk polarisering som tar sig uttryck i identitetskonflikt snarare än i en-

bart ideologiska motsättningar.  

 Gemensamma mötesplatser har försvunnit och till viss del ersatts med digitala 

mötesplatser.  Detta kan försvåra det demokratiska samtalet och underminera 

konsenskulturen. 
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Det finns tendenser till substrukturer där den vanliga rättsordningen inte fungerar utan tas över av 

informella nätverk eller kriminella grupper.  

 Det är nödvändigt för demokratin att rättssamhället kan upprätthållas i hela landet. 

Våld, hot och trakasserier mot förtroendevalda kan ha haft effekt på demokratin då en av fyra 

förtroendevalda uppger att de har censurerat sig själva på grund av rädsla för trakasserier. 

Samhällsförändringarna bidrar till att de angelägenheter som kommunerna ska förvalta har blivit 

mer komplexa. Kommunerna kommer att få svårt att klara detta på egen hand. 

1. Konsekvenserna av klimatförändringarna är den största övergripande utmaningen 

2. Den ekonomiska utvecklingen 

3. Svårigheter att finansiera den offentliga verksamheten 

4. Skapa full sysselsättning (50 % av dagens jobb är borta inom 20 år)  

5. Demografiska förändringar (invandring, åldrande befolkning) 

6. Kraftig urbanisering 

De gemensamma ansträngningarna för att klara utmaningarna får inte innebära en försvagning av 

den lokala demokratin.  

Klimathotet kommer att innebära svåra avvägningar mellan olika välfärdsbehov, vilket är en stor 

utmaning för demokratin. Konsekvenserna av klimathotet kan bli en grogrund för politisk oro och 

instabilitet   

Andra utredningar och rapporter 

Det sjunkande antalet partimedlemmar och demokratin – forskarrapport (SOU 2015:96)   

Det förstärkta folkinitiativet (SKL) 

http://skl.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning/forstarktfolki

nitiativfolkomrostning.367.html 

Demokratiutredningen (SOU 2000:1) 

Maktutredningen (SOU 1990:44) 

Medieborgarna & medierna (SOU 2015:94), delbetänkande. Direktiv Ku 2015:01 

Utredningen om delaktighet i EU (Ju 2014:20) – pågående 

Digitaliseringskommissionen (SOU 2015:28) 

Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)  
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Del 2a Utredningens förslag  

Ändringar i kommunallagen 
 
Att i huvudsak träda i kraft den 1 juli 2017. Ändringar som rör de förtroendevalda och deras 
uppdrag, den 1 januari 2019.  
  

         

  

 Ny paragraf. Nytt mål för demokratipolitiken.  Det demokratiska styrelseskicket måste vara 

långsiktigt hållbart. Ett beslutsfattande som strävar efter att möta de önskemål som uttrycks 

för dagen ger på lång sikt ofta negativa konsekvenser för miljön och det ekonomiska 

välståndet. Det måste därför vara tydligt för medborgarna när och i vilka frågor som samråd 

hålls eller har en medborgardialog, hur detta ska ske, platsen i beredningsprocessen, till vilka 

dialogen riktar sig samt vilka möjligheter till påverkan detta ger. Fullmäktige ska ta fram 

riktlinjer eller principer för inför vilka beslut som medborgarna (medlemmarna) ska få 

framföra synpunkter och hur dialog ska genomföras. Digital teknik ska användas så mycket 

som möjligt, resultatet återkopplas. 

- Fullmäktige ska verka för att medlemmarna har förutsättningar att delta och framföra 

sina synpunkter inför beslut. (KL 3:9a – demokratisk princip) 

 Valbarhet. Möjlighet att behålla uppdrag efter flytt från kommunen. Under förra 

mandatperioden lämnade var femte förtroendevald sitt uppdrag i förtid. Var tredje berodde 

på flytt från kommunen och det gällde särskilt de unga.   

- Fullmäktige får besluta att den förtroendevalda får ha kvar sina uppdrag återstoden av 

mandatperioden (KL 4:8). 

 Ny paragraf. Förtroendevalda  ska i vissa fall kunna vara sjuk- eller föräldraledig från 

uppdraget under någon period.  

- Fullmäktige ska kunna tillsätta en ersättare under ledigheten (KL 4:15 b) 

 Ny paragraf. Målsättning om att stävja hot och våld mot förtroendevalda. Kvinnor i politiken 

är mer utsatta för hot, våld och trakasserier än män. 

- Kommunen ska verka för att de förtroendevalda ska kunna fullgöra sina uppdrag under 

trygga och säkra former (KL 4:15 c,– demokratisk princip) 

 Fullmäktige bör med jämna mellanrum arrangera debatter utan samband med ordinarie 

ärendehantering vid ett sammanträde (KL 5:7 ) 

 Folkinitiativ. Ärende om att hålla folkomröstning.  Det ska kunna lämnas och stödjas på 

internet (KL 5:23 a).  

 Ny paragraf. Folkmotion.  Ett nytt demokrativerktyg. Den ska kunna lämnas och stödjas på 

internet (KL 5:23 b) 

 Delegering av beslutanderätt. Fullmäktige kan delegera till styrelsen eller nämnd att besluta 

i ärende som väckts genom folkmotion, utom i fall som avses i KL. 3:9 a §. (KL 5:25) 

 Beredning av folkmotion ska ske så att fullmäktige kan besluta inom ett år. Medborgar-

förslag har utgått och ersatts med folkmotion (KL 5:33) 

 Fullmäktiges arbetsordning. En punkt om folkmotion har införts (KL 5:64) 
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 Närvarorätt vid sammaträde. Medborgarförslag har utgått och ersatts med folkmotion (KL 

6:19 a) 

 Handläggning av ärende som väckts genom folkmotion. Medborgarförslag har utgått och 

ersatts med folkmotion (KL 6:27 a) 

 Delegeringsförbud. Medborgarförslag har utgått och ersatts med folkmotion (KL 6:34) 

 Övergångsbestämmelser om medborgarförslag. 

Förslag till ny, tillfällig lag (1 juli 2017-2022) 

 Ungas delaktighet och inflytande. Förslag till lag om försöksverksamhet med sänkt 

rösträttsålder vid kommunala val och kommunala folkomröstningar. Försöksverksamhet 

med sänkt rösträttsålder till 16 år vid valen 2018 och 2022. 

Del 2 b Utredningens bedömningar och rekommendationer 

 De politiska partierna är inte i kris. Medlemsutvecklingen är inte längre negativ. Men 

partierna har ett demokratiproblem eftersom lågutbildade, personer med 

arbetarklassbakgrund, utrikesfödda, unga och kvinnor är underrepresenterade bland 

medlemmarna.  

- Partierna måste söka medlemmar bl.a. utanför de redan aktivas nätverk och geografiska 

områden.  

 Partierna professionaliseras. Eftersom professionella idéutvecklare anlitas, kan det leda till 

att medlemmarnas möjlighet att delta i idéutveckling minskar. Kan driva bort politiken från 

väljarnas verklighet. Partierna är fokuserade på opinioner och åsikter och blir mer mottagliga 

för budskap från t.ex. PR-byråer via medierna.  

- Partierna måste reformera sina organisationer 

 Folkmotion till riksdagen. Ska kunna stödjas över internet. Resursstarka organisationers 

övertag i opinionsbildningen skulle kunna vägas upp. 

 Riksdagsledamöter ska ha goda förutsättningar till kommunikation med medborgarna 

- Det finns skäl att se över ledamotsstödet och se om delar av detta kan knytas till 

kansliresurser i ledamotens valkrets.  

 Den sociala representationen.  Män är överrepresenterade i de politiska församlingarna 

jämfört med kvinnor, utrikesfödda och unga. Social representativitet är en rättvisefråga och 

en fråga för demokratins legitimitet. 

- Partierna bör ha som princip att alltid nominera två kandidater till poster: en kvinna och en 

man.  

 Delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning.  Personer med 
funktionsnedsättning är något mindre delaktiga i demokration än den övriga befolkningen. 
Bristande tillgänglighet utgör ett fortsatt hinder. 

- Rätt till personlig assistans för politiskt förtroendeuppdra. Kommunen bör inrätta ett 
funktionshinderråd som ges reella möjligheter till inflytande med egna reglementen. 
Demokratisk delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning ska utgöra ett 
eget mål i funktionshindersstrategin  

 Fullmäktige har en svag ställning.  Det har skett en maktförskjutning från fullmäktige och 

fritidspolitiker till ledamöter och ordföranden i kommunstyrelsen. Beredning sker utanför de 

formella institutionerna.  
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- Fullmäktige bör utarbeta en praxis för den interna granskningen av maktutövningen i 

kommunen. Uppdragsbeskrivningar för att förtydliga rollfördelning mellan olika 

förtroendevald, särskilt ordförandena i styrelse och nämnder. Det är rimligt från ett 

medborgarperspektiv att kräva att fullmäktige klargör vilka funktioner dessa förtroendevalda 

har i den lokala demokratin. För att motverka elitism och maktkoncentration är det 

nödvändigt att verka för en ökad omsättning av de kommunala förtroendeuppdragen. 

- Fullmäktige och partierna bör internt överväga hur länge en förtroendevald kan inneha ett 

tyngre uppdrag. 

 Förtroendevaldas ekonomiska villkor ska inte vara ett hinder för uppdrag. 
- Ersättningen för inkomstbortfall ska vara skälig och täcka alla delar av inkomsten. 

 Villkoren för förtroendeuppdragen måste anpassas så att det går att ägna sig åt 

förtroendeuppdrag och samtidigt ha ett heltidsarbete och familj.  

- Det krävs en ny möteskultur, stopptider kan tillämpas och ett deltagande på distans. 

Barntillsyn och generösa regler för barnomsorg i samband med politiska möten i 

kommunen. 

 Ungas delaktighet och inflytande. Det politiska intresset är starkt bland unga men en stor 

del unga känner sig inte delaktiga i samhället och är underrepresenterade. 

- Policy eller handlingsplan för den lokala ungdomspolitiken bör antas av kommunen om 

hur ungas perspektiv ska tillgodoses. Bjuda in unga till brett deltagande i den lokala 

demokratin. 

