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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Investeringsplan 2023–2027 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden godkänner investeringsplan för löpande investeringar 2023–2027 i enlighet med 
kompletterande bilaga. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Investeringsplanen är en del av kommunbudgetprocessen och utgör ett underlag till 
Kommunfullmäktiges beslut om kommunbudget 2023 i juni 2022. Förvaltningen föreslår att totalt  
1 275 000 kronor äskas för löpande investeringar under perioden 2023–2027. 

Bakgrund 

Enligt Kungsbacka kommuns styrmodell ska nämnder och styrelser varje år fatta beslut om en 
investeringsplan för nästkommande år samt efterföljande femårsperiod. Detta är en del av 
kommunbudgetprocessen. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar därefter investeringsplanen. 
Beslut om kommunens samlade investeringsplan fattas av Kommunfullmäktige tillsammans med 
kommunbudgeten i juni 2022.  

Förvaltningen föreslår att totalt 1 275 000 kronor äskas för löpande investeringar under perioden 
2023–2027 (blankett 4). Beloppet avser löpande investeringar av inventarier som till exempel 
mätinstrument för samtliga avdelningar inom Bygg- och miljöförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Bygg- och miljöförvaltningen, Stab tjänsteskrivelse daterad 21-12-22 

Blankett 4, sammanställning löpande investeringar 2023–2026 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Bygg- och miljöförvaltningen 

 

 

Christina Nordberg 

Controller förvaltning 



2022-01-21

SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGAR, inkl driftskonsekvenser  2022-2027 Blankett 4

Nämnd: Belopp i Tkr

Nämnd Specifikation Typ av invest

1 = Löpande årliga
2a = Övriga ny lokal
2b = Övriga 

Ingår i 
nämndens 
drift-budget
 
Ja/Nej     

Totalt 
driftskostnade
r vid full drift

Anläggning
en tas i 
bruk

(driftstart)

Totalt 
investerings-

anslag

2022 2023 Summa 
kapitalkostnad

er

Summa övriga 
driftskonsekven

ser

2022-2027 Budget    
2022

Plan      
2023

Plan      
2024

Plan      
2025

Plan      
2026

Plan      
2027

Miljö Löpande investeringar 1 0 0 0 480 80 80 80 80 80 80

Bygg Löpande investeringar 1 0 0 0 1 050 175 175 175 175 175 175

Bygg Övriga investeringar 2b 0 0 0 450 450

0 0 0 0

S.A INVESTERINGAR 0 0 0 0 0 1 980 705 255 255 255 255 255

Kapitalkostna
d vid full drift

Likvidbehov = investeringsbudgetSumma driftnetto-
kostnader respektive 

budgetår

Övriga 
driftkonsekven

ser vid full 
drift            

Här anger ni nämndens förslag till  investeringsplan för 2023-2027, samt driftskonsenserna av investeringarna år 2021-2022. Lokalinvesteringar hanteras inte i denna sammanställning utan är sedan tidigare inlämnade 
i nämndens beslutade lokalplan. Ange i sammanställningen om investeringen avser löpande investeringar eller om det är en övrig investering. 

1. Löpande investeringar  är sådana investeringar som återkommer varje år. Driftskostnader (inklusive kapitalkostnader) för dessa investeringar ingår i nämndens ram. Ange investeringsnivån samt kapitalkostnaden 
för de löpande investeringarna som information för kommunens likviditetsplanering.

2. Övriga investeringar  beslutas på objektsnivå (undantaget Teknik där en gruppering av investeringsobjekten kan göras). Nämnden blir kompenserad för kapitalkostnader för dessa investeringar. Övriga 
driftskostnader som investeringen orsakar får nämnden finansiera inom sin driftsram. Övriga investeringar som är orsakade av en ny/ombyggd lokal anges i sammanställningen som typ 2a "Övriga investeringar ny 
lokal". Exempelvis inventarier till en ny förskola. Andra övriga investeringar anges som typ 2b "Övriga investeringar". Till övriga investeringar ska en behovsbeskrivning över investeringen bifogas.

Bygg & Miljö
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Svar på Näringsdepartementets remiss över En säker tillgång till dricksvatten av 
god kvalitet (SOU 2021:81) 
 
Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden har inget att invända i ärendet och avser därmed inte yttra sig över SOU 
2021:81. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden har fått en begäran om yttrande från kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun 
gällande en remiss från Näringsdepartementet om En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet 
(SOU 2021:81).  

Yttrandet ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast 2021-01-27. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-17 

En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81) 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Katarina Öryd 

Förvaltningschef 
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§ 4 

Svar på Näringsdepartementets remiss över En 

säker tillgång till dricksvatten av god 

kvalitet (SOU 2021:81) 

Dnr BN 2021-004466 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden har ingen erinran emot förslagna åtgärder för genomförande av EU:s nya 

dricksvattendirektiv.  

Byggnadsnämnden ämnar därmed inte yttra sig över SOU 2021:81 mer än att nämnden för Miljö 

och Hälsoskydd bör tilldelas det operativa ansvaret för utövande av kommunens tillsyn avseende 

den nya regleringen i svensk rätt.   

Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden har fått en begäran om yttrande från kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun 

gällande en remiss från Näringsdepartementet om En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet 

(SOU 2021:81).  

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2021-01-27. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-17 

En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Heinrich Kaufmann (C) yrkar att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bör tilldelas det operativa 

ansvaret för utövande av tillsyn avseende den nya regleringen. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 

respektive Heinrich Kaufmann (C) yrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att 

arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag med Heinrich Kaufmanns (C) tilläggsyrkande.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Bygg- och miljöförvaltningen 

 

  