 Skolan har ett demokratiuppdrag. Kunskaper om hur kommuner fungerar och om 

medborgerligt inflytande i det politiska beslutsfattandet bör öka bland skolelever. Skolan bör 

i högre utsträckning samverka med förvaltningen i kommunen och träffa partiföreträdare på 

lokal nivå.  

- Den lokala demokratins funktionssätt ska ingå i det nationella 

skolutvecklingsprogrammet. 

-             
            

Del 3 Fortsatt debatt som handlar om hur fler ska få vara med och forma 

framtiden 

All kunskap är provisorisk.  

Det gör att nya kunskaper måste påverka de demokratiska formerna. Också 

samhällsbyggandet bör vara experimentellt och influeras av en löpande debatt. 

Genom förnyelse och gradvisa förändringar av spelreglerna kan demokratin göras mer 

relevant för sin samtid. I de fall de demokratiska spelreglerna ska ändras måste det göra med 

försiktighet och utifrån politisk samsyn.  

 

”Framtiden rasar över oss och samtiden blir snabbt en del av 
det förflutna” 
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§ 285 Dnr 2020-00846 
Svar på motion från Clas Rosander (MP) m.fl. om mänskligare 
budgetering 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att förebyggande arbete är 
en del i nämndernas ordinarie verksamhet och därmed hanteras inom beslutad 
budgetram. Resultatfonder möjliggör att nämnderna kan ta med överskott och 
underskott samt ombudgetera pågående projekt till kommande år. Vidare är Ett 
Kungsbacka principiellt förhållningssätt enligt Kommunbudgeten, vilket innebär att 
nämnderna förutsätts samverka inom alla områden, något det också finns många 
goda exempel på. 

Sammanfattning av ärendet 
Clas Rosander (MP) och Elisabeth Sahlsten (MP) har i en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 6 oktober 2020 föreslagit att kommunen ska utveckla 
budgetarbetet så att mänskligt förebyggande arbete får ett mer rättvisande värde än 
vad som enbart är möjligt med en ettårsbudget och krav på balansering över 
treårsperioder. 

Motionärerna föreslår också att kommunen ska utveckla verksamheterna så att 
kommunen fungerar mer sömlöst mellan nämnderna så att förebyggande arbete, 
oavsett om det utförs i egen regi eller av föreningar och företag, inte bollas runt 
mellan olika nämnder. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05, § 349 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 307 
Kommunfullmäktige 2020-10-06, § 131 
Motion från Clas Rosander m.fl., 2020-10-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Losman (MP) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans (MP) yrkande. 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans 
(MP) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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§ 349 Dnr 2020-00846 
Svar på motion från Maria Losman (MP) m.fl. om mänskligare 
budgetering 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att förebyggande arbete är 
en del i nämndernas ordinarie verksamhet och därmed hanteras inom beslutad 
budgetram. Resultatfonder möjliggör att nämnderna kan ta med överskott och 
underskott samt ombudgetera pågående projekt till kommande år. Vidare är Ett 
Kungsbacka principiellt förhållningssätt enligt Kommunbudgeten, vilket innebär att 
nämnderna förutsätts samverka inom alla områden, något det också finns många 
goda exempel på. 

Sammanfattning av ärendet 
Clas Rosander (MP), Maria Losman (MP), Elisabeth Sahlsten (MP) och Jan Riise 
(MP) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 6 oktober 2020 
föreslagit att kommunen ska utveckla budgetarbetet så att mänskligt förebyggande 
arbete får ett mer rättvisande värde än vad som enbart är möjligt med en ettårsbudget 
och krav på balansering över treårsperioder. 

Motionärerna föreslår också att kommunen ska utveckla verksamheterna så att 
kommunen fungerar mer sömlöst mellan nämnderna så att förebyggande arbete, 
oavsett om det utförs i egen regi eller av föreningar och företag, inte bollas runt 
mellan olika nämnder. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10 § 307 
Kommunfullmäktige 2020-10-06 § 131 
Motion från Maria Losman, Clas Rosander, Elisabeth Sahlsten, Jan Riise (MP), 
2020-10-05 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Svar på motion från Clas Rosander (MP) m.fl. om mänskligare budgetering  
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att förebyggande arbete är en del i 
nämndernas ordinarie verksamhet och därmed hanteras inom beslutad budgetram. Resultatfonder 
möjliggör att nämnderna kan ta med överskott och underskott samt ombudgetera pågående projekt till 
kommande år. Vidare är Ett Kungsbacka principiellt förhållningssätt enligt Kommunbudgeten, vilket 
innebär att nämnderna förutsätts samverka inom alla områden, något det också finns många goda 
exempel på. 

Sammanfattning av ärendet 
Clas Rosander (MP), Maria Losman (MP), Elisabeth Sahlsten (MP) och Jan Riise (MP) har i en 
motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 6 oktober 2020 föreslagit att kommunen ska utveckla 
budgetarbetet så att mänskligt förebyggande arbete får ett mer rättvisande värde än vad som enbart är 
möjligt med en ettårsbudget och krav på balansering över treårsperioder. 

Motionärerna föreslår också att kommunen ska utveckla verksamheterna så att kommunen fungerar 
mer sömlöst mellan nämnderna så att förebyggande arbete, oavsett om det utförs i egen regi eller av 
föreningar och företag, inte bollas runt mellan olika nämnder. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10 § 307 
Kommunfullmäktige 2020-10-06 § 131 
Motion från Maria Losman, Clas Rosander, Elisabeth Sahlsten, Jan Riise (MP), 2020-10-05 

Beskrivning av ärendet 
Maria Losman (MP), Clas Rosander (MP), Elisabeth Sahlsten (MP) och Jan Riise (MP) har i en 
motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 6 oktober 2020 föreslagit att kommunen ska utveckla 
budgetarbetet så att mänskligt förebyggande arbete får ett mer rättvisande värde än vad som enbart är 
möjligt med ettårsbudgetar och krav på balansering över treårsperioder. 

0 
Kungsbacka 
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Motionärerna föreslår också att kommunen ska utveckla verksamheterna så att kommunen fungerar 
mer sömlöst mellan nämnderna så att förebyggande arbete, oavsett om det utförs i egen regi eller av 
föreningar och företag, inte bollas runt mellan olika nämnder. 

Främjande, förebyggande och tidiga insatser 
Främjande arbete är insatser som gynnar alla oavsett utgångsläge och som görs för att stärka och 
bibehålla det som fungerar. Förebyggande arbete är inriktat på att undvika att problem uppstår där det 
finns risker. Vid tidiga insatser har problemet redan uppstått och ska åtgärdas eller dämpas. Man 
brukar exempelvis tala om att främja hälsa och förebygga ohälsa, medan en tidig insats/åtgärd sätts in 
då ohälsan uppstått.  

Främjande och förebyggande arbete liksom tidiga insatser är något som ständigt pågår inom 
kommunens ordinarie verksamhet. Det är en del i nämndernas grunduppdrag. Skolans verksamhet är 
sannolikt det bästa exemplet på det, då en av de viktigaste faktorerna för god hälsa är att klara skolan. 
Även socialtjänstens arbete liksom folkhälsoarbete i stort har fokus på främjande och förebyggande 
arbete. 

Sociala investeringar 
Problemet med beräkningsmodeller för dessa typer av insatser är att de spänner över långa tidsperioder 
och involverar en rad olika samhällsaktörer. Det som investeras idag kan ge effekt i form av minskade 
kostnader långt fram i tiden. Det kanske inte ens är samma aktör som har gjort investeringen som kan 
räkna hem investeringen.  

Insatser som förväntas ge bättre utfall för målgruppen och samtidigt leda till minskade 
samhällsekonomiska kostnader än ordinarie arbetssätt kallas ofta sociala investeringar. Sambandet 
mellan insats och förbättrade resultat ska underbyggas av beprövad erfarenhet och evidens.1 

Rådet för kommunal redovisning (RKR) är dock mycket tydliga med att detta redovisningsmässigt inte 
handlar om investeringar, det vill säga att tillgången kan aktiveras och sedan skrivas av. En 
förutsättning för det är att tillgången ägs, något man har kontroll över och i princip kan säljas om man 
så önskar. Sociala investeringar handlar om ekonomistyrning och påverkar inte den externa 
redovisningens resultat- och balansräkning.2  

Ungefär hälften av landets 290 kommuner och 20 regioner arbetar med sociala investeringar på något 
sätt. Sociala investeringar är både ett perspektiv och konkreta insatser för verksamhetsförbättring. 
Perspektivet kompletterar och utmanar rådande synsätt att resurser för välfärdstjänster ses som 
kostnader snarare än som investeringar i humankapital. I 70 kommuner och fem regioner pågår ett 
småskaligt experimenterande med avsättning av specifika medel för sociala investeringar, ibland 
kallade sociala investeringsfonder. 

                                                
1 ”Vad är sociala investeringar”, Sveriges kommuner och Landsting (SKL) 2015 
2 ”Sociala investeringar och redovisningen”, RKR artikel publicerad i Kommunal ekonomi #6 2012  
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Författarna till eso-rapporten3 om sociala investeringar menar att det behövs en bättre balans mellan 
akuta och långsiktiga insatser i offentlig verksamhet. En av slutsatserna i rapporten är att redovisnings- 
och budgeteringsprinciper för förebyggande och långsiktiga åtgärder måste bli tydligare. En annan 
slutsats är att statens intresse för sociala investeringar borde öka, givet att framgångsrika proaktiva 
åtgärder kan leda till lägre kostnader på sikt.4 

Sociala investeringar skulle kunna vara ett av verktygen för innovation och omställning av offentlig 
sektor, men då behöver staten bland annat: 

- Skifta perspektiv från uppföljning av aktiviteter till effekter 
- Inrätta nationellt kompetenscenter som stödjer kommuner och regioner i evidensbaserade metoder 

och utvärdering 
- Klargöra kommunernas och regionernas möjligheter att avsätta medel och disponera positiva 

ekonomiska resultat i sociala investeringar. Idag råder både otydligheter och olika uppfattningar 
om förutsättningarna för att budgetera och redovisa sociala investeringar i förhållande till 
kommunallagens praxis. 

Intresset för sociala investeringar ökar inte bara i kommuner utan även i finanssektorn. Nachemson-
Ekwall rekommenderar i en rapport5 bland annat att 

- Regeringen behöver… ta fram tydliga sociala mål för Agenda 2030, att driva på frågan om att 

utveckla plattformar för samskapande och att bidra till att det byggs upp ett nationellt center för 
effektmätning.  

- Kommuner och regioner behöver enas för att utveckla modeller för samarbeten över 
förvaltningsgränser och med externa aktörer, privata såväl som idéburna. Därtill behöver de avsätta 
resurser för att mäta och följa upp sociala insatser.  

RISE6 konstaterar att det är svårt för en kommun eller region att på egen hand initiera, bygga upp, 
genomföra och inte minst utvärdera en långsiktig social investering. Vinsten av exempelvis långsiktiga 
kommunala satsningar avsedda att förebygga psykisk ohälsa tillfaller ofta i slutänden regionerna. 
Eftersom alla måste hålla sina budgetar finns det därför ett behov av nationellt stöd. RISE har 
utvecklat en utfallsmodell för nationellt stöd, som de tillsammans med Sveriges Kommuner och 
Regioner, SKR, presenterade för tjänstemannarepresentanter för departementen våren 2021. 

                                                
3 Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi. En självständig kommitté under Finansdepartementet. ESO:s studier är politiskt 
oberoende och kvaliteten säkerställs genom väl underbyggd forskning samt omfattande granskning. 
4 ”2020:1 Med framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala investeringar”, Anna Balkfors, Tomas Bokström och Tapio Salonen, 2020 
5 ”Sociala obligationer, Verktyg för en inkluderande omställning”, Sophie Nachemson-Ekwall för Global Utveckling, 2020 
6 RISE: Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner 
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Styrning & Budget i Kungsbacka 
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år upprätta en budget för nästa kalenderår med en plan för 
de två efterföljande åren. Det är upp till politiker och tjänstepersoner att utforma sin styrmodell och 
budgetprocess så länge lagstadgade krav uppfylls, vilket bland annat handlar om att ekonomin ska vara 
i balans och att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Kommunens ekonomistyrprinciper beslutas av 
kommunfullmäktige i samband med beslut om Kommunbudget, där fullmäktige också fördelar 
budgetramar till nämnderna. För att underlätta pågående arbeten över åren tillämpar kommunen 
möjligheten för nämnderna att ombudgetera projekt samt reglera resultaten till resultatfonder. Det 
innebär att nämnderna kan ta med sig över- respektive underskott till kommande år.  

God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin i både ett kortare och ett längre 
tidsperspektiv. Kommunfullmäktige har valt att se på god ekonomisk hushållning i Kungsbacka 
kommun utifrån tre områden som på olika sätt involverar hållbarhetsperspektiven: 

- Ekonomi – hur den finansiella utvecklingen ser ut över tid 
- Politisk inriktning – hur väl de kommunövergripande målen uppfylls 
- Samhälle - Hållbar utveckling och vad kommunens arbete med de globala hållbarhetsmålen ger för 

resultat över tid 

Vidare har Ett Kungsbacka beslutats som principiellt förhållningssätt, vilket innebär att alla nämnder 
och förvaltningar förväntas samarbeta för att nyttja resurserna på bästa sätt för hela kommunen och för 
att kunna erbjuda bästa möjliga service och tjänster för de vi är till för. Vi har hela kommunen i fokus 
inte bara den enskilda verksamheten.  

Det går inte att svara på hur stor del av kommunens budget som avser främjande och förebyggande 
arbetet eftersom det är en del i arbetet för många av kommunens yrkesroller. Alla insatser som leder 
till att elevernas resultat och betyg ökar i skolan ger exempelvis stor effekt på deras välmående och 
framtid.  
 
Ibland upplevs budgeten som är knuten till respektive nämnd vara ett hinder för samarbete. I takt med 
att nämnder och förvaltningar arbetar mer och mer som Ett Kungsbacka har detta visat sig vara ett 
förenklat sätt att se på verkligheten. Oftast är det inte budgeten i sig som utgör ett hinder, men det kan 
vara bekvämt med sådan inställning för att avfärda välbehövliga förändringsarbeten.    

 

Samverkan  
Tjänstepersoner från Förskola & Grundskola (FG), Gymnasium & Arbetsmarknad (GA), Individ & 
Familjeomsorg (IF), Kultur & Fritid (KFT) och Vård & Omsorg (VO) har medverkat vid beredning av 
motionen och givit åtskilliga exempel på områden med välfungerande samverkan, som bidrar till att 
invånaren får det stöd som hen behöver.  
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Arbetet med prioinitiativ är exempel på hur förvaltningarna gemensamt tar hand om de 
kommunövergripande målen. Förvaltningarna har tillsammans identifierat komplexa områden som 
ingen kan lösa på egen hand och där sömlös samverkan är en förutsättning för att lyckas. Eftersom 
sammanhangen är komplexa och det finns många möjliga lösningar bygger arbetssättet på att vi testar 
oss fram. Under 2021 och 2022 är prioinitiativen: Ett tryggare Kungsbacka, Samverkansarenor med 
näringslivet, Stärka förmågan att ta hand om sitt liv, Medskapande samt Invånarfokuserad bemanning. 
Samtliga initiativ har bäring på främjande och förebyggande arbete på olika sätt och varje initiativ 
engagerar flera eller samtliga förvaltningar samt aktörer utanför organisation. 

Erfarenhet från arbete med prioinitiativen 2019-2020 visar att det snarare handlar om förändrat 
mindset och att använda kommunens resurser på ett smartare sätt, än behov av gemensam budget och 
omorganisation. Alla som varit involverade har behövt utmana sina egna föreställningar om att det 
skulle gå åt mer resurser när nya arbetssätt införs. En viktig förutsättning är att chefer känner sig 
trygga med att styra verksamheten mot kommungemensamma mål i första hand och prioritera utifrån 
dessa om budgeten blir ansträngd.  

Nedan följer ett axplock av olika typer av samverkan internt och externt:  
Tillsammans för varje barn - ett samarbete där FG, GA, IF och KFT tillsammans med Region Hallands 
verksamheter inom vård och hälsa bedriver ett utvecklande arbeta i syfte att skapa bättre 
förutsättningar för gemensamma och samordnade insatser för barn och unga i Kungsbacka kommun.  
En dörr in - samarbete mellan IF, KFT, GA och FG där den närmaste samarbetspartners i Region 
Halland är habiliteringen, närsjukvården och psykiatrin. Insatsen syftar till att skapa ökad samverkan 
kring barn i behov av särskilt stöd. 
SSPF - samarbete mellan skola, polis, fritid och socialtjänst med kontinuerliga möten och 
erfarenhetsutbyte för att öka ungas trygghet och välmående. 
Friskvårdsgruppen och Aktivitetsgruppen - grupper som arbetar med överviktiga barn mellan 6-18 år. 
Aktörer som samarbetar är barnläkare, dietist, hälsopedagoger, ungdomskonsulenter, skolsköterskor, 
skolkuratorer, idrottslärare, familjestödsteam, idrottsföreningar och företag. 
Modulen - stöd och information till nyanlända familjer. De får kortfattad information om skolsystemet 
– om förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium samt information om var närmsta förskola/skola 
ligger i förhållande till deras bostad. 
Öppna förskolan – erbjuder stöd i föräldrarollen, träffa andra vuxna och barnet får leka med andra 
barn. Öppna förskolan samarbetar med barnavårdcentral och IF.  
Leverera välmående - samarbete mellan FG, GA, IF och KFT som handlar om att stärka barn och 
ungas motivation, värderingar, positiva relationer samt främja ökad rörelse. 

Seniorverksamheten – KFT:s seniorverksamhet syftar till att seniorerna ska hålla sig friska, rörliga och 
omge sig med sociala relationer så långt upp i åldern som möjligt för att främja välmående hela livet. 
Verksamheten bygger på medskapande och de äldres egna intressen vilket gör den mer relevant för 
berörda och hållbar över tid både innehållsmässigt och finansieringsmässigt. 
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Fritidslots – KFT:s särskilda satsning på att lotsa nyanlända in till fritidsintressen exempelvis inom 
föreningslivet, Ung i Kungsbacka eller andra sammanhang.  

Seniorträffar - VO bjuder sedan ett par år tillbaka in samtliga 80-åringar till Seniorträffar. Områden 
som tas upp bland annat, vardagsliv och hälsa, säkerhet i vardagen, hur fallolyckor kan förebyggas, 
vad som kan skapa hälsa, information om kommunens verksamheter för seniorer och ideella 
organisationer.  
Anhörigstöd på individ och gruppnivå – VO och IF arrangerar tillsammans med region Halland 
anhörigträffar, stödsamtal och olika informationsuppdrag.  
 
IF deltar i samverkan med Länsstyrelsen Halland och övriga kommuner i regionen för att genom 
kunskapsutveckling inom suicidprevention, hederskontextuellt tvång och våld samt annat våld i nära 
relationer förebygga negativa följder och behov av mer omfattande insatser. Kunskap och kompetens 
är problemförebyggande och ger möjlighet att i ett tidigt skede identifiera risker inom dessa områden 
och förhindra suicid och våld.  

 
Inom IF pågår en ständig process för att utveckla samverkan med aktuella och adekvata partners som 
delar ansvars- eller målgruppsområden med verksamhetsområdet. Grunduppdraget i enlighet med 
Socialtjänstlagen innebär i många delar, per definition, att samverka med andra aktörer för individens 
eller gruppens bästa. Det kan vara FG, Polismyndigheten, Försäkringskassan, SiS, Region Halland, 
Västra Götalandsregionen, privata välfärdsutförare, ideella organisationer och privatpersoner. 

Enligt förslaget till ny socialtjänstlag som föreslås träda i kraft 1 januari 2023, kommer kommunerna 
få möjlighet att erbjuda insatser utan behovsprövning. Det skulle kunna innebära en väg att nå personer 
som annars drar sig för att kontakta socialtjänsten, men också att frigöra resurser till dem med störst 
behov. En ny bestämmelse föreslås om att verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet.  

 

Bedömning 
Kommunstyrelsens förvaltnings samlade bedömning är att det är viktigt att kommunen kan balansera 
mellan långsiktiga åtgärder som ger resultat på sikt och mer akuta åtgärder. Båda behövs men inte på 
bekostnad av varandra utan med en god avvägning dem emellan. Det finns all anledning att ständigt 
utveckla förmågan att agera långsiktigt hållbart. Kommunstyrelsens förvaltning ser däremot inte att 
lösningen är en annan budgetmodell utan snarare fortsatt utveckling av arbetssätten. Prioinitiativen är 
exempel på områden där innovativa metoder, tester och medskapande används.  

Vi ser dock att det behövs verktyg för att kunna göra beräkningar som stödjer mer långsiktiga beslut 
samt metoder för att göra prioriteringar mellan insatser, och välkomnar RISE arbete med modell för 
utvärdering. Vi fortsätter bevaka forskning och de initiativ som föreslås nationellt inom området social 
hållbarhet, samt utvecklingen inom finanssektorn som rör sociala investeringar.  
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Kommunstyrelsens förvaltning menar att det främjande och förebyggande arbetet pågår som en del i 
det ordinarie arbetet inom såväl utbildnings-, omsorgsverksamheterna som inom Kultur & Fritids 
verksamhet och att det ryms inom den av fullmäktige tilldelade budgeten.  

Nämnder och förvaltningar samverkar utifrån förhållningssättet Ett Kungsbacka och arbetssätt för det 
utvecklas kontinuerligt i verksamheterna.  

 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 307 Dnr 2020-00846  
Remittering av motion från Clas Rosander (MP) m.fl. om mänskligare 
budgetering 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunstyrelsens 
förvaltning för besvarande. 

Sammanfattning av ärendet 
Clas Rosander (MP) och Elisabeth Sahlsten (MP) har inkommit med en motion om 
mänskligare budgetering. I motionen föreslås att kommunen ska utveckla 
budgetarbetet så att mänskligt förebyggande arbete får ett mer rättvisande värde än 
vad som enbart är möjligt med ettårsbudgetar och krav på balansering över 
treårsperioder. 

Vidare föreslår motionären att kommunen ska utveckla verksamheterna så att 
kommunen fungerar mer sömlöst mellan nämnderna så att förebyggande arbete, 
oavsett om det utförs i egen regi eller av föreningar och företag, inte bollas runt 
mellan olika nämnder. 

Motionen väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde den 6 oktober och 
remitterades samtidigt till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmätige, 2020-10-06 § 131 

Motion från Clas Rosander (MP) och Elisabeth Sahlsten (MP) om mänskligare 
budgetering, 2020-10-07 

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 
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 
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§ 131 Dnr 2020-00846  
Anmälan av motion från Clas Rosander (MP) m.fl. om mänskligare 
budgetering 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Clas Rosander (MP) och Elisabeth Sahlsten (MP) har inkommit med en motion om 
mänskligare budgetering. I motionen föreslås att kommunen ska utveckla 
budgetarbetet så att mänskligt förebyggande arbete får ett mer rättvisande värde än 
vad som enbart är möjligt med ettårsbudgetar och krav på balansering över 
treårsperioder. Vidare föreslås att kommunen ska utveckla verksamheterna så att 
kommunen fungerar mer sömlöst mellan nämnderna så att förebyggande arbete, 
oavsett om det utförs i egen regi eller av föreningar och företag, inte bollas runt 
mellan olika nämnder. 

Beslutsunderlag 
Motion från Clas Rosander (MP) och Elisabeth Sahlsten (MP) om mänskligare 
budgetering, 2020-10-07 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på om motionen kan remitteras 
till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



miljöpartiet de gröna Q 
Motion 2020-10-05 

En mänskligare budgetering 

Människor som är äldre, sjuka eller funktionshindrade behöver våra omsorger och det kostar 

pengar. Mycket av sådan verksamhet är lagstyrd, dvs riksdag och regering har fattat beslut som 

kommuner måste följa. 

Förebyggande insatser är ofta inte lagstyrda, men de kostar också pengar. Inte nödvändigtvis så 

mycket som när människor blivit sämre till kropp och själ än nödvändigt, men skattepengar behövs 

även till det förebyggande arbetet med livskvalitet. 

När en kommun, som t ex Kungbacka, gör budget så får de nämnder som har socialt ansvar olika 

påsar pengar som de ska klara sig på. Om några människor kostar mycket - och de har de all rätt att 

göra - så spricker budgeten, om detta får vi höra gång på gång i fullmäktige och i media. Det är 

svårt att förutse plötsliga dyra insatser. 

Förebyggande arbete kallas ibland sociala investeringar. Det för tanken till att använda 

investeringsbudgeten, men handlar ofta om att använda driftsbudgeten till mer än vad lagen absolut 

kräver av en kommun. 

Exempel på förebyggande arbete som de flesta menar är bra för människor är Jyckens Hunddagis, 

kvinnojour, träffpunkter, personliga ombud, hjälpa barn som behöver stöd och att proaktivt möta 

ungdomar på glid. Det är inte självklart att förebyggande arbete ska utföras och bekostas av 

kommunen, men ofta behövs skattepengar för att det ska fungera i praktiken i samarbete med 

föreningar och företag. 

Förebyggande arbete bedrivs också i kommunens egen verksamhet, tex i hemtjänsten där en 

brukare kan samtala och få lugn omsorg på lite mer tid än vad som är schemalagt, med 

omsorgspersonal som fått tid att ta sina lagstadgade raster. Människors behov kan inte planeras på 

minuten, det behövs lite luft i planeringen. 

1(2) 



När kommunala nämndbudgetar går back kommer sparpaket och då stryker det förebyggande 

arbetet på foten framför lagstadgat arbete, det är inte så konstigt men det är dumt för i längden blir 

det dyrare för samhället, både kommun, region och stat, förutom att människor mår sämre. Hur 

mycket dyrare det blir är svårt att veta, och det är antagligen inte realistiskt att kunna förutse det 

exakt. Men det är värt att försöka för i längden kan det bli både billigare och bättre. 

Kommunallagen kräver inte att varje enskild nämnd ska hålla budget. Däremot måste en kommun 

anta finansiella mål. Om kommunen får negativa resultat, vilket inte brukar vara fallet med 

Kungsbacka måste kommunfullmäktige anta en plan för att återställa ett negativt resultat inom tre 

år. Tre år är ett kort perspektiv i människors liv, de förebyggande insatserna visar sig ofta i längre 

tidsperspektiv än så. 

Miljöpartiet föreslår därför; 

• Att Kungsbacka utvecklar budgetarbetet så att mänskligt förebyggande arbete får ett mer 

rättvisande värde än vad som enbart är möjligt med ettårsbudgetar och krav på balansering 

över treårsperioder. 

• Att Kungsbacka utvecklar verksamheterna så att kommunen fungerar mer sömlöst mellan 

nämnderna så att förebyggande arbete, oavsett om det utförs i egen regi eller av föreningar 

och företag, inte bollas runt mellan olika nämnder. 

Vi skulle gärna vilja skriva en att-sats om att utveckla budgeteringsarbete och det sömlösa arbetet 

även med region och stat, men vi tror det kan vara bra om Kungsbacka kommun kan börja med sig 

själv. 

Maria Losman, Clas Rosander, Elisabeth Sahlsten, Jan Riise 

Miljöpartiet Kungsbacka 
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Motion till KF:s möte 2021-11-09 2021-10-18 

Motion för snabbehandling 

Betr. Kungsbacka Torg 

Vårt torg har sedan medeltiden haft marknadsdag en gång i månaden. Första 
helgfria torsdagen i varje månad har varit vikt för detta fram tills Covid-vågen 
rullade in . Kommunen valde att stänga ner torghandeln med hänvisning till 
trängsel riskerna. 

Efter en tid sjösatte några marknadsknallar tillsammans med innerstadsprofilen 
Monika Hamrin ett nytt koncept. Under namnet "Goa Knallar på Torget" 
började de med en noga reglerad och trängselkontrollerad torghandel varje 
fredag. Kommunen hakade på och fredagshandeln blev snabbt ett stabilt och 
välbesökt inslag i innerstaden. 
När kommunen nu har bestämt att återuppta den månatliga marknadsdagen 
fr.o.m . 6 oktober, så har det spridits en viss oro bland många. Vad händer med 
"Goa Knallar på Torget" och den omtyckta torghandeln på fredagar? För att 
dämpa denna oro så önskar Kungsbackaborna att kommunen behandlar frågan 
snabbt. 
Kungsbacka borna önskar att kommunen beslutar: 

att det på Kungsbackatorg skall tillåtas 
1. Marknad 1: a helgfria torsdagen i varje månad. 
2. Torghandel minst varje helgfri fredag 
3. Finns intresse bör torget utnyttjas alla övriga 

helgfria vardagar för handel eller annan aktivitet 
ar liv och röre 

Roger Larsson 
Kungsbackaborna (Kb) 



rJ Kungsbackaborna 

Motion till KF:s möte 2021-11-09 2021-10-08 

Betr: Marknadsföring via Storbildsskärm utmed E6:an 

En ledskylt placeras före eller efter ekodukten men i god tid innan Varia avfarten vid E6 i 

riktning mot Malmö. Söderifrån skulle skylten kunna placeras efter Hanhalsholmevägen men 

före Rolfsån . Här passerar drygt 100 000 personer per dygn. Kungsbacka kommun borde göra 

som grannkommunerna Borås och Göteborg, kombinera traditionell utomhusreklam med 

modern teknik och rörliga bilder vilket gör det lätt att nå ut med information till alla åldrar. 

Framför allt blir informationen oundviklig och budskapet når de som åker längs E 6an . 

Bildskärmen skall klara av att visa alla former av visuella media och med rätt kreativ 

utformning av budskapen skapar Kungsbacka kommun en garanterad "impact "och påverkan 

med sin information och sina budskap. 

Syftet är att öka marknadsföreningen av vår kommun eller våra företag och föreningar. Olika 

evenemang, Tjolöholm, Äskhult, sport eller kulturevenemang såsom teaterutställningar, 

mässor m.m. och andra event/budskap eller info. Utbyggda Hede handelsområde, 

Kungsmässan och idrottsanläggningarna för hästsport, handboll, innebandy, fotboll, ishallen 

och simhallen m.fl. med sina cuper, matcher och events/kultur aktiviteter bidrar till att alltmer 

göra Kungsbacka till en handelsstad och mötesplats, vilket lockar fler och fler besökare till 

kommunen . 
Det är önskvärt att de stannar längre och besöker butiker, restauranger och olika utflyktsmål. 

Även aktuell trafiksituation kan hållas uppdaterad här. 
- Det finns hur mycket information som helst som vår kommun kan och bör gå ut med . 

Kungsbackaborna yrkar därför att: 

Kommunfullmäktige ger Teknik i uppdrag att utreda frågan och återkomma med förslag till 
beslut 

Kungsbackaborna (Kb) 



.-:.a 
~• Socialdemokraterna 

Motion Låt Kungsbackas skolelever få " Spring i benen" 

I takt med skärmarnas intåg i våra liv med tv, datorer, paddor och inte minst mobiler har 
stillasittandet ökat kraftigt. Detta är ett allvarligt problem för folkhälsan. Västvärldens 
livsstilssjukdomar, i form av hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, motverkas bäst genom ett fysiskt 
aktivt liv och goda kostvanor, det är forskarna eniga om. Kostnaderna för samhället kommer bli 
mycket stora om vi inte vänder denna utveckling. De investeringar vi gör nu i en förbättrad folkhälsa 
kommer löna sig mångfalt längre fram. 

Kungsbacka kommun kan påverka elevernas skolgång så att den blir mer fysiskt aktiv. Det är inte 
bara i idrottsämnet som eleverna bör röra på sig utan flera gånger varje dag. Det är förstås en stor 
utmaning men det finns goda exempel där man lyckats bryta gamla mönster och hitta nya lösningar. 

Stockholms stad har de senaste åren genomfört satsningen "Spring i benen". Det har lett till aktivare 
lektioner med korta rörelsepauser, och till mer rörelse både före, under och efter skoldagen. Äldre 
elever handleder yngre elever, lärare får tips av kollegor om övningar, fritidshemmen är engagerade 
och föräldrar medvetandegörs om rörelsens betydelse både för skolresultat och för både psykisk och 
fysisk hälsa och välbefinnande. 
Det drivs av Stockholms Stads utbildningsförvaltning som tar hand om administration, handledning 
och tillhandahåller stödmaterial och forskningsunderlag. Men det mesta av arbetet sker på skolorna i 
nätverket, där man utbyter erfarenheter och delar med sig av praktiska exempel. Varje skola bidrar 
med en eller flera representanter till nätverket, och dessa kan utgöras av exempelvis idrottslärare, 
skolsköterska eller personal i fritidshem. 
I Finland finns liknande satsningar på nationell nivå under rubriken "Schools on the move" dit 90 % av 
landets skolor nu är anslutna. Genom att skapa aktiviteter och utveckla pedagogiken har skoleleverna 
blivit mer aktiva med positiva hälsoeffekter som följd. Vi socialdemokrater menar att Kungsbackas 
skolelever också måste röra mer på sig. Det finns till viss del aktiviter i skolan, gymnasiet och inom 
kultur och fritid idag, men det bör skapas förutsättningar att alla kan applicera modellen i större 
utsträckning. 

Därför yrkar vi på: 

- Att Kungsbacka kommun genom berörda nämnder utreder möjligheterna med en liknande 
t . "S . b " ! • : 

Johan Tolmsson ( S} 
2:e vice Ordf. Nämnden för Förskola & Grundskola 

Rickard Wäst ( S} 
Ledamot Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

Kungsbacka 2021-10-19 
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Motion 

Gratis broddar till 70+ 
~Dnr....,e....e........o...o......e...... 

Med bakgrund av att många äldre skadas så 1I~a efter att ha ramat att de måste 

läggas in på sjukhus, skulle detta kunna minimeras med att Kungsbacka 

kommun erbjuder gratis broddar till invånare 70+. 

Värst drabbade är äldre personer, och en av de största fallriskerna är halka. 

Detta kan i värsta fall även leda till att man avlider i sviterna efter att ha fallit. 1 

Sverige avlider ca 1000 personer årligen till följd av fallolyckor. Kungsbacka 

kommun vill ju "ligga i framkant" och här skulle man med små medel kunna 

spara intusentals kronor på vad det kostar att vårda de som faller varje år. 

Dessutom skulle detta visa att man bryr sig om sina äldre invånare. För att ta 

några exempel på kommuner i närområdet som ser det som en investering att 

ge broddar till sina äldre är (end. artikel ti GP 30/10-21) Göteborgs, Mölndals 

samt Öckerö kommun. I Halland är det ingen kommun som "öppnar sin 

plånbok" till detta. Skrämmande! 

Nu tänker kanske många av er att det är en ringa kostnad som var o en av 

invånarna själva kan bekosta, men det finns de pensionärer som idag även i vår 

"rika" kommun Kungsbacka lever som "fattigpensionärer". Kanske dags för ett 

samarbete med regionen? Belastningen på våra sjukhus är ju redan stor och vi 

behöver ju inte göra köerna till operationssalarna ännu längre. Färre fallolyckor 

innebären besparing för regionen isjukvårds/rehab kostnader. Det ligger alltså 

i regionens intresse att finansiera denna satsning tillsammans med 

kommunen/erns. 

Med hakgrund av ovanstående yrkar undertecknad: 

- att kommunen beslutar att erbjuda kostnadsfria broddar till de som fyllt 

70+ . 

Kungsbacka 20211101 

Agnet E r å rd 



Motion 

KUNGSB.~CKA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2021 -11~ 0 4 
sid 1/3 

Dnr.,.,00,,, ............................ . 

Krav på utdrag ur Polisens belastningsregister för anställning 
inom vård och omsorg. 

Våra invånare som anlitar "tjänster" från Vård & Omsorg skall känna sig trygga med 
att kommunen anställer personal som har uppvisat utdrag ur Polisens 
belastningsregister innan de anställs. 

Varför skall detta vara en bra åtgärd? 

Syftet med motionen är att motverka att de som anlitar Vård & Omsorg utsätts för 
brott och kränkande behandling. 

Idag är det många äldre som blir utsatta för bedrägerier via telefon, uppsökande i 
hemmet av personer som säger sig arbeta inom hemtjänst/polis mm. 
Det är många äldre som känner en otrygghet och med denna motion skulle vi kunna 
ta bort en av dessa "otryggheter". Vi skulle minska otryggheten och även anhöriga 
skulle känna sig trygga med vetskapen om att vi gör en ordentlig granskning av all 
personal inom Vård & Omsorg. 
Det skall alltså inte bara gälla enhetschefer/undersköterskor/skötare utan all personal 
timanställda/vikarier/kökspersonal/lokalvårdare, inom hemtjänst samt på våra Vård & 
Omsorgs boenden. 

Tilläggas kan att de som arbetar med barn, måste visa upp ett utdrag från Polisens 
belastningsregister innan de anställs. 
Våra äldre skall kunna känna samma trygghet som våra barn. 

Med tanke på vad som hänt i Lerums kommun, där en personal, nu granskas för att ha 
våldtagit 18/19 personer boende på ett Vård & Omsorgsboende, hade det kanske inte 
hänt om man haft krav på det min motion åberopar. 

Nedan ser ni ett antal kommuner i Sverige som genomfört att begära utdrag ur 
belastningsregistret innan anställning i V & 0. 

Jönköping (har haft detta som rutin i ca 6 - 7 år, se bif. Ser detta som en försäkring i 
rekrytering av personal. Se bif.) 

Katrineholm (se bifogade handlingar, som exempel på rutin för anställning) 

Kristinehamn (beslut togs av Kristinehamns socialnämnd 2013 att all personal skall 
visa upp utdrag från belastningsreg.) 

Luleå (redan vid intervju skall ett utdrag kunna visas upp) 



sid 2/3 

Mölndal (begärs av alla oavsett befattning även på praktikanter från KYNH 
utbildningar) 

Mönsterås (begärs av personal med delegering) 

Sigtuna ( all personal inom V &O skall uppvisa detta innan anställning) 

Uppsala (håller på att se över rutiner för att starta upp detta) 

Växjö (Utdrag begärs av all personal som arbetar inom V & 0, även vikarier) 

Jag gjorde improviserade intervjuer, veckorna 22-23, 2015 med 40 personer boende i 
Kungsbacka kommun. 

Följde upp detta med nya intervjuer, veckorna 40-42, 2021 med 40 slumpvis 
utvalda invånare, där jag ställde samma frågor som 2015 .. Svaren är fetmarkerade 
for 2021. 

23 st. av dessa var över 65 år 

12 personer mellan 35 - 50 

5 st. var mellan 18 - 20 år 

Fråga; 

28 personer var över 65 år 

10 personer mellan 35- 50 år 

2 personer 18 - 20 år 

Vad anser Du om att alla inom V & 0 i Kungsbacka skall lämna utdrag från Polisens 
belastningsregister innan anställning? 

De flesta av de tillfrågade trodde att detta redan var obligatoriskt. 

Här svarade 3 7 personer att de trodde detta redan var obligatoriskt i Kba. 

Av de utfrågade var det endast 1 person som INTE ansåg att detta var av större vikt. 

Av de utfrågade var det ingen av de utfrågade som INTE ansåg att detta var av 
större vikt. 

- Sammanfattning av 40 intervjuade var det 39 som ville att detta genomförs 
omgående och ser det som en självklarhet. 

- Sammanfattning 2021 tyckte samtliga intervjuade att detta skall genomföras 
omgående och ser det som en självklarhet. 

Tilläggas kan att av de intervjuade arbetade 2 personer inom V & 0 i Kungsbacka, 
vilka direkt svarade; 

Absolut, detta skulle ge även oss och våra kollegor en ökad trygghet. 

Vid intervjuerna 2021 arbetade 5 personer inom V & 0 i Kungsbacka, vilka direkt 
svarade; 

Att de "välkomnade" ett sådant beslut, vilket skulle ge en ökad trygghet både för 
dom själva och för de äldre. 



Undertecknad yrkar på 

Att; 

sid 3/3 

Kungsbacka kommun snarast inför krav på att alla innan anställning inom Vård & 

Omsorg på våra kommunala V & 0 boenden i Kba skall uppvisa ett utdrag ur 
Polisens belastningsregister . 

. , Agnet a Ernegårdc1/ 

Bifogar dokument; 
Katrineholm "Rutin för begäran om utdrag ur belastningsregistret inom 
vård-omsorgs förvaltningen" 

Jönköping "Rutin för registerkontroll.." 
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Dokumenttyp Tillhör Giltig from 

Rutin 120315 
Beslutad av Ansvarig för beslut om Senast reviderad 

Socialförvaltningens revideringar 180704, 181207, 
ledningsgrupp 190926 
Mottagare för information om revideringar 

Socialförvaltningens enhetschefer 

Rutin för registerkontroll inom Socialrörvaltningen 

Enligt beslut på Socialförvaltningen gäller att registerkontroll ska genomföras 
vid nyanställningar av vård- och omsorgspersonal inom funktionshinderomsorgen 
och äldreomsorgen. Även personer som är aktuella för arbetsträning/omplacering 
eller motsvarande kan omfattas. Kravet på registerkontroll ska ses som en form av 
lämplighetsprövning med syfte att minska riskerna för att medborgarna utsätts för 
hot, våld, stöld eller annat övergrepp. Utöver Socialförvaltningens beslut stöds 
registerkontrollen i några fall av lag. Det gäller verksamheter som utför insatser 
enligt 9 § LSS, om de innefattar insatser åt barn (2010:479). Registerkontroll är 
även lagstadgat när det gäller personal vid hem för vård eller boende (HVB) som 
tar emot barn (2007: 171 ). Med barn menas personer under 18 år. 

Äldreomsorgen 
Vem ska visa registerutdrag? 
Personer som erbjuds anställning och som ska verka i direkt anslutning till 
medborgaren och dennes boende, ska uppvisa registerutdrag. Detta gäller även 
personer som via arbetsmarknadsavdelningen (AMA) genomför praktik eller 
motsvarande eller som är aktuella för offentligt skyddat arbete (OSA). 

Hur görs ansökan om registerutdrag? 
Det är den enskildes ansvar att själv ansöka om registerutdrag. Det begärs ur 
belastningsregistret via Rikspolisstyrelsen. Blankett finns att hämta på 
www.polisen.se, Tjänster och tillstånd, Belastningsregistret - begär utdrag. Det 
registerutdrag som den enskilde ska ansöka om är belastningsregistret för 
enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister. 

Vad innehåller 9 § 1 st lagen (1998:620) om belastningsregister? 
Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som 
- genom dom, beslut, strafföreläggande eller förläggande av ordningsbot har 
ålagts påföljd for brott, 
- har ålagts förvandlingsstraff for böter, 
- med tillämpning av 30 kap 6§ brottsbalken har förklarats fri från påföljd, 
- på grund av åklagares beslut enligt 20 kap 7 § rättegångs balken, 9 eller 17 § 
lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller 46§ lagen om 
vård av missbrukare i vissa fall inte har åtalats för brott eller 
- har meddelats kontaktförbud enligt lagen om kontakiförbud. 



Registerutdraget ska göras i god tid före anställningens början. Om 
personen i fråga inte vill lämna registerutdrag avbryts det aktuella ärendet med 
omedelbar verkan. Registerutdraget ska vara högst sex månader gammalt räknat 
från tidpunkten för erbjudandet om anställning. 

Funktionshinderomsorgen 
Vem ska visa registerutdrag? 
Personer som erbjuds anställning och som ska verka i direkt anslutning till 
brukaren och dennes boende, ska uppvisa registerutdrag. Detta gäller även 
personer som via arbetsmarknadsavdelningen (AMA) genomför praktik eller 
motsvarande eller som är aktuella för offentligt skyddat arbete (OSA). 

Personer som verkar inom verksamheter som utför insatser enligt 9 § LSS om de 
innefattar insatser åt barn, omfattas av lagstadgad registerkontroll. I dessa 
verksamheter omfattas samtliga av registerkontroll, även praktikanter oavsett 
ålder. 

Den lagstadgade registerkontrollen gäller även personer anställda av annan 
arbetsgivare och som utför arbete inom Socialförvaltningen. Detta kan t e x bli 
aktuellt för yrkesgruppen personliga assistenter. 

Hur görs ansökan om registerutdrag? 
Det är den enskildes ansvar att själv ansöka om registerutdrag. Det begärs ur 
belastningsregistret via Rikspolisstyrelsen. Blankett finns att hämta på 
www.polisen.se, Tjänster och tillstånd, Belastningsregistret- begär utdrag. Det 
registerutdrag som den enskilde ska ansöka om är belastningsregistret för 
enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister. 

Det registerutdrag som enligt lag gäller inom de verksamheter som utför insatser 
enligt 9 § LSS, om de innefattar insatser åt barn, är ett mer begränsat utdrag och 
omfattar vissa brott mot liv och hälsa, människorov, sexualbrott, grovt rån samt 
barnpornografibrott. Förvaltningen har beslutat att detta registerutdrag inte ska 
användas utan det är istället ovanstående registerutdrag som gäller i samtliga fall 
inomFO. 

Registerutdraget ska göras i god tid före anställningens/praktikens början. Om 
personen i fråga inte vill lämna registerutdrag avbryts det aktuella ärendet med 
omedelbar verkan. Registerutdraget ska vara högst sex månader gammalt räknat 
från tidpunkten för erbjudandet av anställning/praktik. 

IFO 
Vem ska visa registerutdrag? 
Personer som erbjuds anställning, praktik, arbetsträning eller omplacering 
inom HVB eller stödboende. I andra verksamheter inom IFO där det förkommer 
kontakt med barn eller i verksamheter där ansvarig chef bedömer att 
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registerutdrag bör uppvisas gäller belastningsregistret för enskild person enligt 
9 § 1 stycket lagen (1998:620). 

Hur görs ansökan om registerutdrag? 
Det är den enskildes ansvar att själv ansöka om registerutdrag. Det begärs ur 
belastningsregistret via Rikspolisstyrelsen Blankett finns att hämta på 
www.polisen.se, Tjänster och tillstånd, Belastningsregistret- begär utdrag. Det 
registerutdrag som gäller är utdrag ur "HVB-hem - utdrag misstanke- och 
belastningsregister". Detta omfattar även utdrag ur misstankeregistret. 
Registerutdraget ska göras i god tid före anställningens/praktikens början. Om 
personen i fråga inte vill lämna registerutdrag avbryts det aktuella ärendet med 
omedelbar verkan. Registerutdraget ska vara högst sex månader gammalt räknat 
från tidpunkten för erbjudandet av anställning/praktik. 

Vad innehåller belastningsregister och misstankeregister - HVB hem? 
Registerutdrag och misstankersregister begärs in vid arbeta på HVB-hem. 
Registerutdraget är ett begränsat utdrag. Det omfattar grövre brott som 
mord, dråp, misshandel, olaga hot samtliga sexualbrott, barnpornografibrott 
mm. Misstankeregistret omfattar misstanke om brott för vilket åtal har väckts. 
Detta utdrag kan enbart begäras för arbete med barn och unga på HVB-hem. För 
en fullständig beskrivning se 22 §fjärdestycket förordningen (1999:1134) om 
belastningsregister och 8 a § förordningen (1999:1135) om misstankeregister. 

Hantering och förvaring - gemensamma rutiner för förvaltningen 

Hur hanteras registerutdraget på socialförvaltningen? 
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Registerutdraget lämnas i oöppnad försändelse till ansvarig chef ( alternativt 
handledare för praktikanter) och öppnas gemensamt vid detta tillfälle. Vid alla 
former av förseelser överlämnas registerutdraget alltid till ansvarig chef som 
sedan samråder med HR-konsult innan vidare beslut fattas. På begäran av den som 
begärt utdraget ska det återlämnas i original till berörd person. Arbetsgivaren tar 
då en kopia av utdraget och arkiverar detta. 

Hur förvaras registerutdrag vid anställning? 
Registerutdraget ska förvaras i personakten. Innehåller utdraget information 
om att personen är dömd, eller att åtal har väckts i de fall då utdrag gjorts ur 
misstankeregistret, omfattas detta av sekretess och läggs då i sekretessmappen. I 
de fall rekrytering avbryts på grund av vad som framkommer i registerutdraget, 
ska utdraget diarieföras och arkiveras i en årsakt/samlingsakt. Registerutdraget 
skickas i dessa fall till nämndkansliet. Registerutdraget ska sparas i två år, dels för 
att Socialstyrelsen ska kunna genomföra kontroller i de fall registerkontrollen är 
lagstadgad, men också för 
att personer som inte erbjudits anställning kan initiera ett ärende hos 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) inom en tvåårsperiod. 
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Hur förvaras registerutdrag för personer som är aktuella för praktik/ 
arbetsträning/OSA? 
Då det inte upprättas någon personakt för personer som genomför praktik, 
arbetstränar eller är aktuella för OSA, ska registerutdragen för dessa personer 
sparas och diarieföras i en årsakt/samlingsakt. Registerutdraget skickas till 
nämndkansliet. Märk registerutdraget med den nämnd det avser. 

Läs även: 
Cirkulär SKL l 0:70 
Lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med 
funktions hinder 

Cirkulär SKL 07 :32 
Lag om registerkontroll av personal vid sådana hem for vård eller boende som 
tar emot barn 
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BEGÄRAN OM UTDRAG UR 
BELASTNINGSREGISTRET 

allmänt utdrag ur belastningsregistret begäras in. Blanketten heter "Kontroll av egna 
uppgifter i belastnings registret (442.3)". 

3. Utdrag från belastningsregistret ska överlämnas till ansvarig chef i samband med att 
tjänst erbjuds. Utdraget får inte vara äldre än ett år. Chefen ansvarar för att utdraget 
inkommer och att uppgifter stämmer överens med sökandes identitetsuppgifter. 

4. Förfarandet vid utdrag: Registerutdraget för den som ska arbeta med barn har en 
vattenstämpel som garanterar att den är äkta. Detta har inte det allmänna utdraget. 
För att garantera att det allmänna intyget inte är förfalskat ska personen visa upp 
det oöppnade kuvertet och sedan ges möjlighet att läsa intyget. Därmed ges 
personen möjlighet att ta ställning till om utdraget ska lämnas till arbetsgivaren. 
Personen har rätt att välja att inte visa intyget, men är då inte aktuell för anställning, 
praktik etc. 

5. Ansvarig chef noterar vid upprättande av anställningsavtal, under delen uppvisat 
registerutdrag att utdraget är uppvisat och när det är utfärdat. Uppvisat utdrag 
återlämnas till den sökande (dock gäller andra regler för anställda som ska arbeta 
med barn, se nedan). 

Bedömning av registerutdrag 

Anställning i vård- och omsorgsförvaltningen ska inte ske om registerutdraget visar att 
en person är dömd enligt vissa särskilt allvarliga och angivna brott. Sådana brott som 
avses är: 
• Mord 

• Dråp 

• Misshandel 

• Människorov 

• Barnpornografibrott 

• Samtliga sexualbrott 

• Grovt rån 

Därutöver får, vid annan brottslighet, bedömas om den sökande kan anses som lämplig 
för anställning. Det ska göras en individuell bedömning av ansvarig chef om anställning 
ska erbjudas eller inte. Vid behov ska samråd ske med HR-konsult och överordnad chef. 
Här kan beaktas faktorer såsom typ av brott, allvarlighetsgrad, relevans kopplat till sökt 
tjänst, hur lång tid som passerat sedan brottstillfället med mera. Att en sökande 
överhuvudtaget finns registrerad i belastningsregistret innebär alltså inte att denne är 
diskvalificerad för arbete. En helhetsbedömning måste göras i varje enskilt fall. När det 
gäller personer som söker uppdrag gäller samma förhållningssätt som vid anställning. 

Hantering av personuppgifter 

Enligt dataskyddsförordningen ska arbetsgivaren redovisa på vilket sätt personuppgifter 
behandlas. Lagen om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med 
funktionshinder anger att arbetsgivare har en skyldighet att begära in registerutdrag för 
nämnd personalgrupp. En kopia på utdraget ska sparas i minst två år från det att en 
anställning, ett uppdrag eller en praktik påbörjades. Kopian sparas i medarbetarens 
personakt. 

Vård- och omsorgsförvaltningen inhämtar utöver lagreglerad skyldighet underlag för 
samtliga personer som söker tjänst inom verksamheterna. Utdrag från 
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belastningsregistret sparas inte hos förvaltningen. Dock noteras på anställningsavtalet 
att ett utdrag har uppvisats och vilket datum utdraget utfärdades. Anställningsavtalet 
sparas i medarbetarens personakt. Vad avser uppdragstagare ska anges i uppdragsavtal 
att registerutdrag är uppvisat. I övrigt gäller samma förhållanden som ovan. 

överordnade styrdokument 

• Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn 
• Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med 

funktionshinder 
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Motion	angående	utdrag	ur	belastningsregistret	vid	anställning	inom	Kungsbacka	kommun	
	
För	oss	i	Sverigedemokraterna	är	tryggheten	en	av	de	absolut	viktigaste	frågorna.		
Att	åtgärder	vidtas	för	att	så	långt	det	är	möjligt	garantera	invånarnas	trygghet	och	säkerhet	är	för	
oss	oerhört	viktigt.	Kungsbacka	kommun	har	ett	extra	stort	ansvar	för	att	tillse	att	trygghet	och	
säkerhet	för	de	individer	som	riskerar	att	vara	mer	utsatta	än	andra	särskilt	beaktas,	såsom	barn	och	
unga,	sjuka,	personer	med	funktionsnedsättning	och	äldre	i	behov	av	omsorg.		
	
Vi	har	idag	krav	på	att	utdrag	ur	belastningsregistret	ska	inhämtas	inför	anställning	i	verksamheter	
där	man	arbetar	med	barn,	som	inom	barnomsorg,	för-	och	grundskola,	fritidshem,	LSS-	boende	och	i	
stödboende	för	barn	och	unga.		
	
Den	som	arbetar	med	barn	måste	enligt	Lag	om	registerkontroll	för	personer	som	ska	arbeta	med	
barn	(	2013:852)	visa	upp	ett	utdrag	ur	belastningsregistret.	Däremot	finns	inte	samma	krav	enligt	lag	
när	det	gäller	för	arbete	med	äldre,	något	som	vi	finner	mycket	anmärkningsvärt	då	våra	äldre	kan	
vara	precis	lika	utsatta	och	oskyddade	som	våra	barn.	
			
Vi	i	Sverigedemokraterna	i	Kungsbacka	anser	det	precis	lika	viktigt	att	utdrag	ur	belastningsregistret	
görs	även	när	det	gäller	för	arbete	inom	hemtjänst	och	äldreomsorg.	Kungsbacka	kommun	måste	
därför	säkerställa	att	det	finns	rutiner	som	skyddar	våra	sjuka,	svaga	och	äldre	så	att	de	och	deras	
anhöriga	kan	känna	trygghet	i	den	omsorg	kommunen	ansvarar	för.	
	
För	arbete	inom	gymnasium	och	särgymnasium	anser	vi	också	att	utdrag	ur	belastningsregistret	ska	
inhämtas.	Sedan	2014	gäller	att	registerutdrag	ska	uppvisas	för	anställning	inom	gymnasium	och	
särgymnasium	om	arbetsgivaren	kräver	det,	vilket	vi	anser	är	av	vikt	och	därmed	ska	göras.	
	
Med	anledning	av	ovanstående	yrkar	vi	i	Sverigedemokraterna	på	
	
-Att	Kungsbacka	kommun	alltid	begär	in	utdrag	ur	belastningsregistret	vid	nyanställning	inom	vård	
och	omsorg		
	
-Att		Kungsbacka	kommun	begär	in	utdrag	ur	belastningsregistret	för	redan	anställda	inom	vård	och	
omsorg	
	
-Att	Kungsbacka	kommun	alltid	begär	in	utdrag	ur	belastningsregistret	vid	nyanställning	inom	
Gymnasie-	och	arbetsmarknad	för	arbete	inom	Kungsbackas	gymnasium	inklusive	särgymnasium.	
	
-Att	Kungsbacka	kommun	begär	in	utdrag	ur	belastningsregistret	för	redan	anställda	inom	
Kungsbackas	gymnasium	inklusive	särgymnasium		
	
-Att	Kungsbacka	kommun	fortlöpande	kräver	in	utdrag	från	belastningsregistret	för	de	anställda	
inom	de	verksamheter	som	det	berör	
	
	
	
	



	
Sverigedemokraterna	Kungsbacka	genom		
	

	
												Tommy	Bech	(SD)	
	
												Susanne	Andersson	(SD)	
	
									



 

     

Till ordförande för Kommunstyrelsen   2021-10-29 

 
Interpellation gällande säkerställande av barnens rätt i Anneberg - Älvsåker 

I våras ställdes en interpellation till ordförande för Kommunstyrelsen med liknande intentioner som 
den här interpellationen har - att få svar på om Kungsbacka lever upp till barnkonventionen gällande 
våra barn i Anneberg-Älvsåker? 

Nu har Kommunrevisionen granskat om det som Kommunstyrelsens ordförande svarade vid förra 
interpellationen stämde. Granskningen syftade till att kartlägga hur berörda parter (Kommunstyrelsen, 
Tempohus & Gymnasium- och Arbetsmarknadsnämnden) har hanterat barnets bästa och 
barnkonventionen i relation till frågan om boende.  

Revisionen konstaterar att så inte är fallet. Revisorernas sammantagna slutsats är att det i Kungsbacka 
inte finns former för hur barnets bästa eller barnkonventionen ska beaktas i frågan som rör 
barnfamiljernas situation vid etableringsboenden och där familjer riskerar att stå utan bostad. 

Detta väcker så klart följdfrågor och fler frågor gällande närbesläktade områden, utanför det som 
revisionen granskat. 

Efter revisionens granskning som visar att brister funnits, och kanske fortfarande finns, ställer vi 
följande framåtsyftande frågor till Kungsbackas kommuns Kommunstyrelses ordförande: 
 

• Hur kommer kommunstyrelsen beakta barnperspektivet i relation till Eksta/Tempohus 
vad avser kontrakt och uppsägningar i framtiden?  

• Vilken samverkan kommer att ske mellan berörda kommunala aktörer avseende 
framtida kontrakts längd och uppsägningar gällande den aktuella målgruppen? På 
vilket sätt kommer barnrättsperspektivet beaktas i denna samverkan?  

• Hur kommer kommunstyrelsen styra och samordna en sammanhållen etablerings- och 
integrationsverksamhet kopplat till boendefrågan?  

• Kommunfullmäktige i Kungsbacka antog 2014 en policy avseende barnkonventionen. I 
policyn framgår bland annat att Kungsbacka kommun vill att barn och unga i 
kommunen ska ha en trygg, utvecklande och hälsosam livsmiljö. Där framgår även att 
de barn och unga som lever i en utsatt situation ska känna sig inkluderade och ha 
förutsättningar att påverka sina liv. Hur anser kommunstyrelsens ordförande att detta 
uppfyllts? Om ordförande anser att det här inte har uppfyllts, vilka förändringar 
kommer att göras?  

• Om lite drygt ett och ett halvt år är det dags att skicka ut uppsägningar till de familjer 
som nu flyttat in i Skårby 2:3. Hur kommer man arbeta inför detta för att säkra 
barnrättsperspektivet?  

 

Magdalena Sundqvist (S) 

Ledamot i Kommunfullmäktige    

 

 



 

     

Till ordförande för nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad   2021-10-29 

 
Interpellation gällande säkerställande av barnens rätt i Anneberg - Älvsåker 

I våras ställdes en interpellation till ordförande för Kommunstyrelsen med liknande intentioner som 
den här interpellationen har - att få svar på om Kungsbacka lever upp till barnkonventionen gällande 
våra barn i Anneberg-Älvsåker? 

Nu har Kommunrevisionen granskat om det som Kommunstyrelsens ordförande svarade vid förra 
interpellationen stämde. Granskningen syftade till att kartlägga hur berörda parter (Kommunstyrelsen, 
Tempohus & Gymnasium- och Arbetsmarknadsnämnden) har hanterat barnets bästa och 
barnkonventionen i relation till frågan om boende.  

Revisionen konstaterar att så inte är fallet. Revisorernas sammantagna slutsats är att det i Kungsbacka 
inte finns former för hur barnets bästa eller barnkonventionen ska beaktas i frågan som rör 
barnfamiljernas situation vid etableringsboenden och där familjer riskerar att stå utan bostad. 

Detta väcker så klart följdfrågor och fler frågor gällande närbesläktade områden, utanför det som 
revisionen granskat. 

Efter revisionens granskning som visar att brister funnits, och kanske fortfarande finns, ställer vi 
följande framåtsyftande frågor till ordförande i nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad:  

• Hur ser boendesituationen ut vid dagens datum för de familjer som tidigare bodde 
i de 52 lägenheterna i Skårby?   

• Hur många har hittat eget boende?   
• Hur många bor nu i akutboende?   
• Hur många har ”tak-över-huvudet-lösning”?  
• Hur många har boenden som, oavsett vilket namn man använder för boendet, som 

ej är lämpliga för barn?  
• Hur använder man barnrättsperspektivet idag gällande samtliga av dessa barn?  
 

Magdalena Sundqvist (S) 

Ledamot i Kommunfullmäktige    

 

 



 

     

Till ordförande för nämnden för Förskola och Grundskola   2021-10-29 

 
Interpellation gällande säkerställande av barnens rätt i Anneberg - Älvsåker 

I våras ställdes en interpellation till ordförande för Kommunstyrelsen med liknande intentioner som 
den här interpellationen har - att få svar på om Kungsbacka lever upp till barnkonventionen gällande 
våra barn i Anneberg-Älvsåker? 

Nu har Kommunrevisionen granskat om det som Kommunstyrelsens ordförande svarade vid förra 
interpellationen stämde. Granskningen syftade till att kartlägga hur berörda parter (Kommunstyrelsen, 
Tempohus & Gymnasium- och Arbetsmarknadsnämnden) har hanterat barnets bästa och 
barnkonventionen i relation till frågan om boende.  

Revisionen konstaterar att så inte är fallet. Revisorernas sammantagna slutsats är att det i Kungsbacka 
inte finns former för hur barnets bästa eller barnkonventionen ska beaktas i frågan som rör 
barnfamiljernas situation vid etableringsboenden och där familjer riskerar att stå utan bostad. 

Detta väcker så klart följdfrågor och fler frågor gällande närbesläktade områden, utanför det som 
revisionen granskat. 

Efter revisionens granskning som visar att brister funnits, och kanske fortfarande finns, ställer vi 
följande framåtsyftande frågor till ordförande i nämnden för Förskola och Grundskola:  

• Hur har man arbetat med barnrättsperspektivet med de barn som bor kvar i 
Anneberg och har förlorat vänner och skolkamrater?   

• Hur har man lyssnat in dessa barn?  
• Efter många år av positiv trend avseende antalet elever som uppnått gymnasiebehörighet 

på Älvsåkerskolan, så ligger Älvsåkersskolan återigen i botten av Kungsbackas grundskolor. 
Vilka insatser kommer huvudmannen att genomföra för att stödja Älvsåkersskolans 
ledning, personal och elever för att råda bot på detta? 

 

Magdalena Sundqvist (S) 

Ledamot i Kommunfullmäktige    

 

 



 

 

Interpellation angående Kattegatts kustvattenråd till  

ansvarig ordförande. 

Kattegatts kustvattenråd bildades 2015 och består av 
kommuner, organisationer, företag och enskilda från 
Kullaberg i söder till Kungsbacka i norr. 

Uppdraget är att få ett levande Kattegatt men problemen är 
många såsom övergödning, miljögifter, fiske, exploatering, 
avfall, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar. 

Kungsbacka kommun har ända sedan starten varit med i 
kustvattenrådet. 

Jag vill ställa följande frågor: 

1. Vilken politiker/ tjänsteperson är utsedd att representera 
Kungsbacka kommun i kustvattenrådet? 

2. Vilken/vilka nämnder får information om  och  tar beslut i 
frågor  som tas upp i kustvattenrådet? 

3. Hur ska kommunen  arbeta i kustvattenrådet för att 
Kattegatt ska bli/ förbli ett levande hav? 

21.11.08 

Clas Rosander, Maria Losman, Elisabeth Sahlsten, Jan Rise  
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§ 131 Dnr 2021-00881 
Fyllnadsval för uppdrag som nämndeman vid Varbergs tingsrätt 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ny nämndeman vid 
Varbergs tingsrätt till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Varbergs tingsrätt har beviljat Christian Johanssons begäran om entledigande från 
dennes uppdrag som nämndeman vid Varbergs tingsrätt. Varbergs tingsrätt har 
samtidigt överlämnat till kommunfullmäktige i Kungsbacka att utse ny nämndeman 
för kvarvarande mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
Varbergs tingsrätts beslut om entledigande av Christian Johansson samt begäran om 
fyllnadsval, 2021-08-30  

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ny nämndeman vid 
Varbergs tingsrätt 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 nämndeman vid Varbergs tingsrätt till 
nästkommande sammanträde och överlämna ärendet till kommunfullmäktiges 
valberedning för vidare beredning. 

Beslutet skickas till 
Varbergs tingsrätt, Christian Johansson, Kommunledningskontoret: Troman 



"-h~ Beslut 
Ö VARBERGS TINGSRÄTT Datum 

2021-08-30 
Diarienummer 

TVA 2021/90 ~ SVERIGES DOMSTOLAR 

Lagmannen 

Entledigande av nämndeman 

Christian Johansson, Kungsbacka, har begärt att entledigas från sitt 
uppdrag som nämndeman vid Varbergs tingsrätt. 

Tingsrätten bifaller Christian Johanssons begäran. 

Kungsbacka kommun ska utse ersättare för kvarvarande 
mandat eriod. 

Lagman 

Box 121,432 23 Varberg · Besöksadress: Östra Långgatan 7 · Telefon: 0340-62 84 00 · va rbergs.tingsratt@dom.se 

www.domstol.se/varbergs-tingsratt 
Öppettider: Måndag- fredag 08.00-16.00 

1 (1) 
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§ 129 Dnr 2021-00858 
Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ersättare i nämnden för 
Miljö & Hälsoskydd 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Elisabeth Meyer Nordin (S) med omedelbar verkan 
från uppdraget som ersättare i nämnden för Miljö & Hälsoskydd. 

Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ersättare i nämnden 
för Miljö & Hälsoskydd till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Meyer Nordin (S) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ersättare i nämnden för Miljö & Hälsoskydd. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Elisabeth Meyer Nordin (S), 2021-08-30 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet för uppdraget som ersättare i nämnden 
för Miljö & Hälsoskydd till nästkommande sammanträde och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga 
Elisabeth Meyer Nordin (S) med omedelbar verkan från uppdraget som ersättare i 
nämnden för Miljö & Hälsoskydd, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan bordlägga fyllnadsvalet för 
uppdraget som ersättare i nämnden för Miljö & Hälsoskydd till nästkommande 
sammanträde och överlämna ärendet till kommunfullmäktiges valberedning för 
vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Elisabeth Meyer Nordin (S), nämnden för Miljö & Hälsoskydd, 
Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter 



Från: Elisabet Nordin
Till: Patrik Johansson
Kopia: Marina Björnbecker; Kent Stenhammar
Ärende: Ersättare i nämnden för Miljö & Hälsoskydd
Datum: den 30 augusti 2021 15:14:22

Hej!
Jag vill avsäga mig uppdraget som ersättare i nämnden för Miljö & Hälsoskydd med
omedelbar verkan.

Med vänlig hälsning
Elisabeth Meyer Nordin (S)

Hämta Outlook för iOS

mailto:elisabet.nordin2@kungsbacka.se
mailto:patrik.johansson2@kungsbacka.se
mailto:marina.bjornbecker@kungsbacka.se
mailto:kent.stenhammar@kungsbacka.se
https://aka.ms/o0ukef


Från:
Skickat: onsdag, september 8, 2021 6:18 em
Till: Christian Johansson
Ämne: Sv: 

Hej Christian,
Nyss hemkommen från 3 dagars härlig resa till Hjo, Tibro, Tidaholm,
Karlsborg, Skövde m.m. Lovade återkomma till Dig angående att jag avgår från
Valnämnden. Jag bekräftar detta nu till Dig att så är fallet.
Jag är med på måndag eftersom Ni EJ har klart en ersättare till dess som vi kom överens om.
Jag vill ändå att Du meddelar mig vem Ni väljer som min ersättare. Du kan väl ringa mig om 
detta.
Tack på förhand och må väl på Dig.
Vännen
Christer Jorland
Mobil: 

1



Från: Stefan Sundberg <stefan.sundberg@kungsbacka.se> 
Skickat: den 16 september 2021 07:40
Till: Patrik Johansson <patrik.johansson2@kungsbacka.se>; Christian Johansson 
<christian.johansson@kungsbacka.se>
Ämne: Entledigande

Jag har bestämt mig för att flytta tillbaka till Småland för att komma närmare 
barn och barnbarn.

Önskar därför att bli entledigad från mina politiska uppdrag för Kungsbacka 
kommun.

Flytten sker 2021-10-20.

Vänligen,

Stefan Sundberg (Kb)
Ersättare Kommunfullmäktige
Ersättare i Valberedningen

1

-



Från: Lars Gallon <lars.gallon@kungsbacka.se>
Skickat: onsdag, oktober 13, 2021 2:50 em
Till: Christian Johansson
Ämne: Re: Avsägelse

Undertecknad avsäger sig härmed med omedelbar verkan uppdraget
som ersättare i Nämnden för vård och omsorg.
Mvh
Lars Gallon

Hämta Outlook för iOS

1
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